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  !خروش ملت بر پروژه شرارت  روز    حرف ▼

طبق اعالم نظر شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی، فردا 

بعدازظهر میدان انقالب تهران بار دیگر شاهد خروش ملت و 

هاي استوار مردمی بصیر و انقالبی خواهد بود و  حضور گام

آیند تا بار  همانند هزاران حضور در تاریخ پرافتخار خود می

ـ با وجود همه  فریاد بلند حمایت از جمهوري اسالمی رادیگر 

هایی که از مسئوالن کشور دارند و به ویژه  نامالیمات و گله

نشناسی و  تدبیري مسئوالنی هستند که با زمان منتقد بی

خورده  ها و لوایح، طمع دشمنان قسم شیوه اجراي بد طرح

بر گوش  ـ همانند تازیانه انگیزند انقالب و نظام را بر می

. سنگین دشمنان انقالب و نظام مقدس اسالمی بنوازند

دلدادگی ملت بزرگ ایران به انقالب و نظام اسالمی و رابطه 

عاطفی و عقالنی ناگسستنی امام و امت همان چیزي است 

پیمانان آنها قادر به ادراك آن با نگاه  ها و هم که آمریکایی

دت عصبانی هستند اند و به ش مادي خود نیستند و گیج مانده

هاي  سازي ها، هماهنگ ریزي ها، برنامه گذاري که چرا سرمایه

گیر مثلث شوم صهیونیستی، آمریکایی و ارتجاع عربی  نفس

منطقه با وجود به کار بستن الگوهاي پیچیده امنیتی و 

و داشتن روندي  1398ساز در فتنه پیچیده آبان  آشوب

تر، گستردگی  نسجمتر، خشونت بیشتر، سازماندهی م پیچیده

تر، شیفت فراگیري از باال شهر به بخش میانی و پایین  افزون

هاي دهه  شهر و مجهزتر شدن عوامل میدانی نسبت به فتنه

ماه  و فتنه دي 1388کوي دانشگاه، فتنه  1378، ماجراي 60

عصبانیت . ابتر مانده و با شکست مواجه شده است 1396

تعیین و طراحی شده در بازه ها از اینکه به اهداف  آمریکایی

هاي مالی و  اند و با وجود هزینه زمانی دو سه ساله نرسیده

اي  اند، به گونه حیثیتی از دشمنی با ملت ایران طرفی نبسته

خیال همه  است که باالترین مقام دیپلماسی کاخ سفید بی

هاي حاکم بر روابط  آداب دیپلماتیک و حقوق و پروتکل

کند،  اسوسی کرده و به فارسی توئیت میالملل، مطالبه ج بین

این اوج . »!از طریق تلگرام براي ما فیلم و عکس بفرستید«

خواست پروژه شرارت و  استیصال ابرقدرتی است که می

غافل از . آشوب در میان ملت آزموده شده ایران را رقم بزند

! مهد دلیران و مؤمنان نافذ البصیره! اینکه اینجا ایران است

فردا مردم تهران . ر به شکر و سپاسگزاري نیاز دارداین حضو

بر سه نعمت » مرگ بر آمریکا«در میدان انقالب با بانگ 

هاي داهیانه رهبري، بصیرت و هوشمندي مردم  بزرگ هدایت

و حماقت دشمنان فاقد شناخت از آن دو مؤلفه قدرت ملی 

  . شکرگزاري خواهند کرد

 

 

 

 

 
 

 سایه همیشگی شماست نه آمریکاایران هم        روز گزارش ▼

اعزام نیروهاي آمریکایی به منطقه نتوانسته از «گفته است، » سنتکام«رئیس مقر تروریستی 

تهران براي تهدید اسرائیل در حال  .اي آمریکا ممانعت کند هاي ایران به شرکاي منطقه پاسخ

افزارهاي  اد و جنگبا وجود استقرار نظامیان پرتعد. انتقال سالح به سوریه و عراق است

در رفتارهاي آنها نوعی . بینی کرد توان رفتار ایران را پیش پرشمار آمریکا در منطقه، نمی

پروایی وجود دارد که شما را در قبال آنچه ممکن است فردا یا پس فردا انجام دهند،  بی

توان  می هاي رئیس مقر تروریستی سنتکام دو نتیجه با ارزیابی صحبت» .کند بسیار نگران می

