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 !بدون خشونتانقالب                  روز حرف▼

 !است نرسيده پايان به خشونت هاانقالب پيروزی با تاريخ، طول در

 برابر در كه عناصری برخی با قدرت، به دستيابی از پس انقالبيون

 اند،كرده تالش گذشته سياسی نظام دوام برای و كرده مقاومت انقالب

 خون به دستشان افرادی چنين آنكه ويژهبه. اندكرده حسابتسويه

 بر عالوه فرانسه انقالب پيروزی از پس! باشد شده آغشته نيز انقالبيون

 هاتندروی و انقالبی خشونت از جوی چنان شانزدهم، لوئی اعدام

 ديكتاتوری معتقدند آن اساس بر نويسانتاريخ كه شد آغاز

 هاتندروی همين. نبود سلطنتی استبداد از كمتر خواهانجمهوری

 هستيم؛ شاهد ن نيزجها بزرگ هایانقالب ساير در را هاخشونت و

 برخی باشيم آن شاهد نيز اسالمی انقالب پيروزی از پس بود طبيعی

 در و داشته نقش پهلوی رژيم جنايات در كه گذشته رژيم سران از

 ايادی با برخورد. برسند خود اعمال سزای به اند،بوده مؤثر ملت كشتار

 عمومی مطالبه به بلكه نبود، محدودی جمع تقاضای پهلوی رژيم

 بيداد و ستم قرننيم از بيش كه بود شده تبديل زجركشيده مردمی

 .بودند كرده حس وجود همه با را پهلوی خاندان حكومت

 توانستندنمی نيز مختلف هایايدئولوژی با سياسی هایگروه و احزاب

 جانب از همچنان جديد سياسی نظام كه شوند منكر را حقيقت اين

 نيازمند كامل استقرار برای و شودمی تهديد گذشته رژيم ايادی

 كشتار و جنايات در كه است شاهیستم رژيم اصلی عوامل با برخورد

 اشاره ين موضوعا اهميت ربارهد توده حزب. اندداشته نقش ملت

 و كندمی ثابت را مسلم حقيقت يك هاانقالب همه تجربه: »كندمی

 برای هامدت هنوز سرنگونی از پس شده سرنگون رژيم اينكه آن

 از پس هامدت هنوز شده سرنگون رژيم. ورزدمی تالش بازگشت

 لذا. كند مقاومت انقالب برابر در كه دارد را آن نيروی ونیسرنگ

. شودمی آغاز بلكه پذيرد،نمی پايان حاكم رژيم سرنگونی با انقالب

 و كرده سركوب كامل طوربه را شده سرنگون رژيم بايد پيروز انقالب

 ايجاد انقالبی جو چنان بايد پيروزمند انقالب. بركند را آن هایريشه

 «.باشد نداشته وجود اظهار جرئت نقالبضدا كه كند

 ويژهبه و آن سران كه بود هايیانقالب ازجمله اسالمی انقالب اما

 و شوق و شور غلبه كه ندادند اجازه( ره)خمينی امام حضرت

 دوران خائنان و جالدان از ملت كينه و نفرت و انقالبی احساسات

 سابق رژيم به وابسته عناصر عامقتل صحنه به را انقالب عرصه پهلوی،

 جرائم به قانونی رسيدگی برای انقالب هایدادگاه تشكيل. كند بدل

 ازجمله بود، آلوده گناهانبی و مظلومان خون به دستشان كه هايیآن

 بود، همراه اعتراضاتی و انتقادات با هرچند كه بود ایبرجسته اقدامات

 كاسته خودسرانه اقدامات از شدتبه تا شد موجب دستگاه همين اما

 شرايط با متناسب البته قانونی مسيری در مجرمان با برخورد و شود

 همان از ضدانقالب هایجريان هرچند! گيرد قرار دوران آن انقالبی

 نماد را آنان انقالب، هایدادگاه جايگاه تخريب با تا كردند تالش ابتدا

 )نويسنده: مهدی سعيدی( .كنند معرفی انقالبيون خشونت

 

