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 سپاه تخريب تا هراسيرقيب از      روز   حرف▼

 ورود درباره )ره(امام حضرت بیانات به استناد با روزها این

 گوناگونی هایتحلیل ،انتخابات و سیاست به ارتش و سپاه

 اهداف با مشخص جریان یک میان این در و شودمی مطرح

 :است گرفته پیش در را سپاه تخریب خط معین

 از پس و )ره(امام ضرتح تأکیدات سپاه -9 :تحليلي نکات

 هایبندیدسته به ورود عدم درباره انقالب معظم رهبر ایشان

 را خود و نگردمی قانونی و شرعی دستور یک دیده به را سیاسی

 فرمان» عنوان تحت کمیسیونی سپاه در .داندمی ملتزم بدان

 اعضای ورود مسئله به قاطعیت با که دارد وجود« امام حضرت

 ضمن. کندمی رسیدگی انتخاباتی و حزبی هایتفعالی به سپاه

 سپاه در مهم بسیار سند که سپاه سیاسی رفتار دکترین کهاین

 از مصداقی و حمایت احزاب به ورود هرگونه ،آیدمی حساب به

 -2. است کرده نهی را انتخابات در سیاسی گروه و کاندیدا هر

 منع نه نون،قا رعایت اساس بر انتخابات به نظامیان ورود موضوع

 هرچند ؛است )ره(امام حضرت بیانات با مخالف نه و دارد قانونی

 با فردی هیچ از سپاه سپاه، سیاسی رفتار دکترین اساس بر

 در -7 .نخواهد کرد حمایت غیرنظامی، و نظامی سابقه، هرگونه

 رضایی محسن مانند سپاه فرماندهان از برخی سپاه تشکیل آغاز

 نیز اسالمی انقالب مجاهدین سازمان ضوع ذوالقدر محمدباقر و

 در یا باشید، حزب در یا کهاین بر مبنی امام تذکر با که بودند

 و ماندند سپاه در سیاسی هایفعالیت از انصراف با بمانید، سپاه

 .دادند انصراف سپاه از آرمین محسن چون نیز دیگر برخی

 گیریشکل به خاطر که است دورانی به مربوط )ره(امام تأکید

 دو هر سپاه اعضاء از اندکی تعداد الزم، تجربه عدم و سپاه تازه

 که ؛کردندمی دنبال توأمان را حزبی کار و گرینظامی مسیر

 اهتمام این نیز تاکنون و شد اصالح رویکرد این سرعتبه البته

 هیچ امام حضرت نهی اما؛ شودمی دنبال )ره(امام تصریحبه

 اینکه چه .ندارد سپاه در سیاسی هایگاهیارتقاء آ با منافاتی

 سبک به کارهایی به ورود از نهی ضمن مقطع همان در ایشان

 سیاسى دید داراى باید مسلح، قواى که فرمودند ،بازانسیاست

 .نکنند عمل کورکورانه هرگز و باشند

 استناد راحل امام بیانات به امروز که کسانی :پاياني نکته

 اند،گرفته پیش در را سپاه تخریب خط نآ اساس بر و کنندمی

 اختالط سپاه در آیا اکنونهم که دهند پاسخ سؤال این به باید

 به اینکه از غیر به سپاه آیا دارد؟ وجود حزبی و نظامی مشاغل

 و حزب یک تبلیغ به است، معتقد افزاییبصیرت و تبیین

 .بود نخواهد و نیست گونهاین یقیناً است؟ آورده روی کاندیدا

 (غضنفری عزیز: نویسنده)

 !اندافتاده هراس به                                     روز گزارش▼

 جنگی ناوهای همراه به «جورجیااساسیو» زیردریایی کرد، اعالم ایبیانیه در آمریکا دریایی نیروی

 عبور هرمز تنگه از ماهدی یکم دوشنبه روز« sea فیلیپین اساسیو» و «رویال پورت اساسیو»

 زیردریایی که کردند اعالم نیز تیرژیم صهیونیس هایرسانه همچنین. شدند فارسخلیج وارد و کرده

 .دارد را فارسخلیج به عزیمت قصد سرخ دریای طریق از و کرده عبور سوئز کانال از رژیم این

 زیردریایی حضور که است یاگونهبه فارسخلیج جغرافیای که دندانمی فناهل -9 :تحليلي گزاره

 این و بوده متر 09 فارسخلیج قعم متوسط چراکه. است راهبردی ارزش فاقد اساس از آن در

 حالیندرع و بوده پرریسک و سخت بسیار غوص وضعیت در زیردریایی یک مانور برای محدودیت

 هرمز تنگه از شناور فروند ۰9 متوسط طوربه روزانه -7. باشدمی رهگیری و ییشناساقابل یراحتبه

