
    

 

  
  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی
1400 دي 12شنبه یک 7567 شمارهـ  چهاروستیبسال   

 العالی)امام خامنه اي (مدظله
از اسم  یها حتنشانه ترس آن يمجاز يدر فضا یمانیسل دیمستکبران با شه حذفی برخورد

 يامروز، فضا يادنی در سنگ است.گران يآن الگو ریان از رواج و تکثشو واهمه دیشه
 زیکشور را ن يمجاز يمسئوالن فضا دیبا تیواقع نیمستکبران است و ا دیکل ریز يمجاز
                                                     )11/10/1400( .کند اریهوش

  الگوي تبیین در مکتب سلیمانی        روز حرف▼
تاد سدر دیدار خانواده و اعضاي دیروز رهبر معظم انقالب صبح 

و » صدق«بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، 
 و با را خالصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی خواندند» اخالص«

 ند:وداشاره به الگو شدن حاج قاسم در میان جوانان منطقه افز
ترین شخصیت ایران و دنیاي ترین و امتیسلیمانی عزیز، ملی«

ا به رخاصیت مکتب و الگو این است که راه ». تو هس هاسالم بود
کتب کامل در الگوي م طوربهلیت ها نشان دهد و این قابانسان

ها براي شهید سلیمانی عزیز وجود دارد و زنده است و ملت
خواهانه خود امروز در و استقاللمندانه رسیدن به اهداف عزت

 هاي نور پیروزي و ظفر رااند و بارقهپرتو آن به مبارزه برخواسته
د سلیمانی اما در داخل نیز ما به سیره و سلوك شهی؛ بینندمی
ي، مدل تمداریوالالگوي موفق زیست مسلمانی، اسوه  مثابهبه

در  مؤثرا ادعا اماي بیاسالمی و شیوه مؤمنانهزندگی هدفمند و 
رم ز مبجهاد تبیین واقعیات مربوط به انقالب و نظام اسالمی نیا

باف هاي دروغاي که بتواند در مصافی نابرابر با رسانهداریم. شیوه
را  الملل، واقعیت و حقیقت انقالب و اسالمغربی و صهیونیسم بین

  د.ر دهدر منظر و مرآي مردم و افکار عمومی داخلی و بیرونی قرا
 ن ضمنآ بر اساسجهاد تبیین نیاز به الگو و راهنما داریم تا در 

اي جریان تحریف، با رسانه –هاي روانی پاشیسازي سمخنثی
هاي تي بازدارندگی در برابر تحریف واقعیاقدامات آفندي، به مرحله

اوي حمرتبط با ایران برسیم. در این میان، مکتب شهید سلیمانی 
ها در جه به آنجهاد تبیین است که تو هایی برايالگوها و شیوه

شناختی و  گشا باشد. در شرایط جنگتواند راهشرایط امروز می
 با مرتبط هايواقعیت حریفتها که دشمن غدار بر جنگ روایت

 هايديتوانمن و دشمن هايضعف ایران تمرکز کرده است، بازگویی
 و یتحلیلی، امیدآفرین خطاهاي از جلوگیري براي خودي جبهه

ترین ها مهمتحریم کشور و شکست عمومی فضاي در امیدبخشی
طور که دالیل ضرورت جهاد تبیین در برهه کنونی است. همان

 20کرد که بیش از ها فریاد میشهید سلیمانی بر سر آمریکایی
  در منطقه حضور نامشروع دارید اما چه غلطی کردید؟! سال

 شمن، علمیاتد نرم جنگ به پاسخ جهت پدافندي عملیات
 موقعبه و صحیح دشمن، روایتگري روحیه بر تأثیر جهت آفندي
 افتخارآمیز سازيدشمن و واقعه از تحریف فرصت گرفتن جهت
ر شنگري دآینده ازجمله ابعاد روایتگري و رو به امید افزایش براي

هاي عملی نیز جهاد تبیین مکتب شهید سلیمانی است. در حوزه
 لعم و داراي این ابعاد مهم است: اقدام در مکتب شهید سلیمانی

