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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه
   عزت، مصالح، منافع، که کس هر با اما نیست جنگ دنبال به اسالمی جمهوري بدانند همه

   مقابله حظهمال بدون کند، تهدید را ایران ملت پیشرفت و عظمت
 )11/10/98.(کرد خواهد وارد او به سختی  ضربه و

 قبر من ساده باشد، مثل ... ام من جاي قبرم را در مزار شهداي کرمان مشخص کرده !همسرم«
 »...دار هاي عنوان بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید نه عبارت. دوستان شهیدم

 )نامه سپهبد شهید قاسم سلیمانی بخشی از وصیت(

  
 بازگشت عمودي یا افقی       روز    حرف ▼

حضور میلیونی مردم در تشیع پیکر پاك سپهبد حاج قاسم 

سلیمانی و شهداي مقاومت جلوه خاصی از حمایت مردم از 

مردانه حاج قاسم نه تنها  ترور ناجوان. جبهه مقاومت را نشان داد

باعث ناراحتی و خشم ملت ایران شد، بلکه احساسات جهان 

در . دار کرد م را نیز نسبت به این اقدام تروریستی جریحهاسال

مراسم وداع با شهید حاج قاسم سلیمانی که از شهرهاي 

کاظمین، کربال و نجف شروع شد و پس از اهواز و مشهد در 

تهران و قم با عظمت خاصی ادامه یافت، همه مردم از انتقام 

است صحبت از انتقام سخت موضوعی . کردند سخت صحبت می

ها را مشغول کرده  که در چند روز گذشته به شدت آمریکایی

  :در این میان توجه به نکات زیر ضروري است. است

دهد شهادت حاج قاسم  هاي مردمی نشان می ـ ارزیابی واکنش1

هاي شیطان  سبب تقویت اتحاد ملی در برابر آمریکا و توطئه

ایران در کننده شور و حال انقالبی مردم  بزرگ شده و تداعی

و دوران دفاع مقدس است؛ بنابراین پاسخ به آمریکا با  60دهه 

پشتوانه عظیم مردمی همراه است و این امر وحشت عظیمی را 

. هاي مستقر در کاخ سفید ایجاد کرده است در دل تروریست

انتقام از آمریکا باید به نحوي انجام شود که موجب خروج 

این تنها . ایی از منطقه باشدهاي آمریک همیشگی نیروها و ناوگان

خورده از اقدام  هاي زخم تواند مرهمی بر دل اتفاقی است که می

  .تروریستی آمریکا باشد

دهد که عدم انتقام  ها نشان می گري آمریکایی ـ خوي وحشی2

البته اقدام . سخت از آمریکا، باعث جسارت بیشتر آنها خواهد شد

. کننده داشته باشد ندگار و تمامتواند آثار ما موقع هم می جا و به به

به عبارتی اعتماد به آمریکا در برجام و ندادن پاسخ مناسب 

اي، باعث جسارت بیشتر  هنگام خروج این کشور از توافق هسته

آمریکا در موضوعات گوناگون از جمله ترور حاج قاسم شده 

ها و اعضاي افراطی  نکته بعدي این است که صهیونیست. است

خرد آمریکا،  جمهور بی عقلی ترامپ، رئیس کا از بیدولت آمری

اساس  اند و با ارائه اطالعات غلط و بی استفاده کرده نهایت سوء بی

ترور حاج قاسم شدند؛ اتفاقی  برايبه وي، موجب تصمیم ترامپ 

پس تردید در . که رؤساي قبلی آمریکا جسارت آن را نداشتند

کشور ندارد، بلکه غرب گونه نفعی براي  انتقام سخت نه تنها هیچ

البته استارت انتقام با سخنرانی . را جسورتر از گذشته خواهد کرد

اهللا لبنان شروع و با تصمیم  سیدحسن نصراهللا، دبیر کل حزب

انقالبی پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهاي آمریکایی از این 

اما براي دانستن اینکه . اي جدیدي شده است کشور وارد مرحله

یی فرصت بازگشت به آمریکا را به صورت هاي آمریکا تروریست

  . عمودي خواهند داشت یا افقی، باید منتظر ماند

 

 

 
 

 
 
 

  تغییر معادالت در منطقه                     روز گزارش ▼

نظیر این  حضور میلیونی ملت ایران در بدرقه سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و وحدت بی

