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 یالزامات روشنگر               روز حرف▼

کشور که  یدرون تيبنا به دو ضرورت، وضع و یکنون طيشرا در

 ريزیطرحنقشه و  هم و ستا اجتماعی شاهد انباشت انتظارات

و دامن زدن به  یآن بر جنگ شناخت یاصل گاهيدشمن که گران

به  ازين یگرياز هر زمان د شياعتراضات قرار گرفته است، ب

مقام معظم  تأکيددر جامعه وجود دارد و  یو روشنگر نييتب

که با  یمختلف نيو در مواجهه با مخاطب هاجمعدر  یرهبر

 نياز ا گرفتهنشئت ،زين نيي، بر جهاد تباندداشتهمالقات  شانيا

به  ازين ،نييدر جهاد تب تيموفق یبرااما  ؛دو عامل است

 ريدر مس یبه انحراف نرفته و روشنگر است تا راه را یاريهوش

به چند  ديم بامه نيتحقق ا یبرالذا  ورت گيرد؛صدرست خود 

 .توجه داشت یاصل اساس

سائل م یشناس تيو اولو یمسئله شناس -6 تحليلي:نکات 

 :خصوص فرمودند نيدر ا یمقام معظم رهبر ؛کشور

 اولويتبه  یستيهم در کار کشور هست که با هايیاولويت»

 مسئله نشيترمهم ديکه شا بودنش توجّه داشت و دنبال کرد

فرهنگ و رسانه و علم است که  اقتصاد است و بعد مسئله

 هااولويتتمرکز بر  «.کشور است یاساس هایاولويت هااين

 یو شاهد دعواها رديآن را بگ یجا یحواش دينبا کهاين یعني

يک  اظهارنظر اين مسير، در. ميباش دهيبدون فا ایرسانه

به  ليتبد دينبامحرمانه نامه  کيشدن  ایرسانهيا و  ندهينما

ازی در زمينی درست ب ،. اينانقالب شود انيجر یمطالبه اصل

 -2 .است که دشمن برای ايران ترسيم کرده است

انقالب  رهبر معظم ،شناسیزماندر خصوص  ؛شناسیزمان

در جنگ  ،یاسيدر جنگ س ،یدر جنگ فرهنگ» :فرمودند

اوقات،  ی. گاهديد توانیتحرک دشمن را درست نم ،یتيامن

از زبان  یکه حرف حق دهدیم بيترت ایگونهبهدشمن کار را 

نفر صادر بشود! دشمن ناحق و باطل است، پس چرا  کي

حرف حق از زبان آن شخص صادر بشود؟  نيا خواهدیم

 ايپازل از صد  نيپازل خودش را کامل کند. ا خواهدیچون م

حرف  نياش هم همقطعه کي؛ شدهليتشکقطعه  ستيدو

پازل را کامل کند!  نيبزند تا ا دياست که آن شخص با یحق

کامل  دينبازد. پازل دشمن را  ديحرف حق را نبا نيا نجايا

 یريگيکه اکنون ما پ یکه موضوع حق ديسنج ديبا .«کرد

را حل  یمشکل اي! آ؟نه ايآن هست  انيزمان ب واقعاً ،کنيممی

 ایزمانهدر  ؛یجبهه شناس -9 .خواهد بود زامشکل اي کندمی

در مواجهه با انقالب  یسع هاروشکه دشمن با همه ابزار و 

 و ميرا گم نکن یمراقب بود که جبهه خود ديدارد، با یاسالم

دوست و دشمن عوض  ی، جانظرهااختالفبه بهانه انتقاد و 

 )نويسنده: مصطفی برزکار( نشود.

