
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 ذرآ 3 شنبهچهار 4474 شماره -نوزدهمسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه
  

 جمهوري و است هادرگیري این آتش کردن خاموش براي تالش رها،کشو همه وظیفه

 اما است تأثیرگذار و فعال هدف، همین با سلطه، جریان تبلیغات برخالف نیز اسالمی

 )2/9/95.(کندنمی دیگر کشورهاي امور در دخالتی

  
  

  یمار داعش؟ت                 روز حرف ▼

روت با«در دیدار آقاي  ،ايخامنه العظمیاهللاحضرت آیت

ك دردناجمهوري اسلوونی با اشاره به حوادث ئیسر »پاخور

ثباتی و جنگ ها در تحمیل بیمنطقه و نقش برخی قدرت

وفق داعش را م علیهها مریکاییآها، ائتالف بر ملت

اي براي ها برنامهمریکاییآ« خاطرنشان کردند:ندانستند و 

خواهند همچون کن کردن داعش ندارند و میریشه

ها که در دوران استعمار هند، کشمیر را همچون انگلیسی

استخوان الي زخم نگه داشتند و در نتیجه دو کشور 

ر ایه هند و پاکستان تا همین امروز نیز همواره دچاهمس

اي گونهدر قبال داعش نیز به ،اختالف و شکاف هستند

صورت حل نشده در عراق یا عمل کنند که این مشکل به

 سرکردگی به تشکیل شده ئتالفا». سوریه باقی بماند

 از بیش تاکنون داعش علیه کشور شصتبا همراهی  آمریکا

 ؛است داده انجام داعش مواضع علیه هوایی حمله هزار پنج

 حمالت این ثیرتأ میزان که شودمی مطرح پرسش این اما

ه چ و بوده چقدر آن فرماندهی ساختار و داعش علیه هوایی

 هسوری و عراق در آن دامنه گسترش و گروه این تأثیري بر

 جان از وزیر خارجه روسیه ،الوروف وقتی ؟ وداشت خواهد

 براي کشورش چرا پرسد کهمی آمریکا خارجه وزیر ،کري

 مراجعه امنیت شوراي به داعش با مبارزه مجوز گرفتن

 عرجو امنیت شوراي به اگر« دهد،می پاسخ کري ،نکرد

 ،همچنین ».شدمی تثبیت اسد موقعیت بشار کردیم،می

 براي عاملی را اسد بشار غیرمنطقی ر یک ادعايد آمریکا

به همین  ؛کندمی توصیف سوریه به هاتروریست جذب

 نوعی به داعش علیه آمریکا نظامی هايعملیات دلیل

 سرنگونی منظور به ترگسترده اقدامات براي سرپوشی

   .است سوریه حکومت

 گروه که همه به این نکته واقف هستند در حال حاضر،

 برخی آگاهانه و عمدي اقداماتدر نتیجه  اعشد تکفیري

 در آمریکا متحدان و فارس خلیج منطقه عربی کشورهاي

 این گفتنی است، .است ایجاد شده آمریکا خود و منطقه

هاي مخفیانه با نشست ، همچونبه طرق مختلف کشورها

آموزش  ،ا، ارسال سالح و مهمات براي آنانهاین گروه

مت بر روي مواضع جبهه مقاو اشتباهی هايبمباران ،نظامی

 مسلح هايگروه همه از ها،سران گروهک ي دادنفرار و

  .کردند حمایت تروریستی
  

  

  بازي با برگ تحریم!                         گزارش روز ▼

که یکی از  5+1 اي ایران با کشورهايپس از گذشت بیش از یک سال از توافق هسته

ورمان بود، ناعادالنه علیه کش هايتحریمحذف  ،ها در جریان آنترین تعهدات غربیمهم

ن مسئوالن آمریکایی و سرا ؛ اماباره بودیمهاي مکرر آمریکا در اینمتأسفانه شاهد بدعهدي

