
  

  

  

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

  1396 آبان 13 شنبه 4694 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه
 رحم هم رفتند سراغش به گرفتن کمک براي و بستند امید او به که آنهایی به حتی آمریکا

 نوکر اینها نیستند؛ راضی هم مصدق امثال به حتی اینها یعنی مصدق دکتر مثل نکرد؛
.پهلوي محمدرضاي مثل خواهند، می خور توسري خواهند، می سرسپرده خواهند، می  

 )11/8/96(  

  ***النه جاسوسی آمریکا گرامی باد استکبارستیزي و تسخیر آبان روز ملی 13***
  

  ستیزي ملت ایران منطق استکبار      روز حرف ▼

 با مبارزه ملی روز و آموز دانش روز آبان، 13امروز 

جهانی است که به مناسبت اقدام دانشجویان  استکبار

در تسخیر النه جاسوسی ) ره(مسلمان پیرو خط امام

گذاري شده است؛ روزي که به مناسبت  گونه نام این آمریکا، 

ساله نداهاي مرگ بر آمریکا،  رداشت این حماسه، ه گرامی

. شود می انداز در فضاي کشور طنین... ئیل ومرگ بر اسرا

آموزان  و اعتراض دانش 58آبان  13اقدام دانشجویان در 

از آن، تنها  پیششاهی درست یک سال  علیه رژیم ستم

خواهی ملت ایران است  اي از استکبارستیزي و عزت گوشه

به عبارتی، . اریخی داردهاي عمیق عقیدتی و ت که ریشه

و موارد » سبیلنفی «بر تأکیداتی که شرع مقدس بر  افزون

مشابه دارد، استکبارستیزي ملت ایران، مبتنی بر تجربه و 

 با غرب رابطه تاریختوضیح آنکه . محاسبه منطقی است

 که است اي سکه روي دو دهنده نشان خوبیبه  ایران مردم

 روي یک هستند؛ جریان در مه مخالف جهت در اتفاقاً

 عزت، آزادي، استقالل، خواستار که هستند ایران ملت سکه

 گر سلطه کشورهاي آن، دیگر روي و نداقتدار و پیشرفت

 اسارت به خواهان که قرار دارند آمریکا ویژه به و غربی

 وابستگی و ذلت ملت، این آزادي نفی ایران، ملت کشاندن

 به و تاریخی تجربه بنابراین،. هستند آنها براي ضعف و

 کشورهاي به نسبت ایران ملت تاریخی حافظه، عبارتی

 چیزي این و باشد گونه این هم باید و است بدبین غربی

 به بخواهد یا باشد کرده تلقین ملت این به کسی که نیست

 کند؛ نمایی بزرگ زمینه این در اینکه یا کند تحمیل آنها

واقع، استکبارستیزي  در. حال است و گذشته واقعیات بلکه

هاي استکباري در  در عملکرد ظالمانه قدرتملت ایران 

نگاهی به تاریخ و شرایط . دارد ریشه برابر ملت ایران

 ،عماري؛ تحمیل قراردادهاي استاستکنونی، مؤید این ادعا 

به ملت ایران،  1919 و 1907 ،1915مانند قرارداد 

از جنگ  پسانداختن هولوکاست در ایران در جریان و  راه

در ایران، سرنگونی دولت  ها انگلیسیجهانی اول و حضور 

مردمی دکتر مصدق، حمایت از دیکتاتوري نظامی 

 28از کودتاي  پسمحمدرضا پهلوي و تضمین حکومت آن 

ي از همین دیکتاتور در جریان مبارزات طرفدارمرداد، 

انقالبی و تالش براي انجام کودتا به منظور حفظ سلطنت 

هاي  مردمی قدرت ضد و استکباري رویکرد از هایی نمونه ،...و

اسالمی نیز آنها  انقالباز پیروزي  پس. غربی در ایران است

اند در مسیر ملت ایران  به طرق مختلف سعی کرده

 .داندازي کنن سنگ

  اي دیگر فتنه                                        گزارش روز▼ 

گروه از این عراق یک گام بزرگ دیگر تا نابودي کامل داعش و پاکسازي کامل 

هشت روز مبارزه با داعش در این نیروهاي عراقی در کمتر از . تروریستی و تکفیري برداشت