 از ارآمدک تصویر مردم، ارائه با گفتاردرمانی، پیوستگی جايبه
بینانه بخشی از واقع گراییها و آرمانمصلحت حفظ در خود، دقت

 اي درامروز بایستی به الگوي فعالیت رسانه این ابعاد است که
  پریشان) اهللاداخل و منطقه تبدیل شود. (نویسنده: فتح

  
  
  
  
  
  

 آمریکا مرده است!                            روز گزارش▼
) 11/10/1400روز گذشته ( کایاز مقاومت از آمر تیحما یمجمع جهان ندهینما »يدوال رود«

ور من کش نکهیا یکی ؛دارم مانیا )حاج قاسم(هست که او  لیمن به دو دل«اظهار داشت: 
ما شور شاز آن ک ندهیآ نکهیا گریو د دیسم را از دست دادشما حاج قاکه هست  نیمسئول ا

کا از ي آمرینظام استکبار مرگ. »وندمیپیبه شما م ندهیاست و من در آ دهمر کایاست و آمر
ه براي پاسخ ب .رودیکار مه ب متحدهاالتیمرحله احتضار و افول ا جنس تعابیري است که بعد از

 ندان و، ضروري است از تریبون اندیشماهمیت آن درك و دواژهیکل ي اینریگچرایی شکل
 هاي خود آمریکا این مسئله را جستجو و تبیین کرد.اندیشکده

 ياانهیورافول م«گوید: کا میاستاد دانشگاه تگزاس آمری »نیستوفرلیکر« - 1: خبري هايگزاره
نگاه  که به ظاهرش یعنیدارد،  یظاهر خوب ءیش کی یوقت کیاست که  یمعن نیآمریکا به ا

 خوردیم جلل است راکه م يزیم نیاز درون دارد ا انه،یمور یول ست؛یدار نمشکل یلیخ د،یکنیم
افول « ندیگویکه م ی. زمانرودیم نیاز ب یکوتاه یزمان يزهبا کیو در  شودیو پوك م

اسان و از کارشن» هانتر نیریش« - 2. »شودیدارد پوك م کایاز داخل، آمر یعنیاست  »ياانهیمور
چند  ،شدروشن می کایقبالً ناو آمر«تحلیل گران سیاسی کنگره آمریکا مطرح کرده است که: 

هاي ایققاز  یحت ،رانیا يو افسران زبده آن از ناوها کایاآلن ناو آمر ؛کردندکشور سقوط می
 يشورا شکدهیرشناسان انداز برجستگان و کا »هاس چاردیر« - 3. »کنندفرار می رانیا يموتور

 کایآمر .بریمقطبی و چندقطبی به سر میدر عصر بی ما«اظهار داشته است:  کایآمر یروابط خارج
بود که  میخواه يهاي نوظهورشاهد قدرت قدرت است و ما کی کایآمر .ستیابرقدرت ن گرید
استاد روابط » فان والتاست« - 4. »خواهد شد یقدرت جهان کی رانیهاست. ااز آن یکی رانیا
در  کایآمر«: نوشت »یسیپال نیفار« یاسیس يآمریکا در مجله خبر دانشگاه هاروارد مللالنیب

اما  ،ابدیتر جهان دست کشورها بود و توانست به قدرت بر نیترشانساز خوش یکیمعاصر  خیتار
 ياینیرجیدانشگاه و دیتاز اسا نایپروفسور ساشاد -5. »دهدیم يبرتر نیا انیروندها نشان از پا

از  یفقط در بعض اکیشناسی در آمرسال گذشته اسالم ستیدر ب«: نیز گفته است اکیآمر
هاي کوچک و بزرگ درس گاهدر حال حاضر تمام دانش یشد ولمی سیهاي بزرگ تدردانشگاه