طفی دیگر در تاریخ انقالب اسالمی ایران و حرکت توان نقطه ع روزها در جامعه را می

شیطان بزرگ یک بار دیگر نقاب از چهره انداخته و خشم و نفرت . رونده آن دانست پیش

اي که اکنون در میان  خود رسانده است؛ به گونهعمومی از سران کاخ سفید را به باالترین حد 

ا، آنان که صادقانه و از سر دلسوزي این هاي حامی مذاکره و سازش با آمریک تندروترین چهره

اند و از لزوم تقابل تا غلبه نهایی سخن  کردند، به خیل ملت ایران پیوسته مسیر را پیشنهاد می

اما . ت اظهار نظر ندارندکنند، جرئ گویند و آن دسته که اهدافی خاص را دنبال می می

ماند و تغییر  ن باقی نخواهدماجرا در سطح خشم و نفرت عمومی یا موضع سیاسیوشک،  بی

پس از تصویب اخراج . تردید، در جهان رخ خواهد دارد در منطقه و بیبنیادین معادالتی 

هاي آمریکا در این کشور که همین ابتداي کار  ارتش آمریکا از عراق و جمع شدن پایگاه

عراق  هاي حاضر در موجب اختالفات جدي در ایاالت متحده شده است، سربازان و ژنرال

اند از این کشور خواهند رفت؛ اما مقامات واشنگتن و در رأس آنها وزیر دفاع  رسماً اعالم کرده

مجلس شوراي اسالمی نیز صبح امروز . رویم است ما هرگز از عراق نمی  این کشور اعالم کرده

. کرد بیتصورا  کایآمر ارتش خواندن یستیترور مبنی بر ی،تیفور سه طرح اتیکل آرا اتفاق به

 بعد به نیا ازو  شدند شناخته تروریست پنتاگون عامالن و فرماندهان همه طرح، این براساس

همانگونه  .شد خواهد برخورد آنها با و بود خواهند يریتکف يها ستیترور و داعش سطح هم

 غرب منطقه در کایآمر شرور حضور انیپا«: که وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد است

و این روندي که امروز آغاز شده است به پایان نخواهد رسید، مگر با » .است شده آغاز ایآس

هاي  خروج کامل و قطعی ایاالت متحده آمریکا از تمام منطقه و برچیده شدن همه پایگاه

  .ارتش تروریستی ایاالت متحده در غرب آسیا

دوران حیات  این مهم حاصل خون پاك حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش است که در

شان نیز طومار آمریکا  و مبارزه خواب از چشم سردمداران کاخ سفید روبودند و پس از شهادت

 .شاءهللا ان. در منطقه را در هم خواهند پیچید

 هاي اخیر آمریکا به ایران چیست؟ محتواي پیغام       ویژه خبر ▼

در چند روز اخیر «: فتالمللی گ امیر موسوي، مدیر کل مرکز مطالعات استراتژیک و بین

ما ... هاي متعددي از سوي آمریکا به تهران ارسال شده که در عراق، یمن، سوریه، لبنان و پیام

دهد که واشنگتن به غلط  این نشان می. حاضر هستیم فالن اقدام را براي شما انجام دهیم

ن جدي خواهد دانند که تهدیدات ایرا آنها می. است  بودن محاسبات خود به سرعت پی برده

نشینی ایران  ها و جنایات آمریکا موجب عقب دهد که تهدیدات، تحریم بود و این امر نشان می

نشینی  ساز این امر شده که شرایط جدید بر مبناي عقب مجموع این شرایط زمینه. نخواهد شد

هم  ن ترور مقام رسمی دو کشور، آ«: وي تأکید کرد» .ها از منطقه رقم بخورد فوري آمریکایی

المللی بغداد، بر مواضع ایران در سطح جهانی  به صورت ترور میزبان و مهمان در فرودگاه بین

زمانی که آمریکا و شخص ترامپ مسئولیت این ترور را بر عهده . مشروعیت بخشیده است

اند، به طور حتم به معناي دادن این حق به ایران است که در هر نقطه از جهان مقامات  گرفته

اي پیش رفته که راهی جز برخورد با آمریکا  گونه در مجموع، شرایط به. کایی را بکشدآمری

خواهد برخوردي انجام نشود باید از کلیه  نمانده است؛ به همین دلیل اگر واشنگتن می باقی

