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 !يخيجمله تار کيحکمت            روز حرف▼

جمله معروف  کی کایآمر داتیامام در پاسخ تهد حضرت

 بلکه ران،یا تنهانه شدیمآن خوب کار  یدارند که اگر رو

؛ امام ی تحت ستم بودیمهاهمه ملتامروز شاهد آزادی 

 یالنه جاسوس ریکه پس از تسخ ی)ره( در پاسخ کسانینیخم

: فرمودند ،کندمی هحمل رانیا به کایکه آمر گفتندمیبه امام 

ها مطمئن باشند بکند؛ و جوان واندتینم یغلط چیه کایآمر»

 کهاینصحبت  خودیب .بکند تواندینم یغلط چیه کایکه آمر

در  یدخالت نظام تواندیم کای... مگر آمریاگر دخالت نظام

 .«ندارد شیمملکت بکند؟ امکان برا نیا

 کایآمر تهدیدهایاز  سال 01از  شیب -0 :يليتحل اتنک

 یبرا کایآمر هایطرحو  داتیو تهد گذردمی رانیا هیعل

 ،ینظام ،یاقتصاد ،یاسیس یهادر حوزه رانیدر ا یبرانداز

از مزدوران صدها برابر گذشته شده  تیحما یو حت ایرسانه

با  0۸۳۱از سال  کایراستا کنگره آمر نیدر هم -5 است.

در "رانیدر ا یاز آزاد تیحما"قانون مانند  نیچند بیتصو

در تابستان  "رانیسانسور در ا انیقربان"و قانون  511۱سال 

از  تیحما یدالر برا ونیلیم ۸1و  01 بیبه ترت 5112سال 

 نیا 511۳در سال  اختصاص داد. رانیدر ا یمخالفان داخل

در  انهیمخف یاتیعمل جادیا یدالر برا ونیلیم 011 به دارمق

به  هاکمک نی. اکنون ادیرس رانیحکومت در ا رییو تغ رانیا

 کم نشده، تنهانه رانیو قدرت ا افتهی شیر افزادال میلیاردها

 هم داشته است. شیبلکه افزا

گذشته با بهانه  هایسالدر  یکسان اگرچه :یراهبرد نکته

بودند که ملت را  درصددو لزوم مدارا با دشمنان  تیعقالن

 تیوادار کنند، اما موفق کایبترسانند و به کرنش در مقابل آمر

در احقاق حقوق ملت  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یروهاین

 اوالًداد که  نشانمردم  یمکران و شادمان یایدر در رانیا

فرزندان  نیدر اراده فوالد کایآمر هایارعابو  داتیتهد

رعب  جادیا یبرا کایآمر هایپول اًیاثر نکرده و ثان اهللروح

 ییکایرآم انیعکس داده و نظام جهینت رانیدر ملت ا یعموم

برای حفظ  کایآمر همین دلیل،. به را ترسوتر کرده است

خود مجبور است در مواجهه با جمهوری  ایمنطقهنیروهای 

در ایران مداوم  هایپیروزی .کند تجدیدنظراسالمی 

نفس قدسی رهبر کبیر  کنندهاثبات کایمقابل آمر یِستادگیا

 تواندینم یغلط چیه کایآمر» است که فرمود: انقالب اسالمی

در ومت و برخورد عزتمندانه مقا یاستراتژ شاءاهللانو  «بکند

و احقاق حقوق ملت  تیموفقمنجر به هم  یپلماسید ریمس

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .دشخواهد مقاوم ایران 

 

 

 
 

 
 

 متخلف کشنفت فيتوق رامونيپ ينکات                   روز گزارش▼

مصادف با سالروز میالد رسول اکرم )ص(،  االولربیع 0۱ ،عمان یایسپاه در در ییایدر یروین

