
  سرمقاله 

  عيدالزهراء
 پايـه   )ص( بعد از نبي مكرم اسالم     )ع(امامت اميرالمومنين به   اعتقاد عميق " 

 اين اعتقاد و ديگـر معـارف و علـوم           اصلي عقيده شيعي است و شيعيان     

و ه  دلـم هـا و دشـمني هـا حفـظ كـر            ظدرخشان خود را با وجـود همـه         

اما به هيچ وجه اجازه نمي دهند كه اين اعتقاد، در جهان            . خواهند كرد 

  ." اختالفات و دعوا قرار گيرداسالم مايه

يادآوري اين سخن رهبر معظم انقالب كه دومـاه و نـيم قبـل يعنـي در                 

 امــروز بــيش از هــر زمــان ديگــري ،روز عيــد غــديرخم بيــان فرمودنــد

 اشاره  يد به نكات ديگري از همين سخنان      اجازه بده  .نمايد  ميضروري  

دار  و بيـ   هواقعيت خطرناك، هشدار دهنـد    "اين  آوري    ياد ايشان با    .شود

ي سراسردشـنام او تهمـت كـه عليـه          پـول برخـي كتـاب هـا       " كه"كننده

        اسـتكبار چـاپ مـي شـود يـك مركـز وابـسته بـه                شيعيان و اهل تـسنن    

اگر كسي تصور مي كند كه با بـدگويي و تهمـت           : " فرمودند "مي دهد 

به اهل تسنن مي تواند از شيعه دفاع كند بداند كه جز برانگيختن آتـش               

هـيچ نتيجـه اي نخواهـد گرفـت و ايـن كـار در واقـع دفـاع از                    دشمني  

  ."هاست       آمريكا و صهيونيست واليت نيست بلكه دفاع از 

واقعيت اين است كه به موازات توسعه فرهنگ تشيع در جهان اسالم و             

 از يـك    ،عملي معارف اهل بيت در عـزت مـسلمين        آشكار شدن نتايج    

وهابيـت در قالـب وارد آوردن       سو تالش عناد آلود جريان خشك مغز        

اتهام كفر به تشيع و حتي كشتار شيعيان در نقاط مختلف جهـان اسـالم               

 در  نـاميموني همين اتهام، اوج گرفته است و از سوي ديگر صداهاي           به  

ــايي ــشيع شــنيده مــي شــود  زواي ــروان مكتــب ت ــان .  از اردوگــاه پي هم

 مدينـه   كه دستان آغشته به خـون را در پاراچنـار ، عـراق و             سرانگشتي    

بـراي زدن تهمـت     نيـز    قلم هاي آلوده را      ،النبي به حركت در مي آورد     

مجاهـدان   بـه  و اهـل بيـت عـصمت و طهـارت         ) ع(با سيدالشهدا   دشمني  

  . هدايت مي كندفلسطيني

امـا  . عواطف واليت مدار سرمايه بزرگ جامعه تاريخ ساز شـيعه اسـت           

   . حق مي شود غفلت كردكلمهيچ گاه نمي توان از اراده باطلي كه از ه

بدون اتكا بـه روايـات   ) ع(روز نهم ربيع االول به عنوان عيد الزهرا       تعيين  

ت اكاذيبي همانند برداشـته شـدن قلـم فرشـتگان از كتابـ            و طرح   معتبر،  

 ناخــشنودي اســباب  نــامعلوم،اي گذشــتهاز  ،محبــان اهــل بيــت گناهــان

.  اسـت  بودهدرباره اين روز     )ع(و ديگر ذوات مقدسه      )س(حضرت زهرا   

روزي عيد محـسوب مـي شـود        ) ع(كه در قاموس معارف اهل بيت        راچ

از  بـاالتر  ،كه در آن نافرماني خداوند صورت نگيـرد و كـدام نافرمـاني       

   .شكستن وحدت مسلمين است

 . روزي تحقق خواهد يافـت     )ع(عيدالزهرا   البته ترديدي وجود ندارد كه    

 بـه سـوي تعـاليم       )س(م  ظـ  روزي است كه پيروان پيامبر اع      )ع(الزهرا   عيد

 ت بازگردند، تفرقه بين مسلمين جـاي خـود را بـه وحـدت             ترقرآن و ع  

ي براي بهره بـرداري كفـار مـستكبر از اخـتالف در جامعـه           بدهد و جاي  

 .مسلمين باقي نماند
  

  :كميسيون تلفيق مجلس اعالم كردعضو 

  هدفمندسازي يارانه هاطرح زمان آغاز اجراي تيرماه 
، قيمت گذاري هاي جديد حامـل       كميسيون تلفيق مجلس مي گويد    عضو  يك  

