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 هاي انقالب الفتوح گسترش فتح      روز حرف ▼

انقالب اسالمی در چهارمین دهه خود نویدبخش قدرت، 

هایی  موفقیت. ها است روندگی در همه عرصه مقاومت و پیش

هاي اخیر نصیب انقالب اسالمی شده، حاکی از  که در سال

آن است که اوالً، دست عنایت الهی همواره با انقالب اسالمی 

) ره(هاي الهی امام ثانیاً، رهبري. آن همراه بوده است و یاران

در ) عج(و رهبر معظم انقالب تحت زعامت حضرت ولی عصر

قرار داشته و اهداف ) ع(مسیر نورانی حکومت ائمه اطهار

حکومت نبوي و علوي را در گسترش اسالم راستین دنبال 

هاي انقالب اسالمی بر  ثالثاً، چینش صحیح پایه. کنند می

هاي مردمی، حمایت از مستضعفان و تقابل با  ایتحم

هاي آن در  مستکبران و ظالمان سبب شده است سرمایه

هاي اجتماعی، سیاسی و امنیتی روز به روز در حال  قالب

 .گسترش باشد

هاي انقالب اسالمی و دستاوردهاي آن  به موازات پیروزي

در سراسر جهان، شاهد آن هستیم که حقد و کینه دشمنان 

هاي نوین براي مقابله با انقالب  استفاده آنها از روش و

فتارهاي دشمن که این ر. شود اسالمی روز به روز بیشتر می

سیاسی، اقتصادي، امنیتی و اجتماعی  در سطوح گوناگون

ها و آزارهایی  قابل شمارش است، اگرچه تا کنون مزاحمت

 براي انقالب اسالمی داشته است، اما در مجموع نتوانسته

انقالب اسالمی را محاصره کند و آن را از پویندگی و 

بالندگی باز دارد؛ چه آنکه دشمنان خود روزانه در حال 

اعتراف به این نکته هستند که انقالب اسالمی در آمریکاي 

التین حیات خلوت آمریکا، آفریقا و غرب آسیا با وجود 

  .هاي تقابلی سنگین آمریکا نفوذ داشته است فشارها و طرح

رهبر فرزانه انقالب روز گذشته با اشاره به تداوم 

امام در یکی از آن بیانات «: فرمودند  هاي انقالب، پیروزي

بسیار عمیقِ خود بعد از یکی از این فتوحات اول کار پیام 

الفتوح،  الفتوح، فتح فالن شهر نیست؛ فتح فتح«... کهدادند 

الفتوح  فتحهایی است؛ این  تربیت و تولید یک چنین جوان

الفتوح براي یک کشور  فتح. است، واقعش هم همین است

هاي این کشور، هم خردمند باشند، هم  این است که جوان

اگر » .با تدبیر باشند، هم مؤمن باشند، هم پارسا باشند

اکنون شور و اشتیاق جوانان انقالبی را براي دفاع از انقالب 

ایرانی، در داخل و در سطح منطقه همگرایی جوانان 

لبنانی، عراقی، افغانی، سوري و پاکستانی را براي دفاع از 

هایی هستند که تاکنون   الفتوح بینیم، اینها فتح حرم می

سابقه نداشته است و روز به روز در حال گسترش این 

امکان کنترل و سد نفوذ آن از سوي  چنانکهفضاها هستیم؛ 

  .غرب نیز ناممکن شده است

  فصلی جدید براي ارتقاي معنویت             گزارش روز▼ 

فقیه در سپاه صبح امروز با حضور فرمانده کل سپاه،  آیین تکریم و معارفه نماینده ولی

رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا، فرماندهان ارشد سپاه، مسئوالن نمایندگی ولی 

سالن والیت ستاد هاي استانی و مسئوالن کشوري و لشکري در  فقیه در نیروها و سپاه

 یط دفتر فرمانده معظم کل قوا سیرئدر این مراسم، . فرماندهی کل سپاه برگزار شد

با توجه به سوابق و  زیعز یروحان  کل قوا دو یبا امر فرمانده«: اظهار داشت یسخنان

 دیجد تیمورأم عیوس دانیم وارد يشتریبا توان ب دارندکه از کار در سپاه  یکیشناخت نزد

سردار  ».است ییافزا تیبخش انتظار دارند، معنو نیکه حضرت آقا در ا يشد و کار خواهند

 يها از حوزه يریگ و بهره یو انقالب يجهاد هیروح تیو تقو تیمعنو ارتقاي«: افزود يرازیش

