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با استکبار در انقالب اسالمی و در میان ملّت ما یک حرکت معقول و منطقی و  مبارزه

 )12/8/94.(و یک حرکت خردمندانه است علمی داراي پشتوانه
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  شکست هیمنه             روز حرف ▼

 يهایخ تجلیتقابل جبهه حق و باطل در طول تار

ل گاه جبهه باط یخیدر هر دوره تارداشته است و  یمختلف

ا رحق ه جبه است ها توانستهد تودهید و خریب و تهدیبا فر

و  یاله عنایتبا  حقدر محاق قرار دهد و گاه جبهه 

 يدطره مایبر سر یبص یچشمانبا بلند و  يهااراده ياستوار

ه در کآفریده است را  ییهااهللاومیجبهه باطل غلبه کرده و 

 ن،این میدر ا خ چراغ مجاهدان راه حق بوده است.یطول تار

بهه جغلبه ناب  يهااز جلوه یکیماه زدهم آبانیاهللا سومی

چهره  یخیکه توانست در آن مقطع تار استباطل بر حق 

و  کندآشکار را  ینظام سلطه و استکبار جهان یقیحق

 ن آن را به منصه ظهور برساند.بود لیشاوسست و پ

 با نرایمقابله ملت ا يماجراند در دکریادعا م هاییکایآمر

 يهاطرف بوده و به ظاهر از حرکتیب يم فاسد پهلویرژ

ر یخستاما پس از کنند، یت میجهان حمادر ک یدموکرات

 اسناد موجود در سفارتخانه، يو افشا یالنه جاسوس

بازگشت  يهمه توان خود را برا آنها مشخص شد که

 جز يزیو به چ بودندخدمت گرفته به ون به قدرت یارتجاع

 دند!یشیاندیران نمیملت ا ینهضت اسالم یسرنگون

کردند و یر جلوه میناپذها تا آن روز شکستییکایآمر

 جهان از يکشورها بیشترآنان در  ياههسفارتخاناعضاي 

 یون) برخوردار بودند و کسیتوالسی(کاپقضایی ت یمصون

ر ی. تسخنداشترا ها ین اجنبیگرفتن حق خود از ا ئتجر

 با یطوالن يهاماه يو حفظ و تداوم آن برا یالنه جاسوس

 يهاآنچه رسانه مختلف نشان داد،دات یتهدانواع  وجود

 یدروغ ،اندها ساختهییکایو اقتدار آمر ییاز توانا یغرب

ش از سه یب پس از گذشتها ییکایآمر !ه استش نبودیب

 مدهآش یفضاحت پو  یسرافکندگاند از دهه هنوز نتوانسته

 ند و شکستیرون آیب یالنه جاسوس تسخیر يدر ماجرا

امروز در است که  دلیلبه همین . کنندجبران خود را 

 هفتمین سالگرد انقالب دوم که رهبر نهضت اسالمیوسی

 شمنید، هنوز انستنداول دتر از انقالب آن را انقالبی بزرگ

هم م اما ؛ها نسبت به ملت ایران پایان نیافته استآمریکایی

از سیزدهم آبان ماه  ملت ایران درس حاصل آن است که

 است و تا آن زمان دهکربا همه وجود درك را  1358سال 

 راناهللا فراموش نشود، عزت ملت ایکه دستاوردهاي این یوم

  هللاءاشااستکبار جهانی حفظ خواهد شد. اندر برابر 
 

  

  به دنبال تغییر                   روز گزارش▼

ت ر ایاالخبگان سیاسی و دانشگاهی دن یشتربسینماي هالیوود،  هايهترین ستارمحبوب

تی ار و حکحافظه منو نیروهايجمهور کنونی آمریکا، رئیس »باراك اوباما«متحده آمریکا، 

ماینده ن ،مپاند که به تراخواسته این کشوراز مردم  خواهجمهوری ی از حزبهجمع قابل توج

