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  العالی)(مدظلهاي امام خامنه
  

  

همکاري و آغاز همدلی و همکاري با وي  فقدان همرزم و همگامی که سابقه

 )19/10/95(رسد، سخت و جانکاه است.تمام می به پنجاه و نه سال

 * ) تسلیت بادسرحلت حضرت معصومه( *

 
  

  هاشمی از انقالب و نظام يذیرپناجدایی  روز حرف ▼

 وی، همراه امام راحل(ره) رفسنجاناهللا هاشمیفقدان آیت

 اي را به رهبر معظم انقالب وهمرزم و همگام امام خامنه

و رحمت و عفو عرض کرده بازماندگان آن مرحوم تسلیت 

  .کنمیمي مسئلت واسعه را از خداوند متعال براي و

اهللا هاشمی که در زمرة نسل اول انقالب و داراي آیت

ی زندان پهلوي که با تسابقۀ مبارزه علیه رژیم طاغو

شکنجه و مجاهدت در همراهی با حضرت امام  سیاسی

خمینی(ره) و انقالب اسالمی بود، در تأسیس و تثبیت 

دستاورد  نزلهمنظام مقدس جمهوري اسالمی ایران به 

اسالمی نقش شایان توجهی داشت. عضویت بزرگ انقالب 

می ایران، ریاست الجمهوري اس بدر شوراي انقالب، حز

مجلس شوراي اسالمی، جانشینی فرماندهی کل قوا در 

 ریاست مجلس ،جمهوريدوران دفاع مقدس، ریاست

، نظام مجمع تشخیص مصلحتریاست و خبرگان رهبري 

اي تراز هانی را در فهرست شخصیتجرفسن آقاي هاشمی

   .اده بوددرهبر فرزانه انقالب قرار  مالزمول نظام و ا

و طراحان حاکمیت  بدر مقاطعی دشمنان انقال گرچه

طلبان و کاسبان سیاسی سعی در دوگانه و برخی فرصت

ها و حتی نظرها و دیدگاهسوء استفاده از برخی اختالف

فی ف ایشان نسبت به اطرفیان و تبدیل آن به شکاطعوا

اما هوش و فراست  د؛بین وي با نظام و رهبري داشتن

سو محبت از یک ت او با رهبريیهاشمی و رفاقت و صمیم

رهبري نسبت به هاشمی از  الطفتمهمراه با  درایتو 

شان به اهداف ناسانخدیگر سو مانع دستیابی دشمنان و 

ر تا آخر عمر در درون نظام و در کنا بود و آقاي هاشمی

که او پس از عمري تالش و  اکنونرهبري باقی ماند. 

م زحمت براي پیشبرد انقالب اسالمی، تأسیس و تثبیت نظا

ارد شتافته، جا دین انقالب به جوار رحمت حق برآمده از ا

ه ي او و همدلی با رهبر حکیم و فرزانهابه پاس مجاهدت

 یقم و همگام و از دست دادن رفدر فقدان همرز که انقالب

در شأن  یتجلیل و بزرگداشت ،عزادار استدیرینۀ خویش 

 و همراه امام و رهبري داشته و همان گونه که این یار

 هم بهبخش نظام بوده، مراسم فقدان او حیات وي استحکام

 مامیت همگرایی مایۀ انقالب، ضد و دشمنان مکوري چش

ویت ماندگاري و تق موجب و نیروهاي مدافع و معتقد به نظام

 شود. انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوري اسالمی
  

  

  سکوت مطلق                         روز گزارش▼ 

بـه   مشـهور  .سـعود و.. رژیـم آل  ،روزهـایی کـه نیروهـاي نیـابتی آمریکـا     اپیزود اول: در 

زمان شوراي امنیت سا ،نددیکشرا می شانيهانفسهاي تکفیري در حلب آخرین تروریست

 کیلجلسه اضطراري تشـ ملل به درخواست فرانسه به بهانه بررسی وضعیت انسانی در حلب 

نماینـده دائـم   هـا بیابـد. در ایـن جلسـه     تروریسـت  اي بـراي نجـات  تـا راه چـاره   دهـد می