 یندگیدر حوزه نما يافزا با فرمانده کل سپاه از موارد مورد توجه رهبر و تعامل هم هیعلم

قدرت «: نیز در این مراسم گفتفرمانده کل سپاه ي، ردار سرلشکر جعفرس» .است هیفق یول

است و ما  زاتیدر کنار تجه يمعنو هیروح ونیمد زیمختلف ن يها و صالبت سپاه در عرصه

ها را با قدرت و  برنامه شتر،یب يفکر و کمک و هم یبا هماهنگ دیجد تیریدر مد میدواریام

االسالم والمسلمین  ضمن قدردانی از خدمات حجت هسپاکل فرمانده » .میادامه ده تیفیک

سال حضور در این مسئولیت و تعامل و تفاهم موجود بین دو حوزه  11سعیدي در طول 

 يمطلوب برا نهیرا گز یصادق یحاجوالمسلمین االسالم  ، حجتفرماندهی و نمایندگی

که  یتیریتحول مد نیبا ا میدواریام«: در سپاه دانست و گفت هیفق یول یندگینما تیمسئول

 شتریب یبخش گذشته را با قدرت و عمق يها برنامه میاست، بتوان دیجد يها سرآغاز برنامه

 ـ یدتیعقدفتر  سیرئ ي،دیسع یعل والمسلمین االسالم حجتهمچنین » .میادامه ده

کار   کی هیفق یول یندگیکار نما نکهیا انیبا بدر این مراسم  کل قوامعظم فرمانده  یاسیس

سال  11از  شیکه ب يمعظم کل قوا در اعتماد یز محضر فرماندها«: ، افزوداست یصصتخ

: وي همچنین تأکید کرد» .مکمال سپاس و تشکر را دار ،نهاد مقدس به من داشتند نیدر ا

حرکت  در این مسیرهمه ما  ؛سپاه را بلند کرد یپرچم تحول و تعال يسردار جعفر یوقت«

 والمسلمین االسالم حجتبنا بر این گزارش، » .انجام شد یخوب اریو اقدامات بس میکرد

 مانیپ يو با رهبر خواهم یاز خداوند م«: اظهار داشت یسخنان یط نیز یصادق یحاج

را  يحرکت کرده و مطالبات رهبر تیدر راه وال یو عمل يکه با تمام توان فکر بندم یم

فرهنگ خدمت و دفاع از انقالب  ،يپاسدار  فرهنگ نکهیا انیبا ب ي همچنینو» .محقق کنم

سپاه به تحقق مطالبات  يسپاه و ماندگار يانقالب به ماندگار يماندگار«: است، گفت

در انجام  خواهم یاز خدا م«: گفت همچنین نماینده ولی فقیه در سپاه ».است يرهبر

 ».میحضرت آقا موفق باش يو سرباز کارانه محافظه ریبرنده و غ شیرونده و پ شیپ يپاسدار

  !اي است گر حرفه البی وزیري که                  ویژه خبر▼ 

بودجه  و  نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه» آبادي غالمعلی جعفرزاده ایمن«

. کنند احتمال استیضاح آقاي آخوندي بیشتر از بقیه است برخی عنوان می«: مجلس گفت

 ويباید این نکته را متذکر شوم که  ،ندي دارمبا شناختی که بنده از آقاي آخو ،با وجود این

این در . داند که چگونه باید از این وضعیت خارج شود تر از بقیه است و به خوبی می اي حرفه

 .و ممکن است در این وضعیت گرفتار شوند ندارندحالی است که بقیه وزرا چنین شرایطی 

گان مجلس است و از تمام ابزارها ي در حال البی با نمایندا آقاي آخوندي در شکل گسترده

ها و چگونگی آنها  کسی از این البی کند و هیچ و امکانات خود نیز در این زمینه استفاده می

تري در  اي به همین دلیل نیز بنده معتقدم آقاي آخوندي رویکرد حرفه. شود مطلع نمی

  ».گرفتتوان احتمال موفقیت بیشتري براي ایشان در نظر  اند و می پیش گرفته

  



