
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي )داخلي( معاونت سياسي نشريه روزانه
1011 دی 18شنبه  1865 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

که  ی. فداکارانانیافالک یو معروف در عرصه انیخاک انیگمنام، گمنام در م دانیسالم بر شه

و جهاد، معطّر  تیمعنو حهیراشهادتشان کشور را با  یدراز از لحظه انیپس از گذشت سال

به اهتزاز  شیازپشیبشده در راه اسالم و قرآن را،  ختهیر یهاخونو پرچم افتخار به  سازندیم
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 !يعل ايشما فقط بگو               روز حرف▼

از  یرا ترور کند ول یکس کایسابقه نداشته است که آمر تاکنون

قدس  یرویفرمانده ناز شهادت  !هراسدب شتریزنده بودن اسمش ب

انتظار داشت که شهادت او نقطه  کایامر ،گذردمیسپاه دو سال 

 ران،یا ایمنطقه قدرت ،یمانیسل تیمحبوب یباشد برا یانیپا

 درنهایتدر منطقه و  کایآمر یهژمون آغاز ،کایآمر هایشکست

 قدرتمندتر، یمانیاز سردار سل یمانیسل دیشهاما ؛ رانیذلت ملت ا

 است.شده تر روزمندیو پ انفوذترب

 هایشبکهو  نترنتیا تیریمد کهازآنجایی -6 :يليتحل کاتن

 و... گوگل ،وبیوتی ،سبوکیف ،ترییتو نستاگرام،یمانند ا یاجتماع

به همه  ،خود ریجبران تحق یبرا ، آمریکادر دست پنتاگون است

 ،هالمیف ،هانوشته ر،یدستور داده است که تصاو هاشبکه نیا

 نیتا اراس نیرا حذف کنند و در ا یمانیسل هیدش هایصوت

بلکه  ،کنندمیاقدام به سانسور  تنهانه هاشبکهو  هارسانپیام

نیز را سابقه چندساله  یدارا یااز بالگرها و فعاالن رسانه یاریبس

حاج قاسم در  تیمحبوب زانیکه از م کایآمر -2 .کنندمی حذف

به  گریطرح د کیدر  ،استو جهان متعجب  رانیا هایملت انیم

حاج قاسم را توسط  یو اسام نمادها ،ریدنبال آن است که تصاو

 .به آتش بکشددر داخل کشور از مزدوران و منافقان  یبرخ

و غرب همواره در مقابل متفکران و  کایآمر :یراهبرد کاتن

از دو راه ترور  یکیهمواره  یارزشمند انقالب اسالم یروهاین

فرق  هیقض بار نیااما ؛ را دنبال کرده است یکیزیو ترور ف یتیشخص

به و هم  یکیزیرا هم به خاطر ترور ف یمانیسلحق  رانیو ا کندمی

آزاده جهان و  یروهایهمه ن خواهد گرفت. افزارینرمترور  خاطر

 ریاخ یهادارند در ماه ییکه با امور شبکه هک و نفوذ آشنا یکسان

از  ی. برخاندانجام داده یطرفداران جهل جهان هیعل یاقدامات خوب

 ،یمانیمقابله با حذف سل یبرا زین یاجتماع هایشبکهجوانان فعال 

را در  تحت نظارت پنتاگون یهابا شبکه افزارینرمتقابل  استیس

و  انیب یبه شعار آزاد یتیثیاند و ضربه حدستور کار قرار داده

از صاحبان  یکیبه  اینامهارتباطات  ریوز .اندزدهغرب  انهرس یآزاد

مطمئن هستند که  هاآننوشته است اما چون  یاجتماع یهاشبکه

نامه این  به ماند،یم یو نامه باق هیوزارتخانه در حد اطالع نیاقدام ا

از جنس دولت  یریتدب دیوزارتخانه نبا نیا ؛اندنداده یپاسخ

آن راه را  زیدار و مر جک استیانفعال و س داشته باشد و با یروحان

شابه مدیریت م دیشما نبادیریت ! مجوان ریوز یآقا ادامه دهد.