ه بـ .  اجـرا خواهـد شـد   ۱۳۸۸هاي انرژي و پرداخت نقدي يارانه هـا از تيـر مـاه       

قيمت بـرق و گـاز طبيعـي قـرار اسـت از قيمـت       صالح   در ا  "ايينحسن و "گفته  

آمد مصرف كننده، زمان و و ترجيحي متناسب با نوع مصرف، در  هاي تبعيضي   

افزايش هزينـه   : "همچنين گفت وي   .طق مختلف استفاده شود   اشرايط اقليمي من  

ها با اسـتفاده از كـارت        آن معيشتبا وضع   اين مصوبات   خانوار ناشي از اجراي     

گونـه اي   بـه   . و ديگر روش هاي ممكن جبران مي شـود         ي و اعتبار  يكيونالكتر

كه خانوارها بتوانند از مانده اعتبارات صرفه جويي شده در مقاطع سه ماهه بهره          

  ".مند شوند

امور اقتصادي و دارايي نيز خبر داده است كه با تصويب كميسيون تلفيـق              وزير  

 نفره به طـور متوسـط       چهاراز محل درآمد هدفمندسازي يارانه ها به هر خانوار          

 هـزار   ۸۰ بـا درآمـد كمتـر بـيش از           هـاي   دهك هزار تومان مي رسد و البته        ۸۰

   .تومان خواهند گرفت

نابه  ب.  تومان اعالم كرد۴۰۰ر براي بنزين را براي سال آينده وي قيمت مورد نظ 

 درصـد   ۱۴پيش بيني دكتر حسيني اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها در ابتدا            

           .بر ميزان تورم خواهد افزود
      

  :اوباما

  دعوت از روسيه براي معامله بر سر ايران
وزير خارجه روسيه خبر نيويـورك تـايمز دربـاره ارسـال نامـه محرمانـه                معاون  

همتاي روسي خود مبني يك معامله سياسي بر سر ايران          " مدويدوف"به  " اوباما"

  .را تكذيب كرد

ريابكرف گفت كه در مسكو هيچ بيانيه كتبي از جانب دولت باراك اوبامـا در           

يويورك تـايمز خبـر      ن .خصوص سند مستقيم دفاع موشكي دريافت نشده است       

" ديمتـري مدويـدف  " بـراي  اي محرمانـه  ا ماه گذشته ميالدي نامـه  اوبام: داده بود 

ارسال كرد كه در آن پيـشنهاد شـده بـود اسـتقرار سـامانه دفـاع موشـكي را در           

در توقف توسعه تـسليحات دوربـرد ايـران    اروپاي شرقي در صورتي كه مسكو    

 معاون وزير خارجـه روسـيه در عـين حـال تاييـد          ."كمك كند لغو خواهد كرد    

حلـي بـراي مـسئله         كـه اگـر راه     سـت  آمـادگي كـرده ا     كاخ سـفيد اعـالم    : كرد

در خصوص طرح خود براي ايجاد منطقه سـوم سيـستم           اي ايران پيدا شد،       هسته

  .دفاع ضد موشكي در اروپا تجديد نظر خواهد كرد

روزنامـه  (آرتـص      هـا   نيـستي نيـز بـر اسـاس گـزارش         سوي ديگر رژيم صهيو   از  

آويـو   قصد دارد در سفر وزيـر امـور خارجـه آمريكـا بـه تـل            ) مشهور اين رژيم  

پـذيرش  "تلقي . آمريكا با ايران مطرح كندچهار شرط را براي مذاكره احتمالي   

م تـدوين طـرح عملـي مـشترك     در صورت مذاكره با ايران لزو" اي برنامه هسته 

بـراي فـرض    ) نتر عليـه ايـرا      هاي شديد   تحريم(با روسيه، چين، فرانسه و آلمان       

شكست مذاكرات تعيين زمان محدود براي مذاكرات براي جلوگيري از خريد           

شده ايـن كـه مـذاكرات قبـل يـا بعـد از انتخابـات               زمان توسط ايران و مشخص    

  .ايران باشدرياست جمهوري 

 ها لياخبار و تحل
  سياسي  اداره) داخلي(نشريه روزانه 

  سپاه ه درفقي نمايندگي ولي 
  ١٣٨٧ ماه اسفند چهاردهم شنبه چهار٢٦٥١ شماره _ميازدهسال 
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   *يي و شكوفاينوآورش توان دفاع همه جانبه در سال يافزا*
  

  :الب اسالميرهبر فرزانه انق

در هم – وظيفه سرباز تي نيروي ساده يح‐هم در مراكز جذب نيروسپاه،
  افسري و درجه داري، هم در همه ي سطوح ستاديمراكز آموزشگاه هاي 

