
      
 

 1398ماه  مرداد 28 دوشنبه /808شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 (9) برگشت ورق  /سیاسی تحلیل آموزش

. است اسالم برکت به این البتّه که ایران، ملّت ناپذیریشکست گفتیم

 در شودمی را ناپذیریشکست این ینشانه و ناپذیریشکست این دلیل

 دفاع در ایران ملّت پیروزی اسالمی، بزرگ انقالب در ایران ملّت پیروزی

 هایتوطئه مقابل در سال چهل طول در ایران ملّت ایستادگی مقدّس،

 مقابل در نیامد، در پای از نکرد، نشینیعقب ما ملّت. کرد مشاهده دشمنان

 .است ایران ملّت پیروزی این نکرد؛ شکستگی و ضعف احساس دشمن

 نکند درد تاندست بگویید و برسانید سالم: ایخامنه امام

 دریایی منطقه به سفر به اشاره با سپاه در فقیهولی نماینده صادقی،حاجی والمسلمین االسالمحجت :بصیرت پایگاه

 فارس،یجخل منطقه در انگلیسی کشنفت توقیف و آمریکایی پهپاد اسقاط از پس فارسخلیج جنوبی جزایر و نازعات

 ماه مرداد ششم تاریخ در( العالیمدظله)قوا کل معظم فرمانده و انقالب فرزانه رهبر از رهنمود اخذ منظور به»: داشت اظهار

 دریایی منطقه به سفر) سفر این مورد در خاصی تدبیر اگر نمودم درخواست ایشان از و شدم شرفیاب له معظم محضر به

 انقالبی، قداما این در که مردانی دالور و انگلیسی کشتی توقیف و آمریکایی پهپاد اسقاط مورد در خصوصاً( نازعات

 درد تاندست وییدبگ و برسانید سالم»: فرمودند( العالیمدظله)آقا حضرت که بفرمایند داشتند، نقش نظیربی و شجاعانه

 کرد تصریح فضا هوا پدافندی گروه فرمانده»: افزود سفر این جالب نکات درخصوص وی «.دادید انجام بزرگی کار. نکند

 لطفی مهدی هیدش از استمداد و نیاز و ذکر با و خواندند شب نماز هابچه از بسیاری پهپاد، اسقاط عملیات شب در که

 کارِ احدیت رگاهد به شهید این کردن واسطه و( حرم مدافع شهدای از و پدافند شناسایی اطالعات سابق فرمانده) نیاسر

 باال و دور سیارب فاصله با را آمریکایی پهپاد ترینقیمت گران و ترینپیشرفته مجهزترین، اسقاط سخت بسیار و نشدنی

 «.دادند جامان موفقیت با( کیلومتر ۹۰ از بیش فاصله با و زمین سطح از باالتر کیلومتر ۵/۱۶) بار اولین برای

 بعد هم لطفی هیدش مادر که داد توضیح ادامه در فرمانده همین»: داد ادامه زمینه همین در سپاه در فقیهولی نماینده

. است سفر مهیای و لباس پوشیدن حال در که بیندمی خواب در را فرزندش عملیات همان در که کرد تعریف شانبرای

« .رویممی جنوب به دوستانم با دفعه این مادرم نه: گویدمی روی؟می سوریه و عراق به هم باز پسرم: گویدمی

 حضور گلیسیان کشتی توقیف عملیات در که فرماندهانی از یکی»: افزود همچنین صادقیحاجی والمسلمین االسالمحجت

 در مستقر ملوانان تمقاوم و بالگرد وسیله به کشتی در نیرو کردن پیاده عملیات حین در که کرد تعریف ما برای هم داشت

 توسل ماجرای. ویمش پیروز توانستیم توسل این با و شدیم متوسل( علیهااهللسالم)زهرا حضرت به بالگرد همان در کشتی،

 و دریایی یکم منطقه فرمانده شاهی غالم سردار که چرا بود؛ جالب بسیار برایمان عملیات این در( س)زهرا حضرت به

 به کار رسیدن و عملیات حین در ایشان به توسل از هم بودند کرده شرکت کشتی توقیف عملیات در که همکارانی

 با الهی نصرت همراهی و اسالمی انقالب پاسداران در معنویت روحیه تداوم از نشان این که گفتند سخن باریک جاهای

