
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 شهریور 19 شنبه یک 4657 شمارهبیستم ـ سال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

قضائیه باید در موضوعاتی همچون حمایت از مسلمانان میانمار از جایگاه حقوقی وارد  وهق

  .شود و حمایت خود را قاطعانه اعالم کند تا در دنیا منعکس شود

)12/4/96( 

  
 غدیر تمام نشده است              روز حرف ▼

العهد  یوم«، »االکبر  عیداهللا«غدیر در آثار اسالمی ما به 

این . تعبیر شده است» المیثاق المأخوذ یوم«و » المعهود

کننده اهمیت و ظرفیت این روز براي هدایت  تأکیدات بیان

. مسئله والیت استترین خصوصیت آن  بشریت است و مهم

ترین اعیاد اسالمی و ملی است که  غدیر یکی از مهمعید 

پیوند مستحکم دین و سیاست در آن به صراحت و 

) ص(اکرم شود؛ زیرا خداوند و رسول شفافیت مشاهده می

خواهند جامعه اسالمی بدون مدیریت یک انسان کامل  نمی

خداوند به سرپرستی و والیت جامعه اسالمی . رها شود

نجایی که والیت یک شخص الهی اعتنا نیست و از آ بی

اثرگذارترین مسائل در هدایت جامعه باشد،  جزءتواند  می

را که سوابق درخشانی در تقوا، علم، ) ع(امیرالمؤمنین علی

شجاعت، فداکاري و عدل در میانه صحبه نبی مکرم اسالم 

با این تفاسیر، . گزینند دارند، براي این منصب عظیم برمی

محدود یک روز تعطیل االکبر به   یداهللارود این ع انتظار می

ي یک سلسله رفتارها و آغازي باشد برا این روز نماند و

در راستاي تبیین مسئله والیت، وحدت و حل ها  فعالیت

غدیر فرصتی . مشکالت مردم با تأکید بر عدالت اجتماعی

است براي مقابله با ظلم، تزویر و فسادهایی که جامعه را 

فروزندگی و درخشندگی  ،ه است و مانع از تأللؤفراگرفت

  . شود می والیت

حجه سپري شد؛ اما پیروان والیت باید  ذي 18به ظاهر 

رهنمودهاي  و فعالیت غدیري خود را از امروز شروع کنند

سرلوحه و سرمشق خود براي انجام امورات  را اي امام خامنه

در ساختن یک جامعه اسالمی  مسلمین قرار دهند و

گفتنی است، عید غدیر امسال در حالی . مجاهدت کنند

ها نسبت به  پشت سر گذاشته شد که برخی از فعالیت

هاي گذشته از حد یک عید معمولی منفعالنه بیشتر  سال

بود؛ اما راهبرد غدیر بسیار بیشتر از ظرفیتی است که امروز 

ترین  اي مهم ام خامنهدر بیان ام. به کار گرفته شده است

اقداماتی که براي اداي حق غدیر باید مورد توجه قرار 

در کار غدیر باید هدف را «ـ 1: عبارت است از ،بگیرد

براي . بنشینید و واقعاً روي مسائل فکر کنید. مشخص کرد

کسانی به درد کار غدیر «ـ 2 ».این کار وقت بگذارید

غدیر باید  خورند که اهل این کار باشند؛ کار در مورد می

کار در موضوع غدیر باید «ـ 3 ».عمیق و گسترده باشد

پیوسته و دائم باشد و در مورد غدیر باید متخصص تربیت 

  ».کرد

  تغییر معادالت                                       گزارش روز▼ 

محاصـره سـه سـاله دیرالـزور را      حاال که سخنگوي ارتش سوریه خبر شکسته شـدن  نه

هـاي   تروریسـت قلـب  هاي سـپاه   ، وقتی موشکپیشبلکه چند ماه  ؛ه استاعالم کرد رسماً

که پایان داعش نزدیک  فهمیدند دند، همهداحمله قرار  هدفاین شهر را تکفیري داعش در 

کـه پـیش از   هم  ی رااکنون رفتار کشورهایپیامی که  وزي مقاومت قطعی است؛است و پیر

صـدد  در امـروز  تغییر داده و آنهـا  ؛بشار اسد بودند برکناريدر سوریه و  این به دنبال تغییر

