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 عزت سپاه                 روز    حرف ▼

خاك را بر آفتاب پاشیدن از دیوانگی است؛ از ابتداي 

هاي ضد انقالب و استکباري  طلوع سپاه پاسداران جریان

که از شعاع انوار و درخشندگی سپاه در نشان دادن جریان 

هاي  حق و باطل و سرکوب آنها در هراس بودند، به توطئه

ها سبب  این توطئه. ابله با آن روي آوردندگوناگون براي مق

گرد سپاه نشد؛ بلکه به تعبیر  شکست، انفعال و عقب

آموختگی دانشجویان  فرمانده معظم کل قوا در مراسم دانش

امروز سپاه بحمداهللا هم در داخل، ) ع(دانشگاه امام حسین

هم در خارج از کشور داراي عزت است و اتفاقاً دشمنان هم 

  . اند کمک کردهبه این عزت 

تاریخ پرافتخار سپاه نشان داده است، در مقابل 

هاي دشمنان همواره یک منهج قرآنی مشتمل بر  توطئه

  :موارد ذیل داشته است

ترین ویژگی سپاه پاسداران این  مهم: توکل به خداوند ـ 1

بوده است که توکل او از تجهیزاتش بیشتر بوده و در 

یدان آمده، توانسته است شرایطی که با دستان خالی به م

  .سازي را براي انقالب کسب کند هاي سرنوشت پیروزي

هاي سپاه در  موفقیت: ـ انتصاب پیروزي به خداوند2

هاي دشوار همواره به نام خدا مزین شده است؛  عرصه

؛ »مهران را هم خدا آزاد کرد«، »خرمشهر را خدا آزاد کرد«

ات خود نام خود کوشند در کنار اقدام در زمانی که همه می

همه  درنگاه توحیدي  با کوشد را جاودانه کنند، سپاه می

 .هاي اقتصادي، امنیتی، نظامی و فرهنگی وارد شود عرصه

هاي سپاه  ترین ویژگی یکی از مهم: شناسی ـ دشمن3

آن است؛ زیرا به فرموده امام » شناسی دشمن«و » بصیرت«

اع نماي حرکت صحیح در اوض اي، بصیرت قطب خامنه

اجتماعی پیچیده امروز است و به همین دلیل است که سپاه 

گاه درباره شناخت  سال گذشته هیچ 40پاسداران در طول 

دشمنان انقالب به خطا نرفته و در این شرایط نیز 

 .گونه است همین

یکی از ارکان : ـ روزآمدي در عرصه تجهیزات نظامی4

ي و قدرت نظامی و رزم نیروهاي نظامی تجهیزات آفند

پدافندي است و سابقه سپاه پاسداران نیز نشان داده است، 

ترین و کمترین سالح   اگرچه در ابتدا ورود به دفاع با ساده

جنگید، اکنون همین اقتدار نظامی را براي بازدارندگی به  می

رهبر معظم انقالب نیز در دیدار با . کار گرفته است

روز باید  سپاه روزبه«: آموختگان تأکید کردند دانش

باید کاري کنید که . هاي خودش را بیشتر کند آمادگی

دشمن از هیبت مردان جوان مؤمن فداکار پرانگیزه احساس 

  ».ترین بخشِ بازدارنده است بیم بکند؛ و خود این مهم

 

 

 

  
  

  

 شواهد یک شکست                             روز گزارش ▼

امیان آمریکا باید از غرب آسیا خارج شوند و در توئیتر خود نوشت، نظ» دونالد ترامپ«

پایان، پایان دهیم و به این ترتیب دستور خروج نیروهاي آمریکایی  هاي بی ما باید به جنگ

اوضاع غرب آسیا از «: جمهور ایاالت متحده خود اذعان کرد رئیس. از سوریه را صادر کرد

» !ی به حل مسائل نکرده استزمان حمله آمریکا به عراق بدتر شده و حضور آمریکا کمک

هاي شمال سوریه  در برابر این سؤال که چرا پنتاگون وارد درگیري اکنون وزیر دفاع آمریکا