شان تعهداتکید داشتند کردند و تأدیگري بیان می ه گونهباین موضوع را  5+1کشورهاي 

   اند.در قبال ایران را عملی کرده

فق الف تواي آمریکا جریان مخجمهوردر انتخابات ریاست وه پیدا کرد وضعیت ادام این

شود یا تغییرات  یاي باید ملغوافق هستهتهایی مبنی بر اینکه مزمهزاي رأي آورد و هسته

 یکاآمر نمایندگان تا اینکه هفته پیش مجلسرسید. ش به گودر آن رخ بدهد، اساسی 

 سرانهم  تهوز گذشرید کرد و را تأی هاي ایرانتحریم قانون ساله 10 تمدید برخالف برجام

ا ت خواستند وي از آمریکا جمهوررئیس »اوباما باراك« به اينامه ارسال با خواهجمهوری حزب

 توافق ربارهد يبعد اقدامات زمینه در گیريتصمیم و نداده کاهش را ایران هايتحریم

 ااوبام عا که دولتبا این اد سفید کاخالبته سخنگوي . کند واگذار آینده دولت به را ايهسته

 باراك« :ردک کیدتأ را دارد، ایران علیه بیشتر هايتحریم اعمال براي الزم ابزار همچنان

 شود، جرمن ایران اب ايهسته توافق تضعیف به که طرحی هیچ آمریکا جمهوررئیس »اوباما

ت و در دوران تبلیغات انتخابا دونالد ترامپ نگاهی به مواضع. کرد نخواهد امضا

اه دهنده حاکم بودن این نگدر معرفی اعضاي دولت آمریکا نشانملی و تأ وي هايحزبیهم

  بر حکام جدید این کشور است. 

کرد و  دولت فعلی که تعهدچه  ؛هاستآمریکایی نبودن اعتمادقابل  ،آنچه مهم است

و  اي مخالف بودهاز اساس با توافق هسته که که باید عمل نکرد و چه کسانی گونهآن

ک حاکم ی کا با هر حزبحکومتی در آمریظام نگردیم که به این قول معروف برمی هستند.

  ند.کنیمي باز به نفع خود با این برگ یک اي هم هرپیماید و در موضوع هستهمسیر را می
 

  خاورمیانه شمال از جدید تعریفی                    ویژه رخب ▼

 و توطئه هاينظریه حامیان از و آمریکا سیاسی ارشد تحلیلگران از »گفنی فرنک«

 زمینه رد »جهاد کانتر« وبگاه در که یادداشتی در »امنیتی سیاست« مرکز رئیس و سسمؤ

: نوشت ،است شده منتشر موقعیت این از مسکو استفاده و ترکیه و روسیه ایران، همکاري

 شمال است درقا خود محور به هاآن کردن وارد و ایران با ترکیه رقابت قطعی رفع با روسیه

 چون ،آنکارا جدید هايگام به اشاره وي با. دهد شکل خواهدمی که طور همان را آسیا غرب

 باب کردن باز ظورمنه ب ترکیه اخیر اقدام ، افزود:مسکو از» 400-اس« هايموشک خرید

 عالمت تواندمید و جدي بو 400-اس موشکی دفاع سامانه خرید براي روسیه با گووگفت

 هايپشتیبانی هب و بوده روسی افزارهاجنگ این زیرا ؛باشد ناتو از هتوج قابل فاصله و تغییر

 و هاجنگنده سازيسرنگون منظوربه  موشکی دفاع سامانه این همچنین. دارندنیاز  هاآن فنی

 قابل همکاري به توجه با یهروس: دامه نوشتا در اند. نویسندهشده طراحی غربی هايموشک

 ورکش این اگر. است کرده کسب منطقه شمال در مطلوب قعیتیمو ایران با ه خودتوج

 ائتالف آنگاه ،کند فصلوحل سوریه و عراق پیرامون را ترکیه و ایران رقابتی مشکالت بتواند

 داشته میانهخاور شمال تمامی از جدید تعریفی بال فراغ با تا داده تشکیل را نظامی جدید

  .باشند



  

