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 يمانيمکتب سل در یمجاهدت اقتصاد        روز حرف▼

را  ایعرصهبود که کمتر  چندوجهی یتیشخص یمانیسل دیشه

نبوده  وا هایفداکاریو  هامجاهدتنمود که شاهد  دایپ توانمی

که شهید سلیمانی تالش  هاییزمینهو  هاعرصه از یکی. باشد

 بود.مردم  شتی، اقتصاد و معکند گشاییگرهتا  کردمی

 در یاقتصاد یماسپلیگسترده در بخش د هایضعف باوجود -5

 با تمام توان یمانیسل دی، سردار شهدولت سابق وزارت خارجه

 ایمنطقهتجارت  یرو شیو مشکالت پ هاچالش داشت یسع

 نیا که نقاط ضعف دولت را در ایگونهبه ،هددکاهش  کشور را

و  ینقش اصل یمانیسل سردار -2 .دادمیپوشش  خوبیبهحوزه 

و عراق  رانیا یستاد توسعه روابط اقتصاد لیدر تشک یاساس

دو کشور در آنجا  یاز مسائل بازرگان یادیز داشت که بخش

عراق  قاسم، اجح هایتالشبرکت  هبامروزه  .شودمیمطرح 

( تولیدات ایرانی صادرات ثیاز ح) رانیا یتجار کیشر نیدوم

و عراق  رانیا در مرز یمرز هایبازارچه جادیا یحت شده است.

 هامساعدت، با کشورمان مستقر هستند یمرز هایاستانکه در 

با  مانید سلییهش -9 .افتیرونق  زیعز دیشه نیا شنهاداتیو پ

 یاسیو س یاقتصاد نیمسئول انیکه در م ینفوذاز  گیریبهره

 هایبستر ،منطقه داشت یکشورها ریو سا هیدر عراق و سور

و  یبخش خصوص یو قراردادها هاامهنتفاهم هیته یبراالزم 

که بخشی از  کردمیفراهم با این کشورهای همسایه را  یدولت

قه در مقطع فعلی با برخی کشورهای منطکه ی یهانامهتفاهم

، مرهون شودمیدنبال  و ... عراق ،یه، سوریه، ترکیهازجمله، روس

حاج قاسم در میدانی  هایاقدامدیپلماتیک و  هایتالش

ی داروها، کیاستراتژ هیمواد اول هیته -4 .گذشته است هایسال

از  یگری، بخش دیمیتحر یساخت داروها هیو مواد اولکمیاب 

در  هاواسطه قیبود که از طر هادلسردار  یخدمات اقتصاد

به دست و  شدمی هیته المللیبین هایبازار زا ،منطقه یکشورها

وزه درمان به حدر تا آمال مردم  رسیدمیکشور  نیمسئول

 ایانسان دوستانه  هایکمکگرفت از  کمک -1 .دحداقل برس

 نانینشامداد به مرز یبرا یعراق نیریمدد جستن از خ

رمانشاه و حضور در اهواز و زلزله در ک لیدر زمان س یخوزستان

 زین یعیطب یایدر کنار مشکالت مردم در بال شانیا میمستق

با وقف نام و جان بود که  دیسردار شه نیخدمات ا ازجمله

 .دادمیدرد و رنج مردم را کاهش ، خویش

منافع ملت در کنار  یبرا یشگیهم مجاهدت راهبردی:نکته 

لصانه و رفع مشکالت مردم و حضور خااسالمی،  هایامتمنافع 

از  توانمیاست که  یدرس ترینبزرگ متواضعانه در کنار آنان،

مردم را  اقعی کلمهو ی. او به معناموختآ یمانیسل دیمکتب شه

 )نویسنده: علی محمدی( .دانستمی نعمتولی

 

 

 
 

 
 

 يمانيسل ديشه بهایگران راثيمقاومت، م یناتو                روز گزارش▼

ابتکارات  دربردارندهقدس سپاه،  یرویدر ن یمانیحاج قاسم سل دیشه یساله فرمانده 29 دوران

 ییکایآمر یهاستیتژاز استرا یکی راًیاست. اخ یراهبرد یامدهایبزرگ و پ یمهم، دستاوردها

 .ردیگب ادی رانیرا از ا ایاتحاد در غرب آس جادیا دیبا کایکرده است آمر هیتوص دنیبه دولت با

 انهیو خاورم رانیدر حوزه ا ایسابق سازمان س ینظام لگریتحل« کتز انیبرا» :یخبر یهاگزاره

