
  

  

  

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

  1396 مهر 5 چهارشنبه 4670 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

وجود دارد،  یفراوان يریو تصو یاغواگر صوت يها که روزنه ییایدر دن زیعز یِحجج دیشه

  )30/5/96(.در مقابل چشم همگان قرار داد یو خداوند او را همچون حجت دیدرخش نیچن

 * باد و تعزیت رسیدن تاسوعا و عاشوراي حسینی تسلیتفرا *

  
  نیاز زمانه ما عاشورا؛ تمسک به    روز حرف ▼

زرگ شهادت، ، آموزگار ب)ع(علی بن آنگاه که حسین

انی ال اري الموت اال سعاده و ال «: خطاب به یارانش فرمود

مرگ را جز سعادت و (» الحیاه مع الظالمین اال برما

ا جز هالکت و با ستمگران ر یو زندگان نمیب ینم یخوشبخت

بر محور عزت و براي زیستن را سبکی  ؛)دانم ینم یبدبخت

بخش مجاهدان  که براي همیشه تاریخ الهام هادآزادگی بنا ن

  .راه حق و مشتاقان به آزادانه زیستن خواهد بود

هاي مکتب حسینی ما را با  ها و آموزه مروري بر آرمان

ا را توان آنه که می کند میحقایق و معارفی آشنا 

در همه اي از آن را  نشانهفراتاریخی دانست که  ییها ارزش

در صدر . یافتتوان  میگراي تاریخی  هاي حقیقت نهضت

) ع(نیقرار دارد که حس یت و آزادگیحر ،ها ن آرمانیهمه ا

دستیابی  .است کردهرا به سرور و ساالر آزادگان جهان بدل 

امروز جامعه بشري و آرمان برجسته یکی از نیازهاي به این 

هاي جمهوري اسالمی در مسیر دستیابی به  ضرورت

مبارزه با ظلم و  مسئله. استهاي نهضت اسالمی  آرمان

ست سیادر و هم  یتوان هم در سیاست داخل جور را می

، پرهیز از یدر سیاست داخل. مورد توجه قرار داد خارجی

ی یها و نهادها دستگاه از سويتعدي و ظلم به حقوق ملت 

هاي ذاتی خود نیازمند اقتدار و  موریتکه به واسطه مأ

، )نیروي انتظامی و ن دستگاه قضاییهمچو(استیال هستند 

ساالري دینی که  چنین تالش براي تقویت ارکان مردمهم

هاي  کید دارد، یکی از نشانهأهاي ملت ت بر حقوق و آزادي

  . خواهد بود )ع(تمسک به اباعبداهللا

در سیاست خارجی نیز روح ایستادگی و استقامت در 

کید بر خواه و تأ برابر استکبار جهانی و استعمارگران زیاده

و حمایت از مظلومان و  »نه شرقی نه غربی«شعار 

آن را  هایی است که منشأ و مبدأ عالم، آرمانمستضعفان 

در جهانی . وجو کرد جستباید ) ع(علی بن  در حرکت حسین

صهیونیستی، در تالش است تا همه  ـداري  که نظام سرمایه

ن خود را به بردگی مدرن و تسلیم و ان و منتقدامخالف

و ) ع(وادادگی بکشاند، توجه به روح قیام امام حسین

تواند  ر فاسق و فاجر زمانه به خوبی میدر براب نشدن تسلیم

  .سیاست خارجه جمهوري اسالمی قرار گیرد مانیفست

براي فرصتی  )ع(الحسین تکرار هر ساله عزاي اباعبداهللا

نهضت کربال . است بازخوانی این دفتر عظیم تاریخی

 یچراغ! مانده در دوردست تاریخ نیست و حقیقتی کهنه

پرستان و  قیقتکننده راه ح روشناست که همچنان 

تشکیل دولت «مداران بوده و تا زمانه  عزت خواهان و آزادي

باقی خواهد ماند، تا آن زمان که وعده ظهور  »موعود حق

  !سدر فرامنتقم خون ثاراهللا 

  !آتاترك در ریاض                                گزارش روز▼ 

 لغو را سعودي زنان براي رانندگی ممنوعیت حکمی در عبدالعزیز بن سلمان ملک«

؛ این خبر هاي سعودي قرار گرفت روز گذشته بر روي خروجی خبرگزاريخبري که » .کرد

توان آن را تصمیم یک حاکم براي  رسد و می نمیموضوع چندان مهمی به نظر  به تنهایی

 مانند ،ر را در کنار اخبارياما اگر این خب ؛در این زمینه دانست پایان بیاي  مناقشهاز رهایی 

