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 یک انتصاب و چند نکته          روز حرف ▼

انتصاب سرلشکر سالمی به عنوان فرمانده کل سپاه از 

سوي فرمانده معظم کل قوا در زمانی انجام شده که سپاه در 

موفقیت و قدرت راهبردي در سطح منطقه و  ،اوج درخشش

هاي مختلف جنگ نرم  و همچنین در جبهه دجهان قرار دار

حکم رهبر معظم . نی را به دست آورده استهاي شایا پیروزي

انقالب در چهلمین سالگی سپاه در انتصاب سردار سالمی دو 

  :کند نکته مهم را بیان می

جانبه و آمادگی در همه  هاي همه ـ ارتقاي توانمندي1

سپاه پاسداران یکی از نمادهاي قدرت و اقتدار ملت : ها بخش

ز انقالب اسالمی ایران و همواره نیرویی راهبردي در ترا

نیز وجود سپاه را معادل ) ره(حضرت امام. شود محسوب می

هاي  اند؛ از این رو ارتقاي توانمندي وجود کشور تعریف کرده

تواند به افزایش قدرت ملی و روحیه ملی  جانبه سپاه می همه

هاي مکرر سپاه در عرصه مقابله با  پیروزي. منجر شود

ها  خارجی و سرکوب تکفیريطلبان، تجاوز  ها، تجزیه گروهک

دهد این نهاد همواره در مسیر  در جبهه مقاومت نشان می

هنگامی که در این پیام بر . افزایش قدرت حرکت کرده است

افزایش  برايمنظور این است که  ،شود تأکید می سپاه

 ،ها بدون مالحظه کید بدخواهان داخلی و خارجی توانمندي

  .گیرد ار میها به ک عزم خود را در همه بخش

یکی از : ـ تقویت گوهر درونی سپاه یعنی تقوا و بصیرت2

هاي فرمانده کل قوا به فرماندهان و مسئوالن جدید در  توصیه

هاي اخیر، تأکید بر افزایش بصیرت  سپاه و ارتش در سال

تأکید بر این گوهر درونی در حکم نماینده ولی . نیروها است

فرمانده نیروي هوایی ارتش، فقیه در سپاه، فرمانده کل ارتش، 

فرمانده نیروي دریایی سپاه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 

به عنوان ویژگی متمایزي از سایر  آنناجا حاکی از اهمیت 

تواند در شرایط مختلف  نیروهاي نظامی در جهان است که می

و آنان را در  دادهرا به آنها نشان  راهنما مسیربه عنوان 

تدبیر براي شناخت دشمن و عمل انقالبی رسیدن به بهترین 

  . و ایمانی یاري دهد

ـ صهیونیستی درصدد است که  زمانی که جریان آمریکایی

با انواع جنگ روانی و شانتاژهاي خبري، سپاه پاسداران را از 

هاي اصلی خود بازدارد و آن را به انفعال بکشاند،  مأموریت

هاي  در عرصه يانتصاب سردار سالمی که تجربیات ارزشمند

مختلف و نگاه راهبردي و دقیق بر مسائل کالن داخلی و 

انتصاب را براي این المللی دارد، سبب شده است که آنها  بین

ارزیابی کرده و از آن احساس خطر » معنادار«مقابله با ترامپ 

 .کنند
 
 

 

 سردار سالمی فرمانده کل سپاه شد          گزارش روز ▼

اي، فرمانده معظم کل قوا در حکمی با سپاس از خدمات ارزشمند  خامنهاهللا العظمی  حضرت آیت

و ماندگار سردار سرلشکر جعفري در فرماندهی سپاه، سردار سالمی را با اعطاي درجه سرلشکري به 

  :متن حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است. فرماندهی کل سپاه منصوب کردند

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  یپ پاسدار حسین سالمیسردار سرت

نظر به ابراز ضرورت جابجایی در فرماندهی سپاه از سوي سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی 

الیه، با توجه به  جعفري و با سپاس از یک دهه خدمت باارزش و پرحجم و ماندگار معزي

هاد هاي گوناگون ن هاي کالن و مسئولیت عالی در مدیریت ها و تجارب ارزنده جناب شایستگی