  اخبار▼ 

 ایران به ایرباس هواپیماي 106 براي فروش آمریکا داريخزانه مجوز

 براي آمریکا داريخزانه وزارتاند که گفته مطلع منابع :کرد اعالم »رویترز« خبرگزاري

 بر است. بنا داده مجوز ایرایران شرکت به ایرباس مسافربري هواپیماي فروند 106 فروش

 به خود هواپیماهاي فروش براي اما ؛است مستقر فرانسه در ایرباس اگرچه ،این گزارش

 هواپیماها این اجزاي از درصد ده کمدست زیرا ؛آورد دسته ب را آمریکا موافقت باید ایران

 راكبا« دولت پایانی هايماه در آمریکا داريخزانه وزارت اقدام. ین کشور استا ساخت

 تهدید آمریکا منتخب جمهورسرئی ،»ترامپ دونالد« که است صورت گرفته حالی در »اوباما

 براست، گفتنی . است کرده 5+1 گروه اعضاي و ایران میان ايهسته نامهتوافق فسخ به

اما  شد. صادر ایران به تجاري مسافربري هواپیماهاي فروش مجوز ،نامهتوافق این اساس

 هايهواپیما فروش تا کرد تصویب را ايالیحه آمریکا، نمایندگان مجلس گذشته هفته

 نیز ایران به آمریکا بوئینگ هواپیماهاي فروش بر مسئله این د؛وش ممنوع ایران به تجاري

 داشت.خواهد  ثیرتأ

  ایران با ايهسته توافق جزئیات پنهان کردن براي اوباما دولت تالش

 علل و ایران با محرمانه مذاکرات مفاد افشاي براي آمریکایی سناتورهاي مرمست تالش

 آمریکا دولت و سفید کاخ ممانعت با همچنان مانکشور به میلیاردي 7/1 غرامت پرداخت

 سفید کاخ موجود مدارك و اسناد اساس بر ،»بیکن فري واشنگتن« گزارش است. به همراه

 که ايمحرمانه دیپلماسی بارهدر رسمی تفحص و تحقیق کردن مسدود براي زیادي تالش

منجر  آمریکا از سوي نقد پول دالر میلیارد 7/1 پرداخت به و کرده برقرار تهران با واشنگتن

 تا اندهخواست کشور این دولت از ايعریضه طی آمریکا کنگره . نمایندگانشده، کرده است

 از تاکنون اوباما دولت لبتها ؛دهد پاسخ ایران به آمریکا دالري میلیارد 7/1 غرامت بارهدر

 که را تهران با خود مخفی مذاکرات جزئیات و رفته طفره در این زمینه هاپرسش به پاسخ

  است. نکرده مالبر ،شده منجر مبلغ این پرداخت به

  سهیم است تروریسم با مبارزه در اهللاالیا: حزبایت سابق خارجه وزیر

: کرد تأکید لبنان »االخبار« روزنامه با وگوگفت در ایتالیا پیشین خارجه وزیر ،فراتینی

 و قطر ویژه به ،تسنن اهل کشورهاي ،سوریه بحران آغاز در که بگویم یقین با توانممی

: افزود وي. دکردنمی مالی مکک آنان به و بودند شورشی به موسوم افراد حامی عربستان

 فکر. کنم مقایسه اهللاحزب با را داعش یا القاعده النصره، تروریستی هايطرح توانمنمی

 و دارد عهدهبر نقشی که است محلی و ايمنطقه نظامیشبه] گروه[ یک اهللاحزب کنممی

 که دهد انجام را حمالتی اهللاحزب شود کهنمییده دهمچنین، . جنگدمی) سوریه( آنجا در

 در اهللاحزب :ر ادامه گفتد ایتالیا پیشین خارجه وزیر .دهندمی انجام داعش یا القاعده

  .گرفت نادیده را مسئله این تواننمی و است سهیم داعش و تروریسم با مبارزه

  اقتصادي! مشکالت نه ،است »دینیکم« جامعه امروز مشکل

 ماندگیعقب منشأ آنچه گفت: رهبري خبرگان مجلس عضو ،اهللا محسن اراکیآیت

. بودیم موفق ،کردیم عمل اسالم به جا هر. ماست »اسالمیبی« بلکه ؛نیست اسالم ،ماست

 ،کنیم حل را مسئله این اگرو  اقتصادي مشکالت نه ،است »دینیکم« جامعه امروز مشکل

 سفانهمتأ ولی ؛است کرده ایمان اعالم ما جامعه امروز: وي افزود .شودمی بارور اقتصادمان