هراسی در منطقه به  هاي آمریکا براي پیشبرد تاکتیک ایران گرفت؛ نخست اینکه، همه تالش

دوم اینکه، به نوعی اعتراف . فارس است دلیل موجه نشان دادن حضور خود در منطقه خلیج

اي که باید مورد توجه  نکته. به ناتوانی آمریکا در منطقه براي ایجاد نظم و صلح است

منطقه قرار گیرد، این است که مسئله امنیت و پیشرفت منطقه با همکاري کشورهاي 

اي محقق خواهد شد؛ اما متأسفانه هدف اساسی حضور آمریکا و سایر کشورهاي غربی  منطقه

آنها از دین اسالم هراس دارند و . براي جلوگیري از پیشرفت و توسعه متوازن منطقه است

بنابراین . اند ی کشورهاي اسالمی به کار گرفتهماندگ همه توان خود را در جهت عقب

حضور آمریکا در عراق، . کشورهاي منطقه باید نسبت به تحرکات آمریکا حساس باشند

به بهانه مقابله با جمهوري اسالمی ایران ... سوریه، عربستان، امارات، کویت، قطر، افغانستان و

هاي  ي فرهنگ و وابستگی در بخشاي که خواهد داشت، ایجاد ناامنی و نابود تنها نتیجه

هاي برخی کشورهاي حاشیه  گیري رو موضع مختلف براي کشورهاي مورد اشاره است؛ از این

فراموش نشود که ایران . هاي آمریکاست فارس علیه ایران اسالمی، اجراي سیاست خلیج

از سوي دیگر، منطق . فارس است، نه آمریکا همسایه همیشگی کشورهاي حاشیه خلیج

رخورد جمهوري اسالمی ایران با کشورهاي همسایه خود براساس احترام متقابل و کمک به ب

  . آنهاست که این رفتار نباید به معناي ناتوانی و ضعف جمهوري اسالمی ایران تلقی شود

 )ره(تعلل در پاسخگویی به شبهات علیه امام      ویژه       خبر ▼

می نسبت به تعلل مراکز مسئول و مؤسسات برخی کارشناسان حوزه تاریخ انقالب اسال

انتقاد ) ره(گویی و ارائه مستندات به شبهات مطروحه علیه امام خمینی تاریخی در پاسخ

زدایی را در جامعه به ویژه میان نسل  آنها معتقدند، جریان ضد انقالب سناریوي امام. کردند

هاي اخیر جریان ضد  در ماه. کردجوان عملیاتی کرده و باید به سرعت با این سناریو مقابله 

برانگیزي را درباره دوران پهلوي اول و دوم منتشر کرده و ادعاهایی را به  انقالب مطالب شبهه

! دهند، اما پاسخی مستند نسبت به این ادعاها ارائه نشده است و انقالبیون نسبت می) ره(امام

آزادي آمده است، دفتر امام از فعاالن نهضت » ابراهیم یزدي«در خاطرات منتشر شده از 

ـ براي  ـ پس از اشغال النه جاسوسی در ایران در واکنش به پیشنهاد یاسر عرفات) ره(خمینی

ابراهیم یزدي همچنین در بخشی . میانجیگري میان ایران و آمریکا، بیانیه تندي را صادر کرد

ی حکمی به پس از پیروزي انقالب ط) ره(از خاطرات خود مدعی شده است، حضرت امام

زده وارداتی را حرام و توزیع و مصرف آن را خالف شرع اعالم  هاي یخ مهندس بازرگان گوشت

هایی نظر امام را در این  و ارائه استدالل) ره(کرده بودند که یزدي با مراجعه به حضرت امام

یچ نسبت به این ادعاها ه) ره(مسئوالن دفتر حفظ و نشر آثار امام! باره تغییر داده است

قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام » حمید انصاري«واکنشی نشان ندادند و تنها 

آوري شده از سوي این مؤسسه هنوز کامل  در این باره گفته است، مدارك جمع) ره(خمینی

 ! توانیم به این ادعا جواب دهیم نیست و نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخبار ▼

 د را از دست داده استآمریکا قدرت بازدارندگی خو

فارس  نگفتن به حمالت اخیر ایران در خلیج  پاسخ«دلیل آنچه  وزیر دفاع فرانسه از آمریکا به

