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 العالي()مدظلهای امام خامنه
ی در جسم مطهرشان باقی گذارده و یادگار اشان، نشانهآنان که ایثار و فداکاری -جانبازان عزیز 
د. ن تاریخ پرافتخارنیادارای سهمی ارزشمند در  -حساس را همواره با خود دارند آن لحظه

(43/55/93) 
  )ع(العباسميالد فرخنده علمدار کربال حضرت ابالفضل

 .باد ار مبارکـت و ايثـمقاومهای از بر اسوهـو روز جانب
  

 !جبهه دو امتداد خط       روز حرف ▼

جانبواز   ؛)ع(میالد پر نوور و سورور امواس حسوین     زوسالر

حضرت ابوالفضو))ع( و سوفیر هودایت و روشون ری      ،کربال

به همه داریم و گرامی میحضرت سجاد)ع( را  ،سرزمین بال

پاسداران حریم والیت و انقالب اسوالمی تبریوو و تهنیوت    

قیاس پاسدار واقعوی  های کربال و و عبرت هادرسگوییم. می

در زنودگی  یشوه  اسالس همواره هوم توازگی دارد و هوم هم   

و هست، ساری و جاری است یت ها تا زمانی که انسانانسان

مپنودار  » سیدمرتضی آوینی ،به قول سید شهیدان اه) قلم

غیر... صحرای الو  اندن بال آزمودهبه آکه تنها عاشورائیان را 

 .«بال به وسعت تاریخ است

هوا و ترفنودهای دشومن علیوه     طرحنیز اگر تماس  امروز 

انقالب اسالمی و گفتمان جوشیده از آن در سوط  منطقوه   

 تمان مقاومت را در ذهن مورور کنویم،  غرب آسیا، یعنی گف

جبهه انقالب دعوای خط امتداد دو جبهه حق و باط) را در 

متجلوی و متبلوور    غورب و نظواس سولطه   جبهوه  بوا  اسالمی 

اسالمی و  هایانه علیه ارزشافزاراز جنگ نرسخواهیم دید. 

که برجاس هوم  های فزاینده اقتصادی انقالبی، فشار و تحریم

هایی که در سط  مجامع شود، کارشکنی نتوانست مانع آن

المللی علیه گفتموان  های به اصطالح حقوقی بینو سازمان

انقالب و مقاومت به بیانیه محرومیت و قطعنامه محکومیت 

ی از پوول ایوران در   دالر رداسرقت دو میلی، شودتبدی) می

 ،هوا زی ارتجاع سعودی بور سور حوی ایرانوی    سا، مانعآمریکا

تشدید حمایت تسولیحاتی   بس در سوریه،نقض مکرر آتش

 یو فص) مشترک و نقطوه  بهو...  ها در منطقهاز تروریست

که از بین بردن آن برای دشمن اهمیوت   رسیممیمحوری 

ست جز ایسوتادگی و مقاوموت   دارد و آن، چیزی نی ایویژه

آن را  )ع(اماس حسوین گری. درسی که در برابر ظلم و سلطه

 آموخت.به مسلمانان و آزدایخواهان جهان با فداکاری سرخ 

در حالی که از  ؛زنده است )ع(امروز ناس و راه اماس حسین

بوه جوا نمانوده و اگور ذکوری       اثوری اش قدرتمندان زمانوه 

 شوان اسوت.  شان و دنائت طبعنکوهش راهتنها در  ،شودمی

تا زمانی کوه ایموان و باورموان را بوه درسوتی       این پیروزی

شوو  بوی  بوا ماسوت.   ،مان از دست نودهیم حرکت و انقالب

ها و موانوع خوا    ها، دشواریحرکت در این مسیر سختی

بورای   موال و آبورو   ،خود را خواهد داشوت و بایود از جوان   

 رسیدن به مقصود مایه گذاشت.
 