قرارگاه  کی اندازیراهبا  دیشما با .شعاری دولت سابق باشد

 یو شناخت یبریسا ،یپاسخ درخور شأن به جنگ اطالعات یاتیعمل

در داستان حاج  طلباصالح همه فعاالن اصولگرا، .دیبده کایآمر

؛ کنندمیراستا به شما کمک  نیقاسم با هم وحدت دارند و در ا

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( !یعل ای فقط بگو شما

 

 

 
 

 
 

 !کايانتقام در خاک آمر                        روز گزارش▼

المللی شهدای مهاجر مدافع یندر کنگره بقدس سپاه  یرویفرمانده ن یقاآن لیاسماع سردار

فراهم  شانیهارا از درون خانه هاییکایانتقام از آمر نهیزم»گفت: مقدس  ددر مشه حرم

را  یمانیترور سردار سل تیکه جنا یشدند که با کسان دایپ کایدر آمر یگر عاقالنا م،یکنیم

فرزندان جبهه  نکهیاست از ا ترهزینهکم هاییکایآمر یکار برا نیمرتکب شدند برخورد کنند، ا

انتقام شروع  نی. ارندیانتقام را بگ نیخودشان بروند و ا شناسندیرا نم یمرز چیمقاومت که ه

 .«از منطقه کنده خواهد شد یبه حول و قوه اله کایآمر شهیشده است، ر

با  هاییکایآمر ،۸۹ بان ماهآدر  ینیبنز یویاز سنار یناش عیبعد از وقا :يليتحل گزاره

کشور که منبعث از  یدرون طیآورد غلط از محبر کیخود بر اساس  یاهمدستان منطقه

و  یمانیدست به ترور سردار سل ،یستیترور یاقدامبا  ،ترامپ بود یمل تیامن میالقائات ت

شده و  فیضع رانیفرض که ا نیبا ا هاییکایزدند. آمر شانیالمهندس و همراهان ا یابومهد

را سست  رانیدر ا یمل تیحاکم ،حذف حاج قاسم زمانهمو  ستین ییقادر به پاسخگو

را درهم خواهد  هاییکایآمر یدر مواجهه با برنامه فشار حداکثر یخواهد کرد و مقاومت مل

بود که بعد از  نیا هاییکای. مضاف بر آن، برآورد آمررفتندیاقدام را پذ نیا سکیشکست، ر

از هم  زیجبهه مقاومت ن رازهیآنان امن خواهد شد و در کنار آن ش یحاج قاسم منطقه برا

اما  ؛مودرا بدون مانع اجرا خواهند ن ایغرب آس یطرح خود برا راحتیبهو  دیاشپخواهد 

و  بیرا به شکل عج رانی، شهادت حاج قاسم و همراهانش جامعه اهاآنمحاسبات  رغمیعل

 نیگر ساخت و امطالبه ،انتقام یبرا زمانهممنسجم و  ،یکائیضد آمر شدتبه یاسابقهیب

. پاسخ دیگرد ژپمپا هاآن یو شرکا هاییکایآمر هیدر منطقه عل آوریحیرتمهم به طرز 

است، هرچند که به  سابقهیب خیسد که در تاراألنیع ییکایآمر گاهیپا بارانموشکدر  رانیا

با  یآن را مساو ،گرمطالبه یبود و افکار عموم یلیس کیفرموده رهبر انقالب صرفاً 

 یاستراتژ کیبود؛ چراکه آغازگر  زیآمفاجعه هاییکایآمر یرااما ب ؛سخت قلمداد نکردندانتقام

عمالً  قاسم حاج شهادت ،ی. به عبارتدش هاییکایاخراج آمر یرادر سطح منطقه ب ریفراگ

شد. اگر حاج  هایکائیعقب راندن آمر یبرا یفتوحات بعد سازنهیرا باز کرد که زم یمعبر

در منطقه متوقف و به شکست  26را در قرن  هاییکایو طرح بزرگ آمر یجنگ نیقاسم ماش

در منطقه را  هاییکایاخراج آمر سازنهیزم بعدازآنو دوران  شانیکشانده است، شهادت ا

 یمانیسل دیاز شه هاییکایآمر ز،یآن عز ریکه به تعب است یکاف نیفراهم نموده است و هم

 یاو متحدان منطقه هاییکایآمرآن است که امروز واقعیت بترسند.  یمانیسل از سردار شیب

اند. آشکار شده ریپذبیآس شدتبهو ه بود ییفاقد قدرت پاسخگواند، گذاشته زوالروبهآنان 

 هاییکایتا اخراج آمر است یکاف یکارپنهان نیبزرگ و کنار رفتن پرده از ا تیواقع نیشدن ا

به  لیحاج قاسم تبد نیو در کنار آن قصاص قاتل ریهدف انتقام سخت باورپذ عنوانبه

 است. باربتیمص هایکائیآمر یبرا نیمقاومت گردد و ا یاعالم استیو س یاستراتژ

کرده  رییجبهه استکبار تغ هیموازنه قوا در منطقه عل ،اکنون به برکت خون حاج قاسم :یبندجمع

 دهیآنان ناامن گرد یبرا ایآسمان و در ن،یزم اند؛شده یچار انسداد راهبردد هایکائیاست؛ آمر