 ».است رانیا یمدهنده تأثیر انقالب اسالنشان نیا شناسی دارند واسالم
هاست. آن یحق ذات ،يو برتر تیر کنند که موفقتصو دینبادیگر  هاییکایآمر :پایانی نکته

 نیا رادآویژه بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی بوی کایهاي نزدیک شدن به مرگ آمرواقعیت
صِرُوا اِن تَنست، [خداوند وعده نصرت به شما داده ا«بیان ناب امام راحل (ره) است که فرمودند: 

نصرت  خدا، نی. نصرت خدا و نصرت ددیدا را بکنشما هم نصرت خ کهی] مادامنصُرکُمیَاهللاَ 
مل ععهد خود را  یوتعالتبارك يو خدا دیباش یعهد باق نیبندگان مؤمن خداست. شما به ا

 (نویسنده: حسین عباسیان) .»خواهد کرد

 ه با متخاصمیی از توان نظامی ایران براي مقابلکایآمر شکدهیاندتوصیف            خبر ویژه     ▼
اخت مز پرددر گزارشی به توان جمهوري اسالمی بر بستن تنگه هر »رند« ییکایآمر دهشکیاند

ف اهدا یبرخ به کیبالست يهاموشک کیو شل» حمالت نامتقارن«در  تواندیم رانیا«و نوشت: 
 و کیبالست يهاموشک اقدام کند. فارسجیدر خل کایمتحدان آمر دیبا هدف تهد ي،امنطقه
 ییاهو يپدافندها« نهیدر زم نیو همچن 2025و دقت تا سال  تیمازلحاظ ک رانیکروز ا

 اتیعمل ،ییاکیآمر يروهاین يرو شیچالش پ نیتربزرگ خواهد داشت. شرفتیپ» پارچهکی
 يکوهاسپرتاب از  تیبا قابل کیبالست يهاموشک رینظ رانیاهداف متحرك ا هیعل ییهوا

از  شیو البته پ گذارنیم يهایکشتتندرو،  يشناورها ،یکروز ضدکشت يهامتحرك، موشک
  .»است رانیا ییپدافند هوا ها،نیهمه ا



 

    
  اخبار ▼

  سیمرغ براي مذاکرات وین برماهوارهپیام 
 زمانهمصورت بار سه محموله تحقیقاتی را بهبر سیمرغ براي اولینپنجشنبه هفته گذشته ماهواره

متر بر ثانیه پرتاب کرد. این خبر  3507کیلومتري از سطح زمین و با سرعت  470به ارتفاع 
این اقدام ایران را  هاآنو  مقامات غربی و آمریکایی به همراه داشت یی از سوي برخیهاواکنش

ایزدي، کارشناس مسائل  فؤاد .ي شوراي امنیت سازمان ملل توصیف کردندهاقطعنامهمغایر با 
است. منتها اینکه ادعا کردند که  2231مه ها قطعنامنظور آن«: دیگویمدر این زمینه  المللبین

اینکه در قطعنامه  اوالً هاي بالستیک ایران نقض قطعنامه است، حرف صحیحی نیست. برنامه
هاي بالستیکی نکته دوم اینکه در آن بند، آمده موشک .درخواست شده و گفته درخواستی داریم

اي ندارد و هیچ جایی هم در دنیا اي طراحی شده، اما ایران سالح هستهبراي حمل سالح هستهکه 
ادعایی  نیچنهم یستیونیصه میرژاي وجود دارد. حتی نیست که ادعا کند در ایران، سالح هسته

المللی نداریم که موشک بین ما هیچ معاهده اصوالً نکته سوم هم اینکه  .نسبت به ایران ندارد
شود. محسوب نمی یکشتارجمعهاي بالستیک را محدود کرده باشد و موشک بالستیک جزء سالح

کنند و تنها خیلی از کشورها از موشک بالستیک براي اهداف دفاعی خودشان استفاده می
مانند سالح شیمیایی  یکشتارجمعهاي سالح وجود دارد، در حوزه سالح محدودیتی که در حوزه