 نیبوده است. در ح رانینمود که حامل نفت سرقت شده ا یمتخلف کشنفت فیاقدام به توق

اقدام  کیدر  ییهوا یبانیبا پشت کایآمر ینظام ی، شناورهاکشنفت نیا فیتوق اتیعمل

 یجمهور ینیسرزم یهاآببه  کشنفت نیدر ممانعت نسبت به انتقال ا یسع یاحرفهریغ

حضور هدفمند و متراکم  -0 ؛تی وجود داردیاهم زحائ خصوص نکات نیشدند. در ا یاسالم

آنان از  یبانیاحتمال پشت و یو اطالعات ییهوا یبانیتصرف با پشت ،اتیدر صحنه عمل هایکائیآمر

و  رانیفشار بر ا یاخالل در صادرات نفت برا -5 .کندمی لیتبد نیقیا به ر ییایسرقت در نیا

 یتالش برا -۸ اقدام باشد. نیدر ا هایکائیاز اهداف آمر یبخش تواندیدر مذاکرات م یریازگیامت

 یو تفوق و برتر ییایدر ادتیبا هدف س تواندیم کایتوسط آمر کشنفت فیتوق از یریجلوگ

 نیا -0 شده باشد. یطراح زین رانینشان دادن ا فیو ضع یبر افکار عموم یگذارریتأث یبرا ینظام

 یارتباط چیبوده و از اساس ه یغرب یایشرکت در آس کیو خدمه آن متعلق به  کشنفت

 نیآن در ا ربطیبارتباط دادن  تواندیبا مباحث مربوط به ونزوئال داشته باشد، اما م تواندینم

 صورت گرفته باشد. یافکار عمومو انحراف  فیمقطع با هدف تحر

 ییارویتر از آن رومهم است، اما مهم رانیبا نفت سرقت شده ا کشنفت فیاصل توق حليلي:تگزاره 

و  تیاهم دیکه نبا ستاو شکست دادن مفتضحانه آنان  هایکائیبا آمر یاسالم یمقتدرانه جمهور

توان  هنشان داد ک دادیرو نیرود. ا هیبه حاش هاشائبهو  هاکیتشک ها،تیآن در پس روا یامدهایپ

 یقدرت نظام درواقعآنان قرار دارد.  ییتوان ادعا لیدر ذ ینظام اتیدر صحنه عمل هایکائیآمر یواقع

 یروان اتیعمل جادیا یبرا یابزار و صرفاً اردداعتبار  یغاتیو تبل یادر سطح رسانهفقط  هایکائیآمر

ارتقا  شدتبهرا  رانیا یالمللنیب گاهیجا دادیرو نی. استانامشروع آنان در منطقه  منافع نیتأم یبرا

 یو اطالعات ینظام ،یتیقدرت امن گاهیجا ،. در کنار آندیافزایم انیرانیا یداده و بر عزت و غرور مل

قدرت  شیافزا یبرا یپلماسیپشتوانه دستگاه د تواندیم هانیرا نشان داده و همه ا یاسالم یجمهور

 یانیکمک شا ندهیدر آ یبه توسعه صادرات محصوالت نفت نیشود. همچن یمذاکرات آت رد یزنچانه

 (ی: احمد بنافسندهی)نو. دهدیکاهش م انیمشتر یرا برا رانینفت ا دیخر سکیکرده و ر

 پاسدارانسپاه  ييايدر یرويو هفت نشان ن ريت کي                    خبر ویژه▼

جلوی چشم متخلف  کشنفتتوقیف  در خصوصکارشناس مسائل منطقه  «یسعداهلل زارع»

 فیو توق رانینفت ا یسپاه در آزادساز ییایدر یروین اتیعمل» نوشته است:ناوهای آمریکایی 

النه  ریبرخوردار است بخصوص در ماه آبان که سالگرد تسخ ییباال تیمتجاوز از اهم یکشت

 ایمتوقف کردن پاسداران در یحداکثر تالش خود برا ییکایآمر انینظام -0 ؛کاستیآمر یجاسوس

 کردیبود که گمان م یبه سعود یتودهن -5 را ترک کردند. دانیو ناکام م ریناگز یانجام دادند ول