تمام  راند؛ در عراق در دو پادگان محبوس هستند؛ داست؛ با فضاحت تمام از افغانستان خارج شده

حاج  یصلا نیقصاص قاتل یبراآنکه  ترمهمو از همه  شدهگرفته هاآنمنطقه قدرت تحرک از 

 (ی: احمد بنافسندهیشدن است. )نو دهیدر حال کش کایبه درون خاک آمر یناامن ،قاسم
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 اخبار ▼

 در وين رفت؟باقری  ه ديداربنماينده کره را چ

 گونهنیا ر خصوص آندبود و  نیدر وخود  یاکره یهمتا یزبانمخارجه  ریوز یاسیس معاون

 یانقطه ران،یخود به ا یهایاز بازپرداخت بده یجنوبکره یرقانونیغ یخوددار»: خن گفتس

منابع  ینسبت به آزادساز ترعیهرچه سر دیروابط دو کشور خواهد بود و سئول با خیدر تار رهیت

 رانیخود به ا یبازپرداخت بده یکشور برا نیخارجه کره گفته ا ریوز معاون .اقدام کند رانیا

و  رانیا نیب یبا مذاکرات جار یمیارتباط مستق دارید نیا که است ذکر به الزم. کندیتالش م

دو کشور و به درخواست طرف  نیدوجانبه معمول ب یهایزنینداشته و در چارچوب را 0+6گروه 

کشورمان در  کنندهمذاکرهبا مسئول ارشد  یاکرهنماینده  چرا یراستبه«. انجام شده یاکره

از هر راه ممکن تالش غربی  یهاطرفآمریکا و  ؟!کندیمدر جریان مذکرات دیدار  همآن، وین

 ترینکمدر عوض  ،حالنیدرعو  کنند میبه تعهدات برجا تا ایران را مجاب به بازگشت کنندمی

اخیر که با جلوداری رژیم  هایهفتهحربه تهدید ایران طی پرداخت کنند. شکست امتیاز را 

آمریکا را به ایران شکل گرفت، این بار  ایهستهبه مراکز  الوقوعقریبصهیونیستی با طرح حمله 

. کره است فتین شدهبلوکه هایداراییقول آزادسازی راهکار دومی کشانده و آن تطمیع ایران با 

بانکی آمریکا، از  یهامیتحر لیدل به هکحدود هفت میلیارد دالر بدهی خارجی به ایران دارد 

یران از دولت ا حقبهآمریکا این مطالبات  رسدمیبار به نظر . این زندمیباز  سر هاآنپرداخت 

 ت.امتیاز در دست خویش بر روی میز مذاکره قرار داده اس عنوانبهکره جنوبی را 

 برای منطقه که حاج قاسم نقش بر آب کرد مريکاآنقشه 

با ایام شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و  زمانهم نشورماکرئیس سازمان انرژی اتمی 

گیری و نی در شکلبدیل و راهبردی سردار سلیمابا اشاره به نقش بی ،ایشهدای هسته

گیری جبهه مقاومت کار سردار سلیمانی شکل نیترمهم»مجاهدت جبهه مقاومت، تصریح کرد: 

بود که با تفکرات راهبردی خود توانست نقشه شوم استکبار جهانی را در هم بکوبد و مستکبرین 

در عدم  شهید سلیمانی یفشانجانبا اشاره به  جمهوررئیسمعاون  .«را مات و مبهوت خود کند

استکبار جهت تشکیل خاورمیانه بزرگ و تسلط »های استکبار جهانی، افزود: گیری نقشهشکل

ای ناامن در خاورمیانه معطوف کرد و این بر کشورها تمام تالش خود را در مسیر ایجاد منطقه

در ریزی و تزریق ترس، ناامنی و فریب های تروریستی و خونخواستند با ایجاد گروههدف را می

اسالمی  .«پذیر داشته باشندکشورها محقق کنند تا کشورهای کوچکی تحت سلطه و فرمان

باور به لطف »های انسانی، مکتبی و مدیریتی شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: درباره ویژگی

از  نفساعتمادبهو  یخداباورالهی، نیت خالصانه، ایمان راسخ و تبعیت از فرامین الهی، 

های خالصانه و مدبرانه، شهید عزیز را در جهان رز سردار سلیمانی بود و ویژگیهای باویژگی

بود، یک انسان خداباور، « حدیث وصل»شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه  .مشهور ساخت

 «.ناپذیر، سردار عزیز نماد اقتدار ملت ایران بودو خستگی باورمردم

 !مياگرفتهاز منطق امام و شهدا فاصله  قاليباف:

شهید گمنام در تهران با بیان  6۵1اک رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم تشییع پیکر پ

