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 برکات خون به ناحق ریخته        روز    حرف ▼

شاید باور شهادت سردار سرافراز اسالم هنوز براي بخشی از 

نیروهاي انقالب سخت باشد؛ اما آثار و برکات خون به ناحق 

آشامان آمریکایی به  ریخته مظلوم، خیلی زودتر از تصور خون

  .ثمر نشست

عیار ملت ایران از یک سو  تمامـ تقویت وحدت ملی؛ وحدت 1

هاي ایران و عراق از سوي دیگر که در  ها و دولت و اتحاد ملت

هاي میلیونی پیکر مطهر سید شهداي  ها و تشییع تجمع

مقاومت و همرزمانش در ایران و عراق نمایان شد، تنها به 

شان  قاسم و ابومهدي المهندس و یاران برکت خون حاج

متاز حماسه حضور ملت و این ویژگی م! ممکن شده است

هاي  تجمع و تشییع تاریخی این بود که همه اقشار و گرایش

  . سیاسی حضور داشتند

ـ انتقام سخت؛ فرزندان سپاهی ملت غیور ایران قبل از 2

قاسم سلیمانی به وعده صادق خود  خاکسپاري شهید حاج

موشک  35ها،  عمل کردند و درست در ساعت ترور سردار دل

هاي راهبردي آمریکا در خاورمیانه، یعنی  ترین دارایی به مهم

االسد و اربیل شلیک کردند که در واقع حمله  هاي عین پایگاه

به زیرساخت فرماندهی و کنترل، شنود، رادار، جنگ 

الکترونیک و به عبارت بهتر، حمله به مغز، چشم و گوش 

شهید «این انتقام که با نام عملیات  .آمریکا در منطقه بود

و مساعدت از روح و خون مقدس ایشان و » سلیمانی

هاي  انجام شد، در مقایسه با گام» یا زهرا«همرزمانش با رمز 

دهی  طراحی شده بعدي در صورت حماقت ترامپ براي پاسخ

  . شود هاي اولیه محسوب می گام

رسد کسی  ـ نه به مذاکره و سازش؛ امروز دیگر به نظر نمی3

تواند  باشد که مذاکره با غرب می در دل این باور را داشته

مشکلی از مشکالت کشور را مرتفع کند و از دشمنی 

هاي میلیونی در تشییع پیکر مطهر  تجمع! دشمنان بکاهد

بله به مقاومت «شهداي مقاومت ترجمان عملی رفراندم ملی 

  . بود» و نه به سازش

هاي ایجاد شده به  اغتشاشات و ناآرامیفرداي روشن؛  ـ4

، فضایی منفی و 1398گرانی بنزین در آبان ماه بهانه 

غبارآلود و نگران از تحقق مشارکت حداکثري مردم در 

انتخابات پیش رو را در کشور حاکم کرده بود که شهادت 

زمین، بار دیگر شور، تحرك،  مظلومانه دالورمرد ایران

پذیري و امید مردم به فرداي روشن ایران مقتدر و  مسئولیت

فرینی در انتخاب مجلسی در تراز انقالب و آ ضرورت نقش

خون شهداي مقاومت را به جامعه باز گردانده تا مردم در دوم 

 !قاسم سلیمانی را ناکام بگذارند اسفند ماه دشمنان حاج

  

 

 

 

 بسم اهللا القاصم الجبارین                           روز گزارش ▼

هاي ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا با  سپاه پاسداران با تأیید حمالت موشکی به پایگاه

   :به شرح زیر است که ادر کرداي ص اطالعیه» یازهرا«ها فروند موشک و با رمز  ده
  

  امت اسالمی داغدار، ملت بزرگ و شهیدپرور ایران اسالمی

زمان تحقق وعده صادق فرا رسید و به اذن خداوند متعال بامداد امروز در پاسخ به عملیات 

ه و شهادت جنایتکارانه و تروریستی نیروهاي متجاوز آمریکایی و انتقام ترور ناجوانمردان

مظلومانه فرمانده قهرمان و فداکار نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی سردار پرافتخار 