در حلب سـوریه  ریزد و از فاجعه انسانی اشک میمتحد ملل آمریکا در سازمانمتحده ایاالت

 به غرب آسـیا  آنهاي کشینده کشوري که قربانیان لشکرنمای ،سامانتا پاورگوید! سخن می

قضـاوت   حلـب  دربـاره آن روزهـاي  تـاریخ   کنـد کـه  ناباورانه اعالم می، از شمار خارج است

  ! دشد خواهثبت در تاریخ این شرایط  به منزله مسببانایران و سوریه نام و  کند!می

ـ  و پیشروي نیروهـاي مقاومـت   شکست در حلب: دوم اپیزود هـا سـخت   راي تروریسـت ب

در همـین  را تالفـی کننـد!    شکسـت یـن  کنند به هر نحو ممکن اسنگین است و تالش می

زرگی از بخش ب هاي آشامیدنیرسد  آبخبر می، به ناگاه ، در روزهاي آغازین دي ماهراستا

م اعـال  در توضـیح ایـن اتفـاق   مسـئوالن کشـور سـوریه     و اسـت  قطع شده پایتخت سوریه

 شـرب  آب از خشـی ب هکننـد مینتـأ  کـه را  الفیجـه عینسد  آب منابع هاتروریست ،کنندمی

یـن  اي جـز قطـع آب ا  رهنـد و دولـت چـا   اهکرد آلوده مازوت سوخت با ،است ریف و دمشق

غـاز  آدر دمشق قطع و بحران دسترسی بـه آب آشـامیدنی   آب به این ترتیب، مناطق ندارد! 

نفـر از   میلیـون پـنج  حـدود   گـذرد و از آن می نزدیک به دو هفته حاال که انیرشود، بحمی

نم نـه خـا  ! امـا  هستندآب قابل شرب محروم از دسترسی به  عادي ساکن در این شهرمردم 

ق بشـر  از حقـو  ربدر جهان غ یملل متحد و نه هیچ مقامسامانتا پاور، نه مسئوالن سازمان

دمشـق   ان تشـنه در براي کودک نگران هیچ فاجعه انسانی نشده وو  حرفی به میان نیاوردند

خـواب رفتـه    ن بـه هـاي غربـی و وجـدا   لـق مقامـات و رسـانه   طسـکوت م  اشک نریختنـد. 

هاي طوالنی فتنه در سوریه است که مردم قصه پرغصه سال بشرهاي مدعی حقوق سازمان

انـد،  زهاي سـخت در کنارشـان ایسـتاده   در این رورا که سوریه هرگز مسببان آن و کسانی 

  فراموش نخواهند کرد.
 

 رفسنجانیاهللا هاشمیخط قرمز مرحوم آیت        ویژه    اخبار ▼

 درگذشت به اشاره با رهبري و (ره)امام پیروان جبهه یسئرنایب ،فردغفوري حسن دکتر

 هضتن به مبارزه سخت دوران در جوانی سن از ایشان: گفت ،رفسنجانیهاشمی اهللاآیت

 و نشدند داج امام خط و انقالب صف از مقطع نآ از و 42 خرداد از قبل پیوستند،) ره(امام