 

 

 منازعات غیرضرور              روز گزارش▼ 
 ن هبان شورای نظر خالقی مینو خانم درباره خود هایبررسی در قوا اختالف ح) تئهی»

 داده ن هبوان  شوورای  بوه  را حوق  و کورده  تأییود  را وی آرای ابطال و صالحیت ردّ بر مبنی

هوا  بر روی خروجی خبرگوزاری  اردیبهشت ماه 25شنبه، خبری که در عصر روز سه «.است

 اسفند در حوزه اصفهان پایان داد. هفتمو به ماجرای نفر سوس انتخابات  گرفت قرار

تکلیف نمایندگان حووزه اصوفهان در مجلوس دهوم را توا حودودی       درج این خبر اگرچه 

علوی  باید چرا  باشد! و اهالی رسانه مردس هایپرسشتواند پاسخ وی مشخص کرد، اما نمی

با قوانین و ضوابط کشوور   به خوبی و بوده است نماینده مجلسدر این مملکت  مطهری که

تیتور  ضودانقالب   یهاآفرینی کند و هر روز برای رسانهبر سر این موضوع جنجال ،آشناست

غیرضورور  ت بوا کشوورهای خوارجی را    ارد منازعااصرار د که چرا باید دولت یازدهمد؟! سازب

، در داخو) کشوور   شناسود شب و روز نمی های خارجیطرفطه با و برای افزایش راب بخواند

چورا دولوت   ! ؟هر مسئله ساده و کوچکی اختالف بسوازد  ازو  کردهضرور ایجاد منازعات غیر

ت کنود و در  به مهمانی خود دعوو  ،باید فردی که صالحیت حضور در مجلس آینده را ندارد

برای هموه موا وقتوی     است ان یزواقعاً حیرت صدر بنشاند و در حمایت از آن سخن ب ویید؟

فرهنوگ  اقتصاد، صونعت،   هایحوزه دربسیاری  هایپروژهدر کشور بینیم، با وجود آنکه می

تووان و   ،به جای کار برای موردس برخی از مسئوالن سفانه أو... روی زمین مانده است، اما مت

یو روز بوا آنکوه مودعی     ؛کنندمیزایی ها و تنشبازیسیاست صرفانرژی خود و کشور را 

 ،که خود منتشر کورده را هایی دروغ عکسند که به کنمیدفاع از فردی  ،راست ویی هستند

شود! و روز دی ر به جای آنکه در مسویر وحودت و همودلی کوه     کند و منکر میتکذیب می

معلوس درسوت بورخالف آن وه    ب ماست سخن ب ویند، با مقاصود نوا  ترین سرمایه انقالبزرگ

رفت کشوور و  چورا؟ آیوا پیشو    آورند! واقعاًزبان میبر سخن فرمایند، رهبر حکیم انقالب می

 آفرینی است؟افکنی و تنشمنفعت مردس و نظاس در اختالف

 

 احتمال تشکیل فراکسیون سوم در مجلس    ویژه راباخ ▼

 بوا اشواره   امیود  فراکسویون  آینده درباره مجلس نهم دور طلباصالح نماینده ،فرسبحانی

 طیوف  دو و ن یورد  شوک)  هم رایوی  اگر امید فراکسیون درباره: »گفت ،یبران یزم)تأ نکته

 از سووس  فراکسویون  یوو  توا  شودمی فراهم زمینه وقتآن شوند، جدا هم از امید فراکسیون

 سوخنان  «.شوود  تشوکی)  انود، شوده  جودا  امیود  و اصوول رایان  فراکسویون  دو از که افرادی

 در اخیور، روز  چنود  تبلیغوات  و طلبوان اصوالح  انتظوار  بورخالف  ،دهود می نشان فرسبحانی

 بوه  نفراکسویو  ایون  مختلف جریانات و است حدّ تصور از ترجدی اختالفات امید فراکسیون

 .دارند تمای) سوس فراکسیون تشکی) و جدایی

 جمهورنامه خیلی محرمانه برای رئیس

هوای کشوور بوا    دبیر شورای تبیین مواضع بسیی دانشجویی دانش اه ،سلیمی محمدامین

جمهور، اظهار داشت: در سوخنان و  بسیی دانشجویی به رئیس محرمانهنامه ارسال  اشاره به

شود که از نظر مواردی نسبت به مسائ) اصلی کشور مشاهده میجمهور مواضع اخیر رئیس

گفتنوی   .جمهور را تأمین نخواهود کورد  بسیی دانشجویی صالح کشور و حتی شخص رئیس

شناسوی و تشوری  ابعواد ایون نووع عملکورد       به آسویب  «خیلی محرمانه»در این نامه است، 

 است.شده پرداخته 



 

