
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 شهریور 11 شنبه 4652 شماره بیستم ـسال 

  

  

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

است و نظام  يساز و تباه يحال اغواگر در شرفتهیپ يبا ابزارها ییگرا يماد يجادو

 به یاسالم يکشورها لیمسلمانان و تبد انیم يافروز و آتش يزیانگ سلطه در کارِِ فتنه

 میعظ يهر دو ابتال نیشفابخش ا يدارو تواند یحج م. و اختالف است یدوزخ ناامن

 )9/6/96.(باشد یامت اسالم

  !گري دشمن غفلت از فتنه       روز    حرف▼   

رهبر معظم انقالب در بخشی از پیام خود به حجاج 

 ناامنی دچار اسالم دنیاي امروز«: الحرام فرمودند اهللا بیت

 عامل. سیاسی ناامنی و معنوي و اخالقی ناامنی است؛

 در ما. است دشمنان  رحمانه بی هجوم و ما غفلت عمده،

 عمل خود عقلی و دینی  وظیفه به نابکار ندشم هجوم برابر

 هم و بردیم یاد از را »الکُفّار علَی اَشدآء« هم نکردیم؛

»مآءحم رینَهصهیونیست دشمن که است آن نتیجه. را »ب 

  ».است گري فتنه حال در اسالم جهان جغرافیاي قلب در

اي بین پیام نورانی امسال رهبر معظم  بررسی مقایسه

هاي پیشین حاکی از  به کنگره عظیم حج با سالانقالب 

آمیز پیام نسبت به  و آن، لحن توبیخ یک تفاوت عمده است

هاي  به ویژه دولت ،مسئوالن و نخبگان دنیاي اسالم

له دردها، ابتالئات، خسارات و تلفات  معظم. اسالمی است

دانند که علتش را باید  را معلولی می جهانامروز مسلمانان 

گري  غفلت از فتنه ،و آن کنندوجو  خود جستدر درون 

دشمن و بدتر از آن وابستگی و حرکت در مسیر دشمن 

هاي  له، گروه از این باب، روي دیگر بیانات معظم. است

هاي پشتیبان آنها در منطقه است  تکفیري افراطی و رژیم

که به جاي مبارزه با رژیم صهیونیستی، به برادرکشی و 

به تعبیر دیگر، روند . اند آورده تمدنی روي جنگ درون

هاي اخیر جهان اسالم از این حکایت دارد که  تحوالت سال

گروهی از مسلمانان، با عقاید انحرافی، از دشمن اصلی که 

باید با او با شدیدترین حالت برخورد کنند، غفلت کرده و 

به جاي آن، برادران دینی خود را که مکلف به برخورد 

تند، دشمن تلقی کرده و با آنها به رحمانی با آنها هس

  . کنند ها برخورد می ترین شیوه خشن

پیامد این وضعیت که در آن جاي دوست با دشمن 

عوض شده است، گرفتاري جهان اسالم در آتش کینه و 

برداري دشمنان جهان اسالم، به  خشونت و آسودگی و بهره

ه به عبارتی، در این وضعیت ب. ویژه رژیم صهیونیستی است

هاي جهان اسالم صرف مبارزه با  جاي آنکه ظرفیت

هاي درونی و جنگ  دشمنان اصلی آن شود، صرف رویارویی

و کشتار داخلی شده و دشمنان را در حاشیه امن قرار داده 

گونه که رهبر فرزانه انقالب در ادامه  رو، همان از این . است

 شان متذکر شدند، نخبگان جهان اسالم وظیفه دارند پیام

با تبیین شرایط خطیر کنونی و تقویت بینش و بصیرت 

هاي وحدت و هماهنگی  عمومی در جهان اسالم، زمینه

   .کنندهاي افراطی را فراهم  جهان اسالم و نفرت از گروه

 !چرخه معیوب                                   روز گزارش▼ 

هاي  همان حرف دوبارهس و آموزي، دوباره حادثه واژگونی اتوبو دوباره اردوي دانش

آموزان دختر هرمزگانی که راهی اردوي  بامداد روز گذشته اتوبوس حامل دانش 4! همیشگی

بیابان داراب واژگون شد و در این  ملی فرزانگان در شیراز بودند، در نزدیکی روستاي قلعه

