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 کنندهنييتحوالت تع مبدأ ،ید 34        روز حرف▼

 شیسال پ کیدرست  یمانیشهادت سپهبد حاج قاسم سل خبر

که البته کام همه  یخبر ؛انتشار یافت یروز نیدر چن

بر دل و روح  گدازجان یدوستدارانش را تلخ کرد و اندوه

 میاحترام و تکر دهیکه در همه نقاط جهان به او به د یمردم

و  قطع طور بهاما شهادت حاج قاسم  ؛وارد ساخت ستند،ینگریم

 یامنطقه طیدر مح ایکنندهتعیینتحوالت تازه و  مبدأ نیقی

منطقه  یاسیس یتحوالت و روندها میتقس نیبنابرا؛ خواهد بود

درست و  ریتعب یمانیو پس از شهادت حاج قاسم سل شیپ به

 است. ایبینانهواقع کامالً

که سردار  یریداشت راه و مس در نظر دیبا :يليتحل نکات

بود که  ییآرزو نیبه چن لین یبود، از ابتدا برا دهیبرگز یمانیسل

 دشیبارها از خدا خواسته بود که او را به همرزمان شه یو

در دوره پس از  هاینگران و هااما غصه انیم نیا در برساند.

. باشدمیاز دو نوع  ریاخ یک سال نیشهادت حاج قاسم و در ا

 خیاست که تار یبزرگ قهرمان فراق به خاطر هااز غم یبخش

 یگریاست. بخش د دهیکمتر به خود د یو انقالب اسالم رانیا

ت. اس یمانیسل دیشه ریمعطوف به ادامه راه و مس هایاز نگران

و  تیواقع کیبر  یدرست است و مبتن ،یبخش اول نگران

ممتاز و برجسته بود که  تیشخص کی یمانیسل دی. شهقتیحق

امتداد  زیکشور ن یاز مرزها رونیدر ب یتفکر و مکتب او حت

جا  یسردار نیکرده بود و حال غصه بر از دست دادن چن دایپ

 یمانیسل دیشه که چراندارد.  یبخش دوم وجه یاما نگران؛ دارد

از کالم  متأثر، دانستمیانقالب  میحک یکه خود را سرباز رهبر

گذاشته است  انیرا بن یاقاعده و شبکه ،ایخامنه مامو نگاه ا

اما در درون کشور ؛ ابدییمضاعف تداوم م زهیکه با قوت و انگ

مشخص و  کامالً یمانیسل دیشه یاسیو س یرفتار اجتماع زین

رابطه  زانیم زیمردم و ن یکپارچگیجام و است. انس مندضابطه

و منطق عمل  ررفتا ینظام نقطه کانون یبا انقالب و رهبر

 .دیآیبه حساب م یمانیسردار سل یاسیس

بلکه نشانه و  ،نبود ییفرد به تنها کیحاج قاسم  :يانيپا نکته

و ناب بود که توانسته به  لیتفکر اص کیمعرف عظمت و عمق 

و آگاهانه در سطح منطقه منتشر شود.  ریفراگ ایجبههشکل 

 ارانشیبا شهادت  هاسال نیدر همه ا ایمنطقهجبهه مقاومت 

 شیاز پ شتریب ایانگیزهبلکه  ،نشده یدچار ضعف و سست تنهانه

روشن  اریکرده است. حال بس دایپ برای حرکت در مسیر حق

در نقش  یمانیحاج قاسم سل دیاست که خون مطهر سپهبد شه

جبهه  تیدر سطح منطقه و در تقو یقو اریبس شرانیپ کی

 (یغضنفر زی: عزسندهینو) خواهد شد. داریدپمقاومت 

 

 

 کابوس انتقام سخت                                 روز گزارش▼

در منطقه  تزیمین مابریده ماهه ناوگروه هواپ تیمأمور ،اعالم کرد یاهیانیدر ب کایوزارت دفاع آمر

را به  انهیناوگروه خاورم نیو ا دهیرس انیبه پا انهیدر خاورم کایآمر یمرکز یفرمانده اتیعمل

 ترک کرده است. اینیرجیو التیخود در نورفولک در ا ییایدر گاهیمقصد پا

هند در  انوسیدر منطقه شمال غرب اق نیاز ا شیتا پ تزیمین مابریناو هواپ -0: يليگزاره تحل

به  یمانیبه سالگرد شهادت سردار سل یمنته امیا نیخود مستقر بود و در ا ییستایامنطقه 

 یجمهور یتهاجم رهیخود از دا زعمبهتا  دیمنتقل گرد قایو دوردست در شاخ آفر نیینقاط پا