 نیست، جدیدی پدیده عنوانیچهبه موضوع این. هستند نظامی آنان از بخشی که کندمی عبور

 حضور همواره و است مستقر بحرین در آمریکایی هایتروریست پنجم ناوگان اینکه بر مضاف

 ایرسانه آنان تردد کمتر که بوده( ایمنطقه امنیت مخل اما) روتین ایمسئله آنان نظامی شناورهای

 صورت ایران علیه تهدید یمعبرساز برای صرفاً  رسانه ظرفیت و ابزار از استفاده اکنون. گرددمی

 اسالمی جمهوری که است این هاآمریکایی برآورد -۴. است آنان هراس از ناشی امر این که گرفته

 شهید ترور سالروز به منتهی ایام در زادهفخری شهید و سلیمانی سپهبد شهید ترور به نسبت

 بازدارندگی ایجاد برای تدافعی جنبه بیشتر آنان اقدام این لذا. زد خواهد انتقام به دست سلیمانی

 و رسانه ابزار با خواهندمی احتمالی اقدام مقابل در هاآن اکنون. باشد تهاجمی اینکه تا داشته

 محاسبات تغییر جهت در درون به آن انتقال و هزینه افزایش برای روانی عملیات صرفاً  ،تبلیغات

 سمت به آنان زیردریایی یک حرکت بر مبنی صهیونیستی رژیم هایرسانه خبر -0. دهند انجام ایران

 در نظامی حضور آن، بهانه که است جدیدی یسناریو یک آغاز باشد، صحیح اگر هم فارسخلیج

 نیت با حقیقت در اما بوده، ایران مقابل در هاآمریکائی بازدارندگی رویکرد از پشتیبانی برای منطقه

 اجرای و فارسخلیج در آنان نظامی حضور به واکنش رایب ایران اسالمی جمهوری اراده سنجش

 و ایمنطقه شرکای برای دلگرمی و پشتیبانی ،فوق موارد کنار در -۶. شوددنبال می بعدی هایبرنامه

 .است دشمن اهداف از دیگری بخش عرب ارتجاع

 از نظرصرف برای ،گستاخ هایطرف بازی در اسالمی جمهوری که نیست شکی :گيرینتيجه

 رهبر که گونههمان اسالمی جمهوری. گرفت نخواهد قرار تروریسم حامیان تنبیه و سخت انتقام

 پیام این و بگیرد را خود عزیزان انتقام ،منطقه در شر بانیان از نموده اراده ،اندفرموده انقالب معظم

 منطقه در آنان مرتجع حامیان ماندمی. است روشن کامالً رژیم صهیونیستی و هاآمریکایی برای

 باید نیز آنان. کنندمی ایجاد رژیم صهیونیستی برای تنفسی فضای و داده عمل میدان آنان به که

 خطوط از عبور به آن بازیگران که کنند بازی پازلی در هزینه تحمل بدون توانندنمی که بدانند

 (بنافی احمد: نویسنده. )کنندمی فکر ایران قرمز

 فارسخليجآمادگي کامل نيروی دريايي سپاه در                     ویژه  خبر ▼

 است تعدادی با همراه سپاه دریایی نیروی فرمانده ،تنگسیری علیرضا پاسدار دریادار سردار

 در کوچک و بزرگ تنب جزایر از (ماهدی پنجم ،جمعه) دیروز عصر نیرو این معاونین و فرماندهان

 رزم آمادگی وضعیت آخرین بررسی ضمن بازدید این در تنگسیری دریادار .کرد بازدید فارسخلیج

 کامل اشراف و هوشیاری و رزم توان آمادگی حفظ بر آنان، با گفتگو و جزایر در مستقر رزمندگان

 از هدف»: داشت اظهار سپاه دریایی نیروی فرمانده .کرد تأکید مأموریتی محیط حوزه بر اطالعاتی

 ،است شده یزیربرنامه منطقه وضعیت عینی مشاهده و قبلی بازدیدهای تداوم در که دیبازد این

 هایبررسی»: کرد تصریح تنگسیری دریادار .«باشدمی رزم آمادگی توان وضعیت آخرین بررسی

 و هستند برخوردار آمادگی زا مطلوبی سطح در شرایط تمامی در نیروها دهدمی نشان ما میدانی

 .«هستند آماده عزیزمان کشور امنیت و منافع و آبی مرزهای از دفاع برای



 

 

  
 اخبار ▼

 را نبايد فراموش کنيمحاج قاسم لطف 

شهید  اقدامات از تمجید ضمن «العالم» شبکه با گووگفت در عراق اسبق وزیرنخست ،«المالکی نوری»

 رهبری و ردم این ،کردم تسلیحات فوری مطالبه ایشان از زمانی که گفت عراق در قاسم سلیمانی