 اهللاآیت :افزود وي .داشتند ایشان به ايویژه لطف نظر دانیممی ما که آنجا تا هم امام

 با هرگز آنها مورد در که است مهم چیز دو من براي بودند گفته بارها رفسنجانی هاشمی

  .ايخامنه اهللاآیت دیگري و انقالب یکی ،کرد نخواهم معامله کسهیچ

  فضاي نت اوضاع نابسامان

 حاضر حال دراینکه  اعالم بامجازي  فضاي ملی مرکز یسئر ،فیروزآبادي دکتر

 روي بر گرفته صورت بررسی درگفت:  ؛ندارند مناسبی وضعیت کشور هاي اینترنتیایگاهپ

 آن درصد 30 که داشته قرار .IR روي بر درصد 13 تنها ،کشور در اجعهمرپر پایگاه 200

 زبان به هاي اینترنتیایگاهپ محتواي درصد 55 حدوداست، . گفتنی است زبانفارسی

   .است انگلیسی



  راخبا ▼

 رفسنجانیهاشمی اهللاآیت ویژگی چهار

 انقالب رهبري به وفاداري و پرکاري نوآوري، صراحت،

 اهللاآیت درگذشت پی در نظام مصلحت تشخیص مجمع دبیر رضایی، محسن دکتر

 رفسنجانیهاشمی اهللاآیت حضرت مشهود و بارز ویژگی اولین گفت: رفسنجانیهاشمی

 و مجمع جلسات تشکیل در سالگی 82 همین در ایشان. بود ایشان العادهفوق پرکاري

. بود مشهودتر هم مجمع جوانان از حتی ایشان پرکاري وبودند  پرکار بسیار ها،کمیسیون

 معظم رهبر زعامت دوران در هم و امام زمان در هم که بود این ایشان ویژگی دومین

 فرمودند،می دیگري حرف رهبري، و امام اگر ولی ،زدمی صریح را خود هايحرف انقالب،

 که هاشمی اهللاآیت ویژگی سومین :افزود وي .کنممی عمل رهبري حرف به من گفتمی

 خوشی دل ایشان از گاه هیچ عموماً انقالب دشمنان که بود این ،کرد اشاره آن به توانمی

 از »دووبیت مارك« نام به ایران، اقتصادي تحریم حامیان از یکی امروز حتی. نداشتند

 اظهار گفته، وداع را فانی دار رفسنجانیهاشمی آقاي کهاین از آمریکا کنگره اعضاي

 آقاي جناب با اغلب انقالب دشمنان همیشه اینبربنا. است کرده خوشحالی

 دنبال به همیشه که بود این مه ایشان ویژگیهارمین چ. داشتند هئلمس رفسنجانیهاشمی

. دنکن استفاده کشور اداره صحنه در يجدید راهکارهاي و هاروش ازتا  ندبود نوآوري

 و ویژه شخصیتی وي از ایشان، هايویژگی مجموعهی همچنین تأکید کرد: یمحسن رضا

  .بود ساخته ممتاز
  

 هست و بوده همراه اسالمی انقالب نام با همیشه رفسنجانیهاشمی نام

 علنی جلسه در خود دستور از پیش نطق در رئیس مجلس شوراي اسالمیالریجانی، 

 به اشاره با و) س(معصومه حضرت رحلت سالروز تسلیت ضمن) 95 دي 20( مجلس امروز

 ابقونس تبار از بزرگ مردي گذشته روز: گفت ،رفسنجانیهاشمی اکبر اهللاآیت درگذشت

 اسالمی انقالب نام با همیشه رفسنجانیهاشمی نام. شتافت باقی دیار به اسالمی انقالب

 روزهاي آغازین از رفسنجانیهاشمی همچنین افزود: رئیس قوه مقننه .هست و بوده همراه

 با) سرهقدس(امام نهضت و بود شاهیستم رژیم علیه ملی مجاهدت پیشروان زءج مبارزه

 دوران تمام در: کرد اضافه اسالمی شوراي مجلس رئیس .شد فراگیر او چون ،مردانی همت

 امام انقالب بزرگ پیشواي هايآرمان پیگیر ستودنی استواري با ایران ملت مبارزه

 برگوشاخ مبارز روحانیت جریان تا کرد تحمل را هاشکنجه و هازندان و بود) ره(خمینی

  .بیابد را هاتوده راهنمایی براي الزم
  

 ترکیه حاضر نشد براي خروج نظامیانش از عراق مهلت تعیین شود 

 »دولت قانون«از نمایندگان پارلمان عراق و از ائتالف پارلمانی » محمد جعفرجاسم«

نداشته هیچ دستاوردي براي عراق وزیر ترکیه به بغداد نخست» بینالی ایلدیریم«سفر  گفت:

، از نزدیکان حیدر العبادي »المعلومه«خبري این نماینده پارلمان که به گفته وبگاه . است

وزیر ترکیه به عراق این است که سفر نخست ،توان گفتترین چیزي که می: کمافزود است،

هایی که ایلدیریم با مسئوالن عراقی در بغداد برگزار کرد اگر نگوییم موفق نبود و نشست