بـه   امروز ترکیه نظامی ارشد مقاماتد با دولت قانونی این کشور هستند؛ بازسازي روابط خو

از  حمـاس  سـخنگوي  اند، مواضع خود را تغییر داده ها قطري ،گویند ن میدیگر سخ اي گونه

شرایط آنقدر با چند  گوید؛ سخن می اسد بشار دولت باروابط  بهبود کند و از می تقدیر ایران

 هشدار لبنان دولت به اهللا حزب دبیرکل ،نصراهللا سیدحسنسال قبل متفاوت شده است که 

 دشـمنان  و هـا  اروپـایی  از سـوریه  قـانونی  دولـت  بـا  روابط مجدد برقراري براي که دهد می

   !نماند عقب فرانسه همچون ،سوریه سرسخت

هاي گسـترده از حلـب تـا عرسـال و      الزور در ادامه پیروزيشکسته شدن محاصره دیربا 

که تنها راه پیروزي بر دشمن، تنها راه  مجـاب   بار دیگر براي ما این نکته روشن شد موصل

و احقاق حق، مقاومت در برابر جبهه  عزت هاي پذیرش خواست ما و تنها راکردن دشمن بر

را در آن جشـن   اي روز پیـروزي تـازه  بـود در ایـن میـدان کـه هـر       قراراگر  .استاستکبار 

 حاصل سیاسی و اعتماد به دشمن ها و مذاکرات بی اندیشی در قید و بند مصلحت ،گیریم می

یافت بدون آنکه منـافع محـور    ها سال دیگر نیز ادامه می گرفتار شویم، بحران در منطقه ده

مقاومـت، بـه برکـت ایسـتادگی     اما اکنون به برکت شود؛  تأمینمنطقه  هاي و ملت مقاومت

کشد  هاي آخر خود را می تکفیري نفس تروریسم ،اهللا و مردم کشورهاي منطقه حزب جوانان

بـه   را کامالً منطقهتردید معادالت  بی اگرچه اي پیروزي. و پیروزي نهایی بسیار نزدیک است

اما فراتر از آن درس عبرت و  ،ران صهیونیست تغییر خواهد دادها و به ضرر اشغالگ نفع ملت

 .دانند نتیجه می که راه مقاومت را پرهزینه و بی استتذکر براي جریاناتی 

  جبران شکست با راهبرد تحریم                      ویژه خبر▼ 

: ددر یادداشتی به قلم دنیس راس مدعی ش »نیوز نیویورك دیلی«پایگاه اینترنتی 

زیرا سپاه قدس  ؛ال شودها کار درستی است که در حال حاضر باید اعم افزایش تحریم«

 ،هاي دوري مکاندهد و جنگجویان شیعه را از  ننده در خاورمیانه انجام میک ثبات اقدامات بی

جمهوري اوباما من پیشنهاد کردم باید به  در دوران ریاست .دبر چون افغانستان به سوریه می

 سببایران نشان دهیم که اقدامات قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در منطقه 

ه امروز ژنرال قاسم سفانأاما مت ؛ادي براي ایران خواهد شدسیاسی و اقتص هاي خسارت

کند و حضور جنگجویان شیعه خود  به سوریه و عراق سفر می گذشتهتر از  سلیمانی روشن

زیرا باعث پیروزي بشار  ؛بوده همدر عراق و سوریه را افزایش داده و در این مسیر موفق 

اي  اي نتیجه تمرکز بر روي توافق هسته«: ادامه این مقاله آمده استدر  ».اسد شده است

س از شکست داعش در منطقه، خأل آنها از سوي جنگجویان نخواهد داشت؛ زیرا پبراي ما 

به جاي خروج از برجام، باید از  ،در حال حاضر. شیعه تحت حمایت ایران پر خواهد شد

دولت ترامپ در حال . متحدان اروپایی خود بخواهیم براي رویارویی با ایران به ما بپیوندند

اما نباید  ؛همین گونه هم باید باشد بررسی راهبرد خود براي رویارویی با ایران است که

دهد،  اي که نشان می مقاله» .مدیدگاه منفی خود به برجام را به یک راهبرد تبدیل کنی

 .آمریکا با راهبرد تحریم بیشتر به دنبال جبران شکست خود در منطقه است



    