 «.است اسالم رزمندگان
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 !آیات حضرات از پوزش با

 به نتسبم سخنان به سرگشاده، و مفصل اینامه انتشار با نظام مصلحت تشخیص مجمع محترم رئیس دیروز :کیهان

 آغاز قضائیه قوه سابقرئیس ریاست، حوزه اجرایی معاونت طبری اکبر دستگیری از ماجرا. داد پاسخ یزدیاهللآیت حضرت

 علیه هامههج و حمالت از سنگینی موج تا شد ایبهانه است، مواجه متعددی اتهامات با که فرد این دستگیری شد؛

  .بگیرد شکل الریجانی آملی اهللآیت

 تشخیص مجمع امروز رئیس و قضا دستگاه پیشین رئیس اینکه بر مبنی شد منتشر مجازی فضای در ایشایعه میان این در

 کانال یک !کرد خواهد ترک نجف مقصد به را ایران طبری، با برخورد ادامه صورت در است کرده تهدید نظام مصلحت

 این اولیه نبعم دارد، سیاهی سابقه و یدطوال خبر، جعل و آن هایشخصیت و نظام علیه اکاذیب انتشار در که تلگرامی

 الریجانی آملی اهللآیت» که کردند تاکید شایعه، این تکذیب ضمن الریجانی آملی اهللآیت به نزدیک منابع. بود شایعه

 «.ندارند مهاجرت بر بنایی و گرفت خواهند سر از مجدداً قم علمیه حوزه در را خود حوزوی دروس جلسات زودیبه

 محترم دبیر یزدی اهللآیت بود، آمده آن در که شد منتشر مجازی فضای در دیگری خبر پیش روز چند ماجرا، ادامه در

 به نسبت را ندیت انتقادات و داده نشان واکنش اشاره مورد شایعه به نسبت ایجلسه در قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

 .است کرده بیان نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس

 الریجانی آملی اهللآیت گذشته روز بود، شده منتشر خبر این سقم و صحت درباره متناقضی هایگزارش که حالی در اما، و

 . داد نشان نشواک یزدی اهللآیت به منتسب سخنان به تند، ادبیاتی با البته و سرگشاده و مفصل اینامه انتشار با

 عالمان و دارد جودو جامعه افراد تمامی میان در آن بروز احتمال که است ایپدیده خبر کسب در اشتباه یا و نظر اختالف

 موثری و کنندهعیینت اهمیت از خبر چنانچه- نیز کار چاره. نیستند مستثنا قاعده این از نیز برجسته روحانیان و دینی

 داشته یپ در آسیب از ایزمینه شده منتشر خبر که صورتی در تا ماجراست واقعیت کشف و بررسی -باشد برخوردار

 دینی برجسته انعالم پای وقتی مخصوصا و گذاراثر هایشخصیت درباره اما، فرمول این. شود پیشگیری آن بروز از باشد

 ناپذیراجتناب و حیاتی ضرورتی آنان سوی از آن رعایت که دارد توجهی درخور هایتفاوت عادی موارد با است، میان در

 و باشد داشته دنبال هب نامطلوبی پیامدهای تواندمی گفتارشان و رفتار و هستند جامعه معلمان یکسو، از آنان که چرا. است

 و فاظتح در که نیست خودشان به متعلق تنها و است «الهی امانت» آنان برجسته جایگاه و شخصیت دیگر سوی از

 ! باشند مراقبت از نیازبی آن از پاسداری

 به دشمنان دیشا و مردم عموم دلگیری جز اینتیجه نیز صحت صورت در حتی هانامه و سخنان و اخبار اینگونه انتشار

 .ندارد دنبال

 آنها ائتالف و ما ائتالف

 همواره کشورها این آنکه نخست است نکته چند نشانگر اروپایی و آمریکایی هایائتالف کارنامه به نگاهی روز:سیاست 

 کشورهای قبال در هاآن رفتار در را آن نمود چنانکه اند بوده آنها کردن سرکیسه و کشورها سایر سازی وابسته دنبال به

 استقاللی هیچ و اند شده غرب تسلیحات انبار صرفا عربی کشورهای که دارند اذعان جهانیان. کرد مشاهده توانمی عربی

 ساز زمینه بلکه داشتهن همراه به عربی کشورهای برای جایگاهی تنها نه هاائتالف این به همگرایی آنکه دوم ندارند خود از