صحبت طرف مقابل بیشتر جوسازي در فضاي مذاکرات است تا ایران را متهم  جهتنیازااست. 
دهد این ها به طرف مقابل میپیامی که تست این موشک .بنابراین نباید به آن اعتنایی کرد ؛کنند

و اگر  گیردکسی دستور نمیاست که فراموش نکنند ایران در حوزه سیاست دفاعی خودش از 
  ».هاي دفاعی ایران نخواهد داشتباشیم، هیچ ربطی به سیاستتوافقی هم در وین داشته 

  منسجم کردن اعتبارات بانکی براي رونق تولید
مالی  نیتأمنامه همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تفاهم

مت، بانک مرکزي، رضا فاطمی امین وزیر ص کلسیرئ يآبادصالحاي تولید با حضور علی زنجیره
احسان خاندوزي وزیر امور اقتصادي و دارایی و علی آقا محمدي عضو مجمع تشخیص مصلحت 

 نیتأمبا اجرایی شدن طرح «گفت: در این مراسم بانک مرکزي  کلسیرئ .نظام به امضا رسید
آن فشار بر سیستم بانکی  جهیدرنتشود و ها کمتر میمالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحد

 ،رئیس شوراي پول و اعتبار در ادامه .»ها استواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانککاهش خ
به عنوان کرد. محصول  شدهتمامهزینه  اي را کاهشمالی زنجیره نیتأممزیت اجرایی شدن طرح 

 30اي باعث افزایش مالی زنجیره نیتأمنامه اجراي تفاهم نیز گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت
 نیتأم ، وزیر اقتصاد همخاندوزي .شودهاي اقتصادي به منابع مالی میدسترسی بنگاهدرصدي 

مند کردن اعطاي اعتبارت به مالی زنجیره تولید را منتج به ارزان کردن هزینه تولید و سامانه
هاي طوالنی در مسیر تولید سال ییافزاهماین «هاي تولیدي و اقتصادي خواند و گفت: بنگاه

در صدر سه  وکارکسبهاي ارزیابی موانع شد و در گزارشدغدغه اصلی مطرح می عنوانبه
، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر مسئولی بود آقامحمدي .»اولویت اصلی قرار داشت

ابراز امیدواري کرد منابع سرگردان به نام تولید نداشته باشیم  که درباره این طرح سخن گفت و
  .دایت شود و به دریافت وام به سبک گرفتن پول خاتمه دهیمو منابع به سمت تولید ه

 »قهرمان« شیکار پوآغاز به
 يسالگرد شهادت حاج قاسم و شهدا نیدر آستانه دوم KHAMENEI.IR یرساناطالع گاهیپا

از  یرهبر انقالب است، مجموعه کامل اناتیکه برگرفته از ب» قهرمان« شیهمراه، با آغاز پو
و استفاده  يهنر يمحتوا دیرهبر انقالب و حاج قاسم را جهت استفاده و تولمرتبط با  يمحتوا
در سایت  ShahidSoleimaniبا مراجعه به صفحه  توانندیم کاربران .کندیمنتشر م نمنداعالقه

به  ،یمانیسل دیرهبر انقالب درباره شه اناتیو متن ب لمیف افتیضمن دررهبر معظم انقالب، 
 کریپ عییمربوط به حاج قاسم و تش يامستندات رسانه گریقهرمان و د شیاسناد و مدارك پو

استفاده کرده و در صورت  يارسانه داتیاستفاده در تول يو از آن برا ابندی یدسترس شانیمطهر ا
 27تا  شیپو نیا صفحه ارسال کنند. نیخود را به هم يدیبازنشر، محصول تول يو برا لیتما
  ادامه خواهد داشت. 98رهبر انقالب در نماز جمعه سال  یخیرتا یسالروز سخنران ،ماهدي

  اخبار کوتاه
 !/ندارد قتیاز عراق حق ییکایآمر انیخروج کامل نظام ◄

متأسفانه دولت، «: گفتعراق  الشهداء دیکتائب س يسخنگو
 ینظام 2500از  شیملت و اشغالگر شده و هنوز ب نیب ياواسطه