اجتماعی هاي  با فاصله چند ساعت، همه شبکهنفر زخمی شدند؛  34نفر کشته و  11 حادثه

آموزان که با هزاران امید و  هاي مسافرتی دانش پر شد از تصاویر واژگونی اتوبوس و چمدان

ها و  تنها ساعاتی بعد سیل همدردي. اشتیاق بسته شده، ولی هرگز در مقصد باز نشدند

نمایندگان مجلس از ضرورت بررسی دقیق اي تسلیت مقامات مختلف سرازیر شد؛ ه پیام

حادثه رساندند و از لزوم  محلمختلف خود را به  مسئوالنخیلی زود  و دماجرا سخن گفتن

آن میان  در شاید مسئولی هم .آوردندجلوگیري از تکرار چنین اتفاقاتی سخن به میان 

مانند ! نیستدرباره بیمه بودن کودکان حرفی زده و اعالم کرده باشد هیچ جاي نگرانی 

صلی شناسایی شود، مقصري که دلیل همه حوادث زیادي الزم نبود تا مقصر ا زمان همیشه

 ،اعالم شدگونه  اینکه  خطاي انسانی یک ناشناس ؛بزرگ و کوچک در کشور همان است

آلودگی راننده علت این  خستگی و خواب ،هاي اولیه مأموران پلیس راه استان برابر گزارش

مسئول یا مدیري در میان  تا خدایی ناکرده ما مردم فکر نکنیم پاي !حادثه ناگوار بوده است

که تا کی  دهد میدر برابر ما قرار را پاسخ  هاي بی بار دیگر این پرسش که اي حادثه. است

آموزان کشور، که  تا کی قرار است دانش ؟باشد ادامه داشتهقرار است این چرخه معیوب 

به همین  سازان و امیدهاي این مملکت هستند و قرار است فرداي ایران را بسازند، آینده

 آموزان تا کی قرار است میان رضایت سادگی جان خود را از دست بدهند؟ والدین دانش

و در  مردد باشند ندادن رضایتشان با هزار دلهره و نگرانی و  براي اردو رفتن فرزندان دادن

رو شوند؟ آیا زمان ورود جدي و تدوین قوانین و مقرارتی  نهایت نیز با چنین خبرهایی روبه

  آموزي فرا نرسیده است؟   امنیت اردوهاي دانش برايها  ترین نظارت گیرانه با محکمسخت

 !طالب اتانتقاد به انقالب رهبر معظم پاسخ             خبر ویژه     ▼ 

رهبر   ساعته سه دیدار از هایی نگاري حاشیه اهللا حزب خط نشریه شماره نودوهفتمین در

 که دیداري. است شده منتشر »بخش لذت و شیرین« رتیت با تهران طالب با معظم انقالب

. بود انقالب رهبر معظم با طالب گفتن سخن واسطه بی و صراحت آن، خصوصیت ترین مهم

 براي بیشتري فرصت که کرد درخواست انقالب رهبر فرزانه از طالب از یکی دیدار این در

 نیز خود بیانات لخال له در معظم. دهند قرار سال طول در طالب هاي دغدغه شنیدن

 به شما را این... خواهید می شما که اي حوزه این... دارید حوزه به انتقادهایی شما« :فرمودند

 با هم طالب از یکی ».آورد می وجود به شما خواست و شما اراده را حوزه. بیاورید وجود

 کرد ابراز حوزه وضعیت به نسبت را انتقادهایی »... تا حوزه در بودیم آمده ما« اینکه محور

 دوستان از یکی«: فرمودند چنین نیز موضوع این به واکنش در معظم انقالب رهبر که

 کار آن که بودیم آمده بشود، کار این که بودیم آمده حوزه به ما« که گفتند حوزه درباره

 یعنی »بودیم« ،»ایم آمده« بگویید ،»بودیم آمده« نگویید مخالفم، تعبیر این با من »بشود

 در را خودتان حضور دوام یعنی ».بشود کار این اینکه براي ایم آمده ما« بگویید ه؟چ

 یک مثل رونده، یک مثل را، راسخ عزم آن خودتان، بیانات در. کنید بیان هم تعبیرتان

  ».بگویید و بدهید نشان این راه، مصمم و قاطع پیماینده یک مثل دونده،

 