مرکز مطالعات »شده شناخته شکدهیدر اند «یالمللنیب تیبرنامه امن»که اکنون عضو 

 کردیاز رو تواندیم کایآمر آنچه»با عنوان  یبا انتشار گزارش کاست،یآمر «المللنیو ب کیاستراتژ

قدس  یروین تیبا توجه به حما»اظهار داشته است  کیآتالنت هیدر نشر «اموزدیب رانیا یجنگ

کند.  دیتقل دهد،یانجام م یرانیا یروین نیا آنچهاز هر  دیهرگز نبا کایمنطقه، آمر یهامیاز رژ

 لیدر تشک یاسالم یجمهور وهیو ش یابتیدر مورد جنگ ن رانیا کردی، رووجودبااین

. «اموزدیب تواندیم کایاست که آمر ییهادرس یحاو ،یمحل گرانیمستحکم با باز یهاشراکت

از گزارش خود  یگریش ددر بخ ،کایدفاع آمر ریدر دفتر وز هیسور زیسابق م ریکتز مد انیبرا

به  هیسور میاهلل و رژحزب قیمحور مقاومت خود را از طر وستهیآهسته اما پ رانیا» :آورده است

 ییهاشده است. گروه دهیکش منیکرده که دامنه آن از عراق تا  لیتبد یااتحاد منطقه کی

 ستند،ین رانیا یابتین یروهایصرفًا ن گریعراق اکنون د یو حشدالشعب هایحوث اهلل،زبمانند ح

از  گریکدیو وابسته به  یدئولوژیجهت از نظر اهم یِنظام -یاسیس گرانِیاز باز یبلکه گروه

نام  توانیهستند؛ م گریکه متعهد به دفاع متقابل از همد دهندیم لیرا تشک یلحاظ نظام

در  شود،یم دهیددر سراسر منطقه  شیاعضا یپا ردگذاشت که  «مقاومت یناتو»ک یرا  هاآن

 لیرا تشک گریدکیمختص  یاز شرکا یادارند و شبکه یاسینفوذ س یعرب یدیکل یهاتختیپا

مقابل  یتریقو یبوده است. تهران اکنون بازدارندگ پربازدهشدت به رانیا یگذارهیاند. سرماداده

 یو در معنا ؛دبهتر با دشمنانش بجنگ تواندید مکن جابیهرگاه که اهدافش ا ارد،دشمنان خود د

 .«دینما تیمنطقه را به نفع خود هدا یدادهایو رو هااستیس تواندیتر مراحت تر،یعموم

 یناتو» ،یغرب یاو رسانه یاسیمقاومت که در محافل س کپارچهی ارتش :تحليليزاره گ

. آنچه که استیدر غرب آس یمانیسل دیاز ابتکارات بزرگ شه یکی شود،یم دهینام زین« مقاومت

و قدرتمند است که  ریساختار منسجم، کارآمد، فراگ کی نامند،یمقاومت م یناتو هایغرب

گران و  اریکه دفاع در آن بس یا. در منطقهشودیم وبآن محس یمعمار اصل یمانیسل دیشه

 کیمقاومت  کپارچهیمداوم در حال نو شدن و تنوع است، ارتش  طوربه دهایو تهد نهیپرهز

را در  یخطوط دفاع ک،یعمق استراتژ جادیبار دفاع و ا عیاست که با توز «یراهبرد ییدارا»

 یابتین یهاآن برخالف گروه یکه اعضا یرتشا د؛ینمایم فیتعر یاصل یدورتر از مرزها ینقاط

عمل  کیدئولوژیا کامالً  اند،امدهین یمزدور یدر منطقه برا یعرب یاروپا و کشورها کا،یآمر

منافع امت گیری پیدر راستای واحد برخوردارند و  یاتاق کنترل و فرمانده کیاز  کنند،یم

 (ندیآخوش دیهستند. )حم وندیدر پنیز منطقه  یهابا دولتاسالم، 

 ردند!کهم سياسي را ترور شهيد سليماني پرونده گيری پي             خبر ویژه     ▼

در »مانی گفت: پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلی صوصخدر معاون حقوقی سپاه 

پرونده کیفری از همان روزهای اول شکایات سپاه طرح شد و محور تهیه اسناد و مدارک نیز 

هزار برگ سند در اختیار دادسرای امور  4سپاه و نیروی قدس بود و اکنون نیز بیش از 

شده، مصونیت شغلی و  اآلنالملل است و تنها چیزی که مانع صدور کیفرخواست تا بین

الملل پرونده در بحث پیگیری بین»خاطرنشان کرد:  شمخانی«. تمات آمریکا اسشخصی مقا

 .«کار جدی انجام نشده و این به دلیل مالحظات دولتمردان سابق بوده است
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 اخبار ▼