هاي خاورمیانه کردند هنوز براي  آنهایی که ما را به اشتباه وارد جنگ«: گوید می ،شود نمی

چرا خواهان اعالن  .آنها اصالً از غلط بودن تصمیم خود خبر ندارند. آورند جنگ فشار می

  اند؟ ها تصمیم به خروج از منطقه گرفته اما چرا آمریکایی» جنگ هستند؟

اولین علت را باید شکست ایاالت متحده در منطقه دانست، زمانی که بوش پسر، 

هاي کشتار جمعی به عراق فرستاد،  پنتاگون را به بهانه داعش به افغانستان و به بهانه سالح

اي را ایجاد کند، نظمی که ایران را منزوي و از  ظم نوین منطقههدفش این بود که ن

! پیمانان آمریکا را بر منطقه مسلط کرد و رژیم صهیونیستی و هم معادالت منطقه حذف می

افروزي و جنایت و هزینه تیلیاردها دالري  اما حاال پس از گذشت دو دهه از آن همه آتش

ایران به بازیگر اصلی منطقه تبدیل شده است و جمهوري اسالمی ! چه اتفاقی رخ داده است

اکنون نیز در ماجراي ! تفکر انقالب اسالمی از یمن تا شام و بیروت گسترده شده است

حمله نظامی ترکیه به سوریه شاهد انزوا، استیصال و فقدان راهبرد در کاخ سفید و 

ساز خروج آمریکا از  هدلیل دوم یا به عبارت بهتر شکست دوم که زمین! پیمانانش هستیم هم

اي با  منطقه است، شکست در برابر منطق جمهوري اسالمی و شکست در تقابل رسانه

اش نتوانست  بلیغاتیاي و شگردهاي ت هاي رسانه آمریکا با همه غول. گفتمان مقاومت است

منطق که چرا آمریکا هزاران کیلومتر دورتر از مرزهایش باید در سوریه،  در برابر این

این منطق حتی در درون جامعه . راه فراري بیندیشد نستان و عراق حضور داشته باشد،فغاا

آمریکا به یک مطالبه عمومی بدل شد و امروز ترامپ براي بهبود اوضاع نابسامان خود در 

کند که ما چرا در سوریه  می اعالم  2020جمهوري  افکار عمومی در آستانه انتخابات ریاست

  !دورتر از آمریکاست، حضور داریمکه هزاران کیلومتر 
  

 برند حسین فریدون را به زودي به زندان می           ویژه      خبر ▼

وکیل حسین فریدون از انجام مقدمات دستگیري و انتقال موکلش به زندان » سرتیپی«

حکم پرونده آقاي فریدون مبنی بر . شود فریدون به زودي روانه زندان می: خبر داد و گفت

سال حبس در دادگاه تجدید نظر قطعی شده و تشریفات قانونی براي اجراي حکم در  پنج

معاون اول قوه » اي اژه محسنی«تیر ماه سال گذشته  25گفتنی است، . حال انجام است

ها خبر بازداشت حسین فریدون را درباره پرونده  قضائیه در نشست خبري خود با رسانه

. میلیارد تومانی از زندان آزاد شد 35دون با تودیع وثیقه یک روز بعد فری. مالی اعالم کرد

بهمن ماه سال گذشته اولین جلسه دادگاه  30با صدور کیفرخواست پرونده در نهایت 

دادگاه ویژه کارکنان دولت  1057حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطان پرونده در شعبه 

شد؛ اما جزئیاتی از محتواي دادگاه به صورت غیر علنی برگزار » قاضی عالیشاه«به ریاست 

سخنگوي قوه قضائیه در نشست خبري » غالمحسین اسماعیلی«مهر ماه  9. منتشر نشد

میلیارد تومان و  31خود اعالم کرد، حسین فریدون به جرم دریافت رشوه به پرداخت مبلغ 

  . سال حبس محکوم شده استپنج همچنین 

  



 
 

 

 
  

  اخبار ▼

 اید در مجلس مصوب شوداصالح ساختار بودجه ب

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه در برخی موارد دولت از جلسات سران » جعفر قادري«

اصالح ساختار بودجه باید در مجلس   :گفت  کند، قوا براي پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده می