 

 

 
 

 
 

 الجوف یآزادساز یراهبرد یدستاوردها               روز گزارش▼

خبر داد. تاکنون مناطق  منيکامل استان الجوف  یاز آزادساز منيمسلح  یروهاين یسخنگو

و  یشرق یهابخش ،شدهانجام یهااتيعملا اکنون با انصاراهلل بود، ام ارياستان در اخت نيا یغرب

است:  لياستان به شرح ذ نيا یآزادساز یو دستاوردها تيآزاد شد. اهم زياستان ن نيا یشمال

 ی. الجوف مراکز جنوبشودمینام برده  منيدر کشور  یثقل راهبرد عنوانبهاستان  نياز ا -6

 یو برا کردیممتصل  مني یو جنوب یو سپس به مناطق شرق منيعربستان را به شمال 

 ،گذردیکه از آن م یالمللنيجاده ب نيبرخوردار بود. همچن یاريبس تياز اهم یائتالف سعود

همواره  یائتالف سعود -2 .کندیالبقاع در شرق صعده متصل م ینيبندر زم بهاستان الجوف را 

ائتالف از  نيا رايز ؛کردیماستفاده  منيصاراهلل در شمال ان هيعل یديتهد عنوانبهاستان  نياز ا

ان داده است، ککه در حضرالموت اس يیهاستيترورو  ینظام یروهايعبور ن یالجوف برا

 تيموردحما هایتروريستها و  رويانتقال ن یبرا یرياستان به مس نيا درواقع. کردیماستفاده 

کامل الجوف، از  یبا آزادساز -9 شده بود. ليتبد مني یبر جبهه شمال تأثيرگذاری یائتالف برا

جبهه  گريد یو از سو ابديیمکاهش  یانصاراهلل در جبهه شمال هيعل ینظام داتيتهد سوکي

رب أم شتريه بچ هر یبه آزادساز تواندمیآن  قيکه از طر شودمیانصاراهلل باز  یبرا یديجد

 یبرا یمهم مسئله نيو هم شودمیرب متصل أاستان الجوف از جنوب به استان م رايز ؛برسد

کنترل  ،که بر الجوف مسلط باشد یهر کس -4 رب است.أدر م یآت ینظام هایعملياتانجام 

 صنعادر غرب الجوف، « عمران»استان  یعني ،یاتيدر پنج استان ح ژهيوبه منيدر  ینبرد کنون

در جنوب غرب الجوف، مأرب در جنوب الجوف، حضرموت در شرق الجوف و صعده در شمال 

است و عربستان به خاطر  یمنابع متعدد نفت یاستان الجوف دارا -1الجوف را در دست دارد. 

با عربستان  یطوالن یر مرزنوا یالجوف دارا؛ استان داشت نيبه ا یاژهيوموضوع نگاه  نيهم

 قرار دارد. هطقمن نيدر ا بهيالش یاست و چاه نفت

 -6 اشاره کرد: ليبه موارد ذ توانمیالجوف  یآزادساز یاز دستاوردها تحليلي: هایگزاره

با  یاسيآوردن عربستان به مذاکرات س یرو -2به نفع انصاراهلل؛  منيدر  یدانيموازنه م رييتغ

 یآزادساز -9کشور؛  نيبا ا یرگونه تنش در مناطق مرزکاهش ه جاديا یانصاراهلل برا

 -4جبهه؛  نيانصاراهلل در ا یروزيعدم پبرای  یتالش ائتالف سعود رغمعلیرب أم الوقوعقريب

توسط  مني یبا توجه به کنترل نوار غرب البته توسط انصاراهلل. مني یکنترل کامل نوار شمال

 ندهيرب در آأم یالجوف و آزادساز یمناطق با آزادساز نيبه ا یانصاراهلل و الحاق نوار شمال

که  یتيوضع ؛بود مني یاسيس یو حت یدانيم تيدر وضع یاساس راتييشاهد تغ ديبا ک،ينزد

 )نويسنده: محمدرضا فرهادی( .واهد داشتخانصاراهلل در آن دست برتر را 

 نامه فرمانده سپاه به روحاني در مورد گراني بنزين!اجرای م         خبر ویژه         ▼

: گفت 39با اشاره به افزايش قيمت بنزين در آبان سال  تهران ندهينما ،«کوثری لياسماع»