 ابزارهای و تجهیزات و سالح خواهان آمریکا دولت از ما صراحتاً»: افزود .نکردند کوتاهی هیچ ایران

 فاقد هاتانک این اما داشتیم؛ اختیار در را برامزآ مانند آمریکایی هایسالح برخی. شدیم ذخیره

 آمریکا زیرا ؛نپذیرفتند هاآن اما کنیم؛ داریخری مصر از را تجهیزات تا کردیم تالش. بودند تجهیزات

 داشتیم؛ حسال ما. بدهند موافقتشان با فقط را هاآن تجهیزات که بود کرده مشروط را سالح این خرید

 بود، برخوردار المللیبین و ایمنطقه حمایت از که ایحمله چنین با که نبود حد آن در ما سالح اما

 بر و کردیم رجوع بلغارستان و لهستان به. بودیم سالح دنبال به قیمتی هر به روازاین. کند مقابله

 مرزهای در هادرگیری. رسیدمی ما دست به تأخیر با هانآ سالح ،حالبااین کردیم؛ توافق سالح خرید

 ما اختیار در را هاسالح این ایران که کردیم توافق سلیمانی قاسم حاج با. بود کربال و سامرا و بغداد

 فراموشش نباید که است قاسم حاج ویژهبه و اسالمی جمهوری بزرگ لطف و قوت نقطه این و بگذارد

 تا کردند فراهم ما نیروهای برای را امکان این خودشان، انبارهای از سالح کردن فراهم با هاآن. کنیم

 کردیم درخواست سلیمانی قاسم حاج طریق از ایران اسالمی جمهوری از .پردازندب داعش با مقابله به

 این ما آنکه از پس .دادند ما به جنگنده ۰ سرعتبه ایرانیان. بدهند ما به سوخو هایجنگنده تا

 این اگر. بودند مجهز تسلیحات تمام و ذخایر موشک، به هاجنگنده این. دیمکر خریداری را هاجنگنده

 .شدمی دشوار بسیار ما اوضاع نبودند، هاجنگنده

 !عالمه دانشگاه در دولتي مسئوالن جذب

 به انتقال حال در افرادی» :اعالم کرد ایاطالعیهدر ( ره) طباطبایی عالمه دانشگاه دانشجویی بسیج

 نیز و هاآن علمی و اخالقی صالحیت پیرامون جدی بسیار شبهات و هاشائبه که هستند دانشگاه

 بدنه از و دانشگاه از بیرون فشارهای بر مبنی خبرهایی متأسفانه .دارد وجود هاآن انتقال سازوکار

 آخر هاینفس در دولتی مسئولین دهدمی نشان که است شده شنیده اساتید انتقال برای دولت

 اخیراً .هستند هعالم دانشگاه در خود هایمهره چینی حال در یافتهسازمان کامالً امید و تدبیر دولت

 اقتصاد دانشکده به ایالم دانشگاه از تشریفاتی و ضوابط هرگونه بدون تهران استانداری معاون نیز

 علمی هایگروه اساتید نظر از نیز ایشان علمی صالحیت کهدرحالی است، یافته انتقال عالمه

 .«است سؤال محل عالمه اقتصاد دانشکده

 راهکار امنيت و رفاه؛ سازش يا مقاومت

در بیان منافع و برکات ناشی از روحیه  نظام مصلحت تشخیص مجمع دبیر ،«رضایی محسن»

 بعدش و هااروپایی اول ،هاغربی که بود سال 299 از بیش» اذعان داشت: مقاومت در کشور،

 غارت را منابع و کردندمی ویران و گرفتندمی را شهرها ،شدندمی اسالمی ممالک وارد ،هاآمریکایی

 اما ؛کندمی رحم هاآن به غرب دنیای ،سازش و نشینیعقب اب کردندمی فکر افراد برخی. کردندمی

 عمل تررحمانهبی هم بیابان درندگان و جنگل وحوش از غربی استعمارگر سران که دیدند عمل در

 جدا ما خاک از سرزمین این اندازه به ،شدمی مقاومت ما کشور در پیش سال 299 اگر .کنندمی

. کردندمی جدا ما کشور از را استان 0 ،کردیمنمی ومتمقا عراق ارتش برابر در اگر و شدمین

 پیشرفت مقاومت با و ایمزنده مقاومت با ما. است ما مذهب است، ما اعتقاد و فلسفه مقاومت،

 .«داشت خواهیم رفاه و امنیت مقاومت، با و کرد خواهیم

 در انتظار آمريکا ديگر يسيل 2

 خیلی گرچه سلیمانی سردار شهادت» :گفت سپاه قدس نیروی فرمانده جانشین ،حجازی سردار

 استکبار صورت به سیلی دو تاکنون که فرمودند رهبری معظم مقام .بود انتظار مورد اما ،بود تلخ