قاسم سلیمانی و یارانش، رزمندگان شجاع نیروي هوافضاي سپاه  سپهبد پاسدار شهید حاج

با شلیک ) س(، با رمز مقدس یا زهرا»شهید سلیمانی«طی عملیاتی موفق به نام عملیات 

موشک فروند زمین به زمین، پایگاه هوایی اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا  ها ده

االسد را در هم کوبیدند که جزئیات آن متعاقباً به استحضار ملت شریف ایران  موسوم به عین

با تبریک این پیروزي  یسپاه پاسداران انقالب اسالم .و آزادگان جهان اسالم خواهد رسید

  .دارد الشأن ایران اسالمی اعالم می می و مردم فداکار و عظیمبزرگ به امت اسال

دهیم هر شرارت مجدد و یا  ـ به شیطان بزرگ، رژیم سفاك و مستکبر آمریکا هشدار می1

  .تري مواجه خواهد شد تر و کوبنده هاي دردناك تحرك و تجاوز دیگر با پاسخ

ختیار ارتش تروریستی این کشور قرار هاي خود را در ا هاي متحد آمریکا که پایگاه ـ به دولت2

شود هر سرزمینی، به هر ترتیب مبدأ اقدامات خصمانه و تجاوزگرانه  اند اخطار داده می داده

  .علیه جمهوري اسالمی ایران قرار گیرد، هدف قرار خواهد گرفت

  .نیمدا ـ به هیچ وجه رژیم صهیونیستی را در این جنایات جداي از رژیم جنایتکار آمریکا نمی3

هاي بیشتر، سربازان آمریکایی  کنیم براي پیشگیري از خسارت ـ به مردم آمریکا توصیه می4

افزایی روزافزون رژیم ضدمردمی حاکم بر ایاالت  را از منطقه فراخوانده و اجازه ندهند با نفرت

  .متحده جان نظامیان آن کشور بیش از این به خطر افتد

  الحکیمو من نصر اال من عنداهللا العزیز 

  1398دي ماه  18

  سپاه پاسداران انقالب اسالمی

  

 پاسخ دقیق و ویرانگر ایران                           ویژه     خبر ▼

آوري شده موثق،  بر اساس اطالعات جمع: یک منبع آگاه در سازمان اطالعات سپاه گفت

مناطق حساس و  االسد عراق، به هاي شلیک شده به پایگاه نظامیان آمریکایی در عین موشک

نظامی آمریکایی در این  80کم   به گفته این منبع آگاه، دست. اند حیاتی پایگاه اصابت کرده

در این حمله همچنین تعدادي هواپیماي بدون سرنشین و بالگرد و . اند حمله کشته شده

: کرداین منبع آگاه در اطالعات سپاه تأکید . اند هاي جدي دیده تجهیزات فراوان نظامی آسیب

یک به   االسد اصابت کرده که هیچ در حمله موشکی بامداد امروز، پانزده موشک به پایگاه عین

بر اساس این گزارش، دقت و . اند وسیله سیستم راداري ارتش تروریسم آمریکا رهگیري نشده

هاي شلیک شده به حدي بوده است که برخی از آنها همزمان چند هدف  شدت اصابت موشک

هاي بسیار  االسد عراق از پایگاه پایگاه نظامیان آمریکایی در عین. اند ریب کردهحساس را تخ

مهم است که در آن تمام هواپیماهاي بدون سرنشین و بالگردهاي آمریکا مستقر هستند و 

هاي دریافتی، مجروحان حمله  بر اساس گزارش. چهار هزار نظامی آمریکا حضور دارند

اند و ارتش تروریستی  االسد، با بالگرد به بغداد منتقل شده ه عینموشکی بامداد امروز به پایگا

  .آمریکا از بخش بهداشت عراق درخواست کمک کرده است
 



 
 

 

 

  اخبار ▼

 هاي توخالی باید به خروج ایران از برجام منجر شود وعده

: گفت» آرمان«کارشناس اقتصادي حامی دولت در مصاحبه با روزنامه » شهري وحید شقاقی«

کشی کردند و حتی نتوانستند بر وعده خود  ها عمالً وقت ماه اخیر اروپایی 20در حدود «

قرار بود اینستکس کانال واسطی میان ایران و اروپا . مبنی بر اجراي اینستکس صحه بگذارند