 یمل تيامن یشورا رخانهيکه در دب کشنبهي یسالم یشروع شد، آقا نيبنز بحث که 39 سال»

که شب  انددهيرس جهيبه نت هااينآمد به من زنگ زد و گفت  رونيجلسه بود، از جلسه که ب

 گذارمیم نفر 16-66 من گفت اول ناجاشود.  ادهيطرح پ نيآماده باشند که ا ديجمعه همه با

 یروحان یآقا بعدبزند.  نيو منظم بنز ديايبزند هم ب نيبنز خواهدیم یهرکس ،هازينبنپمپدر 

به  ماجراها، سپاه کتباً  نيقبل از ا یاماه و خورده کي« مطلع نبودم! اصالً من »که  ديگویم

مگر مردم  م،يما قبول ندار یکار را انجام ده نيا یخواهیاگر منامه نوشته بود که  یروحان یآقا

و  یموسو» :گفتنيز  99در خصوص سران فتنه سال نماينده مجلس . اين «ديکن هيرا توج

را  شانيهم خوب دارند کارها یليو خ کنندیرا م شانی. زندگستنديحصر ن اآلن یکروب

 .«اندندارند؛ منع شده یاسيس تياما فعال کنند؛یم
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 اخبار ▼

 ديدار کنم ایخامنه اهللآيتميدوارم يک بار ديگر با ا: ادوروم

حتی »گفت:  نبا شبکه خبری الميادين لبناونزوئال در مصاحبه  جمهوررئيس« نيکالس مادورو»

فکر کردن به قطع حمايت از فلسطين يا رها کردن آن به حال خود، اشتباه است. فلسطين، 

گيرد، تمامی اين جناياتی که در حق ملت فلسطين صورت میسرزمين مقدس بشريت است... 

است... بمباران  مانندبیعليه مردم فلسطين،  هاصهيونيستجنايات . روزی بايد تاوان آن را بدهند

. «تاس جانبههمهاست. به همين دليل، حمايت ما از فلسطين،  توصيفغيرقابلکودکان و قتل آنان، 

در پاسخ به دعوت رئيسی، »ارزيابی کرد و افزود:  پيشرفتروبهروابط ونزوئال با ايران را خوب و وی 

وی با «. مبه تهران خواهم رفت تا از نزديک مذاکره کنيم و معاهدات جديدی، امضا کني زودیبه

هر بار که »کرد:  خاطرنشانای رهبر معظم انقالب است، خامنه اهللآيتبيان اينکه شيفته حضرت 

دی با درايت و هوش باال هستند. صحبت کنم. ايشان، مر اهللآيتروم، دوست دارم که با به ايران می

ای صحبت خامنه اهللآيتلذا اميدواريم که در سفر بعدی، فرصتی دست دهد تا يک بار ديگر با 

ونزوئال با اشاره به اينکه از آشنايی با سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانی، بسيار  جمهوررئيس«. کنم

عليه ونزوئال به اين کشور « جنگ برق» و در جريان 2663خرسند بوده است، از سفر وی در سال 

 ازجملههای مختلف کهربايی سليمانی در آن زمان به ونزوئال آمد و درباره زمينه»خبر داد و گفت: 

رو و سيستم برق، صحبت کرديم. هر آنچه با او درباره آن صحبت کرديم، اجرايی شد. انسان خنده

انسانيت بايد از اين، جنايت ... با او آشنا شدم کنم کهبينی به زندگی بود. خدا را شکر میخوش

خواهيم؟ جهانی که هولناک، عبرت بگيرد... آيا اين جهانی است که برای بشريت در آينده می

 «.؟شودببينيم چگونه از کاخ سفيد، دستور ترور يکی از قهرمانان عليه تروريسم صادر می

 رزمايش برگزار کرد؛ رژيم صهيونيستي عقب نشست!سپاه 

از وجود  ميرژ نيمقامات ا ريهمراه با سا رياخ هایماه یکه ط یستيونيصه ميستاد ارتش رژ سيرئ