نظر  شدت انتقاد کرد و هشدار داد، با توجه به تحوالت اخیر به  خواند، به » هاي اخیر طی ماه

در » فلورنس پارلی« .رسد آمریکا قدرت بازدارندگی خود را در منطقه از دست داده است می

هاي  در سال«: المللی مطالعات استراتژیک در بحرین اظهار داشت نشست سالیانه مؤسسه بین

هایی  ه قبالً نشانهالبت. ایم بوده] در منطقه[نشینی تدریجی و عمدي آمریکا  اخیر شاهد عقب

هاي آمریکایی در واکنش به حمالت  نشینی نمایان شده بود، اما وقتی جنگنده از این عقب

از باند پرواز بلند نشدند و پس از آن وقتی ] ها طبق ادعاي غربی[شیمیایی دولت سوریه 

آمریکا واکنشی به سرنگونی پهپاد خود و حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودي نشان 

اتفاق دیگر  این مقام بلندپایه فرانسوي و دولت متبوعش به» .نداد، همه چیز کامالً روشن شد

هاي بزرگ اروپایی، آمریکا و متحدانش در خاورمیانه بدون مستندات و شواهد، ایران را  دولت

به دست داشتن در حمله به چند کشتی تجاري و همچنین تأسیسات نفتی شرکت سعودي 

  !آرامکو متهم کرد

  مواجهه دوگانه آمریکا براي عرضه ارز دیجیتالی

هاي  مدیر بانک مرکزي آمریکا، با اذعان به سخت بودن مسیر انطباق فعالیت» جروم پاول«

این کشور فعالً قصد ندارد در : ارزهاي دیجیتالی با نظام مالی و بانکی فعلی اعالم کرد

فدرال «به گفته پاول، . اقدام کند اندازي ارزهاي دیجیتالی اي نزدیک نسبت به راه آینده

از نزدیک روند عرضه ارزهاي دیجیتالی از سوي نهادهاي بزرگ و معتبر مالی را زیر  »رزرو

مسئوالن آمریکایی در . نظر دارد؛ اما فعالً روي توسعه این گونه رمز ارزها متمرکز نشده است

اره ارزهاي دیجیتالی اتخاذ تري را درب مقایسه با مقامات دیگر کشورها، رویکرد سرسختانه

اندازي ارز  اند؛ در شرایطی که بانک مرکزي چین به طور رسمی اعالم کرده، کار راه کرده

هاي بزرگ  گفتنی است، برخی از بانک. دیجیتالی این کشور در مراحل پایانی قرار دارد

  .اند ردهاندازي ک فرم بالك چین را راه هاي داخلی پرداخت بر اساس پلت آمریکایی شبکه

  !هاي خارجی از ترس مجازات آمریکا بازار ایران را ترك کردند شرکت

در میدان پارس  LNGاندازي غول تولید گاز  با اشاره به راه» راشاتودي«تارنماي شبکه 

هاي آلمانی نقش پررنگی در ساخت این غول گازي بازي  شرکت«: جنوبی ایران نوشت

هاي آمریکا حمایت کند،  نتوانست از آنها در برابر تحریمشان  اند؛ اما از آنجا که دولت کرده

این شش ترمینال کوچک تنها بخشی از پروژه عظیم . اي از این پروژه عظیم نبردند بهره

در این . کنندگان گاز مایع جهان بود ترین تأمین ها براي تبدیل شدن به یکی از بزرگ ایرانی

با پتانسیل » بندر تمبک«ت ترمینال صادرات در هاي آلمانی نیز قرار بود با ساخ میان شرکت

با این حال خروج آمریکا از . میلیون تن گاز مایع، نقش مهمی ایفا کنند 10صادرات سالیانه 

هاي خارجی از ترس  هاي اقتصادي علیه ایران موجب شد شرکت برجام و بازگرداندن تحریم

  ».مجازات شدن از سوي واشنگتن، بازار ایران را ترك کنند

  !التهابات کشور تقصیر مخالفان برجام است

: نوشت» نقش مخالفان برجام در التهابات کشور«در یادداشتی با عنوان » آرمان«روزنامه 

وقفه به  شادي و امید مردم به آینده چه ضرري براي کشور داشت که مخالفان برجام بی«

د ملت از باز شدن درهاي جنگ با این سرمایه عظیم اجتماعی رفتند؟ واقعاً خشکاندن لبخن

انجامید، چه سودي براي کشور  تعامل با دنیا از طریق برجام که قطعاً به رونق اقتصادي می

