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 کابوس برکات خون شهید        روز    حرف ▼

 ،ریزي قبلی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با برنامه

مشاهده . مصداق بارز اقدام تروریستی از سوي دولت آمریکاست

هاي پرشور و شکوه تشییع پیکر پاك حاج قاسم، ابومهدي  صحنه

 و سایر شهداي مقاومت در شهرهاي مختلف دو کشور عراق و

ایران محبوبیت این شهدا، درك عظمت مأموریت آنها براي 

اعتالي اسالم و مسلمانان، قدردانی مردم و پیوستگی و 

دهد که  همبستگی دو ملت و دولت ایران و عراق را نشان می

اي اندك از جلوه ثاراهللا است و اساس کاخ ظلم آمریکایی را  قطره

ت آمریکایی، آنها هاي مقاما بر اساس گفته. به زیر خواهد کشید

سال و نیم پیش در صدد ترور سردار سلیمانی و  از حدود یک 

هاي شاخص مقاومت جهانی اسالم علیه  برخی دیگر از چهره

ها و شرکاي  اند، اما آمریکایی جبهه کفر و نفاق و ارتجاع بوده

شان از امروز در کابوسی مداوم و مستمر به سر خواهند برد  مجرم

شمارش معکوس انتقام سخت . شود ا تمام نمیه که به این زودي

المللی از  هاي متنوع و متعدد جبهه مقاومت بین ها و شعبه شاخه

ها زندگی  نظام سلطه و تروریسم آمریکایی آغاز شده است و سال

اي که از سایه خودشان نیز  را بر آنها تلخ خواهد کرد، به گونه

  .ترسند می

ه سردار مقتدر و مظلوم گنا دومینوي آثار و برکات خون بی 

المللی مقاومت تازه آغاز شده و  جهان اسالم و چهره بین

اي است که جرعه جرعه بر  ترین آن، زهر انتظار کشنده بزرگ

اینکه انتقام سخت و . کام دشمنان ابله ما ریخته خواهد شد

راهبردي جمهوري اسالمی ایران و جبهه بزرگ مقاومت ضد 

تر از خود  و مکانی باشد، دردناك سلطه آمریکایی در چه زمان

ممزوج شدن خون شهید سلیمانی و شهید . اجراي حکم است

ابومهدي المهندس به نماد اتحاد و انسجام مستحکمی بین ایران 

ها جز  و عراق و جهان اسالم تبدیل خواهد شد که براي آمریکایی

  . اي نخواهد داشت خسارت و هزینه بیشتر، آورده

تحت حمایت » سائرون«امروز ائتالف اما موفقیت نشست 

به ریاست هادي العامري » الفتح«با ائتالف » مقتدي الصدر«

تواند بسترساز تصویب قانونی در پارلمان با رأي اکثریت  می

ها از عراق و در ادامه از کل  نمایندگان براي اخراج آمریکایی

ن المللی و قرارداد امنیتی میا بنابر معاهدات بین. منطقه باشد

آمریکا و عراق، ترور سردار سلیمانی و ابومهدي ناقض معاهدات 

هاست؛ زیرا بر اساس این معاهدات حضور نیروهاي  آمریکایی

آمریکایی در عراق فقط در زمینه آموزش نیروهاي عراقی است، 

برکات خون سردار در ابعاد داخلی . ها نه اقدام به کشتار عراقی

ستقالل مردم ایران عزیز مثل تضمین امنیت، وحدت، عزت و ا

  . طلبد مثنوي هفتاد من کاغذ است که مجال دیگري می

 

 

  

  

 

 ترین هشدار به کاخ سفید جدي              زرو گزارش ▼

، مشاور امنیت ملی سابق ایاالت متحده که اتفاقاً یکی »سوزان رایس«هشدار اخیر  بدون شک،

هاي تکفیري در منطقه غرب آسیا به حساب  ستترین بانیان ایجاد داعش و دیگر تروری از اصلی

جمهور  ترین هشداري است که طی روزهاي اخیر به کاخ سفید و شخص رئیس آید، جدي می

قاسم «سوزان رایس در واکنش به شهادات سردار سپهبد . ایاالت متحده مخابره شده است

ان در حمله هوایی ، فرمانده شهید نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایر»سلیمانی