وانی وي فساد اخالقی و مالی فرا دهدها نیز نشان میگريافشا! هندند رأيخواهان جمهوری

جمهوري استری اري انتخاباتوتاهی تا برگزفرصت ک که حالی درتفاسیر، اما با این ! دارد

با  نگتی تنگاقابتبلکه ر ؛جا نمانده نه تنها ترامپ از گردونه رقابت ،ده استانآمریکا باقی م

 بر اساس آخرین نظر مرکز نکهنامزد حزب دموکرات دارد، چنا ،هیالري کلینتون

یش پلینتون از ک آید،یم شمار سنجی در آمریکا بهترین مراکز نظرکه از معتبر »سیبیاي«

   افتاده است.

لیل د ؟یستود این همه مخالفت با وي در چا به ترامپ با وجاما راز توجه مردم آمریک

در  ايترامپ که هیچ نقش ویژه ؛نه ترامپ و بسیاري از مواضع اوستپیشیع واین موض

 بر زبان سخنانی راسیاسی دارد، آمریکا نداشته و سابقه غیر گذشته هايگذاريسیاست

کنند! او برخالف همه حس می بوي تغییر را آن مردم آمریکا ازآورد که می

ه ق اشتباه بودبه عرا ملهح گویدمی و کنداي آمریکا از پوتین تمجید میجمهورهرئیس

یاالت فراوان ا يهااست، در برابر مهاجران به آمریکا مواضع سخت دارد، از بذل و بخشش

 آراي موجب جذب رویکردهااین  ؛...کند وان سعودي انتقاد میبه عربست متحده آمریکا

لیل دبه بزرگی از جامعه آمریکا دهد بخش نشان می و شده استوي  برايمردم آمریکا 

ا دي بجه به طور هاي حاکم بر ایاالت متحدسازوکار و سیاست و نونی این کشورک اوضاع

دادن  رأي خطرشده است  همین سببکه  به دنبال تغییر هستندو  اندهرو شدبهمشکل رو

  به جان بخرند! ،خوانندبسیاري آن را دیوانه میکه را ي فردبه 
  

 

 هاشمی تغییر کرده است  عطریانفر:              ژهوی راباخ ▼

طلبانی حبا بیان اینکه تمام اصالعضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران  ،محمد عطریانفر

کرد:  ، تأکیداندهمروز به خطاي خودشان اعتراف کردا ،کردندکه علیه هاشمی فضاسازي می

 ،فتندمی در پیش گرکه نسبت به هاش را رویکردي باید از مدتی فهمیدند پس آنهاهمه 

غییر همه ت. گفت: هاشمی به تناسب زمان تغییر کرده استادامه در وي  .اصالح کنند

 در میپیش از این هاش... این سخنان در حالی است که کنند، باید هم تغییر کنندمی

مراه حاال ه ،ودندها که قبالً با من موافق نببعضی بینیداگر می ،اظهارنظري گفته بود

 .اندام، بلکه آنها عوض شدهشدهمن عوض ، به دلیل آن نیست که اندشده

  !شویم خارج سوریه از زاده: بایدتاج

گو با نشریه ودر گفتلیه امنیت ملی اقدام عمحکوم به  و 88فتنه فعاالناز زاده جتا

 در اگر که جود داردو تداللاس این پشت نژادپرستی نوع یک«گفت:  »روهروب«طلب اصالح

 زینب، حضرت حرم از دفاع اسم به. بجنگیم باید ایران شهرهاي در نجنگیم، حلب و دمشق

 وسامرا  ،نجف، کربال متوجه را ناامنی بیشترین الح نعی در و ایمداده را قربانی بیشترین

 در و بینیممی آسیب بیشتر باشیم، سوریه در بیشتر هرچه ما! ایمکرده مقدس مشهد حتی

 زنیممی لطمه جهان در مسلمانان وجهه و شیعیان موقعیتو خود  ملی امنیت به درازمدت

  !»شویم خارج سوریه از لذا باید؛ شویممی عشدا دیرپایی موجب و



  اخبار ▼

  شناسدمی رسمیت به را سفارت تسخیر المللبین حقوق

 و ایران رابطه بررسی ت علمی دانشگاه تهران در میزگردعضو هیئ ،دکتر ابراهیم متقی

 دانشجویان از عبدي عباس با حضور که »دشمن رقیب، دوست، آمریکا،« عنوان با آمریکا

: کرد کیدتأ رگزار شد،ب اآمریک مسائل کارشناس ،ایزدي فؤاد آمریکا و سفارت تسخیرکننده