 و صف،تالش همه بايد اين باشد كه در محيط پيراموني خود اثر بگذارند، 
  .براي ارتقاء ايمان و آگاهي،چه آگاهي ديني،چه آگاهي سياسي



ر همـين حـال گـروه     د.براي آمريكـا بـوده اسـت      ها    شروط صهيونيست 

المللي اتمـي از تـصميم        در پايان نشست شوراي حكام آژانس بين       ۱+۵

وگوي   اي ايران از طريق گفت       براي حل موضوع هسته    جدي اين گروه  

  .مستقيم با تهران خبر داد

  
  :نماينده ايران در آژانس اتمي

  زمان پايان بحث هاي تكراري فرا رسيده است 
زمـان آن   : نماينده ايران در آژانس بين المللـي انـرژي هـسته اي گفـت             

  . دبايثهاي تکراري درباره ايران پايان رسيده است که بح

د در چـارچوب     ايـران مطـابق تعهـدات خـو        :گفـت علي اصغر سلطانيه    

توافقنامه اي که با آژانس داشته است مـسائل را حـل و فـصل کـرده و                  

  . آژانس بايد اعالم کند که بازرسيها عادي شده است

وي با اشاره به اينکه زمـان تغييـر و بـازنگري در عملکـرد آژانـس فـرا                   

با نقطه ضعفهايي که در آژانس مشاهده شـده بايـد           : رسيده است گفت  

  . نس صورت گيرد و نگاهي به آينده داشته باشيماصالحاتي در آژا

در گزارش البرادعي همواره يک نکته بسيار مهم        : سلطانيه تصريح کرد  

تکرار شده است که با وجود بازرسـيهاي فـشرده در ايـران همـواره بـه                 

    طور رسمي به دنيـا اعـالم شـده کـه هـيچ شـواهدي بـر انحـراف مـواد                     

شاهده نشده است و اين يک سـند  هسته اي و فعاليتها و اهداف نظامي م    

بين المللي است که بر صلح آميز بودن فعاليـت هـسته اي ايـران صـحه                 

  . گذاشته است

 حـال عـدم همكـاري ايـران بـا آژانـس در قالـب پروتكـل                نيدر ع وي  

  .الحاقي را مورد انتقاد قرار داد

  
  :تركيه حريتروزنامه 

  نژاد تهران را مركز ديپلماسي جهان مي كنداحمدي 
در مطلبي به قلم خبرنگار اين روزنامه كه اخيراً به ايران           روزنامه حريت   

تهران " محمود احمدي نژاد    " قدرت تحليل سياسي    : نوشت   سفر كرده 

وي با اشاره به ايـن      .را به مرکز مهم ديپلماسي جهان تبديل خواهد کرد        

رياسـت جمهـوري ايـران شاهدانـضباط اداري و تـشريفاتي             كه در نهاد  

محمـود  " پـيش از ايـن کـه هيـات تـرک بـا              : خاصي بوده است، افزود   

" جالل طالبـاني  " نژاد ديدار کند،رييس جمهوري ايران ميزبان         "احمدي

 "چگيرگـه ".رييس جمهوري عراق و پس از آن يک هيات سوري بـود           

با بيان اين کـه در ديـدار وزيـر ارتباطـات ترکيـه بـا ريـيس جمهـوري                    

احمدي نژاد بـه زبـان ترکـي    : اسالمي ايران حضور داشته است ، افزود     

  .ي براي تحليل مسايل برخوردار استآشنا و از قدرت قو

  
  اخبار كوتاه

اي بـا روسـاي     رئيس پليس نيروي انتظامي تهران بزرگ در جلـسه         

هـاي    از اين پـس اسـتخدام فروشـنده مـرد در فروشـگاه            : اصناف گفت 

باشد و در صورت مـشاهده تخلـف          يكننده لباس بانوان ممنوع م      عرضه

  .شود  به شدت برخورد قانوني مي
راتى تحريــك آميــز عليــه وزيــر امــور خارجــه عربــستان در اظهــا 

جمهورى اسـالمى ايـران در قـاهره از اعـراب خواسـت بـر ضـد آنچـه                   

ديـدگاه مـشترك    سـعود الفيـصل     . خواند، متحـد شـوند    » چالش ايران «

ونـده هـسته اى ايـن       عربى براى تعامل با چـالش ايـران در ارتبـاط بـا پر             

يا دخالـت طرفهـاى خـارجى در عـراق،          ) فارس(كشور و امنيت خليج     

 .لبنان و فلسطين را خواستار شد

خطيب و امام جماعت مسجد امام مهدي عربـستان خواسـتار بـه رسـميت                

صـالح  ... شـيخ عبـدا   . شناختن مذهب جعفري از سوي حکومـت سـعودي شـد          

: اي مـذهبي گفـت    الياسين با تأکيـد بـر ضـرورت دوري عربـستان از درگيريهـ             

دولت رياض براي جلوگيري از برافروخته شدن آتش فتنه در کشور بهتر است             

 . مذهب جعفري را به رسميت بشناسد
، مشارکت هر دولت عربي     ي اهل سنت   تعدادي از علما   ،در فتوايي جديد   

