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  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

. هستند »الکفار علی رحماء و بینهم اشداء« قرآن، صریح نص برخالف اسالم دنیاي در کسانی

 این! نیست جایز و است حرام صهیونیست با مبارزه که دهند می فتوا دین، مفتی کسوت در

  )2/9/96.(است فاجعه

  
 پیروزي مرهون رهبري            روز حرف ▼

الفتوح جبهه مقاومت و شکست  فتح شاهد این روزها که

 پیروزي باید بیش از پیش به واکاوي این ،هستیمداعش 

توطئه در واقع، محور مقاومت در برابر  .بزرگ بپردازیم

الملل و کشورهاي  م بین، صهیونیساستکبار جهانیپیچیده 

گام کشورهاي مختلف به  هب شکل گرفت و گام مرتجع عربی

 ایران این مجموعه اضافه شدند؛ اما این جمهوري اسالمی

هاي  و رهبري ها هدایت .داشت برعهده را اساسی نقش که بود

ولی امر مسلمین در قوام جبهه مقاومت و اتحاد نیروهاي 

این . مقاومت در کشورهاي منطقه تأثیر بسزایی داشت

برخی از آنها هدایت و راهبري ابعاد مختلفی داشت که 

  :عبارتند از

اي، ترسیم  ترین وجوه رهبري امام خامنه ـ یکی از مهم 1

به . آینده روشن و همراه با پیروزي براي جبهه مقاومت بود

طور حتم شش سال زمان کمی نیست و جنگیدن و صبر 

براي پیروزي نیازمند بصیرتی نافذ است که گاه حتی 

ز ن ارشد جنگ نیداشتن چنین بصیرتی در میان فرماندها

ـ وجه مهم دیگر از  2 .به راهنمایی و هدایت نیاز دارد

در  این پدیدهمدیریت جنگ با داعش مقابله همزمان با 

هاي  اي که با دشمن در جبهه عراق و سوریه است؛ به گونه

شود و  تر  نو تنگ مختلف مقابله شود و حلقه ایجادشده نوبه

کار به جایی برسد که داعش دیگر جایی در منطقه پیدا 

از یک جایی به بعد دیگر این متجاوزان رو همین از . نکند

د؛ بلکه آنها کنن نیستند که میدان جنگ را تعیین می

مجبورند براي زنده ماندن خودشان بجنگند و مدیریت 

ـ در شرایطی که  3 .میدان جنگ در دست مدافعان است

بسیاري در داخل کشور به دنبال ایجاد این سؤال در 

هاي مردم بودند که جنگ در سوریه و عراق چه  ذهن

ارتباطی به مردم ایران دارد، رهبر حکیم انقالب این نکته را 

جنگیدیم، باید  تبیین کردند که اگر در عراق و سوریه نمی

این . رفتیم در کرمانشاه و همدان به مقابله با دشمن می

اي از حمایت لسانی رهبر معظم انقالب از  تنها نمونه

 .جنگند رزمندگان مدافع حرمی است که در خط مقدم می

ـ یکی دیگر از هنرهاي مدیریت این میدان این است که  4

شود و فاطمیون،  وري اسالمی ایران محور مقاومت میجمه

با محوریت جمهوري اسالمی با ... زینبیون، حیدریون و

گاه  تر هیچ بینانه شاید با نگاه واقع. کنند دشمن مقابله می

هاي جبهه مقاومت را  امکان ایجاد چنین آرایشی که مؤلفه

  .وجود نداشت ي دیگردهند، حول کشور تشکیل می

  !ایم ما فراموش نکرده                                روز گزارش▼ 

 88 انتخابات مسئله آمد، میان به سخن ملی وگوي گفت آغاز از که بار هر اصولگرایان«

 خالفی اقدام طلبان اصالح که حالی رد !کنند توبه باید طلبان اصالح گفتند و کشیدند پیش را

 دست خود هاي رسانه رد طلبان اصالح به هجمه از باید جریان این ،روي هر به. نکردند

بخشی از مطلب این ؛ ».بدهد رضایت مقابل جریان با مذاکره به اندیشی مصلحت با و بردارد