پاکسازي گسترده شاهزادگان سعودي با عهدي عربستان  پسر ملک سلمان به ولی رسیدن

، صدور اجازه حضور زنان ار گذاشتن پدرو دورخیز وي براي کن ی عربستاندر رژیم پادشاه

 الحرمین خادملقب  ، تالش براي حذفملی این کشور و شرکت در مراسم روز ها در ورزشگاه

حرم نبوي و  اداره امورمبنی بر واگذاري  يو انتشار اخبار پادشاه عربستانشریفین از 

د و دیگر مسئوالن هع ، سفرهاي متعدد ولیپادشاه عربستان به جزالحرام به شخصی  اهللا بیت

براي همکاري بیشتر با غرب به ویژه دولت و تالش  اشغالی هاي سعود به سرزمین رژیم آل

... وهاي مختلف  وزهغییرات بنیادین در حتبراي  2025انداز  ، تدوین سند چشمدونالد ترامپ

طرح جامع با  آنگاه ،چین کنار هم بچینیمروو این خبرها را مانند قطعات یک ج قرار دهیم

خواهد با خود همراه ن خبر یک معناي بزرگ را ایشویم و  رو می هروب اي و حساب شده

دنبال تغییر بزرگ در عربستان عهد جوان عربستان به  ولی آنکهعبارت است از  که داشت

اصلی آن را حرکت به سوي سکوالریسم در این کشور  مشخصهتوان  که می يتغییر است؛

قصد دارد همان راهی را برود  کم سن و سال سعوديعهد  ولی ،تر به عبارت دقیق. دانست

که د دان او خوب میدر این راستا ! ترك در ترکیه و رضاخان در ایران رفتندکه آتا

با توجه به بافت این کشور  از سوي اورانندگی زنان لغو ممنوعیت چون هایی،  گیري تصمیم

شود و به همین دلیل پیش از کنار زدن  به سختی پذیرفته می هاي وهابی و قدرت مفتی

مهر و  از این دست را با اسم، تصمیماتیحکومت متمول سعودي،  نپدر و در دست گرفت

عربستان جدید  ازو در نهایت با کنار گذاشتن ملک سلمان کند  امضاي پدر اجرایی می

  .کند رونمایی می

  شهر تهرانانتصاب سیاسی در شوراي                 ویژه راخبا▼ 

و  ها جریان حمایت ازو  استاي تندرو  که چهرهرا شوراي شهر تهران حسین نقاشی 

شورا این کل روابط عمومی  ه عنوان مدیرب ،در سابقه خود داردرا ضدانقالبیون  هاي چهره

اسالمی دانشگاه تهران و مسئول ستاد جوانان   دبیر اسبق انجمن ،نقاشی. اند کرده انتخاب

ماه  تیر 18 غائلهو  88قابل توجهی درباره فتنه سال  ذسران فتنه بوده و سخنان شا کی ازی

هاي اسالمی، روشنفکري دینی است،  آبشخور فکري انجمن«چون  ،مالتیجدارد و  87سال 

هاي سروش، آقاجري، کدیور، شبستري و  سخنرانی! گراي ولو انقالبی نه روحانیت سنت

ي نظارت استصوابی شورا« ،»به آبشخور اصلی بازگرداندمی را هاي اسال دیگران، انجمن

تبري  88تیر و  18بسیج دانشجویی باید از حوادث « ،»نگهبان مغایر قانون اساسی است

  .بارها مطرح کرده است را ...و» بجوید

ور و با وجود اینکه آقاي روحانی در دولت جدید خود بر تثبیت وضعیت امنیت کش ◄

برکناري وي  طلبان تندرو براي اصالحاما همچنان  ؛کید داردأابقاي دریابان علی شمخانی ت

، به طلبان برگزار شده است در منزل یکی از اصالح به تازگیاي که  در جلسه. آورند فشار می

  .شده است رایزنیبرکناري شمخانی از دبیري شوراي عالی امنیت ملی منظور 

پرسی روز  نماینده جنبش کُردي التغییر از مشارکت ضعیف در همه ،هوشیار عبداهللا ◄

رباره مخالفت شدید با این هاي ما د بینی پیش: کردستان عراق خبر داد و گفتگذشته اقلیم 