 . است شده آنها جهانی جایگاه تخریب و تحقیر
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 سعودی – اییآمریک ائتالف یا و القاعده ضد یا و ضدداعش ائتالف نظیر داده تشکیل غرب که هاییائتالف سو یک از

 در حاضران جهان الذ و شده بیشتر هایبحران ساز زمینه بلکه نبوده منطقه و جهان امنیت چارچوب در تنها نه یمن علیه

 پرونده هاائتالف ینا جنایات پرونده دیگر سوی از و نگردمی آنها به منفی نگاه با و داندمی بحران عامل را ائتالف این

 که دهندمی رس اقتدار ادعای حالی در غربی کشورهای آنکه سوم. است زده رقم را هاائتالف این حامیان بشری حقوق

 دزدی به برتر، گریینظام مدعی انگلیس مثال عنوان به است ساخته آشکار جهانیان بر را آنها ناتوانی تحوالت روند عمال

 جهان ارتش اولین زمانی که آمریکا یا و است آن از نمودی الطارق جبل در ایرانی کش نفت ربودن که آورده روی دریایی

 تحرکات این البته. ستا آن از نمودی ایران حریم به آنها پهپاد تجاوز که آورده روی دزدانه نظامی تحرکات به اکنون بود

 در و اجرا را کشنفت برابر در نفتکش سیاست انگلیس اقدام قبال در ایران چنانکه شده منجر آنها حقارت به نهایت در

 سرنگون ایران دافندپ توسط حالی در نیز آمریکا جاسوسی پهپاد. شد اش دریایی دزدی به دادن پایان به وادار لندن نهایت

 هرگز اما اختندپرد ایرانی پهپاد کردن سرنگون واهی ادعای به حتی و نداشته نیز پاسخگویی جرات حتی آمریکا که شد

 امروز به تا لبنان وزهر ۳۳ جنگ از. دارد قرار مقاومت جبهه معادله دیگر سوی در اما. نکردند منتشر ادعا این از تصویری

 لبنان، روزه ۳۳ جنگ در. است بوده یکدیگر کنار در شرایطی هر در راهبردی اتحاد یک که دهدمی نشان منطقه تحوالت

 جنایات با ابلهمق و یمن تحوالت در عراق، و سوریه به تروریستی جهانی تجاوز در غزه، روزه ۵۱ و ۸ ،۲۲ جنگ سه در

 . کرد مشاهده را همگرایی این توانمی سعودی ـ آمریکایی ائتالف

 نظامی حمله معد موجب که بوده مقاومت جبهه یکپارچه ساختار همین که دارند اذعان جهانیان آنکه مهم بسیار نکته

 رسانده حقیقت این به ار آمریکا که است ایران ای منطقه جایگاه این نظامی باالی توان کنار در. است شده ایران به آمریکا

 که آنانی کرده اکیدت نیز... ا نصر حسن سید چنانکه و است منطقه کل گرفتن آتش با برابر ایران علیه اقدام هرگونه که

 عراق سوریه، ن،لبنا اهلل حزب فلسطین، مقاومت واکنش .سوخت خواهد نیز صورتشان و دست برافروزند ایران علیه آتشی

  .شد نظامی گزینه از انگلیس و آمریکا نشینی عقب ساز زمینه ایران، علیه اقدامی هر به پاسخگویی بر مبنی یمن مقاومت و

 برجام به« 1گریس» هایدرس

 همین تا که شد منتشر نفتکشی روی ایران اسالمی جمهوری پرچم اهتزازدرآمدنبه تصویر که بود گذشته روز :نو صبح

 صرف و کردمی جاجابه را ایران محموله پاناما پرچم با این از پیش که نفتکشی بود؛ هاانگلیسی توقیف در پیش روز چند

 بدون و بازداشت فرایند اتمام از بعد و حاال. بود شده هاانگلیسی درازیدست باعث سوپرنفتکش این محموله بودنایرانی

 و شده رها توقیف بند از« ۱گریس» سوپرنفتکش باشد، ایران در شدهتوقیف انگلیسیِ نفتکش آزادی از خبری فعالً اینکه

 اثبات باطن در ولی سیاسی، ساده اتفاق یک ظاهراً اتفاق این .گذاردمی المللیبین آبراه در قدم ایرانی رچمپ با اما مرتبهاین