مرحوم  خانواده و کارگزاران جریان به نزدیک »امروز آرمان« روزنامه که است متنی

ه رساند چاپبه  »ها جریان همه عزم مستلزم ملی وگوي گفت«با عنوان  رفسنجانی هاشمی

تغییر واقعیت را به نمایش طلبان در قلب و  انگیز اصالح تا بار دیگر استعداد حیرت است

انقالب علیه جمهوریت نظام و اصل  یشورشکه ـ 88این روزنامه با تقلیل فتنه . ذاردبگ

 اي گونه  بهطلبان  میان اصولگرایان و اصالح به یک نزاع حزبی ـبود و والیت فقیه اسالمی

 مردم طلبکار انقالب و ن سر نزده و حتی ازکه گویا هیچ خطایی از آنا کند فرسایی می قلم

پیاده  از سويتهدید نظام  جمهوري، انتخابات ریاست از ر آنها روزهاي پساگ! هستند هم

شان را  پیروزي نامزد مطلوب به جز اي مبنی بر اینکه هر نتیجه شان در کف خیابان نظام

ي که هنوز مردم در حال رأ زمانیدر خبري و اعالم پیروزي  نشست، برگزاري ندپذیر نمی

ها و سخنان  انتشار بیانیه ،عدم پذیرش رأي مردم و غ بزرگ تقلبورطرح د دادن بودند،

هاي  به قانون و راه نکردن نظام، تمکین هاي خیابانی و اصرار بر تقابل با علیه نظام، اردوکشی

سخنان پدرانه  خرداد ماه و 29نماز جمعه  از سحتی پقانونی براي رسیدگی به اعتراضات 

هتک حرمت دس، پیمایی روز ق در راه ساختارشکنانهرهبر معظم انقالب اسالمی، شعارهاي 

تالش براي تقلید از و در نهایت  88اي سال ، حوادث عاشور88آذرماه  16در  )ره(به امام

 دیگرم خالف امنیت و مصلحت ها اقدا و ده کشورهاي منطقهها و اعتراضات مردم در  انقالب

فراموش را  آن روزها و آن اقدامات ابتر اسالمی و نظام انقالبی اند، مردم فراموش کرده  را

ها و حاکمان مرتجع  ها، صهیونیست که قرار بود آرزوي آمریکایی اي را فتنهما ند، ا هنکرد

 .واهیم کردنخفراموش نکرده و  ،محقق کندانقالب رنگی در ایران اسالمی را منطقه براي 

  !طلب به سردار سلیمانی حمله یک اصالح                   اخبار ویژه  ▼ 

هاي ستادي این جریان به تازگی در  طلب و از چهره ابراهیم اصغرزاده، فعال اصالح

 هایی را مطرح کرده است که قاعدتاً صحبت »آفتاب یزد«بخشی از مصاحبه خود با روزنامه 

تلقی » پایان داعش«اعتراض به اقدام اخیر سردار سلیمانی مبنی بر صدور بیانیه و اعالم 

تاورد دولت در عرصه سیاست خارجی است بیشترین دس« :تاصغرزاده گفته اس .شود می

اما بالتکلیفی و تشتت  ،که موقعیت کشور را در منطقه پرتالطم خاورمیانه بهبود بخشید

اش خارج  دستگاه دیپلماسیگویی کار از دست . دامن همین سیاست خارجی را گرفته است

خط و دهند و  گیرند، اطالعیه می شده است و برخی دیگر درباره اوضاع منطقه تصمیم می

کجا در ممالک دموکراتیک و متمدن رسم است که چنین رفتاري خارج از . کشند نشان می

  »!وزارت خارجه انجام بگیرد؟

  !هاي مقاومت نتیجه برجام است پیروزي                                   

اومت را نتیجه هاي مق وزيرپی برانگیز در گزارشی تعجب» بهار«طلب  روزنامه اصالح

ته تا پیش از برجام تصویري که از ایران در جامعه جهانی ساخ« :تبرجام دانست و نوش

الملل بود که پس از برجام این  شده بود، کشوري مخل امنیت و در تقابل با نظامات بین

بر کنشگري  ملموسیتأثیر اي  مذاکرات هسته. تصویر به شکل اساسی تغییر کرده است

حضور ایران در سوریه در صورتی که این تغییر جایگاه رخ . داشته استاي ایران  منطقه

  ».وز را برانگیزدتوانست همراهی امر قطعاً نمی ،نداده بود



    