آشکار  یسخن رانده بود در چرخش ینظام هایراهاز  رانيا ایهستهتوقف برنامه  یبرا هايیبرنامه

 یشگيهم یادعا نيا یکوخاو .ستيجنگ در منطقه ن اندازیراهبه دنبال  آويوتلاعالم کرد که 

 یهايیبه توانا دهدیاجازه م رانيبد خواهد بود و به ا رانيارا هم مطرح کرده که توافق با  ويآوتل

بعد از در تهديد حمله به ايران، مسئولين رژيم صهيونيستی به عقب بازگشت  .ابديدست  یاهسته

روزهای گذشته طی . شودمیديده  سپاه پاسداران در جنوب کشورپيامبر اعظم رزمايش اقتدارآميز 

به تهديدات عينی دستاوردهای نظامی  ،اشغالی نيز در توصيف اين رزمايش هایسرزمين هایرسانه

خود از رزمايش اخير  ديجروزالم پست در گزارش جد .اندپرداختهايران برای رژيم صهيونيستی 

 کرد و نوشت:اشاره  يامبر اعظمپ شيو پرتابگر آن در رزما« 691شاهد »پهپاد  شيبه نما سپاه،

مورد را تجربه کرده است، اما به  نيقباًل ا رانياست. ا یرو به فزون رانيچندگانه ا یهاپهپاد خطر»

 ديتول 2663از سال  شيکه پ يیهابه نسبت پهپاد ديجد یهاو پهپاد ديپرتابگر جد رسدینظر م

با  ندهيآ یهایريدر درگ ديجد ديتهد کي نيهستند. ا لياسرائ یبرا تریجد یديتهد ،شدندیم

سپاه پاسداران  شيرزما در خصوصدر گزارش ديگر خود  پست جروزالم .«خواهد بود لياسرائ

 «.ليبه اسرائ یرانيبود از فرماندهان ارشد ا یهشدار فارسجيدر خل رانيا جنگی مانور: »ه بودنوشت

 !«خواهندميمردم آرامش »اين بار با حربه ؛ زت ملت ايرانع تخريب

 هایروزنامهکه در کنار هاشمی طبا و فاضل ميبدی تبديل به کارشناس ثابت  «فريدون مجلسی»

ظت از منافع آمريکا را ادامه ديدترين گفتگوی خود همان نقش حفاشده است در ج طلباصالح

ر دوی  .به کار گرفته است هاکايیآمريانده داده و همه تالش خود را برای خواسته بر زمين م

اقداماتی که منجر به  مشخصاً خواهند و مردم امروز آرامش می»گفته است:  جديدترين اظهاراتش

پسندند. بر همين اساس بايد مراقب رفتارهای خود در منطقه باشيم و از وقوع جنگ شود را نمی

عزت، قدرت  خواهندمیان طلباصالحاما  خواهندمیالبته که همه مردم آرامش «. تنش دوری کنيم

در هشت سال  گويندنمیو پيشرفت ملت ايران را مانع اين آرامش نشان دهند. امثال مجلسی 

ها معلق شد و دولت وقت امتيازات ها و اروپايیگذشته که اقتصاد کشور به چرخش نگاه آمريکايی

به بهانه مذاکرات رفع  مين چهرههنيز چندی پيش  ؟نقدی را تقديم آنان کرد، نتيجه چه شد

جمهوری اسالمی از عمق راهبردی خود  نشينیعقبو  امنيت رژيم منحوس صهيونيستی ،هاتحريم

 !در يمن، سوريه و لبنان را شرط پيشرفت و نتيجه بخشی مذاکرات مطرح کرده بود

 اخبار کوتاه

 نقش به توجه با فرانسه /نيمذاکرات وفرانسه در  رقصانيگربه ◄

 ريدر مس« سابوتاژ» هایغرب اصطالحبهو  یکه در کارشکن یسنت

 رانيبا ا یپلماسيد «اهيگربه س»به  ،کرده فايا یاتهمذاکرات هس

در دور جديد مذاکرات وين  رسدیمه نظر ب معروف شده است.