در . ها ضعیف بود زیرا میزان مشارکت در استان ؛پرسی حزبی و شخصی درست بود همه

؛ درصد فراتر نرفت 50درصد هم نرسید و در بیشتر مناطق از  40سلیمانیه میزان مشارکت به 

 .افزوده شدار خاص کمی به این آم شگردهايبه کارگیري پرسی و  با تمدید ساعت همه اما



    

  اخبار▼ 

 د کاوه به عضو شوراي شهر تهرانیپاسخ  فرزند شه

فرزند شهید محمود کاوه از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس در واکنش به توئیت 

ما امروز و پس از « :اجتماعی نوشت هاي شبکهجنجالی عضو شوراي شهر تهران، در یکی از 

شود  هایی تجلیل و تقدیر می ها شاهدیم که در قلب لیبرال دموکراسی غرب، از جنگ سال

غربیان از جنگ  .شان رخ داد ، بلکه براي دنیاي)ع(علی بن که نه براي خدا و نه در راه حسین

شهداي ما براي دفاع . گشایی و خونریزي بود کنند که علت آغازش کشور جهانی تجلیل می

 ،ها را بجوند غربیدر پایان به آنها که عادت دارند نشخوار جویده  .مان رفتند از کیان و عزت

اقل نحوه قدردانی از جنگ را هم از آنان تر از پاپ نشوید و ال داریم کاتولیک اعالم می

 :آغاز هفته دفاع مقدس در توئیتی نوشته بود درحجت نظري گفتنی است،  ».بیاموزید

جنگ تحمیلی بنامیم یا دفاع مقدس، تفاوتی در عمق فاجعه و رنجی که بر این مملکت و «

  ».طلبی مذموم است کند، جنگ و جنگ نمی ملت گذشته ایجاد

  در منطقه پادگانی و استعماري نیست ایرانقدرت 

فرمانده نیروي قدس سپاه با اشاره به نگاه دشمنان به  ،سردار سرلشکر قاسم سلیمانی

دشمن اگر عصبانی بشود یا نشود و اگر از این : گفت ایران قدرت جمهوري اسالمی

ن جاهل و نادان است و اما دشم ؛همچنان قدرتمند استجمهوري اسالمی  ،عصبانیت بمیرد

قدرت ما در منطقه قدرت پادگانی، پایگاهی و استثماري نیست، در همه  .کند خطا می

این  و اما این کشور قدرتمند است ؛بینید منطقه پایگاهی رسمی از جمهوري اسالمی نمی

را ندارید، این قدرت  امکان مواجهه با آن) دشمن(قدرت برخاسته از چیزي است که شما 

پادگان جمهوري اسالمی : وي تصریح کرد. بر اساس منطق دفاع از مظلوم برابر ظالم است

دل و عاطفه این مردم است، در این دنیاي پرظلم، جمهوري اسالمی در برابر ظالمان 

از ایران جدا فلسطین را توانید  نمی ،هرچه دارید به کار ببرید) دشمن(ایستاده است، شما 

  .چون این اعتماد وجود دارد که جمهوري اسالمی مدافع حقیقی فلسطین است ؛کنید

  برجام T اختالف بر سر تفسیر بند

ضمیمه اول  Tسازي درباره بند  المللی انرژي اتمی خواستار شفاف مدیر کل آژنس بین

آزمایی از مفاد مندرج در این بند، میان روسیه با آژانس و  چرا که بر سر راستیبرجام شد؛ 

 به آژانس در نکردن اشاره  گوید، روسیه می. به وجود آمده استکشورهاي غربی اختالف 

 آزمایی درباره مفاد این بند المللی موظف به راستی این نهاد بیندهد  این بند نشان می

اي نقش  تواند در طراحی و توسعه یک وسیله انفجاري هسته که میهایی  ممنوعیت فعالیت(

این  ،گفتنی است .اما کشورهاي غربی و آژانس با این تفسیر مخالفند ،نیست) .داشته باشند

دونالد «اي پیشتر به دولت  اختالف نظر در حالی مطرح شده است که مخالفان توافق هسته

مندرج در ضمیمه اول توافق  Tاند از بند  جمهور آمریکا پیشنهاد داده ، رئیس»ترامپ

  .نظامی ایران استفاده کند هاي پایگاهاي براي بازرسی از  اي با ایران به عنوان بهانه هسته