 اخبار ▼

 شرقی اروپای در ناتو نظامی هزار چهاراستقرار 

 اعالس کرد، آمریکا خارجه وزیر معاون «بلینکن آنتونی» ترکیه، آناتولی خبرگزاری گزارش به

 شورقی  اروپوای  کشورهای در تهدیدها با مقابله و امنیت تضمین برای ناتو سرباز چهار هزار

 لهسوتان  در نیوز  آمریکایی سربازان. بود دنخواه مستقر چرخشی صورت به( بالتیو حوزه)

 موجوب  بالتیو دریای در آمریکا و روسیه اخیر های تنش ،است گفتنی .ماند خواهند باقی

 ،کارتر شتونا ت.اس شده دریا این سواح) در نظامی نیروهای استقرار در آمریکا و ناتو اقداس

 سه ،لتونی و لیتوانی استونی، در اننظامی این که کرد کیدأت بارهاین در نیز آمریکا دفاع وزیر

 کشورها اینگفتنی است، . شد خواهند مستقر فنالند و هم نین بالتیو دریای حوزه کشور

 .اندشده حوزه آن در روسیه تهدیدات با مقابله برای ناتو حضور تقویت خواستار

 !است در ایران نظام تغییر تحریم تنها راه

 که لندن چاپ« االوسط الشرق» نشریه با گووگفت در آمریکا اسبق نماینده «جوزف رابرت»

 زنیاتهاس با دارد، ایرانی ضد مطالب انتشار در طوالنی سابقه و است وابسته سعودآل دربار به

درباره چ ون ی  هم نین وی .است ایران سران ذات در تقلب ،شد مدعی ایران هایمقاس به

 کشوور  ایون  «نظواس  تغییور » ایران ایهسته چالش با مقابله راه تنها»: گفتبرخورد با ایران 

 هسوتند،  اتموی  غیر و دموکرات ایران یو حامی که هاییآن نظاس، مخالفان از ما باید. است

 هوای تحوریم  حتوی  و کورده  وضوع  بار دی ر را آمریکا هایتحریم توانیممی ما. کنیم حمایت

 نظوامی  حضوور  کنیم و حمایت ماندوستان ازما باید . شویم خواستار را متحد مل) سازمان

 .«داشته باشیم مانمتحدان به بخشیاطمینان به منظور منطقه در کاملی

 بنگالدش اسالمی جماعت رهبر ماعدا

 ارتکواب  اتهواس  بوه  را اسالمی جماعت حزب رهبر «نظامی الرحمان مطیع» بن الدش دولت

 هنودوها  کشوتار  در داشتن دست به وی. کرد اعداس استقالل جنگ جریان در جن ی میجرا

 ،کردنود  اعوالس  خبوری  منابع د.بو متهم 53۹5 سال در پاکستان از بن الدش جدایی از پس

 اسوت.  شوده  اعوداس  دار چوبه با بن الدش پایتخت «داکا» مرکزی زندان در ساله ۹4 نظامی

 منظوور  بوه  منواطق  دی ور  و کشور این پایتخت ،داکا در را امنیتی تدابیر بن الدش مقامات

 اخیور  مواه  چنود  در بن الدش دولت. نداهکرد تشدید هاناآرامی و اعتراضات هرگونه با مقابله

 جودایی  بوه  کوه  53۹5 سوال  جنوگ  در هنودوها  کشتار واهی اتهاس به نیز را دی ر تن چهار

 ت.اس آویخته مجازات دار به ،شد منجر پاکستان از بن الدش

 ایممنهدم کرده سوریه در را هدف هزار 033 :پوتین

 133 از بیش سوریه در روسیه نظامی عملیات جریان در ،کرد اعالس روسیه جمهوریرئیس 

والدیمیر پوتین  «الیوس روسیا» شبکه گزارش به .است شده ادآز هاتروریست دست از منطقه

 اند و بویش داشته سوریه در پرواز سورت هزار 53 از بیش روسی هایجن نده که کرد اعالس

 :گفوت  پوتین د.انکرده منهدس سوریه در روسیه نظامی عملیات آغاز از را هدف هزار 433 از

 شورایط  کوردن  فراهم برای بسیاری هایتالش یدبا و است پی یده بسیار سوریه در وضعیت

 .گیرد صورت سیاسی سازش

 ها خارج شده استتغییر اسد از دستور کار آمریکایی

 «اسود  بشوار » سرنوشوت  دربواره  آمریکوا  موضوع  کورد،  اعوالس  روسویه  خارجوه  وزیر معاون