 .کندیمنبال د یهراسرانيا جيترومنافعش را در  سيپار نيز

روز پنجشنبه در ين اميرعبداللهيان وزير خارجه کشورمان حس

 یسؤالبا همتای عراقی، در پاسخ به کنفرانس خبری مشترک 

در مذاکرات »وين گفت:  یوگوهاگفتدرباره جديدترين وضعيت 

 طور بهرهای اروپايی رويکرد برخی کشو درمجموعقبلی 

مشخص فرانسه را سازنده نديديم؛ انتظار ما اين است که طرف 

 .«فرانسوی در مذاکرات بر نقش سازنده تمرکز و کمک کند

 «یآبادبيغر کاظم» /!ايران ایهستهدرز اطالعات اصلي مقصر  ◄

 نيدر و یالمللنيب یهاسازماننزد  رانيدائم سابق ا ندهينما

درز کند، در وهله اول  رونيب به ما محرمانه اطالعات اگر» :گفت

 یآور. اطالعات را آژانس جمعميدانیما آژانس را مقصر م

احراز شود که  نيماً ارس یوقتعضو آن.  ینه کشورها کندیم

حق آن کشور است  نياند، ابازرسان آژانس اطالعات را لو داده

مانند  یکشور را انجام دهد. یچه اقدام اصالح رديبگ ميکه تصم

در قبال  کند،یم افتيرا در هایاز بازرس یعيکه سطح وس رانيا

که با  ماندیمنتظر نم ضرورتاًو  ستين بستهدست یاقدامات نيچن

 .«کند فيرا تعر یانس توافق کند چه اقدام اصالحآژ

 /دهيمنميمذهبي در افغانستان را  افکنياختالفاجازه  طالبان: ◄

حقانی وزير کشور طالبان روز  الدينسراجبرادر  «انس حقانی»

 افغانستانيکشنبه در مجمع علما و بزرگان شيعه در غرب 

تان بايد برای خودکفايی و رفع مردم افغانس»اظهار داشت: 

 سنی امروز شيعه و  .خود را باال بزنند هایآستينمشکالتشان 

 و مشکالت رفع برای فراوان اشتراکات داشتن با افغانستان در

حقانی با اشاره به برخی  .«کنندمی همکاری کشور تنگناهای

خاطرنشان کرد که اين  ایعدهاقدامات خودسرانه توسط 

 .نيست طالبان قبول و يدأيت مورد  افکنانهتفرقهاقدامات 

 سيرئ /نيستيم با رکود: به دنبال کاهش تورم يرکاظميم ◄

به دنبال  ندهيآ سال در دولت» گفت: بودجه و سازمان برنامه

رکود بلکه با  وهيتوجه تورم است البته نه به شکاهش قابل

 ماه سه در نقطهبهنقطه تورم نرخ کاهش .یو پول یانضباط مال

ستفاده از درست دولت در عدم ا کرديدهنده رونشان یمتوال

سال در برابر آب رفتن سفره  9که  یاعدهپول پرقدرت است. 

و  کنندیم یافکنمردم روزه سکوت گرفته بودند حاال شبهه

 .«قانع نخواهند شد حاتياز توض وقتچيافراد ه نيالبته که ا

والدين مراقب باشند؛  /!فرزندان دنيبلع یبرا یاچالهاهيس ◄

 کيتر کرده ناآس يمانبرا ار یکه امروز زندگ یمجاز یفضا

 اکه از کودک تا بزرگسال ر دهم دار یو خطرناک اهيبخش س

پورن با  تيسا ونيليم 21 مثل !اندبکش یبه نابود تواندمی

 .کندیم ديهم تهد اکودکان ر یکه حت یراخالقيغ اتيمحتو