در  کایآمر یایجورج ییایردریدر کنار آن، خروج ز -7 خارج شده و مصون بماند. یاسالم

 یاسالم یجمهور یخود از مرزها مالحظهقابلو حفظ فاصله  فارسجیشنبه گذشته از خلسه

در  تیخود جهت مصون یرسطحیز ییاز توانا یبرخوردار یمنظور بوده و برا نیبه هم زین

دو اقدام مشابه در کنار  نیا -9 .است امیا نیدر ا یالماس یجمهور یتهاجم ییمقابل توانا

تنش  شیقصد افزا کایاست که آمر امیپ نیآشکارا حامل ا ،ییکایمقامات آمر ریاخ یهامصاحبه

شدت ه آنان را ب ،که مجموعه تحوالت منطقه دهدینشان م یبه عبارت ؛را ندارد رانیبا ا

اعزام دو فروند با این توصیف،  -۴ .استضعف قرار داده  طیدر شرا زمانهمو  ریپذبیآس

بار  نیسوم یبراروز گذشته  ۴۲که در  فارسجیدر چهارشنبه گذشته به خل ۲7یافکن ببمب

 قیحفظ موازنه قدرت از طر یبرا دشمن ییبه توانا یاعتباربخش یصورت گرفته، صرفاً برا

 است. یغاتیو تبل یارسانه شینما

به  لیآنان تبد یکه انتقام سخت برا دهدینشان م کایاقدامات متعارض آمر نیا :یريگجهينت

 گریقرمز آنان است و از طرف د خط رانیجنگ با ا یاز طرف ؛کابوس هولناک شده است کی

 یآنان برا یامنطقه مزدورانو  هاییکایآمر ییشدن انتقام سخت در کنار عدم توانا یاتیعمل

 طیشرا نیاز ا رفتبرون یابتکار عمل برا یمنها یراهبرد یرا در تنگنا هاآن زدارنده،اقدامات با

 یاصل تی. اکنون اولوستیآنان امن ن یدر منطقه برا ایآسمان و در ن،یزم گریقرار داده و د

در کنار حفظ فاصله  یروان اتیجز عمل یراه زیآن ن ینکند، برا یاقدام رانیاست که ا نیا دشمن

 (ی: احمد بنافسندهینو) نمانده است. یها باقمحبوس شدن در پادگان ای رانیبا ا

 در سوگ برادر قديمي                                  ویژه خبر ▼

به جهان گشود.  دهید زدیدر شهر  0909سال  زدىیعالمه محمدتقى مصباح  اهللتیآ مرحوم 

علوم  لىیتکم التیرساند و براى تحص انیبه پا زدیمقدماتى حوزوى را در  التیوى تحص

در دروس امام راحل )ره( شرکت و در  0993تا سال  0990اسالمى عازم نجف شد. او از سال 

باقرالعلوم  یپژوهش یعلم ادیکرد. او بن ضی)ره( کسب فىیاز وجود عالمه طباطبا زمان نیهم

گذشت این در پی درکرد.  یگذارهیا در قم پار ینیامام خم یپژوهش یو سپس مؤسسه آموزش

 هیعلم یحوزه یبرا یخسارت ن،یا»ی نوشتند: در پیام تسلیترهبر معظم انقالب فقیه مجاهد، 

 یائیزبان گو یدارا سته،یشا یریبرجسته، مد یمتفکر شانیاست. ا یمعارف اسالم یو حوزه

 یشهیاند دیدر تول شانیبودند. خدمات ا میدر صراط مستق یبا استقامت یدر اظهار حق و پا

 و در حضور انقالبی در همه اثرگذار ،و در تربیت شاگردان ممتاز راهگشا ،و نگارش کتب ینید

و  یاست. پارسائ رینظحقاً و انصافاً کم ،شدیم شانیبه حضور ا ازیکه احساس ن ییهادانیم

 قیسلوک در طر قیتا آخر عمر بود و توف یاز دوران جوان شانیا یشگیخصلت هم یزگاریپره

 نیخود سوگوار ا نجانبیا است. بلندمدتمجاهد  نیبه ا یپاداش بزرگ اله ،یدیمعرفت توح

 «.باشمیم زیو عز یمیبرادر قد



 

 

  
 اخبار ▼

 ؟کردیمي چه بودی چين جای شما

 خط شودمی گفته اینکه آیا» که پرسش این به پاسخ در «انتخاب» با وگوگفت در منصوری جواد

. دادیم دست از را هافرصت از خیلی ما: »گفت ،«دارد؟ صحت زده، دور را ایران ترکیه، و چین آهنراه

 نیست معلوم هم هنوز و باشید نکرده کامل را خودتان آهنراه خط هنوز ایران عنوانبه شما که وقتی

 نباید آیا کنند؟ شما معطل را خودشان باید رهاکشو سایر چرا شود، عملیاتی زمانی چه تکامل این که