  اخبار▼ 

  انگیزي داد نباید اجازه فتنه

در یادداشتی  نشر آثار رهبر معظم انقالبو متعلق به دفتر حفظ  »اهللا خط حزب«نشریه 

چندي پیش، مولوي  :نوشت» هاي نامه رهبر انقالب به مولوي عبدالحمید پیام«با عنوان 

تقاضاهایی را داشته است که  انقالب نوشته و از ایشانمعظم اي به رهبر  عبدالحمید نامه

ز پاسخ ایشان برخاسته ا .له به آن پاسخ دادند و با درخواست وي موافقت کردند معظم

و سیاست همیشگی جمهوري اسالمی از ابتدا تا به  معارف دینی و قانون اساسی کشور

 از سویی دیگر، سیره رهبران انقالب اسالمی نیز مؤید .جدیدي نیست موضوعامروز بوده و 

داري، تفاوتی بین مذاهب و حتی ادیان مختلف  همین مطلب است که آنها در امر حکومت

که   در این میان البته همچنان. دانند بزرگ ایران عزیز می هخانواد جزءقائل نبوده و همه را 

انقالب به مولوي عبدالحمید تصریح فرمودند، نباید به دشمنان بیرونی و معظم رهبر 

هاي خود، مانع وحدت بین دو مذهب شوند  ها و نقشه د که با طرحخناسان داخلی اجازه دا

باید با  هاي واهی مذهبی است،  و آنجا که دشمن درصدد ایجاد تفرقه در کشور به بهانه

وحدت و  هزنند ندي کرده و با هر عامل برهمو شفاف مرزب طور دقیق، صریح  به دشمن

  .ابله برخاستامنیت کشور به مق

  است چابک »نجفی« معاونان از یکی فقط

 بیان با تهران شهر شوراي عضو »نظري حجت« تهران، شهرداري در اخیر انتصابات پی در

 تر جوان مدیران از است نیازمند دارد، که مشکالتی حجم به توجه با تهران شهرداري« کهاین

 از کمی ،اند شده معرفی ناآل به تا که نجفی دکتر معاونان سنی میانگین: گفت »کند استفاده

 شهرداران و ها سازمان سايرؤ ها، معاونت تصدي براي معتقدم و بود بیشتر بنده انتظار

 دارند، امور  اداره در بیشتري  انگیزه و تخصص که کسانی و تر جوان نیروهاي از باید مناطق

 ایشان معاونان از یکی فقط نجفی، دکتر اول انتصاب چهار در وي با بیان اینکه. شود استفاده

 با که ستبحقی ا انتظار: گفت داشت، او از بیشتري چابکی انتظار توان می که هست سنی در

 میانیمدیران  حتیو  ارشد مدیران انتصاب در اند، شده انتخاب مردم رأي با که نمایندگانی

 این به هاي تخصصی شورا ویژه با کمیسیون به ها مشورت گونه این و بگیرد صورت مشورت

  .کنند می تحمیلبه شهردار  را خود نظر منتخبان مردم که نیست معنی

  ترامپ اقتصادي سیاست از اروپا اتحادیه انتقاد

 ،ترامپ دونالد اقتصادي سیاست از انتقاد ضمن اروپا اتحادیه اقتصادي و مالی کمیته

 تولیدات از حمایت افزایش براي وي هاي تالش کرد که نگرانی ابراز آمریکا جمهور سرئی

 ارشد اعضاي کمیته داخلی سند به توجه با .کند ایجاد جهانی اقتصاد براي تهدیدي ،داخلی

 تاکنون که میزانی به نسبت ها تالش این اروپا، اتحادیه کشورهاي دارایی هاي خانه وزارت

 مخارج هاي برنامه از ها اروپایی. باشند رسان آسیب بیشتر بسیار تواند می ،رفت می انتظار

 قرار مسیري در اکنون عمومی بدهی اینکه دلیل به گویند، می و اند شده نگران ترامپ دولت