شده، آنچه اعالم .اندخارج نشدهدر عراق حضور دارند و  ییکایآمر
در نیز عراق  یسازمان الحشدالشعب سیرئ .»است بیصرفاً فر

بر داعش و  يروزیسالگرد شهادت فرماندهان پ نیمراسم دوم
به دولت عراق  ،ییکایآمر انیمهلت خروج نظام انیزمان با پاهم

  عمل کند. یخارج يروهایخود در اخراج ن فهیتذکر داد به وظ
 /میده شیرا افزا نیبنز متیق میخواهینم وجهچیهبه :یسیرئ ◄
حوزه  نیجامعه مدرس یعال يشورا داریدر د جمهورسیرئ

را  نیبنز متیق میخواهینم وجهچیهبه«: گفت قم هیعلم
که نحوه  میهست ییهاطرح یبررس حال در .میده شیافزا
صورت هم فعالً بهرا عادالنه کند که آن نیبنز هیسهم عیتوز
آن را  یتا آثار مثبت و منف شودیو محدود اجرا م یشیآزما
  .»میکن یابیارز یدانیصورت مو به قیدق
 ی/روز قهرمان مل يگذارنام يهزار امضا برا 45با  یشیپو ◄
روز  يگذارنام«با موضوع » فارس من«در سامانه  یشیپو

شده که ثبت »یبه نام قهرمان مل یمانیشهادت سردار سل
فارس  يخبرگزارهزار امضا داشته است.  48ش از بیتاکنون 
فرهنگ  يشورا سیارشاد و رئ ریرا به وز شیپو نیا يادر نامه

 يارسال و دو روز تولد حاج قاسم و شهادت او را برا یعموم
روز شهادت گفتنی است؛ . ه استکرد شنهادیپ يگذارنام نیا

به شهادت ایشان، از سوي این شورا در سال  یمانیسل ارسرد
  شده است. يگذارنام» مقاومت یروز جهان«نام 
 !/است رانیا يپهپادها ررسیدر ت کایآمر یِ امیمشهر  ◄
 يونزوئال با پهپادها«: نوشت »آلما« یستیونیصه شکدهاندی

حمله کند.  کایدر آمر »یامیم«به شهر  تواندیخود م یرانیا
نه اقدام قبل از هرگو کایآمر نکهیا یعنیدادنِ پهپاد به ونزوئال، 

پهپادها  نیکند. ا يدر افکار خود بازنگر رانیا هیعل ینظام
 ای یحکنند و به اهداف سط يآوراطالعات جمع توانندیم

  .»کنند يحمله انتحار ییهوا
 کاالي اساسی در حال حذف از سبد مصرفی خانوار ایرانی!/ ◄
 طلبانهبا انتقاد از نگاه منفعت دام سبک يمرکز هیاتحاد رعاملیمد

هزار  60تا  50بز  لویک هر« :گوشت قرمز کشور گفت حاکم بر
در بازار به  دیهزار تومان با 85تا  80تومان و دام مولد زنده 

آن را  توانیها کجاست که نمگوشت نیا اکنون اما؛ فروش برسد
 کرد. يداریهزار تومان در بازار تهران خر 120کمتر از 

 متیق يو برا چرخانندیا مهمان قصابان بازار ر ای کنندهعیتوز
  .»کنندیم نییگوشت قرمز نرخ تع

 رعاملیمد /مرغ مواجه خواهد شدبازار با مازاد مرغ و تخم ◄
مرغ تخم متیق شیافزا«: ی اعالم کردمرغداران گوشت هیاتحاد

 دیبا مازاد تول 1401بود. سال  یمقطع ریاخ يدر روزها
از ضرر  يریجلوگ يدولت برا م شد.یمرغ مواجه خواهتخم

  ».و صادرات مرغ مازاد کند يآورمرغداران اقدام به جمع