  :نظامیان تروریست آمریکایی به بغداد اظهار کرده است

زمانی که . بیشتر خواهد شد) مورد ادعاي ترامپ(هاي این اقدام در آینده از فواید  هزینه«

] سردار[مشاور امنیت ملی بودم، جامعه اطالعاتی یا ارتش آمریکا هیچ فرصتی را براي حمله به 

شد،  اگر چنین فرصتی به ما پیشنهاد می. اوباما پیشنهاد نکرد] باراك[ قاسم سلیمانی به دولت

کردیم این بود که بسیار دقیق خطرات آن را در مقابل منافعش بررسی و ارزیابی  کاري که می

  ».سنجیدیم کرد، می هایی که امنیت ما را تقویت یا تضعیف می ما تمام راه. کنیم

گران مسائل سیاست خارجی  شود که اکثر تحلیل می این هشدار سوزان رایس در حالی بیان

آمریکا، از او به عنوان سیاستمداري تند، افراطی و ضد ایرانی در دولت باراك اوباما یاد 

این هشدار مشاور سابق امنیت ملی ایاالت متحده، از منظري کامالً رئالیستی و بر . کردند می

بدون شک انتقادات صریح اخیر . است اساس محاسبات دقیق وي به کاخ سفید مخابره شده

سوزان رایس از اقدام دونالد ترامپ، مهر تأیید دیگري بر خطاي راهبردي و محاسباتی 

اي  بدون شک در آینده. اند وحشتناکی است که مقامات کاخ سفید و پنتاگون مرتکب شده

هوري ترین نحو ممکن، پاسخ جنایت خود را از جم نزدیک، ترامپ و همراهانش به سخت

اکنون به  اسالمی ایران و محور مقاومت خواهند گرفت؛ حقیقتی که سران آمریکایی را هم

  . هراس و تکاپو انداخته است

  !اند داده قرار واسطه را کشور 16 ها آمریکایی     اخبار ویژه     ▼

 7 منطقه کردن ناامن جهت ها با اشاره به اینکه آمریکایی پوردستان احمدرضا سرتیپ امیر

بود،  برده بین از را آمریکا هاي نقشه این همه سلیمانی سردار ولی کردند، هزینه دالر تریلیون

 کاري ها ایرانی تا دادند قرار واسطه را کشور 16 ها آمریکایی سلیمانی، سردار ترور از بعد«: گفت

 العاتمط مرکز رئیس» .کنند ترور را آمریکا سران از یکی کنند می  هم کاري اگر یا نکنند

 نکنید شک ولی بود، سخت بسیار کشور براي سلیمانی سردار ترور«: ارتش افزود راهبردي

» .داد خواهیم پاسخ آمریکایی اقدام به شدت به و شد نخواهد پایمال سلیمانی قاسم حاج خون

 با مقاومت جبهه مسیر در شک بی هستم،) ره(خمینی انقالب فرزندان ما«: کرد بیان ادامه او در

  ».داد خواهیم قرار اقتدار در روز به روز را ایران نام و برداشت خواهیم قدم بیشتر تقدر

  داري از بیم انتقام توصیه به خویشتن

تحوالت منطقه خواهان  از با ابراز نگرانی کرد، عربستان اعالم در سعودي مسئول منبع یک

 تأکید عربستان. تشدن وضعیت منطقه شده اس تر پیچیده از جلوگیري براي داري خویشتن

 تضمین براي را الزم اقدامات و کند عمل خود مسئولیت به باید جهانی جامعه که کند می

گفتنی است شاهزادگان سعودي که گویا  .دهد انجام دنیا حیاتی منطقه این ثبات و امنیت

ندن نگران آینده خود هستند، در حالی بدون اشاره به اقدام تروریستی آمریکا و به شهادت رسا

هاي  اند که با تجاوز به یمن و حمایت سردار سلیمانی مدعی ثبات و امنیت در منطقه شده

جانبه از تروریسم تکفیري براي به آشوب کشاندن کشورهاي منطقه یکی از عوامل اصلی  همه

 .در منطقه هستندثباتی  و بیایجاد ناامنی 

 