مانده و دچار مشکل هستیم دلیل اصلی آن این است که  هاگرهاگر امروز در بعضی از  کهنیا

امروز یک بزنگاه مهم و یک عبرتگاه »افزود: ، میاگرفتهاز مسیر شهدا و امام شهدا فاصله 

امروز همه یک . مبرای ما مسئوالنی است که در مسند قدرت و مسئولیت هستی رینظیب

. آن اینکه در مسیر حل مشکل مردم عزیز گام برداریم. امروز کسی انقالبی است وظیفه داریم

که با منطق امام شهدا و شهدا و اطاعت از والیت و بیعت با والیت در کنار شهدای عزیز، گره 

امروز در برخی  اگر. داز کار مردم باز کند و کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسان

مانده و دچار مشکل هستیم، مطمئن باشید دلیل اصلی آن این است که از مسیر  هاگره

 .«میاگرفتهمنطق شهدا و امام شهدا فاصله 

 اخبار کوتاه

 /؟ميخواهيمچه غربي  یهاطرفز ادر مذاکرات وين  ◄

 ،الجزیره شبکه خبری امور خارجه کشورمان در گفتگو بازیر و

غربی، نیت و اراده داشته باشند،  یهاطرفگفت که اگر 

وی تأکید  .تواند در وین به یک توافق خوب دست یافتمی

ما نفت صادر کنیم و »کرد، نمونه عملی تضمین این است 

امیرعبدالهیان «. بتوانیم به درآمدها دسترسی داشته باشیم

هستیم که ترامپ اعمال  هاییتحریمواستار رفع خ»افزود: 

[ که با برجام مغایر است...خواستار هاییتحریم] ژهیوبهکرد؛ 

جدید هستیم که شامل عدم اعمال تحریم جدید  یهانیتضم

درباره وی . «شودیا اعمال مجدد تحریم پس از لغو آن می

وگوی ما با عربستان، مثبت و سازنده گفت»ریاض نیز گفت: 

 .«روابط هستیم یریازسرگاست و در هر زمانی آماده 

جمهور رئیس /شودمي ترمستحکمبا ترکمنستان روابط  ◄

ای و گسترش رئیسی در ادامه سیاست توسعه روابط منطقه

میزبان قربانقلی بردی  زودیبهمناسبات دوجانبه با همسایگان 

پیگیری اجرای  .جمهور ترکمنستان خواهد بودمحمداف رئیس

 ازجملهجمهور کشورمان به ترکمنستان توافقات سفر رئیس

های جدید زنی درباره زمینهقرارداد استراتژیک سواپ گازی، رای

 ازجملههمکاری دو کشور و توسعه مراودات تجاری 

برای شرکت آذرماه در رئیسی  د.موضوعات این سفر خواهد بو

در اجالس اکو به این کشور سفر کرد که ماحصل مذاکرات 

و رفع نگرانی قرارداد مهم گازی موفق با طرف ترکمنستانی، 

 .ودباز قطع گاز در زمستان 

 جمهورسیرئ /بود دهيپد کي يمانيبشار اسد: سردار سل ◄

سالگرد شهادت سردار دومین به مناسبت در پیام خود  هیسور

و  یفداکار هیروح یالقا یبرا یمانیسل ردارس» :وردآ یمانیسل

وطن تالش کرد و آرمان شهادت را رقم زد.  یگذشت برا

بود و  یو فرهنگ یاسیس ،ینظام دهیپد کی یمانیسل سردار

 تکارانهیجنا هایپروژهدر  یمانیسل دیدشمنان متوجه خطر شه

 یالمهندس ستون اصل یو ابومهد یمانیسل دیشه خود شدند.

 .«مقابله با دشمنان بودند

سازمان  سیرئ /!به ايران يبانک جهاننايي رووام ک ◄

 بیاز تصو رانیا یو فن یاقتصاد یهاو کمک یگذارهیسرما

 یبرا یدر بانک جهان رانیبه ا یدالر ونیلیم ۸1وام  یاعطا

 میرژ یو الب کایمخالفت آمر وجود بامقابله با کرونا 

 خبر داد. یستیونهیص

با  جمهوررئیس /درخشان است اريکشور بس ندهي: آيسيئر ◄

حضور در مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای جنگ 

پروردگار، خدمت به  تیشهدا عبود امیپ»تحمیلی، گفت: 

 مردم است. یاز کار و زندگ ییگشاو گره شناسیدشمنمردم، 

حرکت کنند، به برکت خون  دوارانهینباشند و ام دیناام مردم

 .«بود دواریام اریبس دیکشور با نیا ندهیشهدا به آ