هنگی شوراي هما«طور که از اسم این شورا مشخص است  همان :وي تأکید دارد .مصوب شود

است و به این مفهوم نیست که ساختارهاي قانونی و تعریف شده در کشور تعطیل » سه قوه

هدف این بود که شورا براي هماهنگی ایجاد شود تا اگر کاري قرار است صورت بگیرد، با  .شود

 .تواند براي کل نمایندگان تصمیم بگیرد رئیس مجلس نمی. سرعت مصوب و پیگیري شود

کند و از  آید دولت در برخی موارد زرنگی می متأسفانه به نظر می  :بیان کرد قادري در ادامه

این مسیر درست نیست و . کند ه سران قوا به جاي استفاده، سوءاستفاده میساختار ایجاد شد

االجل  اموري که با قید فوریت و ضرورت و با ضرب. برد مجموعه حاکمیت را زیر سؤال می

برخی امور به جاي آنکه از مسیر . همراه است، باید در جلسات سران قوا مطرح و نهایی شود

  .شود شوراي هماهنگی سران مطرح میعادي و اداري برود، در جلسات 

  ابالغ ممنوعیت خرید تجهیزات نیروگاهی از خارج

بنیان با اشاره به اینکه در ساخت  در آیین رونمایی از دو طرح دانش» محسن طرزطلب«

به تمامی : ایم، گفت هاي گازي به خودکفایی رسیده هاي ثابت و متحرك توربین عمده پره

ایم که هیچ نیروگاهی در تأمین تجهیزات مورد نیاز خود اجازه  ردههاي کشور ابالغ ک نیروگاه

خرید خارج از کشور را ندارد، مگر آنکه نیاز خود را به شرکت برق حرارتی اعالم کند و مشابه 

 .آن در داخل کشور تولید نشود و با مجوز شرکت برق حرارتی، اقدام به خرید خارجی کند

میلیارد تومان  700ه گذشته براي تأمین تجهیزات نیروگاهی ماه 18وي با اشاره به اینکه در 

اگر این مقدار تجهیزات از خارج : هاي ایرانی بسته شد، اظهار داشت قرارداد داخلی با شرکت

اي  اندازي سامانه طرزطلب به راه .شد میلیارد تومان هزینه می 1100شد، باید  کشور تأمین می

فقط در شش ماهه : ق حرارتی هم اشاره کرد و گفتهاي تحقیقاتی بر یکپارچه براي طرح

طرح تأیید  85طرح تحقیقاتی در این سامانه ثبت شده که از این تعداد،  121نخست امسال، 

  .میلیارد تومان هزینه شده است 7شده و براي اجرایی شدن آنها 

  صحبتی درباره محرمانه بودن اموال نمایندگان نشده است

رئیسه مجلس مدعی شد، رئیس مجلس خواستار  هیئت سخنگوي» اسداهللا عباسی«

ادعایی که روابط عمومی . کدگذاري و رمزگذاري اطالعات مالی نمایندگان مجلس شده است

: رئیسه مجلس در این باره گفت بهروز نعمتی از اعضاي هیئت. مجلس به سرعت آن را رد کرد

با محمدرضا شهریاري، رئیسه  اعضاي هیئت. تواند صحت داشته باشد چنین خبري نمی

اي  سرپرست روابط عمومی قوه قضائیه درباره استقرار سامانه ثبت اموال در مجلس جلسه

داشتند که درباره چند و چون این شیوه موضوعاتی مطرح شد؛ البته در این جلسه آقاي 

عنوان صحبتی درباره محرمانه ماندن جزئیات اموال  عباسی حضور نداشتند؛ اما به هیچ 

اگر آقاي الریجانی چنین نظري داشته باشد، طبیعی است که این نظر . یندگان مطرح نشدنما

  .شد که چنین بحثی اصالً وجود نداشت باید در جلسه دیروز هم مطرح می

 ها جرئت شلیک یک تیر هم به سمت ایران ندارند آمریکایی

بیان اینکه دشمن جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با » سردار فدوي«

امروز انقالب اسالمی ایران به : بر قدرت جمهوري اسالمی ایران اعتراف و اذعان دارد، گفت