رسد،  به نظر می» گونه مخالفان برجام با تمام وجود به دنبال آن رفتند؟ داشت که این

قش آشکار کنند بر ن دارند و سعی میاصرار طلب همچنان بر قلب واقعیت  هاي اصالح رسانه

هاي معاند در آموزش و تحریک آشوبگران و همچنین قصور و تقصیرهاي  آمریکا و رسانه

دولت در اجراي طرح اصالح قیمت بنزین سرپوش گذاشته و اقدامات جنایتکارانه اوباش 

 .اي را به منتقدان برجام نسبت دهند اجاره

  

  کوتاه اخبار ▼

رگانی دبیر کل اتاق مشترك باز »سیدحمید حسینی« ◄

ایران و عراق با اشاره به اتفاقات اخیري که بین ترکیه و 

اي  کاالي ترکیه ،در حال حاضر: گفت ،هاي سوریه رخ داده کرد

در کردستان عراق تحریم و بازار و تقاضا براي کاالي ایرانی در 

از  پیش. کردستان عراق بسیار بهتر از گذشته شده است

هایی که از  ، تعداد کامیونهاي سوریه هاي ترکیه با کرد ماجرا

تا  600شد، حدود  هاي ایران روانه کردستان عراق می مرز

هاي  دستگاه بود که بعد از مواضع ترکیه در قبال کرد 700

دستگاه کامیون افزایش یافته  800سوریه، این میزان به روزانه 

  .استو این روند در حال توسعه 

 پرداخت به را ایران حکمی طی واشنگتن دادگاه قاضی ◄

 جاسوس »رضائیان جیسون« به دالري میلیون 180 غرامت

 خبرنگار پوشش در که) سیا( آمریکا اطالعات مرکزي سازمان

 پیروز ضمن واشنگتن دادگاه .کرد محکوم بود، آمده ایران به

 پیش سال چند از که دادخواستی در رضائیان کردن اعالم

 با ایران کند می دعاا خود حکم در بود، کرده ارائه ایران علیه

 حقوق وي، ادعایی شکنجه و رضائیان روزه 544 بازداشت

  .است کرده نقض را خبرنگاري

 هوشمند مدیریت با کرد، اعالم گزارشی در انتظامی نیروي ◄

 مشارکت و امنیتی هاي دستگاه همه تعامل انتظامی، نیروي

 از نفر 180 تاکنون والیی و بصیر مردم مطلوب بسیار

 .اند شده دستگیر و شناسایی اغتشاشات اصلی لیدرهاي

 ها، بانک زدن آتش عمومی، اموال تخریب ناجا، اعالم براساس

 تجمعات کمپین اندازي راه و نظامی و انتظامی مراکز به حمله

 متهمان آشوبگرانه اقدامات از مجازي فضاي در غیرقانونی

  .است دستگیر شده

بودجه مجلس عضو کمیسیون برنامه و  »محمد حسینی« ◄

هاي دولتی در  شرکت فهرستبا بیان اینکه چهار شرکت به 

شرکت نیز از این فهرست حذف  چهاراضافه شده و  99سال 

هاي  حقوق و مزایا در شرکت 1399در سال : گفت ،اند شده

درصد رشد خواهد کرد و کل افزایش بودجه  15دولتی حدود 

  .درصد خواهد بود 9ها  شرکت
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 صبح صادق  923شماره 

  منتشر شد» مدرسه عشق«همراه با پرونده ویژه 

 خوانید؛  این شماره میدر 

منطق حمایت؛ رمزگشایی / شکست پروژه شرارت آمریکایی

/ چرایی تأیید مصوبه سران قوا از سوي رهبر معظم انقالب

مجاهد همیشه در خط انقالب  /طلبانه گري فرصت مطالبه

هاي همرزمان سردار حاجی محمدزاده، اولین  پاي صحبت

ب؛ بسیج پیشران گام دوم انقال/  مسئول دفتر سیاسی سپاه

  دهه پنجم انقالب