 آن وارد شدند موفق القائم، شهرستان آزادسازي از مرحله دومین در ، روز گذشتهمنطقه

 ،»سعده« برق ایستگاه ،»الغزه« ،»سعده« پلیس مرکز ،»االغوات تل« منطقه هفت و دهش

حیدر « ،از آزادسازيساعاتی پس  .کنند آزاد را »البوحاجم« و »النهضه« ،»البطیخه«

 غرب در واقع القائم منطقه کامل عراق نیز با انتشار پیامی آزادسازي وزیر نخست »العبادي

 منطقهي این ساز که آزادي توجهیاما نکته قابل  ؛گفت تبریک قعرا مردم به را کشور این

خبري بود که پس  ،کرده است هاي نیروهاي عراقی متفاوت ها و پیشروي را با دیگر پیروزي

ها بر روي  قائم از لوث وجود داعشیر فتح و موفقیت عراق در پاکسازي از انتشار خب

 این در پیامی سعودي عربستانرژیم  ،خبر اینساس بر ا. ها قرار گرفت خروجی خبرگزاري

! گفت تبریک ،یاد شده است »برادر کشور«به  از آن به عراق که در این پیام را پیروزي

هم  ري و عقیدتی داعش ومبانی فکزرگ گروه تروریستی داعش که هم سس و حامی بمؤ

به دولت عراق و  ها کترین کم کرد و از کوچک تجهیزات و منابع مالی داعش را تأمین می

افزایی  ر سایه وحدت و همکرد، حاال که د ریه براي مبارزه با جانیان داعش دریغ میسو

کند خود را حامی  تالش می ،ت منطقه تغییر کرده استسیه معادال، ایران و روعراق، سوریه

و  پیامی که بیشتر از آنکه به سران! تکفیري نشان دهد تروریسمو مخالف با  منطقهمردم 

به نمایش  سعود را ک کند به عراق نزدیک شوند، شکست و ناتوانی آلشاهزادگان کم

 درگیري در اش براي هد عربستان با شکست خوردن پروژهد و صد البته نشان می گذارد می

است و ایجاد فتنه جدید به دنبال  قدرت روزافزون محور مقاومتاز ترس  نطقه وم

با تالش این کشور  که پیشتر اي را تدارك ببیند تنهه عراق فبا نزدیک شدن ب کوشد می

 .هاي آن نمایان شده بود هاي سیاسی شیعه در عراق نشانه براي تماس با برخی از چهره

  !کاري نکردند فتنهسران                              ویژه خبر▼ 

مردم بعد از انتخابات معترض « :گفته است برانگیز ملتأاظهار نظري ر د یفائزه هاشم

و انتقام؟  نهیچقدر ک. تگریرو آنها بودند نه هدا آمدند و محصوران دنباله ها ابانیشده و به خ

که ادعا  میشنو یم« :است هافزود يو» .دش یتاکنون تمام م دیبا ،هم بود يشتر نهیاگر ک

کنند؟  یکردند که عذرخواه ییکنند، مگر چه خطا یعذرخواه دیکنند که محصوران با یم

چون از  ؛آمدند ها ابانیدارد و مردم به خ یآمد ابهامات یبرگزار شد که به نظر م یانتخابات

را  ردمو خانم رهنورد که م یکروب ،يموسو يآقا. شدند دیها ناام به اعتراض یدگیرس

اتفاق  کی 88سال  يها اعتراض .مردم بودند يرو ، بلکه آنان هم دنبالهنکردند تیهدا

در ادامه  یهاشم فائزه ».شده توسط آنها يزیر کار برنامه کیبود و نه  یخودجوش و مردم

مختلف شاهد  يها فیط يکه در جامعه از سو یاز مطالبات عموم یکی« :است هگفت

و مردم بزرگ ایران فراموش  ند که افکار عمومیگفته نمانا» .رفع حصر است م،یهست

 پیشخورده  زدهاي شکستیکی از نام، 88فتنه  ینابخشودن انتیخ يدر ماجرااند که  نکرده

وي و  ادامهگیري اعالم پیروزي کرد و جرقه فتنه آن سال را روشن کرد و در  از پایان رأي

کردند که  یبه آشوب کیتحرسران فتنه با دامن زدن به دروغ تقلب در انتخابات، دیگر 

 دیدهآن تدارك  يها برا سال سیو انگل، رژیم صهیونیستی کایآمر یجاسوس يها سیسرو

نکته دیگر اینکه مطالبات عمومی امروز مردم حل مشکالت . دندیکش یبودند و انتظارش را م