 بحث در موضوع این شبیه کنند؟ تعریف را خودشان ملی منافع که بدهیم انتخاب حق دیگران به

 معطل را عراق که است سال چندین ما. است شده تکرار هم عراق و آذربایجان جمهوری هایآهنراه

 آینده در که کردند اعالم راه محترم وزیر قبل هفته هتاز سال همه این از بعد حاال و کردیم خودمان

 به اشاره با وی. «رسانیممی برداریبهره به را آهنراه این آینده در و زد خواهیم را عراق آهنراه کلنگ

 ایران به که سفری در چین جمهوریرئیس 3۲ سال: »گفت روحانی، دوره در چین و ایران روابط

 آن جای به و بدهیم انجام پروژه ایران برای دالر میلیارد 9۲ اعتبار تا توانیممی ما که کرد اعالم داشت،

 قرارداد اروپاییان با ما که گفت و کرد رد را پیشنهاد این زمان همان دولت. بگیریم نفت ایران از

 وزارت زمان همان ولی بود کرده مطرح را پیشنهاد این هم نژاداحمدی آقای دوره در چین. بندیممی

 با و بفروشند چین به را نفت داشتند عالقه ایران هایدولت که است این هم دلیل. نکرد قبول نفت

 .«کرد؟ خواهید کاری چه بگذارید، هاچینی جای را خودتان شما اگر. کنند معامله اروپا با آن پول

 !کندنمي وبلبلگل را کشور FATF تصويب: ليالز

 برنامه در ،11 فتنه متهمین از و طلباصالح جریان به ابستهو اقتصادی کارشناس ،«لیالز سعید»

 باید هابانک از را FATF موضوع: »گفت و پرداخت FATF مورد در توضیحاتی به افق شبکه «عیار»

 همه گره و کنیم ناموسی را موضوع حد این تا نباید هستم معتقد اما دارد اهمیتی چه که بپرسید

 کنوانسیون این در عضویت تحریم شرایط در اینکه بیان با لیالز .«نیمبز گره بخش این به را مشکالت

 توانیمنمی عادی و عمومی هایراه از است تحریم در کشور بانکی شبکه که زمانی: »افزود است، اثر کم

 این. «ندارد نبودن عضو یا FATF در عضویت به ربطی موضوع این و باشیم داشته بانکی منابع انتقال

 از بتواند که دهدمی ایران به را امکان این FATF به پیوستن اینکه بیان با اقتصادی کارشناس

 نباید آن هایکنوانسیون به پیوستن و FATF موضوع: »کرد تصریح کند، استفاده المللیبین ابزارهای

 و کندنمی وبلبلگل را کشور FATF تصویب که اینجاست توجهقابل نکته. شود خارج حدود حد و از

 و غربی هایطرف فشارهای و تأکیدها رغمعلی. «نشاندنمی سیاه خاک به را ایران هم تصویبش عدم

 در لیالز کشورمان، سوی از FATF تعهدات پذیرش لزوم بر مبنی آمریکا دولتی مسئولین

 !کرد توصیف امریکا و صهیونیستی رژیم خواسته را FATF به پیوستن عدم خود هایصحبت

 گزارش خبرگزاری فرانسه از آيين گرامي داشت حاج قاسم در ايران

 آیین اوج به اشاره با گزارشی در فرانسه خبرگزاری ،سلیمانی قاسم سردار شهید ترور از پس سال کی

 مراسم در هاایرانی عظیم جمعیت شرکت ازجمله وی هایدالوری و هارشادت یادبود گرامیداشت

 شهید ه،جامع اقشار تمام در او محبوبیت ،این شهید عزیز نام به عمومی اماکن گذارینام ،یسپارخاک

 فرمانده یک اکنون که سلیمانی سردار نام»و نوشت:  دانست معاصر تاریخ قهرمان را سلیمانی

 برای مدرن دوران تا اسالم از پیش دوران از که هاییژنرال ترینمعروف کنار در است، کاریزماتیک

 تأکید با ایرانی شاعر یک از نقل به فرانسه خبرگزاری .«شودمی ذکر ،اندکرده فشانیجان خود سرزمین

 خود دیرینه تاریخ طول در ما»: نوشت جوانان به سلیمانی سردار هایرشادت پیام انتقال اهمیت بر

 بود واقعی انسان یک سلیمانی سردار اما ؛اندبوده خیالی هاآن از برخی که ایمداشته زیادی قهرمانان

 آلسمدی، فاطیما از نقل به فرانسوی رسانه این .«ایمشناخته و دیده واقعبه خود چشم با را آن ما که

 بر اجماع چنین با شخصیتی توانمی ندرتبه» :کرد بیان دوحه در الجزیره مطالعات مرکز محقق