 با اسالمی مذاهب تقریب مجمع دبیرکل .کنیم جبران را نآ باید هک داریم عمل کمبود

 انقالبی هايپیماییراه و پیماییراه این در مردم: کرد کیدتأ اربعین، ایام پیماییراه به اشاره

 با خود بیعت به و است (ع)بیت اهل خاندان و) ص(پیامبر با شاندل که دهندمی نشان

  هستند. پایدار امامت و نبوت خاندان

  کوتاه اخبار ▼

 میستورا،دي استفان ،»الیوم روسیا« شبکه گزارش به 

 به دستیابی امکان: گفت سوریه به ملل سازمان فرستاده

 دونالد بین سوریه بحران فصلوحل براي کیمشتر زمینه

 پوتین،والدیمیر  و آمریکا منتخب جمهوريرئیس ترامپ،

 روسیه: کرد تصریح دارد. وي وجود روسیه جمهوريرئیس

 است ممکن و گرفته پیش در سوریه در عقالنی سیاست

 چون ؛بیابند حلیراه وریهس بحران براي آمریکا و روسیه

 روروبه مشترك دشمننزله م به داعش با واشنگتن و مسکو

  هستند.

 وین در اوپک کارشناسان فنی نشست از آگاه منابع 

 است ایران شده خواسته ر آند که اندخبر داده اتریش

 و عربستان و بشکه هزار 200 عراق بشکه، هزار 130

 تا 4 حدود کی هر( بشکه میلیون یک از بیش پیمانانشهم

 کاهش اکتبر ماه به نسبت را خود نفت تولید) درصد 5/4

 بودند کرده توافق اوپک اعضاي ،الجزیره نشست در .دهند

 تا دهند کاهش شان راتولید از بشکه هزار 800 روزانه

  .یابد افزایش قیمت

 ملل سازمان در صهیونیستی رژیم سفیر »دنون دنی« 

 ،است شده سازمان مدعی این به اينامه ارسال با متحد

 سالح لبنان اهللاحزب به خود تجاري پروازهاي با ایران

سفیر  ،»پست جروزالم« روزنامه نوشته کند. بهمی ارسال

 هواپیماییا شرکت ر اقدام این است شده این رژیم مدعی

 از هواپیماهاي آن به طور مستقیم و دهدمی انجام ماهان

  دهند.می انتقال سالح اهللاحزب به دمشق یا لبنان فرودگاه

 با مبارزه و اطالعات کمیسر دستیار »میلر جان« 

 از حفاظت وظیفه گفت: نیویورك پلیس اداره تروریسم

 زندگی نیویورك در همگی که اش،خانواده اعضاي و ترامپ

 وظیفه این انجام. است شهر این پلیس عهده بر کنند،می

 ارائه شامل که شتدا خواهد هزینه دالر میلیون یک روزانه

  .بود خواهد نیز مخفیانه حفاظت خدمات

 آلمانی ساله 88 معروف نویسنده »هاوربک اورسوال« 

 منطقه دادگاها حکم ب باردومین براي هولوکاست منکر

 هاوربک. شد محکوم زندان ماه 6 و سال دو به آلمان وردان

 و خوانده دروغ را »سآشویت هاياردوگاه« شاظهارات در

  است. نشده کشته هانازي دست به یهودي هیچ ،است گفته

 کمیته پترولیوم، ریتیشر اساس اخبار منتشر شده، بب 

 ایجاد ایران با تجاري روابط گسترش براي يجدید اجرایی

 هايتحریم احتمالی نقض از جلوگیري منظور به و کرده

 شرکت این آمریکایی مدیر دودلی، باب واشنگتن، ابرجايپ

  . است کرده حذف کمیته این از را