محمد جعفر جاسمنبود.  در سطح انتظار توان گفتمی شد، حداقلیک شکست محسوب می

شان از بعشیقه مشخص نشینی نیروهايها هیچ بازه زمانی را براي عقب: تركاظهار داشت

بندي که روز گذشته  9در بیانیه بود. ر در جهت منافع اقتصادي ترکیه نکردند و این سف

هاي خود گام باید ترکیه« :آمده است ،بین ایلدیریم و العبادي در بغداد بر سر آن توافق شد

مشخصی  اما زمان ؛»اي خروج نیروهایش از این پایگاه بردارد و این پرونده بسته شودرا بر

  .بینی نشده استبراي این اقدام ترکیه پیش

  کوتاه اخبار

 امنیت کمیسیون سخنگوي ،حسینی نقوي سیدحسین 

 براي عربستان سوي از ایران دعوت عدم درباره مجلس ملی

 به توجه با شک بدون: گفت امسال حج مراسم در شرکت

 حج مراسم در عربستان دولتمردان که مدیریتیشیوه 

 در حضور براي تمایلی وجه هیچ به ایران ،نداکرده اتخاذ

 براي حج مراسم: افزود وي .داشت نخواهد حج مناسک

 زیادي بسیار اهمیت از ایرانیان جمله از جهان مسلمانان

 در سعودآل مدیریتی روند که زمانی تا اما ؛است برخوردار

 دمور ایرانیان شود سبب و باشدداشته  ادامه مدینه و مکه

  .نیست جایز مراسم این در شرکت ،گیرند قرار اذیت و آزار

 مصلحت تشخیص مجمع عضو ،مقدممصباحی غالمرضا 

 کاهش و فقرزدایی به آینده سال بودجه الیحه: گفت نظام

 هب یارانه پرداخت استمرار علت. ندارد کاري محرومیت

 ،ندارند نیازي رقم این به که اقشاري و ثروتمند هايخانواده

 که مردم درصد هفتاد معیشتی روند دالر گرانی با چیست؟

 بدتر ،کنندمی زندگی جامعه پایین و متوسط طبقات در

 بودجه در دالر گذاريقیمت از باید دولت. شد خواهد

 بدون و سالیانه را بودجه در نیاز مورد دالر و کرده امتناع

 کند. پرداخت وام صورت به و گذاريقیمت محاسبه

 و هزار 49 آلمان واگن فولکس سازيخودرو شرکت 

 18( 2017 فوریه ششم از را خود خودروي دستگاه 480

 و بازرسی. گرداندبازمی چین بازارهاي از) 1395 بهمن

 است، چین در کیفیت کنترل نهاد باالترین که قرنطینه

 و سرعت کنترل سامانه در نقص را تصمیم این علت

در  نیز »دبیلو ام بی« شرکت .ردک اعالم آن ترمز ساختار

 در را خود خودروي دستگاه 611 و هزار 193 ،سال قبل

  .بود بازگردانده آلمان به ساختاري مشکالت لیلد به چین

 گروه دو بین منازعه از آن است کهحاکی  هاخبر 

 تا است شده تشدید دیگر بار داعش و القاعده تروریستی

 را خود سکوت القاعده سرکرده »الظواهري ایمن« که حدي

 سرکرده »البغدادي ابوبکر« صوتی، فایل در و شکسته

 بدنام هدف با قاعدهال علیه اافتر و پردازيدروغ به را داعش

 و هکرد متهم آن »جهادي« هايعملیات و گروه این کردن

 آمریکا دادن قرار هدف باید جهاد اولویت«گفته است: 

  ».باشد

 کودك یک دقیقه 10 هر در ،یونیسف گزارش اساس بر 

 جان جراحت، یا عفونت اسهال، سوءتغذیه، اثر بر یمنی

 از ناشی مستقیماً که عواملی دهد؛می دست از را ودخ

 هزار  400 است،گفتنی  .هستند فراگیر فقر و جنگ

 عدم که هستند حاد تغذیهسوء دچار یمنی کودك

 .شد خواهد شانمرگ ببس زودي به آنها به رسیدگی