  ندارد وجود ایران هاي موشک آزمایش براي ممنوعیتی

 هاي سالح اشاعه عدم بخش مدیر »اولیانوف یلئمیخا« ،»تاس« خبرگزاري نوشته به

 آزمایش از مانع که ممنوعیتی«: گفت وزارت خارجه روسیه تسلیحاتی کنترل و اتمی

 هاي قطعنامه در که قبلی ممنوعیت«: داد ادامه وي» .ندارد وجود شود، ایران هاي موشک

 از شد درخواست ایران از آن جاي به و شد لغو داشت، وجود ملل سازمان امنیت شوراي

 به قادر که آنهایی تنها بلکه موشک، هر نه البته ؛کند خودداري بالستیک هاي موشک پرتاب

» .شود پیروي باید و است توافق از بخشی این. باشند جمعی کشتار هاي سالح حمل

 هاي موشک شود پذیرفته که ندارد وجود دلیلی، هیچ حاضر حال در  ،است معتقد اولیانوف

 :داد ادامه وي .هستند جمعی کشتار هاي سالح دیگر یا اتمی کالهک حمل به قادر ایران

  » چیست؟ ظن سوء این دلیل که دهد توضیح تواند نمی کس هیچ«

  کوتاه اخبار ▼

دانشگاه  ،اند گران دانشگاه برکلی مدعی شدهپژوهش ◄

به  رایانامهملک عبدالعزیز و دانشگاه ملک عبداهللا با ارسال 

مکاري در دانشمندان تراز اول جهان و طرح پیشنهاد ه

که شامل دو بار حضور در سال  ،ازاي یک همکاري مختصر

و دریافت کلیه  ها دانشگاهاین در  و هر بار یک هفته

خواهند  ، از آنها میشود می اتیهاي تحقیق هاي طرح هزینه

که در  ـرا در مقاالت علمی خود  سعوديهاي  نام دانشگاه

 .شوند ـ ذکر کنند هاي معتبر علمی منتشر می فصلنامه

افزایش رتبه عودي از این اقدام سهدف رژیم  گفتنی است،

علمی این کشور در جهان و ایجاد ارتباط میان دانشمندان 

  .تراز اول جهان با دانشجویان این کشور است

ا اشاره بنماینده مردم ارومیه در تذکري  ،پور نادر قاضی ◄

سسات ؤعملکرد م دربارهجمهور  ال از رئیسؤس تدوینبه 

یا ال ما را اعالم وصول کنید ؤیا س«: مالی و اعتباري گفت

سسات ؤور به مجلس آمده و در خصوص این مجمه رئیس

پور خطاب به الریجانی اظهار  قاضی» .گزارشی ارائه دهد

کنید، اما  شما براي تعامل با دولت خودکشی می«: داشت

  ».دولت باید به حق و حقوق مردم توجه کند

رئیس ستاد مشترك نیروهاي  »جوزف دانفورد«ژنرال  ◄

اي با  مسلح آمریکا خواستار ماندن آمریکا در توافق هسته

پایبند ماندن ما به توافقاتی که آنها «: وي گفت . ایران شد

ها براي امضاي توافق  طرف دیگرایم، بر تمایل  را امضا کرده

از خروج «: دانفورد اضافه کرد» .با ما اثرگذار خواهد بود

تواند بر مذاکرات احتمالی ما با کره  اي می توافق هسته

  ».شمالی اثرگذار باشد

 پژوهشگاه الملل بین امور و فناوري معاون ،بزمی منصور ◄

 در ایرانی تمام پاالیشگاه ساخت و طراحی ازصنعت نفت 

 تخریب به توجه با: گفت و داد خبر سوریه کشور

 برنامه که دارد نیاز پاالیشگاه به کشور این ها، زیرساخت

 احداث آماده و طراحی ایرانی تمام صورت به آن ساخت

 اجرایی ثالث کشورهاي گذاري سرمایه با کهاست  شده

  .شد خواهد

 ناوگان وارد ATR هواپیماي فروند دو امروز است قرار ◄

 دارد قصد  هایی قرارداد قالب در هما .شود کشور هوایی

 فروند 80 ایرباس، فروند 100 شامل ،هواپیما فروند 200

 خود ناوگان وارد و خریداري ATR فروند 20 و بوئینگ

 و ایرباس فروند سه تاکنون قراردادها این محل از. کند

  .است شده هما ناوگان وارد ATR فروند چهار

وزیر مهاجرت دانمارك با انتشار یک کاریکاتور موهن  ◄

کار  این استگفته  )ص(منتسب به پیامبر گرامی اسالم

ها  نشانه وجود آزادي بیان در دانمارك است و دانمارکی

  !افتخار کنند کاريباید به چنین 