. است جهانی اقتصاد براي مدتی کوتاه خطرهاي شامل سیاست این نیست، پایدار که دارد

 این احتمالی هاي آسیب از یکی المللی بین هاي گذاري سرمایه کاهشگفتنی است، 

  .هاست سیاست

  کند کمک اربیل و بغداد میان اختالفات حل به تواند می ایران

 با تواند می ایران، کرد کیدأت »سی بی بی« با مصاحبه در عراق کردستان اقلیم رئیس

 اربیل و بغداد میان اختالفات حل به دارد، عراق مرکزي دولت بر که نفوذي از استفاده

 مسئله سر بر خواهد نمی، گفت سی بی بی با اي مصاحبه در بارزانی مسعود. کند کمک

احتمال  پرسشی دربارهدر پاسخ به  وي. شود نظامی درگیري وارد کردستان استقالل

چه موقع اینجا امنیت و آسایش داشته که ما  اصالً: پرسی گفت ثباتی در اثر همه افزایش بی

از به هم خوردنش بترسیم؟ کی عراق یکپارچه بوده که االن از به هم خوردنش بترسیم؟ 

  .تراشند فقط بهانه می ،زنند ها را می آنها که این حرف
 

  کوتاه اخبار ▼

رئیس سازمان انرژي اتمی ایران در » اکبر صالحی علی« ◄

 حتی اگر :کید کردأت» اشپیگل«وگو با نشریه آلمانی  گفت

ها  اما اروپایی ،نشینی کند اي عقب آمریکا هم از توافق هسته

با وي  .هم تهران به آن پایبند خواهد بود باز ؛در آن بمانند

شکست بخورد، رقابت هشدار درباره اینکه اگر برجام 

اگر «: شود، گفت اي در منطقه ایجاد می تسلیحاتی هسته

آمریکا از برجام عقب بنشیند و اروپا هم از آن تبعیت کند، 

پاشد و ایران به سطحی که در گذشته  میتوافق فرو قطعاً

  ».گردد باالتر از آن بازمی) یا حتی(بود 

 است شده سبب دالر نرخ سقف بر نادرست پافشاري ◄

 انتخاب سود کسب براي را دیگر ارزي بازار، بازان سفته

 شده ها قیمت شدن حبابی موجب موضوع این که کنند

 به داخلی بازار در ارزها برابري رابطه که اي گونه به ؛است

 با دالر به یورو داخلی نسبت مقایسه. است خورده هم

 بازار در اروپایی ارز نرخ، دهد می نشان جهانی بازار نسبت

  . است شده حبابی داخلی

 بود قرار ،خود تعهدات طبق خودرو ایران اینکه وجود با ◄

 کند، آغاز ماه شهریور از را مشتریان به 2008 پژو تحویل

 چهار فقط ماه مرداد پایان تا دهد می نشان ماهه پنج آمار

 است حالی در این ،است شده تولید محصول ایندستگاه از 

ر سامانه د 2008 پژو دریافتدرخواست براي  هزار 16 که

  .ثبت شده استاین شرکت 

، اي هشدار داد دولت کره شمالی با انتشار بیانیه ◄

پاسخ  بیادعاهاي سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد 

نخواهد ماند و دولت آمریکا براي پرخاشجویی وي بهاي 

شده نیکی هیلی مدعی  تنی است،گف .سنگینی خواهد داد

اي نشان  ها و تهدیدات هسته از موشک سوء استفاده«: بود

  ».رهبر کره شمالی طالب جنگ است  ،دهد می

سفیر فرانسه در آمریکا به گزارش یک  »جرارد آرود« ◄

پاریس و لندن از  است رسانه آمریکایی که مدعی شده

ت اي با ایران حمای مذاکره مجدد درباره توافق هسته

گونه  هیچفرانسه از « :کنند، واکنش نشان داد و گفت می

این توافق به . کند برجام حمایت نمی) پرونده(بازگشایی 

  ».همین شکلی که هست اجرا شود

جمهور آمریکا  رئیس :اي اعالم کرد کاخ سفید در بیانیه ◄

عهد عربستان،  وگوهاي تلفنی جداگانه با ولی در گفت

عهد ابوظبی و امیر قطر بر ضرورت وحدت شریکان  ولی

با تهدید ایران تأکید کرده  عربی واشنگتن براي مقابله

  .است

یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه دستاوردهاي  ◄

اي براي پایان  نشانه ش سوریه و مقاومت در دیرالزور راارت

تروریسم دانست و از ائتالف آمریکایی خواست تا از اقدامات 

  .مخرب خود در سوریه دست بردارد