  
  

  اخبار ▼

  انقالبند تاریخ انمجرم بدترین فتنه سران

 بردن بین از دنبال به آنها: اهللا جنتی با هشدار درباره فعالیت جریان نفوذ، گفت آیت

 نقشه 88 فتنه در که طور همان هستند؛ انقالب از پیش به وضعیت بازگرداندن و ها ارزش

 با و هوشیارند رهبري اما ؛نبود بیش اي بهانه انتخابات در تقلب و بود نظام براندازي آنها

: کرد تأکید ادامهدر  وي .کنند می آب بر نقش را دشمنان هاي نقشه مردم ایشان اشاره

 را مملکت چرا که هستند؛ اسالمی انقالب تاریخ طول در مجرمان بدترین فتنه مجرمان

 نابودي حال در نظام و انقالب که کردند وانمود طوري و داشتند نگه آشوب در ماه هشت

 این: داشت اظهار ،هستند صحنه در مردم اینکه بر تأکید با خبرگان مجلس رئیس .است

 این با نبوده که نظامی هیچ دنیا تاریخ طول در است؛ مانده سر پا مردم پشتیبانی به نظام

 این و باشد برجا پا همچنان ها تحریم و سیاسی هاي توطئه نظامی، جنگ دشمنی، حجم

 انقالب خط باید :راي نگهبان همچنین تأکید کرددبیر شواست  والیت و انقالب نظام، قدرت

  .است ضاللت آن از شدن خارج و است مستقیم صراط خط این شناخت، را والیت و

  خواهد می کشته و شهید حصر

 خصوصی محافل از یکی در تازگی به اصالحات تندرو هاي چهره از زاده مصطفی تاج

 و هستیم مواجه جدي مشکالت با دیدج کابینه و دولت در و شهر شوراي در ما: است گفته

 به وحدت براي شرایط این در. ریخت خواهد هم به چیز همه و گرفت خواهد باال اختالفات

کرد و  احساسی را حصر مسئله باید. است حصر مسئله هم آن که نیاز داریم هدف یک

 و مخاطب زمینه این در دولت نباید و برد نظام عالی مقامات سمت را به کار این مسئولیت

 نظام به تجمعات و بیانیه و کمپین قالب در حصر رفع بحث در باید .گیرد قرار فشار تحت

 ادامه باید و خواهد می کشته و شهید حصر ...بماند حصر در باید کروبی اما بیاوریم؛ فشار

 به فتنه جریان دهد می نشان گفتنی است، این اظهارات. کنیم  استفاده آن از تا کند پیدا

 خود هاي انگیزي فتنه ادامه جریان براي حیاتی فرصت و موضوع یک مثابه به حصر سئلهم

  .کند می نگاه

  شود می محقق اکتبر در احتماالً سوریه در داعش شکست

 آخرین: گفت سوریه امور در متحد ملل سازمان نماینده »میستورا دي استفان«

 9 تا ماه مهر 9 بین( اکتبر ماه در احتماالً سوریه در داعش تروریستی گروه هاي سنگرگاه

 سوریه در نقطه سه: گفت سی بی بی رادیو با مصاحبه در وي. پاشید خواهد فرو) آبان

 و رقه از پس: دي میستورا افزود .ادلب و دیرالزور رقه،: اند نکرده پیدا ثبات هنوز که هستند

. داشت خواهد وجود یقتحق براي مجالی است ـ دیگر ماه چند از بحث اینجا در ـ دیرالزور

 سوق واقعی مذاکرات پذیرش سمت به را دولت هم و معارضان هم المللی، بین جامعه اگر

گفتنی است  .داشت خواهد وجود معتبر انتخابات برگزاري احتمال  سال یک ظرف دهند،

هاي متوالی محور مقاومت موجب شده است نه تنها سازمان ملل که حتی حامیان  پیروزي

  .به شکست این گروه اذعان کنند هم عشگروه تروریستی دااصلی 

  اوضاع برجام همچنان بالتکلیف خواهد ماند

 وگو با در گفت آمریکا اي هسته کننده  مذاکره تیم سابق اعضاي از »نفیو ریچارد«

نزدیکان ترامپ : با بیان اینکه هر روز بیش از پیش برجام در خطر است، گفت »المانیتور«