 

 !داروساز قامت در سياسي طلبانفرصت                        روز گزارش▼

 اقدامی هر تخريب درصدد همواره خارجی و داخلی هایرسانه كمك با غرب به فكری وابستگان

 در كشور مسئوالن تالش تخريب هاآن اقدام آخرين كه هست ايران اسالمی جمهوری سوی از

 .است «وی اسپوتنيك» روسی واكسن خريد موضوع

 جامعه در ترس ايجاد هدف با( مجلس پيشين نماينده) سلحشوری پروانه -1 :خبری هایگزاره

 و فقر. است تكرار حال در قاجار دوران ايران گويا»: داشت اظهار روسی واكسن خصوص در

 در نان تكه برای مردم و گيردمی را مردم جان هوا آلودگی و كرونا. مرگ و بيماری قحطی،

. شوندمی متخصص متملقان و گيرندمی ناديده را متخصصان. دانزباله در سر و طويل هایصف

به  دادن پيشنهادبدون  «عبدی عباس» -2. «بخريد مطمئن واكسن ،نكنيد بازی مردم جان با

 اگر: »دهدنظر می واردات واكسن آمريكايی بوده و هستند، چاکسينههای خود كه طيفیهم

 .«بگيرند را WHO تأييديه بايد پس دارند، مؤثری واكسن و اندقوی واكسن توليد در هاروس

 دقت ضرورتهای گذشته، در دوره هاغربی آلود خباثت عملكرد به نگاهی -1 :تحليلي هایگزاره

 آلوده هایخون واردات موضوع بر عالوه ؛دهدمی افزايش رااز اين كشورها  واكسن خريد در

 گواتماال در سفليس آزمايش چونفراوانی هم هاینمونه شمسی، 70در دهه  كشور به فرانسوی

 آزمايش ،(1990)پوستسياه و اسپانيايی نوزاد 1۵00 روی بر سرخك آزمايش ،(19۴۸ -19۴۶)

 در دنگو ويروس انتشار ،(19۵9)آفريقا در ايدز آزمايش ،(1931)پورتريكو در سرطان به كردن مبتال

گيری با بهره اخير سده در هاغربی جنايات عمق...  و( 19۸2 -19۸1) باكو و پاكستان افغانستان،

 بهداشت سازمان قطعی تأييد هنوز دنيا در واكسنی هيچ -2. دهدمی نشان راوسازی سوء از علم دار

 درمان و دارو كرونا ويروس .هستند اضطراری تزريق مجوز مرحله در همه و نكرده دريافت را جهانی

 زنجيره تا است جهان كشورهای اميدواركننده هایافق از يكی كرونا واكسن ولی ندارد مشخصی

 بيماری بتوانند اين دنيا سالمت نظام اندركاراندست و دنكن قطع كوتاه حتی مدتی برای را بيماری

 مجارستان، آرژانتين، روسيه، كشورهای در «وی اسپوتنيك» روسی واكسن -3. كنند كنترل را

 تأييد و استفاده... و الجزاير بوليوی، بالروس، پاكستان، عربی، متحده امارات مكزيك، صربستان،

 ايران دشمنان برای خود دارهدف و نسنجيده هایسخن با داخلی سياسيون از برخی اما ؛است شده

 و غذا سازمان نظر .كنندیم فراهم یارسانه خوراک ،اندگرفتار آمده كرونا باتالق در خودشان كه

 است سال 10 از بيش ؛است الخطابفصل در خصوص استفاده از هر واكسن خارجی كشور یدارو

 كشور در مصرفی داروهای بر و كرده دريافت مجوز بهداشت جهانی سازمان سوی از سازمان اين كه

 و سازیدارو حوزه در ،سياسی فعال يا سياست علم تخصصی رشتهبا  افرادی اينكه. دارد نظارت