 رهبر معظم انقالبعالمانه تدبير  و دورانديشياز  ایگوشه

در  یعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور مقام معظم رهبر «ناطق نوری اکبرعلی»

در مدرسه علمیه امام حسن مراسم دومین سالگرد بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی 

با انتقاد از برخی افراد که مخالف حضور ایران در سوریه هستند، گفت:  ن( لواساعمجتبی)

در حمله به  هاآمریکاییو  هاانگلیسی، هافرانسویاین افراد متوجه نیستند که طرح و اهداف »

دارد و نه ثروت خاصی دارد بلکه به خاطر  چنانیآنسوریه چیست! سوریه نه منابع نفتی 

 تأمینو اصرار بر حفظ سوریه و  کندمیلبنان دارد اهمیت پیدا  موقعیتی که نسبت به ایران و

اقدامی بود که مقام معظم رهبری برای حفظ تمامیت ارضی  ترینهوشمندانهامنیت آن 

باید در پیشت  اآلن وگرنهو تدبیر عالمانه است  دوراندیشیکشورمان انجام داد و این مصداق 

کرد: رهبر معظم انقالب هوشمندانه احساس  تأکید. وی جنگیدیممیبا داعش  مرزهایمان

تا بتوانند پل  اندکردهداعش را برای سرکوب کردن محور مقاومت ایجاد  هااینکرد که 

 .«مقاومت را بشکنند هایجریانارتباطی میان 

 بر سر مردم نگذاشت و رفت!منتي 

در شمال شهر حلب، در کوران جنگ سوریه، به  نشینشیعهدو روستای  «الزهرا»و  «نبل»

یکی از  هاآنها قرار داشتند و آزادسازی سال در محاصره شدید تروریست 4مدت تقریباً 

لیمانی و نیروهای سردار شهید قاسم س .های تکفیری بودمراحل بسیار سخت نبرد با گروه

ایفا کردند و به همین دلیل  14ایرانی نقش کلیدی در آزادی این دو روستا در زمستان سال 

مانده محور رف .حاج قاسم در میان مردم این دو روستا از محبوبیت باالیی برخوردار است

در خصوص نقش حاج قاسم در آزادسازی این منطقه از  عملیاتی نبل و الزهرا در شمال حلب

، آمدهدستبهانجام شد و هر چه  اقداماتی که درباره نبل و الزهراتمام : »گویدمیدست داعش 

اهلل علیه صورت گرفت، تصمیم به شکستن محاصره نبل و همگی با تصمیم حاج قاسم رحمت

ته شدن محاصره وارد نبل و حاج قاسم سه روز بعد از شکس. دالزهرا تصمیم حاج قاسم بو

تجمع مردمی برای استقبال از وی برگزار نشود، او  شد، او اصرار داشت که هیچ الزهرا

انسانیتی که در حاج قاسم بود بسیار باال و . خواست که نشان دهد منتی بر مردم داردنمی

شنید که  بارکی .آورم؛ دلیل، خود حاج قاسم استآشکار بود، من دلیلی برای آن نمی کامالً

روم؟ گفتم چیز من پرسید چرا برای معالجه نمیام دارم، از من مشکلی در قلب و قفسه سینه

ی نیست. گفت: قلب مهمی نیست، گفت به ایران برو و قلبت را معالجه کن. پاسخ دادم نیاز

شخصیتی و فرماندهی  نیچن روم(.اهلل خیر است)میشاءایشان گفتم ان به .شما قلب من است

 .نهایت استشد و این محبت بینداشته با حدومرزیبه این تواضع طبیعی است که محبتش 

بینند برادران مجاهد و صبورشان است، زیرا می فشانیجانین مسئله یکی از دالیل ا

 .«علیه به این شکل بودند اهللرحمتفرماندهانشان همچون حاج قاسم سلیمانی 

 آستين باال زد! استان درگير سيله سکمک برای سپاه 

هرمزگان، فارس و  هایاستاندر برخی شهرهای  سابقهبیطی دو روز گذشته بارندگی 

شدن  سکونتغیرقابلتایی، معابر شهری و روس گرفتگیآبمنجر به  سیستان و بلوچستان

در  شهروند شده است. 51 کمدستکشته شدن  مواصالتی و هایراه، بسته شدن برخی منازل

به تمام فرماندهان سپاه  یسالم سرلشکراین شرایط حساس و نیاز حداکثری به امدادرسانی، 

 یجنوب یهااستان زدهلیبه مناطق س یامدادرسان یو امکانات خود را برا روهایدستور داد تا ن