 مقام گفته بر اساس .بود سداألعین پایگاه بارانموشک دوم و تشییع مراسم یکی است، خورده

 است منطقه در آمریکا افزارینرم شکست سیلی اولین که هست نیز دیگر سیلی دو رهبری، معظم

 و کنندنمی حرکت آمریکا خواست راستای در منطقه کشورهای و است دادن رخ در حال که

 لیسی فقط هااین البته .شد خواهد انجام انشااهلل که است منطقه از هاآمریکایی اخراج سیلی آخرین

 انتقام کردند اقدام و امر کهکسانی از باید یعنی ؛ماندمی باقی خود سرجای سخت انتقام و است

 .«دارد بستگی شرایط به انتقام نحوه و زمان اما ،شود گرفته

 کوتاه اخبار ▼

/ است کشور زيان به درصدصد FATF به پيوستن ◄

رئیس سابق ستاد حقوق بشر قوه  «الریجانی جوادمحمد»

 به پیوستن» :معتقد است راهبردی مسائل تحلیلگرقضائیه و 

FATF زیان به صددرصد و ندارد هاتحریم رفع در تأثیری 

 ،FATF عضو هایکشور دنیا، در اکنون .است کشورمان

 در که هاییکشور همه .هستند تروریسم حامیان ترینبزرگ

 ،هاییکایآمر ها،سعودی از اعم هستند دخیل نیم ملت کشتار

 داررکورد و FATF عضو همه ها،انگلیسی یا هافرانسوی

 است ایمسخره سازوکار FATF پس !اندتروریسم از حمایت

 به ما بناست اگر و کنند پیاده دیگران روی تا کردند ایجاد که

 !است بلهانها خیلی ،کنیم عمل هاکاروساز این

 ،«بوشهری حسینی اهللآیت» باشد/ یبعدتکطلبه نبايد  ◄

 لهمج از رونمایی مراسم در ،قم علمیه حوزه مدرسین جامعه رئیس

 پژوهش و علم اهمیت به اشاره با ،فقهی پویش تخصصی علمی

. است بزرگی نعمت خدا ناحیه از قلم :فرمودند اسالم پیامبر»: گفت

 اگر بنابراین؛ نبود خبری دین و ملک از نبود، علمی کار و قلم اگر

 همین دلیل به دارند، دینی باور مردم است، جامعه در دین امروز

 بعدی هاینسل به را دین اندتوانسته و باشدمی دین بزرگان آثار

 جدا جامعه حوادث از را خود نباید طلبه»وی افزود:  .«کنند منتقل

 طلبه. است طالب رسالت از اخالق و تهذیب امر به توجه .بداند

 .«دندیشبی بعدیتک و باشد بعدیتک نباید

 بیط رجب» با رژيم صهيونيستي/ به دنبال سازش هيترک ◄

)جمعه( از تداوم ارتباط آنکارا  دیروز هیترک جمهورسیرئ« اردوغان

 خبر داد. 299۰از سال  کیپلماتیقطع روابط د رغمیعل ویآوبا تل

، اردوغان بعد از نماز جمعه در «صاباحیلید» روزنامه نوشته به

 لیبه تماس با اسرائ هیترک»کوتاه با خبرنگاران گفت:  یوگوگفت

 هیتوج یالبته در تالش برا یو .«دهدیادامه م یدر سطح اطالعات

 اکنون درباره اشخاص در یمشکل اصل»شد:  یمدع یهمکار نیا

ز خط قرم نیفلسط هیعل لیاسرائ یهااستیاست. س ویآورأس تل

 .«کند دایروابط بهبود پ میدار لیماست اما تما

 مشاور، «اکبری»/ خارجي واکسن خريد برای مديران داللي ◄

 ایرانی واکسن سالمت به ایذره واهلل» :گفت بهداشت وزیر عالی

 واکسن اگر که اندانداخته جا مردم ذهن در ایعده .ندارم کش

 در نباید مردم. کنیممی پیدا نجات کرونا از حتماً ،بخریم خارجی

. است تبلیغات هااین بخورند، گول خارجی هایواکسن مورد

! خرممی میلیون 29 بگوید اینکه به کردند محکوم را ما دولت

 .«کردند داللی هم مدیریتی حوزه نزدیکان از برخی حتی

 افتدمی اتفاق مواقع بعضی: (501 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 یا و فرد یک برای که خواهدمی نیرو از مسئول یا فرمانده که

: پاسخ چیست؟ موضوع این شرعی حکم کنید، تبلیغ خاص گروه

کاندیدای خاص برای نیروهای مسلح خالف قانون  اصل تبلیغ از

 باشد.و شرع می