 ایران ي معتقد استو؛ شود باطل باید اي هسته است توافق  گویند وي مصمم می همچنان

در ادامه با  نفیو. بدهد مناسب پاسخ این مسئله به آمریکا باید و کردن است تقلب حال در

 اکتبر ماه در از سوي ترامپ اي هسته توافق به ایران اشاره به اینکه احتمال تأیید پایبندي

 ایران پایبندي هم اکتبر ماه در دیگر بار یک ترامپ دولت اگر حتی: است، افزود درصد 50

 اطمینانی بود، خواهد متمایل توافق این حفظ به او اینکه به هم باز کند؛ تأیید را برجام به

 و برجام اقتصادي ندارد و این شرایط بالتکلیف موجب خواهد شد مزایاي وجود

  .نشود محقق ایران براي المللی بین هاي گذاري سرمایه

 

  کوتاه اخبار ▼

 ترین بزرگ از یکی حیفا شیمیایی صنایع شرکت ◄

 ها ماه از پس جهان در کشاورزي محصوالت تولیدکنندگان

 صهیونیستی رژیم عالی دیوان دستور برابر در مقاومت

 شهر، این در آمونیاك ذخیره تأسیسات تخلیه براي

ن ای تعطیلی گفتنی است، براي. شد تسلیم سرانجام

 پیشتر اما ؛کردندبهانه  را از آن نشت احتمال تأسیسات

 سیدحسن« کالمی تهدیدات به نسبت این رژیم مقامات

 حمله درباره لبنان اهللا حزب جنبش دبیرکل »نصراهللا

 نگرانی ابراز به شدت حیفا، آمونیاك تأسیسات به موشکی

  .بودند کرده

 مبارز و روحانیون مجمع عضو پور، محتشمی اکبر ◄

 با وگو گفت در 88 سال در موسوي  میرحسین شاورم

 یک یزدي دکتر آقاي«: گفته است» یادآور« ماهنامه

 گوید می دروغ راحت بسیار اینکه آن و دارد خاصی ویژگی

 است ممکن که گوید می دروغ هم محکم و قاطعانه چنان و

 مورد در که را هایی کد. نکند او به شکی ترین کوچک کسی

 کنید، بررسی داده انقالب مسیر و شاتولو نوفل و نجف

  »!است دروغ آنها همه که بینید می

 به قطر تصمیم: نوشت امارات چاپ »نیوز گلف« ◄

 و برانگیز تحریک تصمیمی تهران به خود سفیر بازگرداندن

 آتش بر بیشتر بنزین ریختن مانند که است خطرناك

: تاس آورده زبان انگلیسی نشریه این. است شده افروخته

 نفوذ افزایش سبب کشور دو این بین روابط کامل برقراري«

  ».شود می خاورمیانه نقاط سایر و فارس خلیج در تهران

 جزیره شبه شرایط با بیان اینکه روسیه جمهور رئیس ◄

 فشار«: رود، گفت می پیش بزرگ اي مناقشه سمت به کره

 موفقیت براي افقی هیچ و است اشتباه یک یانگ، پیونگ به

) آسیا شرق( منطقه این بحران. شود نمی دیده رویه ینا

 طرفین همه شرط پیش بدون و مستقیم مذاکره با باید

  ».شود حل منافع داراي

 درباره اي شبهه گونه هیچ: گفت مرکزي بانک کل رئیس ◄

 بابانکداري  اجرایی هاي نامه آیین و ها دستورالعمل تطبیق

 انتقاداتی طرح آنچه مبناي. نداردوجود  شرعی موازین

  .آید می به وجود اجرا در که است اشکاالتی شود، می

 عمده کشورهاي: کرد اعالم »رویترز«خبرگزاري  ◄

 افزایش درصد 17 حدود را ایران از نفت خرید آسیایی

 27 جوالي ماه در جنوبی کره خرید میان این در که دادند

 .است داشته رشد درصد

 معاون(زاده امین الهامها حاکی از آن است که  شنیده ◄

فیروزآبادي  دهقانی سیدجالل و) جمهور رئیس حقوقی سابق

هاي مطرح براي  گزینه )مجلس هاي پژوهش مرکز معاون(

 .هستند فناوري و تحقیقات علوم، تصدي وزارت