امکانات و »سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه با اعالم این خبر افزود:  کنند. جیبس

های مستقر در منطقه، در )ص( و رده االنبیاخاتممهندسی قرارگاه سازندگی  آالتماشین

ها و نهادهای امدادی برای رفع مشکالت و موانع و باز با سایر دستگاه افزاییهمهماهنگی و 

بالگردهای نیروی  .های روستایی فعال هستندها و جادهکردن مسیرهای مواصالتی و راه

منطقه اعزام و زمینی و نیروی هوافضای سپاه نیز آمادگی دارند تا در صورت نیاز به 

 .«امدادرسانی را انجام دهند

 اخبار کوتاه

وانگ ون » /جنايت جنگي بود ،ترور شهيد سليماني چين: ◄

در  (دی 54) دیروز چین مور خارجهسخنگوی وزارت ا «بین

توسط گفت که ترور سردار سلیمانی   کنفرانس مطبوعاتی

 از دیگری نمونه که دو سال پیش انجام شد، متحده ایاالت

و یکی از جنایات جنگی  المللبین روابط هنجارهای به آسیب

 خاطرنشان کرد:وی  .از زور انجام شد سوءاستفادهبود که با 

و از ابزارهای  گذاردمیرا زیر پا  المللیبینقوانین  متحدهایاالت»

 مستقل کشورهای در "سازیپاک و ترور" انجام تروریستی برای

 و جهان بر خود یم سلطهتحک به دنبالمریکا آ. کندمی استفاده

 «.تاس المللیبینه گرفتن نظم جامعه نادید

دبیر کل  داد/ هافلسطينيکه حاج قاسم به  هاييموشک ◄

ین در سخنانی به مناسبت دوم نجنبش جهاد اسالمی فلسطی

حاج قاسم، در صدر »گفت: ، سالروز شهادت سپهبد سلیمانی

وی، مدافع مسئله فلسطین . مجاهدان فلسطین قرار داشت

آویو هدف قرار گرفت، برای ا آن، تلکه ب هاییموشکبود... 

 یو .«نخستین بار، با نظارت قاسم سلیمانی به دست ما رسید

بندیم که فلسطین و مردم مقاومت هرگز عهد می»کرد:  تأکید

بزرگ سلیمانی و مهندس و  هایفشانیجاننه و مواضع قهرمانا

 .«تمامی شهدای راه قدس و فلسطین را فراموش نخواهند کرد

 /خواهد بود بارفاجعهاقدام عليه ايران صهيونيستي:  مقام ◄

با خبرگزاری  وگوگفتیک عضو کنست در  «احمد الطیبی»

ایده حمله به ایران در اسرائیل  خصوص در»: فتگآناتولی 

اقدام علیه  هرگونهوجود ندارد. افرادی هستند که با  نظراتفاق

که این کشور به توافق  دهندیمو ترجیح  اندمخالفایران 

کرد که  تأکیدالطیبی در ادامه «. پایبند باشد 5121 یاهسته

برای منطقه  بارفاجعهاقدام نظامی علیه ایران پیامدهایی 

 .خاورمیانه به همراه خواهد داشت

 سانسور از پس /يرانيتوسط کاربران ا نستاگراميا هيتنب ◄

در چند روز  یمانیسل دیمرتبط با شه یهالمیو ف ریتصاو گسترده

 ،یبا مراجعه به گوگل پل یشیپو اندازیراهبا  یرانیکاربران ا ر،یاخ

 از پس .کنندیثبت م نستاگرامیا یرا برا تیفینمره ک نیکمتر

 442به  444از  یپلدر گوگل نستاگرامینمره ا ش،یپو نیا آغاز

موج  نیا .روند ادامه دارد نیکرده و همچنان ا دایکاهش پ

 نیا .زندیم بیشدت آسبه نستاگرامیبه ارزش و سهام ا یاعتراض

در اعتراض به  ینیبار توسط کاربران فلسط نیاول یترفند برا

صله انجام دادند و بالفا ینیفلسط یاز فعاالن اجتماع یکی کوتیبا

 کرد. یدست از خباثت برداشت و عذرخواه سبوکیف

 «بلومبرگ» /روز کيبه کرونا در  ييکايآمر ميليونيک یابتال ◄

به کرونا  کاینفر در آمر میلیونیک دوشنبه، روز در داده خبر

 هزار ابتال بود. 115روزانه حدود  یقبل رکوردمبتال شدند. 

اعالم  رغم علینیز  رونایی در این کشورک هایکشتهآمار 

 بیش از هزار نفر است. روزانه ،واکسیناسیون عمومی