 آیین سلیمانی، سردار ترور از پس روز چند» ،رسانه این گزارش به .«یافت ایران در او محبوبیت

 و سیاسی اجتماعی، طبقات و اقشار همه در او شد؛ برگزار خود اوج در «شهید» این بزرگداشت

 دیده او هایمجسمه و تصاویر ایران شهرهای همه در و بوده برخوردار محبوبیت از ایران مذهبی

 ،هاخیابان ؛شد ساخته او خاطرات جاودانگی هدف با تلویزیونی مجموعه یک حتی و هاترانه ؛شدمی

 شیراز، مشهد، تهران، ازجمله شهرها از بسیاری در شماریبی عمومی اماکن و هاساختمان ،هابزرگراه

 .«اندشده گذارینام وی یادبود احترام به نیز اصفهان و کرمان

 کوتاه اخبار ▼

 در سپاه کل فرمانده /!زد خواهيم نبرد ميدان در را نهايي حرف ◄

 گرفتن آماده»: گفت سلیمانی سردار بزرگداشت مراسم حاشیه

 و سیطره از مسلمانان همیشه آزادسازی و شهیدان این خون انتقام

 دشمنان هستیم. غرب دنیای فرهنگی و اقتصادی سیاسی، سلطه

 خصوص در .شوند خارج منطقه این از و باشند خودشان فکر باید

 امروز ندارد؛ نگرانی چهی ایران نیز منطقه در آمریکا اخیر تحرکات

 ایدغدغه و نگرانی ،مشکل هیچ قدرتی، هر با رویارویی برای

 نبرد میدان در دشمنان با را خودمان نهایی هایحرف ما نداریم؛

 .«دهدمی رنج را هاآمریکایی همواره کابوس. زد خواهیم

 در قدس سپاه فرمانده /حاج قاسم از داخل آمريکا! ترور پاسخ ◄

 و قدس نیروی ریمس» :گفت سلیمانی سردار گرامیداشت مراسم

 از. کندنمی تغییر ،کندمی آمریکا که هاییشیطنت با مقاومت

 جنایت پاسخ که بشوند پیدا کسانی است ممکن شما خانه درون

 سی حداقل دشمنان شما .بدهند را( سلیمانی سردار ترور) شما

 ابومهدی و سلیمانی سردار دادن قرار هدف دنبال به سال

 هایوسوسه با آدم، ترینکثیف دوره این در .بودید مهندسال

 .«کرد عقلیبی سعودی، عربستان و صهیونیستی رژیم

 ،«ایزنکوت گادی» است/ فروپاشي حال در درون از اسرائيل ◄

آشکار  یاعترافدر  صهیونیستی رژیم ارتش ستاد اسبق رئیس

 سپری را بغرنجی شرایط حاضر حال در سرائیلا»: گفت

 سیاسی بحران یک با ما خارجی تهدیدهای کنار در .کندمی

 نظام به همه کهطوریبه ،هستیم روبرو خطرناک بسیار

 چنددستگی و بندیقطب و اندشده اعتمادبی ما سیاسی

 .بردمی پیش تجزیه سوی به را اسرائیلی جامعه

 ،«علیرضا بیگی»/ قضايي دستور برخالف ايرتور ايران واگذاری ◄

 دستور قضایی مقام»: اذعان داشت مجلس در تبریز نماینده

 صادر را خریدار شخص به ایرتور ایران شرکت ریواگذا توقف

 وزیر و جهانگیری اصرار با شرکت این اموال واگذاری اما ،کرده

 نود اصل کمیسیون رئیس پیشتر .«است انجام در حال اقتصاد

 به را دارد میلیاردی 0111 ارزش که ایرتور ایران که بود گفته

 !اندردهک واگذار ساله 9 اقساط با تومان میلیارد 9۴ قیمت

 ،«سلیمی علیرضا»/ کشور از خارج ايراني ميليون 5 ثروت ◄

 از خارج در ایرانی میلیون 6» :گفت مجلس رئیسههیئت عضو

. است افراد این ثروت دالر میلیارد هزار 7 که هستند کشور

 در کشور از خارج ایرانیان گذاریسرمایه فعلی دولت در

 این سراغ به باید و است کرده پیدا کاهش شدتبه داخل،

 «.برویم عظیم ظرفیت

های سیاسی در وقت بحث :(334 سؤالاحکام سياسي ) ◄

اگر باعث آسیب به کار اداری : پاسخ اداری چه حکمی دارد؟

و شود، جایز نیست  رجوعاربابشود و یا موجب معطل ماندن 

ضمان خواهد شد، چنانکه بدون اذن کسی که از نظر  موجب

 مستفاد) باشد.قانونی حق اذن دارد، نیز مجاز نمی شرعی و

 (03۲6س  ،االستفتائاتاجوبه