  

  اخبار▼ 

 سر حقوق ملت فلسطین افشاي معامله رژیم سعودي بر

وزیر سابق قطر با انتشار مطالبی در صفحه  نخست» آل ثانی جبر جاسم بن حمد بن«

پوشی  هاي عربی از جمله عربستان براي چشم هاي برخی طرف یتر خود با اشاره به تالشئتو

متأسفانه «: نوشت صهیونیستیایت طرف از حقوق مشروع ملت فلسطین با هدف جلب رض

گویند اعراب و مسلمانان براي موضوع قدس دو هفته اشک  ها می بینیم که برخی امروز می

ریزند و پس از آن واقعیت را قبول کرده و به جاي قدس، ابودیس را به عنوان پایتخت  می

 ،گویم که تاریخ هرگز به شما رحم نخواهد کرد می) به آنها(من  ،فلسطین خواهند پذیرفت

را به خاطر آنکه به شما گفته شود دوستان، نزدیکان و متحدان، ) فلسطینیان(پس حقوق 

پیش از افشا شدن حقایق بیشتري درباره «: کید کردأوي همچنین ت» .تباه نکنید

نظر  رفپوشی از حقوق ملت فلسطینی و اسالمی در شهر قدس، از این خیانت ص چشم

  .این اظهارات خشم  مقامات سعودي را برانگیخته است ،گفتنی است» .دیکن

  دامن زدن به اختالفات مذهبی بسیار جدي و خطرناك است

اي از وابستگان فرقه شیرازي با چراغ سبز  اهللا عباس کعبی با اشاره به حمله عده آیت

ن اقدام چهره حقیقی این ای: داشتاظهار  ایران، پلیس لندن به سفارت جمهوري اسالمی

ي خاطرنشان و. فرقه را برمال کرد و مشخص شد شایسته عنوان شیعه انگلیسی هستند

اینکه  ،ها را دارد الملل و حمایت از سفارتخانه انگلیس که این میزان ادعاي حقوق بین  :کرد

یا  است فضع دهنده آیا نشان ،تواند واکنش نشان دهد سر نمی در برابر چهار نفر جوان خیره

مجلس خبرگان رهبري در نماینده مردم خوزستان  ؟ها از این اقدام ایت جدي انگلیسیحم

 ،عهد عربستان به کشور انگلیس روي داد ولی ،با بیان اینکه این اتفاق پس از سفر بن سلمان

ها پس از این سفر به  انگلیسی از سويها  این اتفاق یک نوع همراهی با سعودي: گفت

بحث تفرقه بین سنی و شیعه و ، این حرکت نشان داد: وي عنوان کرد. دآی حساب می

  .تشدید اختالفات مذهبی بسیار جدي و خطرناك است

  نتیجه بودن برجام تقصیر منتقدان دولت است بی

در سال : نوشت» تیشه به ریشه«با عنوان  »شرق«در سرمقاله روزنامه » علی خرم«

اي رأي آشتی کردند، مصاحبه کردند، نظر دادند، ه ، بخش مهمی از مردم با صندوق1392

سخنرانی کردند و مقاله نوشتند که دیگر دوران گذشته مبتنی بر درگیري و تنش با جهان 

سیاست خواستند که  میکنند و در یک کالم  خواهند و از دوران جدید حمایت می را نمی

، 96در واپسین روزهاي سال اما امروز ؛ خارجی مبتنی بر تعامل سازنده در پیش گرفته شود

نفوذ در داخل تیشه به ریشه این توافق  اي صاحب جداي از برخی مشکالت خارجی، عده

 ».زدند تا همان دو هدف هم به دست نیاید؛ غافل از اینکه این تیشه به ریشه کشور است

 با وجودشود که  در حالی بی ثمر بودن برجام به منتقدان نسبت داده می است، گفتنی

هاي غربی هر روز بیش از پیش برجام و  طرف ،مذاکرات داد که ایران در یمتیازات فراوانا

  .کنند شان را نقض می تعهدات

  ها هاي شیمیایی تروریست انگارانه از سالح عبور سهل

آمریکا و  :نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تأکید کرد» بشار الجعفري«