 
  

  اخبار ▼

 ردناك عمل خواهد کردایران در طراحی خودش مدبرانه، پیچیده و د

شهید سپهبد سلیمانی   سردار احمد وحیدي، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی درباره ابعاد ترور

ها مجبور به ترك عراق هستند و این دومینویی براي خروج آمریکا از تمام  آمریکایی«: گفت

ز ها نی آمریکاییفرمانده اسبق نیروي قدس سپاه درباره پاسخ ایران به این اقدام » .منطقه است

ترسند و آنها از این به بعد باید در یک  ها امروز از سایه خودشان هم می آمریکایی«: گفت

پاسخ ممکن است . ها تمام شود کابوس مدام به سر ببرند و این چیزي نیست که به این زودي

وي با بیان اینکه آنها » .گیرد در قالب سلسله اتفاقات باشد و این در طول زمان صورت می

ایران در طراحی خودش «: ند و طبیعتاً باید خساراتش را نیز پس بدهند، افزودشروع کرد

آنها از مرزهایی عبور کردند که پاسخ آنها را باید . مدبرانه، پیچیده و دردناك عمل خواهد کرد

هرکس دیگري هم از این ترور . ها هم باید منتظر پاسخ باشند یلیئدریافت کنند و اسرا

انتقام سخت ممکن است سلسله اتفاقاتی باشد که . ظر پاسخ ما باشدباید منت ،حمایت کند

نفس را در سینه آنها حبس کند و آنها را به پاي ایران بیندازد تا التماس کنند دست از 

  ».سرشان برداریم

  تر خواهد شد جغرافیاي جبهه مقاومت بسیار وسیع

بعد از شهادت سردار قاسم  هاي نیروي قدس سپاه جانشین فرمانده کل سپاه درباره فعالیت

یکی از اثرات خون شهید این است که بعد از او کاري که دنبال «: سلیمانی اظهار داشت

شود و این تجربه را بارها در مسیر اسالم و انقالب اسالمی نیز  تر می کرده متبلورتر و قوي می

ر قاآنی، فرمانده سردار علی فدوي با اشاره به سابقه طوالنی حضور سردا» .ایم شاهد بوده

سردار قاآنی چندین سال در نیروي قدس «: جدید نیروي قدس در این نیرو ادامه داد

اي درباره فرماندهی این  مسئولیت جانشینی را برعهده داشته و قطعاً با حکمی که امام خامنه

 هاي آینده هم از نظر جغرافیاي جبهه مقاومت که بسیار اند، در سال نیرو به ایشان داده

سردار » .هاي متفاوتی خواهیم بود تر خواهد شد و هم از نظر کیفیت شاهد وضعیت وسیع

دهد و آن برکت در  طبق وعده الهی، خداوند به خون شهید برکت می«: فدوي اضافه کرد

 ».شود کرده است، نمایان می کاري که او دنبال می

  سهم هر ایرانی از بودجه کشور چقدر است؟

 371میلیون و  4ها  د تومان بودجه عمومی کشور، سهم هر ایرانی از هزینههزار میلیار 484از 

هاي  باالترین رقم در بودجه براي حقوق بازنشستگان و کمک. تومان است 808هزار و 

هاي بازنشستگی در این  ناکارآمدي صندوقگر  شود که نشان ی و رفاهی پرداخت میحمایت

ش و پژوهش از مدرسه تا دانشگاه است و امور دومین رقم پرداختی براي آموز. هاست سال

پس از آن سالمت و بهداشت و درمان در رتبه . دفاعی و امنیتی در جایگاه سوم قرار دارد

فرهنگ و تربیت بدنی و گردشگري،   امور قضایی، خدمات عمومی،. چهارم جاي گرفته است

 5هاي  ترتیب در رتبه عمران شهري و روستایی نیز به ،مسکن ،امور اقتصادي، محیط زیست

  .قرار دارند 10تا 

  صدها هزار عراقی پاسخ دلقک گستاخ را دادند

و همراهان او، در پیامی توئیتري » قاسم سلیمانی«مایک پمپئو ساعاتی بعد از ترور سردار 