 نیا یالیسر یهاآورد و بر شکست به دست یتیموفق کا،یآمر ییایدر یرویدر پناه ن تواندیم

 دایپ یاتازه هیروح هایمنیشکست،  نیسرپوش بگذارد. حاال با ا منیاز پابرهنگان دالور  شیروزها

 دیبا چراکه ،کندمی ترفیضعرا  کایآمر میت هیروح ن،یواقعه در آستانه اجالس و نیا -۸ .کنندیم

 کایاز آمر نیچ یبا توجه به دلخور -0 .اوردیب نییرا پا شیصدا رانیا «یقدرت تهاجم»در مقابل 

و موضع  کندمی ترکینزد رانی، پکن را به اایفروخته شده به استرال یاتم یهاییایردریزبابت 

 کا،یفرانسه و آمر نیب ریبا توجه به شکاف اخ -2 .کندمی تیتقورا  کایآن در برابر آمر یتهاجم

 میرژ یهایبا توجه به رجزخوان -۱ .کندیمدورتر  کایاز آمر نیفرانسه را در و ران،یا یاقدام نظام

 میرژ نیا یبودن ادعاها یتوخال ل،یارباب اسرائ هیسپاه عل ی، اقدام تهاجمرانیا هیعل یستیونیصه

 تیامن بی، ضردر صادرات، اقدام سپاه رانیا دیبا توجه به تحرک جد -۱ .دینمایمبرمال  شتریرا ب

 «.رسانده است «نانینقطه اطم»داده و به  شیرا افزا رانیصادرات ا ییایدر
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 اخبار ▼

 دار نيروهای مسلح را ندارند!چشم ديدن اقتوقتي 

برجسته  یهاچهرهو  انیگراغرب ،فارسجیخلمتخلف در  کشنفتتوقیف  در ماجرای افتخارآفرین

ز این موضوع یعنی اقتدار آفرینی جدید اصالحات نتوانستند عصبانیت و ناراحتی خود را اجریان 

شاخص و تئوری پرداز جریان اصالحات وارد میدان  یهاچهرهدر همین باره  .سپاه کتمان کنند

از عظمت  ییهاواکنششدند. از تاجزاده و رمضان زاده تا زیباکالم و عباس عبدی سعی کردند با 

سپاه را یک درگیری خیالی  یهابچهعباس عبدی، شاهکار  .افتخارآفرینی جدید سپاه بکاهند

برای اعالم کردن زمان مذاکرات نیازی به انتشار خبرهای »خواند و در توئیتر خود نوشت: 

عبداهلل رمضان «. است یخوبست. مذاکره کنید. مذاکره کار از درگیری خیالی نظامی نی یچنانآن

صادق  !منتشر کرد« هیاهو برای هیچ»ای زاده، سخنگوی دولت اصالحات توئیتی با محتو

با انتشار توئیتی « کنم ترامپ و روحانی با هم مالقات کنندنذر می»گفته بود  ترشیپزیباکالم که 

ها فروند طیاره و من باور دارم که یک قایق سپاه، ناو اینترپرایز با پنج هزار تفنگدار، ده»نوشت: 

این  سؤالمفراری داده.  فارسجیخلت را از اسکورهای جنگی شماری کشتی هلیکوپتر نظامی،

قیمت  آمدناست که این پیروزی افتخارآفرین چه کمکی به ایجاد اشتغال، مهار تورم، پایین 

با مواضع  مصطفی تاجزاده که هم مواضع او رسماً  «.؟کندمی وآبناندالر، ارزان شدن گوشت، 

، ایران کار را کردیمیعنی اگر آمریکا مداخله »ضدانقالب خارج نشین تفاوت خاصی ندارد، نوشت: 

رئیس کمیسیون امنیت ملی نایبپور، منصور حقیقت «.؟کشاندیمو جنگ به درگیری نظامی 

توصیه من به این افراد این است که برای »گفت:  اظهارنظرها گونهنیادر واکنش به  ممجلس نه