 متمدن ظاهراً و برق و پرزرق دنیای در که نگاه این اثبات است؛ اسالمی جمهوری المللیبین تعامالت در نگاه یک

 تا المللیبین دیپلماسی و حقوق که نگاه این اثبات زند؛می را اول حرف قدرت قبل، سال چندصد مانند هنوز امروزی،

 برای فقط کارکردشان، که هستند حقوق هایدانشکده در تدریس برای هاییسرفصل صرفاً شدن، قدرتمند از پیش

 حرف که است قدرت هنوز باطن در وگرنه است توسعه حال در ممالک در هارشته قبیل این دانشجویان سر کردنگرم

 ابزاری آنکه از بیش فعلی دنیای در دیپلماسی. کندمی حکمرانی هم جنگل در آن شبیه که ایقاعده و منطق زند؛می را اول

 صرف کردندلخوش و قدرت هایاهرم بدون وگرنه است قدرت اعمال برق و پرزرق و شیک لعاب باشد، زنیچانه برای
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 را هاعبرت درس این کاش. آمده برجام سر بر امروز که آمد خواهد ملت یک سر بر آن المللی،بین شیک شعارهای به

 .نکنیم فراموش

 انصاراهلل پهپادی ضربه هایپیام

 سخنگوی «ریعس یحیی». افتاد اتفاق یمن پهپادی عملیات ترینبزرگ مردادماه ۲۶ شنبه روز نظامی، عرصه در :جوان

 قرار هدف امارات رزم نزدیکی در را آرامکو نفتی تأسیسات تهاجمی، پهپاد فروند ۱۰ با که کرد اعالم یمن مسلح هاینیرو

 به انصاراهلل پهپادی حمله هایپیام ترینمهم از یکی. است «یک شماره هبازدارند» عملیات چارچوب در عملیات این و داده

 عربستان به یمن یختار در پهپادی عملیات ترینبزرگ انجام با انصاراهلل .بود سعودآل با حجت اتمام عربستان شرق جنوب

. بود خواهد ترتسخ قطعاً بعدی حمالت یمن، تجزیه برای هاتالش و تجاوز تداوم صورت در که کرد مخابره را پیام این

 اقتصادی هایخسارت که داد هشدار امارات و عربستان به خطاب موفق، حمله این انجام از پس یمن انصاراهلل رهبر

. دوشدمی را شما جنگ، این ادامه با امریکا و شد خواهد بیشتر و بیشتر شان،تجاوزات ادامه صورت در متجاوز هایکشور

 یمن زا خود نظامیان کردن ارجخ دنبال به که کرد اعالم زیاد ایرسانه تبلیغات با اخیراً امارات. بود امارات به دیگر پیام اما

 با حتم طور به .ستا داده تغییر یمن در را خود تاکتیک تنها، ابوظبی، که داد نشان عدن شهر اخیر هایدرگیری اما. است

 سوی از و ماراتا با عربستان جنوبی هایمرز از کیلومتری۱۰ فاصله در الشیبه، پاالیشگاه جغرافیایی موقعیت به توجه

 به نصاراهللا جدی پیام را پیچیده و بزرگ عملیات این باید ،ابوظبی شهر شرقی بخش کیلومتری ۴۰ فاصله در دیگر

 . اندداده را یمن جنگ از سریع خروج وعده که دانست اماراتی مقامات

 هایکشور. است یافته دست نیز سیاسی عرصه در مهمی پیروزی به یمن انصاراهلل نظامی، مهم پیروزی این کنار در اما

 و شورشی وهگر یک را یمن انصاراهلل مکرر صورت به گذشته هایسال در امارات و عربستان از حمایت دلیل به غربی

 در پیروزی و میدانی هایموفقیت از پس و اکنون اما شدند،می جنبش این با گفتگو به حاضر ندرت به و دانسته نامشروع

 راستا این در. انددهش جنبش این با گفتگو به حاضر و شده انصاراهلل حقانیت و مشروعیت به اعتراف به مجبور نبرد میدان

 ،آلمان انگلستان، ییاروپا کشور چهار سفرای و انصاراهلل ایران، هاینماینده حضور با نشستی میزبان ایران خارجه وزارت

 . بود ایتالیا و فرانسه

 

  