 اخبار ▼

  دولت ترامپ باید تعامل را جایگزین تقابل کند

هاي  ریسک: اشتباه غیرضروري«گزارشی تحت عنوان  در» کیتو«اندیشکده آمریکایی 

مدیر بخش مطالعات سیاست » جان گلیزر«محقق و » اما اشفورد«به قلم » تقابل با ایران

و همه آنها را  کرده ررسیپیش روي دولت ترامپ در مقابل ایران را ب راهبرد ،خارجی خود

 هرگونه رویکرد خصمانه دولت«: نوشته استو  ها و نقاط ضعف فراوان دانسته داراي ریسک

که ناکارآمد خواهد بود، دقیقاً همان مشکالتی را تشدید بر آن افزونترامپ مقابل تهران، 

 ،ییبه عقیده این کارشناسان آمریکا ».هاستل حل آنخواهد کرد که واشنگتن به دنبا

از آن براي تعامل  ابزاري اي و استفاده پذیرش توافق هسته«بهترین راه براي تقابل با ایران 

چرا که عمل نکردن آمریکا به تعهداتش تحت  ؛است» ر با هدف تعدیل رفتار ایرانبیشت

خواهد شد » طلبان پراگماتیکی اصالح«و تضعیف » تندروها«اي موجب تقویت  توافق هسته

ها و همکاري با جهان  تیاز دادن به غرب در ازاي دریافت تخفیف در تحریمکه معتقدند ام

  .بیرون ارزشش را دارد

  !فروش زمین برخی مناطق آزاد براي پرداخت حقوق کارمندان

درستی صورت  یابی مناطق آزاد به مکان: اد گفتعالی مناطق آز معاون شوراي ،آهنگران

گر از دی: وي ادامه داد .اي است ه مدیریت مناطق آزاد درآمد هزینهچون شیو است؛ نگرفته

ورهایی که روي در کش. شود ت که انتخاب میهایی اس مشکالت مناطق آزاد مساحت زمین

اما  ؛هکتار نیستند 500تا  400بیش از  اند، مناطق آزاد گذاري کرده مناطق آزاد سرمایه

 هزار هکتار است و همین مسئله 540مانند منطقه آزاد ماکو  ،برخی مناطق آزاد در ایران

مدیران مناطق آزاد به جاي تولید و صادرات به دنبال کارهاي عمرانی و  است هموجب شد

و روستاهاي  هاشهر ،چون مناطقی که به عنوان منطقه آزاد تعریف شده ؛شهرداري بروند

در و تأمین حقوق آنها رسوب نیرو : در ادامه افزودآهنگران  .بسیاري را در برگرفته است

  . آید به شمار میدیگر مشکالت این مناطق  زاد ازآمناطق 

 ایرانیان متحد هستند :تایمز نیویورك

آمریکا  جدید دولت  هاي ضد ایرانی ثیر سیاستأدر یادداشتی ت» تایمز نیویورك«روزنامه 

و » دونالد ترامپ« :و نوشت ردرا بررسی کو عربستان سعودي بر افکار عمومی در ایران 

 گوناگونهاي  در ابتداي این یادداشت با اشاره به سلیقه. اند ها ایرانیان را متحد کرده سعودي

را ) و اتحاد سیاسی آنها(تغییر رویکرد ایرانیان «: سیاسی در بین جامعه ایران، آمده است

جمهوري  به ریاست» دونالد ترامپ«خاب شدن پی دو عامل دانست؛ یکی انت توان در می

» سلمان بن محمد«هاي  زایی ي با ایران و تنشآمریکا و دیگري افزایش تقابل عربستان سعود

تایمز نقش محوري ایران در نابودي حکومت گروه تروریستی  نیویورك» .عهد این کشور ولی

. دکنن ان به آن افتخار میایرانی همهداعش در سوریه و عراق را مسئله مشترکی دانست که 

ستند؛ سردار قاسم دو نفر اکنون ستاره این روزهاي ایرانیان ه«: نوشت این روزنامه در ادامه