  .اقتصادي است و چنین موضوعاتی دغدغه مردم نیست



  

  اخبار▼ 

  بود درصدي 70 جمع نبود، اجماع جمنا

 در اینکه بر کیدتأ با نیروهاي انقالب اسالمی مردمی جبهه عضو بابایی، حاجی حمیدرضا

جمهوري  ابات ریاستدر جریان انتخ جمنا در آنچه از بیش وحدت به باید اصولگرایی جریان

 درصدي 70 معج جمنا: داشت اظهار برسیم، افتاد اتفاق دوازدهم در ابتداي سال جاري

عضو جبهه مردمی نیروهاي  .افزایش پیدا کند میزانکه البته باید این  نبود اجماع اما ؛بود

 با و کنند می وگو گفت و بحث که دارند حضور جبهه این در افراد از بسیاري: گفت انقالب

 ها بحث از بسیاري باید ،کنیم می حرکت بیشتر حداکثري اجماع سمت به اینکه به توجه

 ها برخی اینکه درباره جلسهمدان در م مردم نماینده. شود گیري تصمیم آن درباره و مطرح

: گفت شوند، جایگزین جوانان و رفته کنار پیرمردها باید اصولگرایی جریان در معتقدند

 و صنوف جامعه، اقشار همه از که دارد این به نیاز دیگري جبهه هر یا اصولگرایی جریان

 کسی و کنند ورود باید همه اصولگرایان ،بنابراین. کنند فعالیت آن در سنی مختلف مقاطع

  .ندارد شک زمینه این در

  قدردانی سردار سلیمانی از ابراز همدردي رهبر معظم انقالب

 مناسبت به قوا کل فرمانده و اسالمی انقالب معظم رهبر تسلیت پیام صدور پی در

 و الطاف از پیامی در سپاه قدس نیروي فرمانده سلیمانی، حاج قاسم پدر سرلشکر درگذشت

 گونه این در تان کوچک سرباز دیدن«: استدر این پیام آمده . کرد قدردانی له  معظم محبت

 شود می موجب ارزشمندتان و سنگین بسیار هاي مسئولیت کنار در طبیعی، حوادث

 اثر در که باشد مصیبتی از تر بزرگ ام خانواده و حقیر براي عالی حضرت محبت شرمندگی

 محبت از ار ما که الهی نعمت این شکر از را خود و شد حادث ما بر تعالی باري مشیت

 از«: است سردار سلیمانی افزوده» .دانیم می عاجز فرمود، مند بهره امرمان ولی بزرگوارانه

  حضرت ارزشمند و برکت با وجود فداي را ما ناقابل عمر خواهانیم عاجزانه متعال خداوند

 آن به زمانی هر از بیش ایران بزرگوار ملت و اسالمی جمهوري اسالم، جهان امروز که عالی

  » .بنماید است، ازمندنی

  علوم وزیر معرفی در روحانی عملکرد از گر یک فتنه دفاع

: گفت برد، تا سال گذشته در زندان به سر می فعال فتنه که عواملاز  ،زاده تاج مصطفی 

. اند داده يرأ شما به ها وعده این تحقق ايبر مردم که است این روحانی آقاي به ما حرف

. هستید خود هاي وعده اجراي به موظف ملی و انسانی لحاظ به و عرفاً و شرعاً نیز شما

 اگر است، بسته میلیونی 24 حمایت وجود با روحانی پاي و دست: افزود در ادامه زاده تاج

 !کرد واهندخ نابودش کنند، نمی حمایت وي از دیگر هم میلیون 24 این که کنند احساس

این . باشد داشته هم را الزم تعامل خواهد می حال عین در روحانی آقاي که کنم می فکر من

 نیست معنا این به اما کرد؛ تعامل روحانی علوم وزارت ماجراي همین در :گر گفت فتنه فعال

 نیاز دانشگاه حمایت به داند می روحانی که چرا ؛کرد معامله دانشجویان حقوق سر بر که

  . دارد

  !در مواجهه با ایران هویج و چماق پیشنهاد استفاده از سیاست

 راهکارهایی یادداشتی در آمریکا ایاالت متحده خارجه سابق وزارت مقام ،»نفیو ریچارد«

 مقاله این از بخشی در وي .است ارائه داده ایران موشکی برنامه با واشنگتن مقابله براي را