انقالبی و جهادي و مردمی سپاه، شما را با اعطاي درجه سرلشکري به فرماندهی کل سپاه پاسداران 

جانبه و آمادگی در همه  هاي همه انتظار دارد ارتقاي توانمندي. کنم انقالب اسالمی منصوب می

ي ها ها و نیز تقویت گوهر درونی سپاه، یعنی تقوا و بصیرت و همچنین گسترش مدیریت بخش

هاي کارشناسی و اعتالي فرهنگی که در مدیریت سردار جعفري  معنوي و توانایی  برخوردار از بنیه

عالی افزایش یابد و سپاه در حرکت خود به سوي تکامل،  بدان پرداخته شده است، با ابتکارات جناب

  .مکن تان را از خداوند متعال مسئلت می توفیقات شما و همکاران .هاي بلند بردارد گام

  1398اردیبهشت  1 /اي سیدعلی خامنه

اي، سردار سرلشکر جعفري را به  همچنین رهبر معظم انقالب اسالمی در حکم جداگانه

متن . اهللا االعظم اروحنا فداه منصوب کردند هارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیمسئولیت قر

   :حکم فرمانده معظم کل قوا به این شرح است

  یماهللا الرحمن الرح بسم

  سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفري

آفرینی در جنگ نرم و با  هاي فرهنگی و نقش عالی به حضور در عرصه نظر به تمایل جناب

تان در دوران فرماندهی کل سپاه، شما را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی  هاي شایسته تقدیر از تالش

هاي  گیري از ظرفیت بهره. کنم میاهللا االعظم ارواحنا فداه منصوب  هو اجتماعی حضرت بقی

هاي ژرف در جامعه به ویژه علماي دینی و نخبگان فرهنگی و جوانان جهادي  گسترده و توانمندي

شده در بیانیه گام  و انقالبی براي گسترش و تبیین معارف انقالب اسالمی بر پایه خطوط ترسیم

هاي فرهنگی سپاه و بسیج از  ایی با مجموعهافز ریزي عالمانه و مدبرانه و تعامل و هم دوم، با برنامه

  .کنم توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت می. رود عالی انتظار می جناب

  1398اردیبهشت  1/ اي سیدعلی خامنه

 گونه اقدام نظامی علیه ایران نیستیم به دنبال هیچ    ویژه خبر ▼

ان نهادها و جوامع سه منبع حاضر در نشست محرمانه وزیر خارجه آمریکا با رهبر

مپئو در این جلسه پشت اند که مایک پ خبري آکسیوس گفته ـ آمریکایی به پایگاه ایرانی

گونه اقدام نظامی در  درهاي بسته تأکید کرده است که دولت دونالد ترامپ به دنبال هیچ

اند که وزیر  این منابع همچنین گفته. داخل ایران براي تغییر حکومت این کشور نیست

که مورد ) منافقین(هایش تالش کرده از گروه مجاهدین خلق  رجه آمریکا در صحبتخا

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رودي جولیانی وکیل شخصی اقبال و توجه 

به گفته این منابع، پرسش عمده جلسه مذکور . ترامپ هستند، به طور کامل فاصله بگیرد

اتفاق نیفتد چه خواهد شد؟ وزیر خارجه  از داخلاست که اگر تغییر حکومت  این بوده

مپئو گفته پ. ان تغییر حکومت استفاده نکنیمآمریکا گفته ما کامالً محتاط هستیم که از زب

بهترین . که مأموریت ما دادن فرصت به آنها، ایجاد آن و فراهم کردن حمایت انتقالی است

 همچنین مدعی شدمپئو پ. نقالبی باشنداغیر ) ایران(نفع براي ما این است که رهبران آنها 

روي کار بود، خیلی ) 88فتنه ( 2009که اگر دولت ترامپ در حوادث پس از انتخابات سال 

 . کرد تر از دولت باراك اوباما اوضاع را مدیریت می متفاوت

 



 
  اخبار ▼

 گاف عجیب ترامپ در تسلیت به مردم سریالنکا

از طرف : کا دونالد ترامپ در یادداشت توئیتري نوشتبه دنبال حادثه تروریستی در سریالن