خواهان دنیا و مسلمانان جهان تبدیل شده و این موضوعی است  الگوي موفق براي همه آزادي

. ستکنند که این بیانگر عظمت و شکوه انقالب اسالمی ا که دیگران نیز به آن اعتراف می

ترین حرکتی علیه کشور و انقالب  دشمنان بدانند در برابر هر تعدي یا کوچک: فدوي ادامه داد

کنند؛ این در حالی است که با گذشت بیش  اسالمی، جوابی سخت، محکم و قاطع دریافت می

سال از پایان جنگ کشوري جرئت شلیک حتی یک گلوله و تیر به سمت ما را ندارد که  30از 

  .به خوبی واقف است ایران هد دشمن به قدرت و اقتدار جمهوري اسالمید نشان می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر بازرگانی دوران جنگ » جعفري حسن عابدي« ◄

براي اتخاذ تصمیمات کالن اقتصادي در دوران : گفت

هاي اقتصادي استفاده کنیم تا  تحریم حتماً باید از ژنرال

شور با مصوبات اتاق بعداً با مخالفت سربازان اقتصادي ک

در کشورهایی که وضعیت آنها خوب . جنگ مواجه نشویم

شان وجود زیرساخت  است، یکی از دالیل خوب بودن وضع

این در حالی است که یکی از . گرایی در کشور است قانون

هاي بزرگ ما در حوزه بازرگانی این است که  گرفتاري

خ بدهید اینها نامه بسیاري داریم؛ اما شما پاس قانون و آیین

  !شوند؟ همه اجرا می

نماینده فریمان و سرخس در » زاده هاشمی قاضی« ◄

مجلس شوراي اسالمی با بیان اینکه شرایطی که در 

انتخابات فدراسیون والیبال ایجاد شده، قانونی نبوده و قابل 

خواهند  اینکه اگر می: است، گفت و بازنگري اعتراض

حتماً  بایدجا کنند  زش جابهداورزنی را از معاونت وزارت ور

یک فدراسیون برایش هماهنگ کنند تا در آنجا همچنان 

 توجیه و سر کار باشد، از نظر عمومی و مدیریتی قابل

این شرایط موجب اعتراض بدنه جامعه . پذیرش نیست

  .والیبال هم بوده است

ایران یک : در تحلیلی نوشت» ایست آنالین  میدل« ◄

زدن تنگه هرمز در راستاي صادرات  پروژه عظیم براي دور

نفت آغاز کرده است که هدف از اجراي آن ایجاد یک 

ترمینال بزرگ نفتی در بندر جاسک در شرق تنگه هرمز 

است که درواقع با توسعه این ترمینال، ایران براي بخش 

ها از  کش بزرگی از صادرات نفت خود به عبور دادن نفت

در حالی که همسایگان تنگه هرمز نیازي نخواهد داشت؛ 

 .آن همچنان به این تنگه وابسته خواهند بود

پس از حضور در شوراي شهر به » سردار رحیمی« ◄

مناسبت هفته نیروي انتظامی و مذاکره با نمایندگان مردم 

هاي  کسانی که دیواره«تهران در شوراي شهر یادآوري کرد، 

کنم صوتی را ربوده بودند، دستگیر شدند و باید اعالم 

  ».متأسفانه برخی از آنها، از پیمانکاران شهري هستند

سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان مرجع دریایی  ◄

ي صالح جمهوري اسالمی ایران با رد برخی ادعاها ذي

در  Sabitiکش ایرانی  مبنی بر قصد کمک به نفت عربستان

اي به  هیچ مرجع دریایی منطقه: زمان حادثه، تأکید کرد

کش ایرانی در زمان حادثه پاسخ  واست کمک نفتدرخ

 .نداد

بین سوریه و » قیم«پس از هشت سال گذرگاه مرزي  ◄

تواند مسیر تجاري  مرزي که میعراق بازگشایی شد؛ 

هاي مدیترانه و با گذر از  مستقیمی از ایران به سمت آب

  .عراق ایجاد کند که به نفع سه کشور است

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

 