  ».هایش در منطقه خارج شود پایگاه
 



 
  

 

  اخبار ▼

 گیریم کننده می انتقام سخت، محکم، قاطع و تمام

گیریم؛  زنم، انتقام می حرف آخر را اول می«: نده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفتفرما

سردار سرلشکر » .کننده، مطمئنم کننده، قاطع و تمام گیریم، سخت، محکم، پشیمان انتقام می

حسین سالمی صبح امروز در آیین تشییع پیکر مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

پورجعفري در میدان آزادي کرمان با بیان اینکه ما در نبرد با سلیمانی و سردار حسین 

نظیر سپاه اسالم  فرمانده شجاع و بی«: ایم، تصریح کرد آمریکا شهداي عزیزي را تقدیم کرده

» .استها  ها و دل که تاریخ بشریت همانند او را کمتر و یا اصالً ندیده است، سردار قلب

ن با بیان اینکه بدانید شهادت نقطه پایان نیست و نطقه فرمانده کل سپاه خطاب به دشمنا

قاسم یک شخص نبود و نیست و راهی است که تازه آغاز شده و فتح «: آغاز راه است، گفت

تر و  دهد و دشمن بداند که شهید قاسم سلیمانی از قاسم سلیمانی زنده ها را نوید می قله

د چه کرده بود که دشمنان چنین وي با اشاره به اینکه این شهی» .تر است خطرناك

  ».او فراتر از مرزها و معمار شکست آمریکاست«: ناجوانمردانه او را ترور کردند، افزود

  تر است تر و متزلزل خانه ترامپ از خانه عنکبوت هم سست

ها  مقتدي صدر، رهبر جریان صدر به تهدیدهاي رئیس جمهوري آمریکا براي اعمال تحریم

آیا مردم ما را به «: کنش شدیدي نشان داد و خطاب به دونالد ترامپ گفتعلیه مردم عراق وا

کنی،  تهدید می) ها به تحریم(آیا مردم ما را . باز باز، اي قمار گرسنگی تهدید کردي اي کاباره

رساند؟ آیا  نفعی به تو می) رژیم سعودي(هاي حجاز  کنی که پول باز، آیا گمان می ه اي کابار

  کنی که زرادخانه خائنان، به نفع تو عمل خواهند کرد؟ آیا تصور میکنی که  گمان می

هایت تو را مطلع  کنی که جاسوس ات سودي به حالت خواهد داشت؟ آیا گمان می جنگی

تر است و  تر و متزلزل خانه تو از خانه عنکبوت هم سست! ها خواهند کرد؟ اي همنشین رقاصه

هایت انزجارآورتر از صداي االغ  داي تو و توئیتص. تر است سالح تو از نیش پشه هم ضعیف

 »آیا ویتنام را از یاد بردي؟ آیا اینک دلت براي باتالق دیگر تنگ شده است؟. است

  کنندگان بازار ثبات سازي فشار حداکثري و بی تالش براي خنثی

کل بانک مرکزي طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در   دکتر عبدالناصر همتی، رئیس

خون شهید سلیمانی فصل جدیدي از عظمت و شکوه ملت ایران در «: مجازي نوشتفضاي 

این روزها و لحظات . و همبستگی عمیق ملی را موجب شده است] کرده[سراسر کشور ایجاد 

را قدر بدانیم و اتحاد و همبستگی ملی ایجادشده را براي پیشبرد آنچه حاج قاسم نیز یک 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نیز در . قویت کنیمعمر براي آن تالش کردف حفظ و ت

سازي فشار  همین مسیر و در این مرحله از جنگ اقتصادي دشمن، از هیچ تالشی براي خنثی

ها به مردم ایران و براي حفظ و تداوم ثبات در بازار ارز و پول و نیز سایر بازارها  حداکثري آن

هاي گذشته با قدرت، تالش کسانی را که در آرزوي  فروگذار نخواهد کرد، و قطعاً همچون ماه

  » .ثبات کردن بازارها هستند ناکام خواهد گذاشت بی

  گام پنجم جمهوري اسالمی ایران اقدامی تهدیدآمیز نیست

هاي  اي تأکید کرد که تصمیم ایران براي کنار گذاشتن محدودیت مسکو با صدور بیانیه

وزارت . کند وم، تهدیدي در زمینه منع اشاعه ایجاد نمیسازي اورانی مانده در زمینه غنی باقی