همچنین . باشد تا دارو، مواد غذایی و سایر کاالهاي اساسی از طریق آن وارد ایران شود

ها در  زمانی که تحریم. پذیرفتند ها باید مکانیسم فروش نفت ایران را می اروپاییازاي آن  مابه

ها هم که  اروپایی. حداکثر خود قرار دارد، طبیعی است که ایران هم اقدام متقابل انجام دهد

هاي توخالی خود را به گوش ایرانیان  صرفاً چند وقت یک بار با یک توئیت و بیانیه وعده

» .هاي توخالی باید به خروج ایران از برجام منجر شود ابراین انتهاي این وعدهبن. رساندند می

هاي آمریکا در چند وقت اخیر به  تحریم«: وي درباره پیامدهاي خروج از برجام نیز تأکید کرد

سقف خود رسیده و تحریمی بیش از این وجود ندارد که آمریکا بتواند علیه ایران به اجرا 

  ».بگذارد

  رامپ همان ابوبکر بغدادي استدونالد ت

ها تعجب کردند که چرا  خیلی«: نوشت» عباس عبدي«در یادداشتی به قلم » اعتماد«روزنامه 

ترامپ بر بمباران مراکز فرهنگی ایران تأکید کرده است؟ عملی که حتی هیتلر هم انجام 

افتخار چنین  فقط داعش و طالبان با. المللی است داد؛ زیرا مخالف تمام قوانین بین نمی

چون . ها بسیار بدتر از اقدام ترامپ است موضع اروپایی«: عبدي در ادامه نوشت» .کردند می

ها که ادعاي بیشتري  ادعایی بیش از این هم ندارد؛ ولی اروپایی. ترامپ همین است که هست

قضیه  روي افرادي چون ترامپ و پمپئو هستند؟ در دارند، چرا تا این حد منفعل و حتی دنباله

کنند، پس در  شان تبعیت نمی هاي از دولتهاي اروپایی  برجام و تحریم گفتند که شرکت

اظهارنظر گستاخانه ترامپ » کنند؟ روي می هاي اروپایی از آمریکا دنباله جریان اخیر چرا دولت

مبنی بر بمباران مراکز فرهنگی ایران، فارغ از اینکه صرفاً یک بلوف و ادعاي مضحک است، 

  .ابل دیدگان افکار عمومی نمایش دادبیش از پیش چهره جنایتکار و غارتگر آمریکا را در مق

  تري دارد هرگونه شرارت جدید آمریکا پاسخ کوبنده

رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی در پی » سرلشکر محمد باقريسردار «

فهم رژیم  عملیات مقتدرانه شب گذشته دالورمردان نیروي هوافضاي سپاه، به سردمداران کج

اي  عملیات غرورآفرین شب گذشته تنها بیانگر گوشه: مریکا هشدار دادتروریستی ایاالت متحده آ

از توانمندي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و در پاسخ به اقدام تروریستی رژیم آمریکا 

در به شهادت رساندن شهید بزرگوار سردار سپهبد پاسدار قاسم سلیمانی است و از این پس 

. تر و با وسعت بیشتر مواجه خواهد شد تر، کوبنده پاسخی قويهرگونه شرارت جدید آمریکا با 

اکنون وقت آن رسیده است تا سردمداران شرور ایاالت متحده با : سرلشکر باقري تأکید کرد

درك توانمندي جمهوري اسالمی ایران در گستره وسیعی از جغرافیاي جهان، روش اصولی را 

  .تروریستی خود را از منطقه خارج کنندتر نیروهاي ارتش  اتخاذ کرده و هر چه سریع

  جویانه ایران افزایش قیمت جهانی نفت در پی عملیات تالفی

به پایگاه نیروهاي آمریکایی در عراق و  پاسداران انقالب اسالمی به دنبال حمله موشکی سپاه