ها در حال رقص و پایکوبی  مدعی شده بود مردم عراق از این ترور خوشحال و در خیابان

اکنش به این اظهارات و با انتشار تصاویري از حضور گسترده مردم عراق ظریف در و. هستند

ـ که نقاب  ساعت پیش، آن دلقک گستاخ 24«: در مراسم تشییع پیکر شهدا، در توئیتر نوشت

: افزود او» .ـ ادعا کرد مردم در شهرهاي عراق در حال پایکوبی هستند دیپلمات به چهره دارد

پایان . رادران و خواهران سرافراز در سرتاسر عراق به او پاسخ دادندامروز، صدها هزار نفر از ب«

  ».بار ایاالت متحده در غرب آسیا آغاز شده است حضور شرارت

  

  

  کوتاه اخبار ▼

جمهور پیشین  رئیس» باراك اوباما«، معاون »جو بایدن«◄ 

هاي انتخابات  ها در رقابت آمریکا و نامزد پیشتاز دموکرات

آمریکا در واکنش به پیام توئیتري  2020جمهوري  ریاست

جمهور آمریکا علیه ایران و تهدید این  ، رئیس»دونالد ترامپ«

» .مسئولیت است بسیار خطرناك و بی«ترامپ  :کشور گفت

ها درباره اقدامات منفی ترامپ تصریح  نامزد پیشتاز دموکرات

دا همپیمانان ناتو جاز مان منزوي و  او ما را میان شرکاي«: کرد

 ».کرده است

ها مجموع درآمد نفت و گاز سال آینده  بینی طبق پیش◄ 

میلیارد دالر آن از محل  2/18میلیارد دالر است که  2/22

صادرات نفت و چهار میلیارد دالر دیگر از صادرات گاز حاصل 

از درآمد نفتی باید  حاصلمیلیارد دالر  2/22از رقم . شود می

دالر به سهم صندوق توسعه درصد، معادل هشت میلیارد  36

 16ملی اختصاص پیدا کند که از این رقم، مجوز برداشت 

  .درصد آن براي دولت صادر شده است

وگوي تلفنی مایک  خبرگزاري اینترفکس روسیه از گفت◄ 

پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با سرگئی الوروف، همتاي روسی 

بر . خود درباره ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی خبر داد

وگو، الوروف به پمپئو گفته  فتاساس این گزارش، در این گ

ترور سردار سلیمانی پر از عواقب جدي براي صلح و « :است

ها در غرب آسیا  اي است و باعث دور جدید تنش ثبات منطقه

  ».خواهد شد

منابع خبري اطالع دادند هیئتی از عمان که براي ◄ 

دون دستاوردي گري به تهران سفر کرده بود، ب میانجی

بر این اساس تهران به هیئت عمانی اعالم کرده است . بازگشت

گري توجه نخواهد داشت و این هیئت بدون  به هیچ میانجی

  .را ترك کرد ایران ،دیدار با هیچ مقام ایرانی

در الیحه «: حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی گفت◄ 

طرح  31 میلیون یورو براي اجراي 15مبلغ  99بودجه سال 

وي » .فناورانه توسط این مجموعه در نظر گرفته شده است

پروژه فناورانه از  31درخواست ما افزایش اعتبار اجراي «: افزود

  ».میلیون یورو است 30میلیون یورو به  15
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  هاي ویژه با بخش 929صبح صادق 

 منتشر شد »پاسداشت سردار مقاومت«

  :خوانید در این شماره می

چهره  /راهبردي و سخت انتقام /است زنده مقاومت

هاي استراتژیک  شکست معمار قاسم حاج /مقاومت المللی بین

/ هاي راهبردي جنایت بزدالنه و تولید فرصت/ آمریکاست

/ ها بود استراتژیست متبحري که فاتح قلب/ خودزنی قمارباز

قهرمانی / فرماندهی حاج اسماعیل پیشنهاد حاج قاسم بود

 .به نام ابومهدي