 و آمریکا علیه تهدیدي« را ایران موشکی برنامه ،شده منتشر »افرز فارن« مجله در که

 شکست معناي به ایران از سوي برنامه این ادامه است که نوشته اما خوانده، »متحدانش

 ایران علیه ها تحریم معماران از یکی به او از که »نفیو ریچارد«. نیست برجام اي هسته توافق

 از متشکل وجهی،دو راهبردي زا آمریکا است که کرده پیشنهاد ادامه در ،شود می یاد

 موشکی برنامه سر بر مذاکره براي) هویج و چماق راهبرد به معروف( ها تنبیه و امتیازها

 .کند استفاده ایران

  کوتاه اخبار ▼

 مشهد شهرداري فرهنگی سابق معاون جلیلی، وحید ◄

 الهدي علم آقاي با جلسه یک کارم اوایل همان در: گفت

 تولید کم موسیقی شما که کردند هگالی ایشان .داشتم

 ؛دارد دیگري بحث من مخالفت داشتند تأکید و کنید می

 مخالفت مشهد در موسیقی آموزشگاه کدام با من وگرنه

 ارائه هاي قالب از یکی با تنها من گفتند ایشان !ام؟ کرده

 مبانی مانند موسیقی در من مبانی اما ،مخالفم موسیقی

  . است شانای از بازتر بلکه و) ره(امام

به واشنگتن  به زوديدر نظر دارد  ایتانیخارجه بر ریوز ◄

از توافق  کندمتقاعد را  ییکایآمر يسفر کند تا سناتورها

 هیرا عل يدیجد يها میکرده و تحر تیحما رانیا يا هسته

به  دیجد يها میچرا که اعمال تحر ؛تهران اعمال نکنند

در این ن جانسو سیبور. لطمه خواهد زد يا توافق هسته

مهار  يرا برا يریتدابممکن باشد  دیشا: اظهار داشتباره 

بر توافق  ریتداب نیم ایخواه ینم ما یول (!)میاتخاذ کن رانیا

  .بگذارد ریثتأ يا هسته

و  یمل تیامن یعال يسابق شورا ریدب ،یلیجل دیسع ◄

 تریدر دولت دهم در صفحه توئ يا مسئول مذاکرات هسته

کردن جمع  و اراك راکتور يزیر بتن« :نوشت خود

کار را هر  نینداشت، ا نیاز همه مذاکره نیبه ا وژهایفیسانتر

  »!بماند یاقب ها میتحربلد بود انجام دهد و آخر هم  یکس

: گفت مجلس اقتصادي کمیسیون رئیس ،پورابراهیمی ◄

 گویا که است این است، وارد ها دولت به همواره که انتقادي

. ندارند بودجه لوایح عملیاتی تدوین و تهیه براي عزمی

 سال بودجه الیحه که است این دولت از مجلس درخواست

  .دکن تصویب عملیاتی و بینانه واقع شرایطی در را 97

 ،شده آغاز کربال شهر در گذشته شب از که بارانبارش  ◄

 اربعین زائران و داران موکب و گرفت شدت امروز صبح

 رسانی اطالع پایگاه گزارش براساس .غافلگیر کرد را حسینی

 احتمال، ها ریزش تشدید و تداوم صورت در ،االربعین

  .ها وجود دارد و خیابان معابردر  گرفتگی آب

آموزش و  ریوز ،ییمحمد بطحادیس ضاحیطرح است ◄

 دیکل یاسالم يمجلس شورا ندگانینما يپرورش از سو

 ای آموزش و پرورش ابقا ریوز ضاحیمحور عمده است. خورد

 يها استفاده سوء انیجر در متهم يروهاین و رانیمد يریکارگ به

گذشته عنوان  يها در طول سال انیفرهنگ رهیصندوق ذخ

  .شده است

جمهور  رئیس ،جان اف کندي ترور اسناد سوم بخش ◄

 553 حدود ،سند 676 حدود از. شد اسبق آمریکا منتشر

 مرکزي اطالعات سازمان محرمانه هاي فایل به مربوط سند

 پژوهشگري و محقق هیچ این از پیش که است )سیا( آمریکا

  . بود آنها را ندیده