 پیشگیرانه اقدام مفهوم این هک بوده پیشگیرانه ما اقدامات از سیاريب که است این واقعیت

 طرح »بویلآنتونی« اینکه بیان با وي .دارد المللبین روابط و حقوق در ايگسترده بحث

 حقوق چارچوب در ،آمریکا سفارت سخیرکنندگانت از او: گفت کرد، مطرح را پیشگیرانه

 و کودتا ریزيبرنامه سفارت ایناعتقاد وي، قبالً در داخل ه . بکرد دفاع المللبین

 نسبتاز قبل  را ذهنیت این ایران و گرفتمی انجام سیونیاپوز از حمایت براي سازماندهی

 انجام هاکوبایی با رابطه در هاآمریکایی که است مانه اقدام این: افزود متقی .دارد آمریکا به

 انقالبی گرایش ایران چون ،اینبنابر. گرفت شکل هاخوك خلیج ناموفق حادثه آن و دادند

  شود.ها میبب واکنش نشان دادن ایرانیس آمریکا سوي از اقدامات این انجام ،دارد
  

  است گزینه تنها مذهبیـ  قومی مبناي بر سوریه تقسیم

 »تایمز فایننشال« در آمریکا خارجی روابط شوراي اندیشکده ارشد تحلیلگر »تکیه ري«

 این اجراي براي و است سوریه در صلح براي امیدواري بهترین تجزیه، و تقسیم«: نوشت

 سوریه داخلی جنگ«: داد ادامه آمریکایی تحلیلگر» بود. خواهد نیاز غربی نظامیان به کار،

 جنگ مدیریت براي هاییطرح کارشناسان و سیاسیون اما؛ است آتش در حلبو  دارد ادامه

 و مهاجران استقرار هايطرح دوستانه،انسان مناطق امن، مناطق ند؛ از جملهدهمی پیشنهاد

 نخواهد پایان را جنگ که است آن هاطرح این مشکل«: افزود وي» .دیپلماتیک هايطرح

 را نآ نظامیان از زیادي تعداد سپس و شود ترسیم تقسیم طرح که است آن گزینه تنها. داد

هاي قومی و مذهبی سوریه را به رسمیت خواهد شناخت و . این طرح تفاوتکنند اجرا

  »درصدد تقسیم سوریه بر مبناي خطوط قومی و مذهبی است.
  

  مبزن حرف دموکراسی از هاخارجی با کنممی شرم

اظهار  کشور، این در انتخاباتی هايمناظره خواندن آورشرم با آمریکا خارجه وزیرجان کري، 

 دشوار دموکراسی بارهدر خارجی سران با وگوگفت براي ي راو کار مناظرات این :داشت

 پاسخ دانشجویان هايرسشپ به لندن در نشستی در که وزیر خارجه آمریکا. است کرده

 تصویري براي انتخابات این که بگویم حتصرا به باید«: گفت آمریکا انتخابات بارهدر داد،می

در ادامه  کريجان » کرد. ایجاد سختی واقعاً شرایط دارد، وجود خارج در کشورمان از که

 من که عرفی هر از گاهی. است محض شرمساري که دارد وجود لحظاتی«: افزود

 و بودم جمهوريریاستنامزد  2004 سال در من بخ. شودمی خارج هم شناختممی

 این بخ. نباشد متمرکز اساسی موضوعات بر مناظرات که کردمنمی هم تصور وقتهیچ

  ».است بزرگی تغییر
  

  ایمآماده جنگیدن براي ما بجنگد، ما با بخواهد اگر ترکیه: العبادي

 ما: داشت اظهارعراق وزیر نخست »العبادي حیدر« المیادین، خبري شبکه وبگاه گزارش به

 یم.اآماده ما ،باشد ما با جنگیدن خواهان ترکیه اگر ولی نیستیم؛ ترکیه با جنگ دنبال به