به گـزارش اسـالم آناليـن، در ايـن     . عليه ايران را شرعا حرام دانستند     در جنگ   

فتوا هر فعـاليتي ماننـد در اختيـار قـرار دادن اراضـي و فرودگاههـايش و يـا در                     

اختيار قرار دادن اطالعات عليه ايران به دولت آمريکا کمک کند حرام شمرده        

 .شده است
راتژي امروز ما، اجـراي پـروژه       است: گفت جانشين قرارگاه سازندگي سپاه    

هاي بزرگ و فني است که تا به حال از سـوي شـرکتهاي خـارجي انجـام مـي                    

 .شده است
، جنگ با ايران را به منزله ورود به يـک بـاتالق   مانده کل سپاه   جانشين فر  

بي انتها توصيف کرد و با بيان اينکه باال بردن تلفات دشمن در نبـرد نـاهمطراز                 

براي تحميل تلفـات زيـاد و در زمـان          : براي دشمن غيرقابل تحمل است، گفت     

تحول با سرعت بااليي صـورت       :افزود. کوتاه بر دشمن، برنامه ريزي کرده ايم      

مي گيرد هر کس از چرخه پيشرفت در عرصه هاي علم و فناوري عقب بماند،               

شکست مي خورد و وظيفه نيروهاي مسلح نيز در زمينه هاي مختلف اين اسـت           

تاز که نه تنها خود را با اين تغييرات هماهنـگ کننـد، بلکـه در ايـن زمينـه پيـش                    

  .باشند
جفري فوردن يکي از محققـان و تحليلگـران ارشـد در زمينـه سيـستمهاي          

ص تجهيـزات   مـن بـه عنـوان يـک متخـص         :  گفت فضايي در مؤسسه ام آي تي     

بـه بيـان ديگـر اسـتفاده از چنـين           . فضايي انتظار اين عملکرد را از ايران نداشتم       

موتور پيشرفته اي در ساخت راکت سفير و تلفيق آن با تکنولـوژي قـديمي تـر                 

دسترسي به  . اسکاد امري است که پيشرفت بزرگي براي ايران به شمار مي رود           

 سنگين تر به ارتفاع بيـشتر توانمنـد         اين تکنولوژي، ايران را در حمل سازه هاي       

 .خواهد ساخت
 .همكاري بين مراكز علمي و دستگاه هاي اجرايي در حال گسترش است     

همزمان با امضاي قرار داد بين وزارت تعاون و وزارت علـوم و آمـوزش عـالي                 

 از امـضاي رسـمي بزرگتـرين        باشـد  نيز   يک مقام مسؤول در شرکت ملي نفت      

اين تفـاهم نامـه     : قرارداد پژوهشي کشور در آينده اي نزديک خبر داد و گفت          

اه و مرکز    دانشگ ۱۲ ميليارد تومان ميان شرکت ملي نفت ايران و          ۱۳۰به ارزش   

 .تحقيقاتي به امضا مي رسد
دو : اعـالم كـرد   خانه اجالس فلسطين      عضو هيأت مركزي دبير   تاج الديني    

کشور عربستان و مصر که در جنگ غزه به نوعي از رژيم صهيونيستي حمايت              

   .رکت در اين کنفرانس امتناع کردندکردند از ش

صـادرات محـصوالت كـشاورزي در دولـت نهـم           : وزير بازرگاني گفت     

لـت در   وي بـا اشـاره بـه اينكـه عملكـرد دو           . بيش از دو برابر رشد داشته است        

 بـوده اسـت،   تنظيم بازار و توسعه صادرات محصوالت كشاورزي بـسيار موفـق       

 ميليون تن محصوالت كشاورزي ۲۲ بيش از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۱از سال : تاكيد كرد

 ميليون به كشور وارد شد در حالي كـه علـي رغـم    ۷۵۰به ارزش شش ميليارد و 

 ۱۳۸۶ تا   ۱۳۸۴ ها ميزان واردات محصوالت كشاورزي طي سال        همه جوسازي 

 . ميليون تن رسيد۲۰هش به كمتر از با دو ميليون كا
ن در سـال    ي بنـز  يه بنـد  ي طـرح سـهم    يبـا اجـرا   گفته نوذري وزير نفـت        به 

    .ن به کشور کاسته شديتر از واردات بنزيون ليلي م۲۲زان ي، روزانه به ميجار