ها که  ها و هتل مردم آمریکا به مردم سریالنکا در این حمله تروریستی وحشتناك به کلیسا

نفر مجروح وخیم داشته است، صمیمانه  600کشته و بیش از !) ؟( میلیون 138حداقل 

ریکا که به سرعت با واکنش جمهوري آم رئیس. ایم ما براي کمک آماده. گویم تسلیت می

شدگان این حمله  ها نسبت به توئیت مربوط به سریالنکا و اعالم عدد بسیار عجیب کشته رسانه

رو شد، یادداشت پیشین خود را حذف کرد و پیام جدیدي نوشت که در آن  تروریستی روبه

نفر در  138 گونه اصالح کرد که ترامپ توئیت خود را این. ها برجسته شده است تعداد کشته

. ها ها و هتل نفر مجروح وخیم در حمله تروریستی به کلیسا 600سریالنکا کشته با بیش از 

ما براي کمک . کند ها را به مردم بزرگ سریالنکا ابالغ می ترین تسلیت آمریکا صمیمانه

 207کم  دست ،در حمله تروریستی روز یکشنبه به سه کلیسا و دو هتل در سریالنکا. ایم آماده

  .نفر است 400بر اساس آخرین اخبار نیز تعداد مجروحان . اند نفر کشته شده

  زدگان ایران کمک کردند؟ هایی به سیل چه کشور

هاي خارجی به  زدگان باید گفت که نخستین کمک هاي خارجی به سیل درباره کمک

. اهدا کرد زدگان هزار یورو به سیل 100پاپ فرانسیس . زده از عراق رسید هاي سیل استان

سه . تُن شده است 95زدگان ایران  هاي این کشور به سیل عربستان اعالم کرد وزن کمک

هاي عمان را به ایران رساندند؛ اما اهالی جمهوري  فروند هواپیماي نظامی هم کمک

در میان . زدگان ارسال کردند هاي خود را به صورت زمینی براي سیل آذربایجان کمک

ها شاید از منظر خاصی استثنا بودند؛ آنها در مساجد آستین باال زدند  همسایگان، پاکستانی

به گفته منبعی آگاه در نیروهاي مسلح . زدگان ایرانی کمک جمع کردند و براي سیل

. هاي خود مهیا کرده است کشورمان، پاکستان دو فروند هواپیما را براي رساندن کمک

فرانسه و آلمان نیز . اند رسال کردهکامیون کمک ا 4کویت هم دو محموله و روسیه 

ها به فاصله یک روز به  هاي ایتالیایی کمک. اند فرستادهزدگان  هاي خود را براي سیل کمک

  .زدگان ایران اعالم آمادگی کردند ها براي کمک به سیل ایران رسید و چینی

  کننده یارانه سوخت هاي پرداخت ایران در صدر کشور

میلیارد دالر  1/45یارانه پرداختی انرژي در ایران را معادل  المللی انرژي، آژانس بین

میلیارد  3/12هاي نفتی،  دهرمیلیارد دالر یارانه فراو 5/16اعالم کرده که این میزان شامل 

بر پایه این آمار، یارانه . میلیارد دالر یارانه گاز طبیعی بوده است 3/16دالر یارانه برق و 

. تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است دهم درصد از 4و  10یادشده 

هاي فسیلی قرار  کننده یارانه مصرف سوخت هاي پرداخت این مسئله ایران را در صدر کشور

المللی انرژي، امسال دولت بیش  بر اساس ارقام اعالم شده در گزارش آژانس بین. داده است

 کند که این میزان تقریباً ه پنهان پرداخت میهزار میلیارد تومان تحت عنوان یاران 934از 

 . هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی کل کشور است 478دو برابر رقم 

  برخی اعراب براي فراموش کردن مسئله فلسطین عجله دارند

حل بحران   به گزارش المسیره، محمد عبدالسالم رئیس هیئت ملی یمن، در مذاکرات

هاي عربی تبدیل شده است و  ن به باري بر دوش بیشتر رژیمما معتقدیم که فلسطی«: گفت

عبدالسالم با انتقاد از » .کنند آنها براي به فراموشی سپردن مسئله فلسطین بیشتر عجله می