 دخالت دنبال بهاین کشور  کهاریم وامید و نگرانیم ترکیه جسارت از ما: افزود همچنین وي

این  نظامی دخالت . وي در این باره به سران ترکیه هشدار داد کهنباشد عراق در نظامی

 و عراق بین میانجیگري بارهدر العبادي. شد خواهدمنجر  ترکیه تجزیه به عراق در کشور

در این  میانجیگري گونه هر از وي: گفت ،کشور دو این بین تنش به دادن پایان براي ترکیه

  .کندمی استقبال زمینه 

  کوتاه اخبار ▼

 را سعد حریري است، کرده اعالم المستقبل فراکسیون 

 پیشنهاد »جدید عهد« دولت اولین يوزیرنخست براي

 نیز لبنان پارلمان »اصالح و تغییر« فراکسیون دهد.می

 راي سمتب حریري سعد انتخاب از ست،ا کرده اعالم

 جریان رئیس حریري، .دکنمی حمایت لبنان يوزیرنخست

 حمایت مورد گزینه لبنان اسبق وزیرنخست و المستقبل

مدعی شده  اخیر هايهفته که طی است غرب و عربستان

 وي همچنین .مواضع سیاسی خود را تغییر داده است است

 لبنان راي سمت ریاست جمهوريب عون میشل از انتخاب

  .حمایت کرده است

 حراست به اينامه در تهران شهردارمحمدباقر قالیباف،  

 اخیر بیانات به توجه با«نوشت:  تهران شهرداري کل

 خصوص در است مقتضی کشور کل محترم دادستان

 شهرداري مسکن تعاونی به شده واگذار تسهیالت پرونده

 نماینده و محترم بازپرس به کامل هماهنگی ضمن تهران،

 مواجهه در تا شود اتخاذ ترتیبی مذکور پرونده در شهرداري

الزم و  برخورد وقت اسرع در محرز تخلف گونه هر با

 اعالمبه مردم  آن نتیجه و گرفته صورت متخلفان با عادالنه

  ».شود

 حققانممقاله  58 »نیچر«اشر مجله معتبر علمی ن 

 ی و دستکاري در مقاالت دیگر،به دلیل جعل علم را ایرانی

بخش پزشکی این نهاد معتبر علمی  آورد.به حال تعلیق در

در همین . مقاله را به حال تعلیق در آورد 28جهانی نیز 

حوزه که در  یزن »اسپرینگر« پایگاه ،شودحال شنیده می

محققان مقاله  30 ،کندفعالیت می نشر مقاالت معتبر علمی

 9در حال بررسی خود حذف کرده و پایگاه ایرانی را از 

 ت.اسمقاله دیگر 

 »هودفر هما« با کانادا وزیرنخست »ترودو جاستین« 

 کانادا به ایران در زندان از آزادي از پس تازگی به که

 خارجه وزیر »دیون استفان« کرد. دیدار ،بازگشته است

دلیل  به که هودفر. داشت حضور دیدار این در یزن کانادا

 به یشپ هفته چند بود، بازداشت شده امنیتی مسائل

 قید به دوستانهانسان دالیل به و کانادا دولت درخواست

  .شد آزاد وثیقه

 ائتالف جاسوسی هواپیماي سرنگونی از یمنی منابع 

 خبر عربستان جنوب در واقع »عسیر« منطقه در سعودي

 هواپیماي چندمین این ،»المسیره« شبکه گزارش دادند. به

 تحرکات رصد هدف با که است سعودي ائتالف جاسوسی

 آسمان فراز بر آنها امنیتی و نظامی مراکز و یمنی نیروهاي

 را آن یمن ارتش هوایی پدافند و آیدمی در پرواز به یمن

  کند.می منهدم