 .نیسوت  مطرح سوریه صل  مذاکرات در دی ر مسئله این و یافته تغییر سوریه جمهوررئیس

 از اسود بشوار   گاتیلوف به این خبرگزاری گفته اسوت: خوروج   گنادی ،«تاس» گزارش بر بنا

 در ایون  و نیسوت  مطورح  دی ور  سوریه در صل  درباره مذاکرات شرطپیش عنوان به قدرت

 گیریکناره از پیش مذاکره هرگونه بودن ممکننا بر هاآمریکایی این از پیش که است حالی

 .کردندمی صحبت قدرت از اسد

 کوتاه اخبار ▼

 اول از: کورد  سوپاه تأکیود   فرهن وی  معاون نجات، سردار◄

 پیوروز  ،مکوردی  ایسوتادگی  هوا خطر مقاب) در جا هر انقالب

 در هوا آمریکایی. دادیم شکست را نفاق و کفر جبهه و شده

 شوهادت  از داننود می و انددیده را ما اقتدار دوران این لطو

 و جسوارت  جرئوت  کوه  اسوت  دلی) همین به نداریم، باکی

 اقتودار : افوزود  سوردار نجوات  ندارند.  را ما مملکت به تجاوز

 التمواس  فرمول با است و مقاومت به وابسته ما ملت و نظاس

 بنووابراین ؛کوورد ایسووتادگی دشوومن مقابوو) در تووواننمووی

 موا  مسوئوالن از  بعضی ذهن از روش و شیوه این امیدواریم

 شود. حذف

 «بیو» مطالعاتی انستیتوی که نظرسنجی ترینتازه نتایی◄

 از حمایوت  میوزان  کوه دهود  موی  نشوان انجاس داده اسوت،  

 آمریکوا  دمووکرات  حزب جوان اعضای میان در فلسطینیان

افزون بور   .است شده برابر سه گذشته سال ده با مقایسه در

 دمووکرات  حوزب  در فلسوطین  مسوئله  حامیوان  تعداد این،

 میووزان اسووت و در کوو)، جمهوریخووواه حووزب برابوور چهووار

 یافتوه  افوزایش  فلسوطین  ملوت  بوا  هوا آمریکایی همبست ی

 .است

 سواز مجسومه  یوو  کوه  نیوایش  حوال  در هیتلر مجسمه◄

 حووراج بووازار در اسووت، سوواخته شوومع از آن را ایتالیووایی

 از سووی  دالر هوزار  233 و میلیوون  5۹ قیمت به نیویورک

 مجسومه  اینگفتنی است،  .شد خریداری ناشناس شخصی

 لهسوتان بوه   یهودیوان  سوابق  بازداشت اه در 2352 سال در

 اعتورا   و مخالفوت  به دلیو)  اما ،ه بودشد گذاشته نمایش

 .شد برداشته آنجا از ،یهودیان

 از کشورمان اتمی انرژی سازمان یس، رئصالحی اکبرعلی◄

 و داد خبور  آمریکا به سن ین آب فروش برای مذاکره ادامه

 سون ین  آب که بود قرار است، جریان در فرایند این: گفت

 فعوال . کردیم تیاطاح دالر میلیارددو  قضیه از پس اما ؛برود

بوه طوور    پول پرداخت نحوه باید و هستیم مذاکره حال درً

 .شود مشخص کام)

به  2351 سال شمار آوارگان ناشی از جنگ در جهان در◄

میلیوون نفور رسوید کوه نیموی از ایون افوراد را         33رکورد 

 یکشوورها د. دهنو ها تشکی) میها و عراقیها، یمنیسوری

افغانستان، جمهوری آفریقای مرکوزی، کلمبیوا، جمهووری    

نیجریوه، سوودان جنووبی و اوکوراین در      یو کن و،دموکرات

  د.های بعدی قرار دارنرده

 در آمریکوا  نماینودگان  مجلوس  بودجوه  صتخصی کمیته◄

رژیوم   موشوکی  دفواع  سامانه بودجه خود، پیشنهادی طرح

 افوزایش  دالر میلیوون  933 سابقهبی رقم به را صهیونیستی

 .است داده