سپاه در  اقدام. از کشورشان از دشمن حمایت نکنند حمایت یجابهخود شأن قائل باشند و 

عمل کنیم که هیچ  یاگونهبهستودنی است و ما باید  کامالً اقدامی ، گیری محموله نفتیپسباز

 «.ندباشد به منافع ملی ما چپ نگاه کت نداشته ئکشوری جر

 دارند!اهل سنت: حاکمان سعودی دست از اشاعه منکرات برعلماني 

ای به فساد در بیانیه« انجمن علماء»دی از علمای اهل سنت از کشورهای مختلف و عضو تعدا

های فسادآلود و ضد دین در سرزمین وحی از سوی دولت عربستان سعودی اخالقی و جشن

موسم »، «موسم ریاض» ازجملههایی که تحت عناوین مختلف اعتراض کردند. جشن شدتبه

 .شودهای اسالمی زیرپا گذاشته می. برگزار و در آن تمامی ارزشو ..« موسم الشرقیه»، «جده

یافته اقدام به ترویج فساد اخالقی سازمان صورتبهدر این بیانیه آمده است که حاکمان سعودی 

ها و هنجارهای ضد دین کرده و پسران و دختران را به فساد کشانده و سعی در نابودی و ارزش

ها از دیگر ملت« تبعیت کورکورانه»اقدامات دولت عربستان سعودی  .جامعه عربستان دارند

جوامع  شدهشناختهها و عرف در تضاد با دین اسالم و ارزش کامالًکشورهای غربی و  خصوصبه

تا با  شدهخواستهدر بخش پایانی این بیانیه از مسلمانان و ساکنان عربستان  .مسلمین است

 .بایستند« هجمه مخرب»الهی قیام کرده و مقابل این  ابزارهای مشروع برای احقاق حق

 51۸1انداز و در راستای اهداف چشم« محمد بن سلمان»که با عنایت خاص ها جشن گونهنیا

های نامتعارف و همچنین مصرف مختلط و پوشش صورتبهبا رقص و پایکوبی و ، دشوبرگزار می

 .مشروبات الکلی و برگزاری مسابقات قمار همراه است

 رانيا يعزم و همدلافزايش  ؛هاميو تحر یبريحمالت سانتيجه 

 ای یرانیجامعه ا یبر رو راًیاخ لیاسرائ یتیمقامات امن»: عالم کردا یهودینگار روزنامه کی

 ،گروه نیها معتقدند که ااند. آنآن متمرکز شده کردهلیتحص یدستکم طبقه متوسط شهر

 هایرانیا نیکه با سخت شدن اوضاع، ا دوارندیو ام تابندیبرنمخود را  یزندگ تیفیبه ک بیآس

و  رانیمردم ا انیداشته باشد بتواند م دیام که هرکس به حکومت وارد کنند. توجهقابل یفشار

. افتدیبار اول اتفاق نم یبرا یزیچ نیکند در اشتباه بوده و چن جادیکشور شکاف ا نیرهبران ا