هاي عربی که  درخواست کمک ابومازن، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین از برخی رژیم

ست ملت فلسطین است که باید د  حل به گفت که راه ،پرورده آمریکا هستند دست

سوي دشمن  مسئوالنی شجاع داشته باشند که بتوانند ضمن برقراري آشتی، سالح را به

رئیس هیئت ملی یمن گفت که دور، دور فلسطین است نه دور اسرائیل و . نشانه بگیرند

 .هاي عربی به ملت فلسطین خیانت نخواهند کرد ملت

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 نامه، درباره جمهور رئیس دفتر ئیسمحمود واعظی ر ◄ 

عزل  خصوص در وي اول معاون و جمهور رئیس به نمایندگان

 این«: گفت سازي خصوصی سازمان ریاست از حسینی پوري 

 پیش چندي. کنیم می بررسی را آن ما و شده مطرح موضوع

 به خطاب شدیداللحن اي نامه در مجلس نمایندگان از تن ها ده

 حسینی پوري برکناري خواستار وي، اول نمعاو و جمهور رئیس

 وجود با نوشتند و شدند سازي خصوصی سازمان ریاست از

 علت وي، شدن الخروج ممنوع و کیفري پرونده تشکیل

 »چیست؟ ایشان عزل از جهانگیري آقاي و عالی جناب ممانعت

 دانشگاه دانشجویان اسالمی انجمن دبیر فرخی علی◄ 

 با دار زاویه افراد برخی انتصاب مورد در امیرکبیر، صنعتی

 در افراد برخی: گفت دانشگاه استاد عنوان  به اسالمی انقالب

 اغتشاشات و فتنه سران از حمایت در اساسی نقشی 88 فتنه

 علمی هیئت اعضاي براي آنان از نباید که داشتند خیابانی

 هاي دولت آمدن کار روي با :وي افزود. کرد استفاده دانشگاه

 مدعی هاي جریان برخی براي فضا دوازدهم، و یازدهم

 مسائل روي بیشتر که شد فراهم ها دانشگاه در یطلب اصالح

  .دهند می مانور ها دانشگاه در خود حزبی منافع و سیاسی

 بانک ارتباط قطع موضوع درباره بانکی آگاه منبع یک◄ 

 مشابه دقیقاً موضوع این: داشت اظهار ایران با »چین کونلون«

 ارتباطی و داد رخ 97 سال ماه آبان  در که است اتفاقی همان

: داد ادامه وي. ندارد دیگري پرونده هیچ یا FATF موضوع با

 کونلون بانک شد، مطرح هم پیش ماه شش که طور همان

 را خود ارتباط نفتی، تحریمی هاي معافیت تمدید از پس چین

 گذشته اهم شش رویه همان؛ بنابراین کرد خواهد برقرار دوباره

  .داشت نخواهد وجود باره این در مشکلی و شود می تکرار

 سودان انتقالی نظامی شوراي رئیس البرهان، عبدالفتاح◄ 

 در کشور این برکنارشده جمهور رئیس البشیر عمر که گفت

 سیاسی هاي گروه اگر: افزود وي. برد می سر به زندان

 توافق آن بر و بدهند انتقالی دولت تشکیل براي پیشنهادي

  .داد خواهیم تحویل را قدرت ما ،کنند

 به منتهی ماه 12 تورم نرخ: کرد اعالم ایران آمار مرکز◄ 

 در مقایسه با که رسیده درصد 6/30به  1398 ماه فروردین

 درصد واحد 7/3 )درصد 9/26( قبل ماه در آمار همین

 .یافته است افزایش

  

 ترنم زندگی   

 دوستان با و کنید خوشحال را فرزندتان خواهید اگر می

 بار، یک وقت چند هر توانید می شوید، آشنا بیشتر جدیدش

 با را فرزندتان دوستان و بدهید ترتیب اي دوستانه مهمانی

 .کنید دعوت ساده عصرانه یک صرف به شان هاي خانواده

براي مطالعه بیشتر درباره سبک زندگی به پایگاه *

www.shamim.ir  یا نشانیshamimeashena@  

  *کنیدرسان ایتا و سروش مراجعه  در پیام

  .دنبال کنند و تلگرام سروش هاي رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