: وي تصریح کرد. کنند هاي حاضر در سوریه حمایت می ستپیمانانش همچنان از تروری هم

اي  اند که استفاده از سالح شیمیایی را بهانه کشورهاي حامی تروریسم در سوریه عادت کرده

براي خود قرار دهند تا مانع پیشروي ارتش سوریه شوند و از این مسئله چند بار علیه 

هاي  ها هستند که سالح تروریستحالی که این  در. اند حکومت سوریه استفاده کرده

دقیق در هاي خود به سازمان ملل اطالعات  شیمیایی در اختیار دارند و دولت سوریه در نامه

این اطالعات موثق  عمداً و سازمان ملل دبیرخانه شوراي امنیت و این باره ارائه کرده است

  .دنگیر میرا نادیده 

  

  کوتاه اخبار ▼

اشگاه فیلم سوره با اشاره به محمدرضا شفاه، مدیرعامل ب◄ 

 ،انقالب معظم دیدار اخیر جمعی از سینماگران جوان با رهبر

 ایشان تأکید فراوانی بر اهمیت بازاریابی با«: اظهار داشت

. توجه ویژه بر صادرات محصوالت به خارج از کشور داشتند

ساخت فیلم اجتماعی : انقالب تأکید کردند فرزانه رهبر

ایشان در . تواند مصداق کار انقالبی باشد اولویت است و می

اي  نباید در آثار اجتماعی تمرکز را به گونه: ادامه فرمودند

ها بگذارید که نهایتاً روح امید در فیلم از  ها و تلخی روي زخم

  ».بین برود

 قابل افزایش ،کشور خارجی تجارت آمارهاي بررسی◄ 

 به منتهی ماهه 11 در کشورهاي آفریقایی از واردات توجه

 این کشورها، فهرست صدر در .دهد می را نشان ماه بهمن

 پیش سال مشابه مدت به نسبت که گرفته قرار »اتیوپی«

 از واردات مدت، این در. است داشته افزایش درصد 2380

 افزایش درصد 800 تانزانیا از واردات و درصد 1590 نیجریه

 نیز ونست و عاج ساحل از گفتنی است، واردات. است یافته

  .است یافته افزایش درصد 170 به نزدیک

اهللا را به  لندن و ریاض در بیانیه مشترك، ایران و حزب◄ 

هاي ایران  حضور در یمن متهم کرده و خواستار خروج نیرو

که این  استدر حالی  اند؛ این شدهاهللا از این کشور  و حزب

سال است از خشکی، دریا و آسمان در محاصره  سهکشور 

الف عربی به سرکردگی عربستان بوده و تداوم این ائت

هاي واگیري از  محاصره به وقوع قحطی و شیوع بیماري

ها هزار نفر کشته  جمله وبا منجر شده است که بر اثر آن ده

  .اند شده

در شوراي  انقالبمعظم  رهبرنماینده  ،سعید جلیلی◄ 

در بحث صادرات گاز فقط بعد : عالی امنیت ملی گفت

بلکه ابعاد راهبردي نیز بسیار مهم  ؛دي اهمیت ندارداقتصا

از برجام اتحادیه اروپا راهبرد خود را  براي نمونه، پس. است

دهد اتحادیه اروپا  به صورت رسمی منتشر کرد که نشان می

ریزي کرده تا در واردات گاز به ایران وابسته  برنامه اي به گونه

  .نشوند

رئیسه جبهه مردمی   عضو هیئت ،غالمعلی حدادعادل◄ 

هاي پساانتخاباتی  نیروهاي انقالب اسالمی، با اشاره به برنامه

جبهه مردمی و نقش و جایگاه این تشکل در بین نیروهاي 

کنیم که هر کاري انجام  ما ادعا نمی: اظهار داشت ،انقالب

به همین دلیل تجدید سازمان  ؛عیب بوده است بی ،ایم داده

در دستور کار  را ب اسالمیجبهه مردمی نیروهاي انقال

  .داریم

: گفت )ره(رئیس کمیته امداد امام خمینیمهندس فتاح، ◄ 

انقالب بخشی از صدقه در قالب منابع  معظم با مجوز رهبر

زایی مددجویان تحت حمایت  الحسنه براي اشتغال قرض

  .اختصاص یافته است