فقط  رانیا هیعل یبریسا حمالت را پشت سر گذاشته است. یبدتر اریبس یهاچالش میرژ نیا

 یدر برنامه اتم تیو متحدان خواستار محدود کایو اگر آمر کندمی تیکشور را تقو نیعزم ا

 «.را بردارند هامیتحر دیهستند با رانیا

 اخبار کوتاه

 /اندافسارگسيخته در رنج یهايگراناز ردم م: يخاتم اهللتيآ ◄

 حضور از» :نماز جمعه گفت یهاخطبهدر  موقت تهران جمعهامام

ها، سفر در استان جمهورسیرئ یمسئوالن و سفر هفتگ یدانیم

و اقدام مجلس در  انیبه امور زندان یدگیو رس هیقوه قضائ سیرئ

 از مردم اما، کنمیتشکر م مانهیصم ت،یجمع یقانون جوان بیتصو

 .دیبه داد مردم برس. انددر رنج ختهیافسارگس یهایگران نیا

اما سرعت  ،شبه حل کرد کی شودینم را چندساله مشکالت

 .«در رنج نباشند نیاز ا شیتا مردم ب دیکن شتریحرکت را ب

 ونیسیعضو کم «رحمانی» /ی!دالر ارديليم 0 ياتيفرار مال ◄

 02 بودجه اندازه به حاضر حال در» :گفت مجلس وبودجهبرنامه

دالر به بخش  اردیلیم 0 نیو اگر ا میدار یاتیاستان کشور فرار مال

را  یرفاه هیامکانات اول میتوانیشود، م قیزرما ت ییزداتیمحروم

قرار بود آمار  نکهیا باوجود .میکن جادیکشور ا یروستاها هیدر کل

وزارت  اریمرداد امسال در اخت مهیتا ن یخال یهاشده خانه روزبه

 یاریآمار در بس نیا فیاما هنوز تکل رد،یقرار بگ یراه و شهرساز

 .«ها مشخص نشده استاز استان

وزارت امور  یاسیمعاون س هدف ايران از آغاز مجدد مذاکرات!/ 2 ◄

سئول روابط خارجی اتحادیه مبا  یتلفن تماس کشورمان از خارجه

 یرقانونیغ یهامیآغاز مذاکرات با هدف لغو تحر توافق بر سرو اروپا 

 جمهورسیرئ بر داد؛خ نیآذرماه در و ۳در روز  یرانسانیو غ

محور  جهیمذاکره نت کی ما، مدنظر مذاکره» گفت:کشورمان نیز 

هم  هایخواهادهیاما در مقابل ز میکنیمذاکره را ترک نم زیاست. م

هم رفع  .میکنیم یستادگیمنافع ملت ما هستند ا عییکه دنبال تض

 «.را هامیتحر یسازیهم خنث ،میکنیرا دنبال م میتحر

 ریمعاون وز !/برای ايران 5021 سال رد ينيبشيپقابل تهديد  ◄

به  ندهیسال آ ۸1تا  51ما در  تیجمع» اعالم کرد: بهداشت

داشته  یادیکاهش ز زین دیو موال رودیم شیپ شدن ریپسمت 

خواهد  دایکاهش پ تیشدن جمع ریمولد ما با پ یرویاست و ن

 میخواه یتیجمع دیتهد کیبه بعد  0051از سال  نیکرد بنابرا

در بهار امسال نسبت به بهار سال  دیموال تعداد آمار، بر بنا داشت.

 .«کرده است داینفر کاهش پ ۳0۱هزار و  01ذشته گ

در پارلمان  هیقون ندهینما در منطقه!/ هاستيتروربزرگراه  ترکيه؛ ◄

کشورش،  جمهورسیرئ ایمنطقه یهااستیسبا انتقاد از  هیترک

 انهیخاورم یکشورها هیتجز طرح مشترک رهبر اردوغان» :گفت

تا  کنندیکشورها را کوچک م ،لیاسرائ تیامن یبرا .است

را به  هیترک اردوغان .کنترل کنند یراحتبهها را بتوانند آن

 «.کرده است! لیتبد هاستیتروربزرگراه 

روزنامه العرب  /!شوديمآزاد  حتماً مأرب :اماراتيروزنامه  ◄

مالی شده و در لندن  نیتأمکه از سوی سازمان اطالعات امارات 

استان مأرب به  الوقوعبیقرادسازی شود در گزارشی به آزچاپ می

های مردمی یمن اذعان و اعالم کرد حکومت دست ارتش و کمیته

مستعفی و فراری یمن در مقابل چشم جهانیان  جمهورسیرئ

آمریکا هیچ اقدام عملی در »روزنامه افزود: این  .سقوط خواهد کرد

 .«کندمیدهد بلکه فقط تظاهر خصوص یمن انجام نمی