هاي گذشته  افزایش احتمال اختالل در عرضه نفت، قیمت نفت به باالترین رقم در طی ماه

قیمت هر بشکه نفت برنت در دقایق ابتدایی پس از حمله بر اساس این گزارش، . رسید

سنت رسید که باالترین رقم از  75دالر و  71دالري به  3آساي ایران با افزایش بیش از  برق

سنت افزایش نسبت به رقم  97اواسط ماه سپتامبر تاکنون بود؛ اما بعدا با اندکی تعدیل و 

قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا . سنت رسید 24دالر و  69پایانی جلسه قبل به 

سنتی  82سنت باال رفته بود، با اندکی تعدیل و رشد  85دالر و  65هم که اوایل امروز تا رقم 

  .سنت رسید 52دالر و  63به 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

کلیه : گفت» نورنیوز«یک مقام مطلع به خبرنگار  ◄

اي هدف هاي زیرزمینی موشکی در سراسر ایران بر شهرك

باش  در حالت آمادهشده قرار دادن اهداف از پیش تعیین 

هرگونه اقدام نابخردانه در پاسخ به عملیات . صددرصد هستند

جویانه بامداد امروز ایران با عملیات بسیار سخت علیه  مقابله

همچنین انجام . کلیه اهداف تعیین شده مواجه خواهد شد

خود را در  خاكکه عملیات علیه ایران از مبدأ کشورهایی 

اند، با پاسخ شدید  اختیار ارتش تروریستی آمریکا قرار داده

 .مواجه خواهد شد

جمهور سابق آمریکا و یکی از  معاون رئیس» جو بایدن« ◄

جمهوري این  هاي انتخابات ریاست نامزدهاي پیشتاز در رقابت

فعالً درباره حمالت : در توئیتر گفت 2020کشور در سال 

وي . کنم هاي این کشور اظهارنظر نمی رشنبه علیه پایگاهچها

تا زمانی که اطالعات بیشتري منتشر نشود، قصد ندارم : گفت

: اما یک چیز را خواهم گفت. درباره این اخبار اظهارنظر کنم

ما براي سربازان و اتباع آمریکایی در خارج از کشور دعا 

  .کنیم می

هارشنبه دونالد ترامپ درباره تحوالت قرار است امروز چ ◄

جاري در زمینه حمله موشکی ایران یک سخنرانی داشته 

وزیر دفاع آمریکا » مارك اسپر« اما .باشد یا بیانیه صادر کند

ما به دنبال آغاز جنگ با ایران : شنبه به وقت آمریکا گفت سه

آنچه : وي افزود. نیستیم؛ اما آماده پایان دادن به آن هستیم

سپاه . ایل داریم شاهد باشیم، کاهش تنش استما تم

پاسداران عملیات انتقام ترور شهید قاسم سلیمانی را با 

االسد در  هاي بالستیک به پایگاه آمریکایی عین موشک  شلیک

  .بامداد چهارشنبه آغاز کرد

رئیس اندیشکده شوراي روابط خارجی » ریچارد هاس« ◄

ین کشور در پیامی آمریکا و دیپلمات اسبق وزارت خارجه ا

توئیتري در رابطه با حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب 

ها در عراق، به پیام وزیر  اسالمی ایران به مواضع آمریکایی

امور خارجه کشورمان اشاره کرد و از دونالد ترامپ خواست 

  .هاي ایران اعالم آمادگی کند براي رفع تحریم

ایران «: تدر توئیتر خود نوش» محمدجواد ظریف« ◄

منشور ملل متحد، اقدامات متناسبی در  51منطبق با بند 

دفاع از خود انجام داد و پایگاهی را که از آن حمله بزدالنه 

علیه شهروندان و مقامات ارشد ما انجام شده بود، هدف قرار 

ما به دنبال تشدید تنش یا جنگ نیستیم، اما از خودمان . داد

  ».کنیم در برابر هر تهاجمی دفاع می

جویانه ایران به پایگاه  با انتشار خبر حمله انتقام ◄

هاي بورس آمریکا همه  آمریکا در عراق شاخص» االسد عین«

درصد  4/1این اساس، شاخص دو جونز بر . با هم منفی شدند

  .درصد ریزش کردند 5/1معادل  S&P 500 شاخص و
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