  ».جواد ظریفسلیمانی و محمد

  دروغی دیگر در ادامه سمپاشی علیه مقاومت

اهللا لبنان براي اعضاي  حزب ،پس از آنکه روزنامه عکاظ عربستان در گزارشی مدعی شد

از اعضاي ارشد » سامی ابوزهري«، هاي بانکی در الجزایر باز کرده است س، حسابحما

ملت فلسطین : در واکنش به این خبر گفت ـ آمده ظکه نام وي نیز در گزارش عکا ـ حماس

هایی به  اما اینکه حساب ؛از آرمان فلسطین هستند دفاعقدردان نقش تاریخی الجزایر در 

 :وي افزود .الجزایر باز شده، کالمی سخیف است و صحت نداردهاي  نام من در برخی بانک

هاي عرب در پشت پرده آن قرار  ها بخشی از اقدامات منظمی است که صهیونیست این دروغ

کنند علیه مقاومت دست به تحریک بزنند؛ هدف از این اقدامات،  دارند و تالش می

  .فلسطین است ئلهمسسازي روابط با رژیم صهیونیستی و از بین بردن  عادي

  

  هکوتا اخبار ▼

وزیر  نخست، گزارش دادرژیم صهیونیستی تلویزیون  ◄

جمهوري سوریه هشدار  رئیس» بشار اسد«این رژیم به 

با تداوم حضور نظامی  به طور رسمیداده است اگر اسد 

رژیم صهیونیستی به سوریه  ،ایران در سوریه موافقت کند

چند روز پیش نیز  ،ستگفتنی ا .حمله نظامی خواهد کرد

امانوئل « با تلفنی وگوي گفت طی »نتانیاهو بنیامین«

جمهوري فرانسه، مدعی شده بود فعالیت  رئیس» مکرون

شود و  ایران در سوریه هدفی براي نیروهاي اسرائیلی می

  .در صورت لزوم، اسرائیل دست به حمله خواهد زد

با : افشا کرد» امریکن کانسروتیو«پایگاه آمریکایی  ◄

ها به شدت نگران این  سعودي ،توجه به تحوالت منطقه

بودند که حریري ممکن است به دامان ایران پناه ببرد و 

و از کرده طرحی را علیه ایران تهیه به همین علت 

طرح عربستان  ويما ؛ ان را اجرا کندآحریري خواستند 

سلمان تصمیم  بن محمدبراي مقابله با ایران را رد کرد و 

  .تالفی کرده و او را از قدرت پیاده کند گرفت

هاي اخیر  گویی اسماعیل کوثري در واکنش به گزافه ◄

عربستان هیتلر را هم روسفید : عهد عربستان گفت ولی

و رژیم  ها آمریکاییسلمان،  ه بنکچنان ؛کرده است

صهیونیستی داعش را درست کردند که صد مرتبه بدتر از 

هیتلر اگر کسی : جانشین قرارگاه ثاراهللا گفت. هیتلر بود

اما داعش به پشتوانه عربستان  ؛کشت نمی ،کرد را اسیر می

  .جا سر برید نفر را که به اسارت گرفته بود، یک 1700

: سعد حریري در مصاحبه با یک نشریه سعودي گفت ◄

 در آنچه را که و بمانم باقی لبنان وزیر نخست دارم دوست

وي با . دارم می نگاه خودم نزد گذشت، من بر عربستان

 نپذیرد، را موجود شرایط در تغییر اهللا حزب بیان اینکه اگر

 کشورهاي امور در اهللا حزب: داد، افزود استعفا خواهم

 پشت در ایرانجمهوري اسالمی   و کند می دخالت عربی

 !است دخالت این پرده

براساس  :نوشت »وینر سایتونگ«روزنامه اتریشی  ◄

بیش از ) یونیسف(اطالعات صندوق کودکان ملل متحد 

هاي داخلی به  میلیون کودك در یمن درگیر جنگ 11

در یمن هر ده : این روزنامه افزود .کمک فوري نیاز دارند

دقیقه یک کودك به یک بیماري که قابل پیشگیري 

 علیه جنگ یمن در جنگ ،سفانهتأم .شود میمبتال  ،است

  .کودکان است

وگویی درباره اظهارات  دوست در گفت محسن رفیق ◄

نشینی او و یارانش  هاي نهم و دهم و بست رئیس دولت

او تعادل  ،نژاد را قبول نداشتم من از اول احمدي: گفت

نژاد  مشخصه احمدي ترین بزرگ :کرد خاطرنشان وي .ندارد

من نیست و با این رفتار و اعمال مؤ این است که به والیت

  .سم و رسم استبه دنبال ا

 