به عقیده مسکو، گام پنجم ایران در جهت کاهش «: اي تأکید کرد خارجه روسیه در بیانیه

، سخنگوي وزارت »رویترز«به نوشته » .اي اقدامی تهدیدآمیز نیست تعهد به توافق هسته

مانده در زمینه  هاي باقی حدودیتتصمیم ایران براي کنار گذاشتن م«: خارجه روسیه گفت

بنا بر این گزارش، مسکو » .کند سازي اورانیوم، تهدیدي در زمینه منع اشاعه ایجاد نمی غنی

اي و اهداف آن متعهد  همچنین تأکید کرده است همچنان به صورت کامل به توافق هسته

  .است و براي کار بر روي آن آمادگی دارد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

خواه ایالت کارولیناي  سناتور جمهوري ،»راهاملیندسی گ«◄ 

درباره هدف قرار دادن مراکز » دونالد ترامپ«جنوبی در دیدار با 

خواه  این سناتور جمهوري .فرهنگی ایران به وي هشدار داده است

قرار دادن مراکز فرهنگی به عنوان اهداف  استاضافه کرده 

درصدد انجام آن آمریکا  اهدافی است کهال بردن ؤنظامی، زیر س

» دونالد ترامپ«شود که  این سخنان در حالی مطرح می. است

جمهور آمریکا طی روزهاي اخیر دو بار تهدید کرده است  رئیس

  .مراکز فرهنگی ایران را هدف قرار خواهد داد

هاي هواپیمایی داخلی در حال رایزنی براي  برخی از شرکت◄ 

نو  پایین و تقریباًاجاره هواپیماهاي دست دوم با سال ساخت 

مین و نوسازي ناوگان در صنعت أمشکل ت راههستند تا از این 

در حال حاضر حدود . هوانوردي را تا حدودي حل کرده باشند

فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشور در حال عملیات  220

مدیرعامل شرکت ، که به گفته سیاوش امیر مکري است

عمر آنها به صورت متوسط  ، ها و ناوبري هوایی کشور فرودگاه

  .سال است 20تا  19بین  حدوداً

، وزیر اقتصاد فرانسه اعالم کرد در صورتی که »برونو لمایر«◄ 

گذاري بر کاالهاي فرانسه  واشنگتن بخواهد به تهدیدهاي تعرفه

ما به « :کید کردأوي ت .این کشور ساکت نخواهد بود ،ادامه دهد

اما آماده هر گونه ، تیمدنبال اجتناب از جنگ تجاري هس

اگر ما . پاسخگویی به همراه شرکاي اروپایی خودمان هم هستیم

هاي آمریکا مواجه شویم که از نظر ما غیر دوستانه و  با تحریم

هر گونه پاسخ متقابلی را به آمریکا خواهیم  ،قانونی است غیر

  ».داد

ارزش صادرات محصوالت عمده  ،1397ماه سال  12در ◄ 

میلیون دالر و ارزش  589بار در مجموع هزار و  همیوه و تر

میلیون دالر بوده  359واردات محصوالت این بخش در مجموع 

صادرات این گروه محصوالت به کشورهاي عراق، روسیه، . است

اما صادرات این محصوالت به  ،قطر و امارات افزایش یافته

  .کشورهاي ترکمنستان و افغانستان کاهش داشته است

با توجه به «: عضو فراکسیون امید گفت ،د صادقیمحمو◄ 

اعتنا هستند، بعید  هاي برجام به تعهدات خود بی اینکه طرف

ثیري در الزام آنها به أاست گام پنجم کاهش تعهدات ایران ت

شان داشته باشد؛ از این رو قصد دارم طرح خروج  اجراي تعهدات

اي را به  ستهدولت جمهوري اسالمی ایران از پیمان عدم اشاعه ه

  ».مجلس تقدیم کنم

: قائم مقام شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم کرد◄ 

هاي میدانی و تجمیع آمار  هاي اولیه و بررسی طبق برآورد«

میلیون جمعیت  7صالح، در تهران حداقل حدود  هاي ذي مبادي

کننده در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر سردار سرافراز  شرکت

  ».م سپهبد حاج قاسم سلیمانی حضور داشتنداسال ،سپاه
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