 ،درمان نه شانهدف ،شوندمی عمومی اذهان يشوتش به منجر و كنندیم اظهارنظر و دخالت واكسن

 زاده()نويسنده: فرهاد كوچك.است سياسی یورزغرض بلكه

 فضايي پيشرفته دانش در ايران مهم گام                         ویژه خبر ▼

 گروه سخنگویبا موفقيت انجام گرفت.  «ذوالجناح» تركيبی برماهواره تحقيقاتی پرتابديروز عصر 

 آوریفن به دستيابی و زيرمداری آزمايش هدف با علمی مهم گام اين»: گفت دفاع وزارت فضايی

 اين»: افزود حسينی مهندس .«است شده انجام كشور در جامد سوخت موتور قدرتمندترين

 توانايی .دنياست روز برهایماهواره با رقابتقابل فنی هایويژگی نظر از ایمرحله سه برماهواره

 برماهواره اين هایويژگی ازجمله كيلومتری ۵00 مدار در كيلوگرم 220 وزن تا ماهواره حمل

 موتور قدرتمندترين به دستيابی فضايی، آزمايش اين هایددستاور ترينمهم از .«است پيشرفته

 علمی محصول اين در رفته كار به جديد هایآوریفن ساير موفق آزمايش و كشور جامد سوخت

 هایماهواره دادن قرار آمادگی آوری،فن تثبيت و تحقيقاتی هایتست از پس برماهواره اين .است

 به موسوم مدارهای در ماهواره دادن قرار امكان، مهم گام اين با .داشت خواهد مدار در را عملياتی

 .شودمی فراهمبرای كشورمان  «آهنگ خورشيد»



 

 

  
 اخبار ▼

 کشورپشت پرده چين هراسي در 

ای نيست اما گردش به شرق در سياست ايران اتفاق تازه»گويد: مین اتاق بازرگانی ايران و چي رئيس

 یتوجهقابلچين با افزايش  اشخصوص روابط ايران و دوست شرقیفكار عمومی در حال حساسيت ا

و در هر اتفاق  كندمیروبرو شده است. افكار عمومی اخبار مرتبط با چين را با حساسيت بااليی دنبال 

و دريای عمان تا استخراج رمز ارز و  فارسخليج. از صيد ماهی در پای يك چينی در ميان است

ساله  2۵به پا شده عليه چين در زمان اعالم مفادی مبهم و كلی از قرارداد  سروصدای. وينكبيت

معتقد است نوعی  مجيدرضا حريری .«است بررسیقابلايران و چين از منظر سياسی امری بسيار 

 ،در همين دوران سختكند، می تأكيدوی  .در انتشار اخبار مرتبط با چين وجود دارد ورزیغرض

ای از مراودات مجيدرضا حريری با اشاره به اينكه رقبای منطقه. ان پولی بلوكه شده در چين ندارداير

، مسئلهستيزی و مانور خبری بر اين چين مسئلهپشت »: معتقد استايران و چين نگران هستند، 

ستيزی نزد مردم چين قطعاً ای و جهانی وجود دارد.های اقتصادی منطقهاميال سياسی و هم رقابت

كسانی  قاعدتاً .دهدمیقرار  تأثيريابد و به آن دامن زده شود، منافع ما را تحت ما هرچه بيشتر نمود 

ای و جهانی خود را در چين نگران هستند و منافع منطقه كه از رابطه خوب تجاری ميان ايران و

زنند و بايد گفت به مسائل و تبليغات را در ايران دامن می گونهاينبينند، خطر از دست رفتن می

ه غرب هستند در منطقه كشورهايی كه بيشتر در اردوگا نيست. مسئلهعت ملی ما در اين حتم منف

 «.رابطه بيشتر تجاری با چين دارند امارات نسبت به ما و مانند عربستان سعودی

 !سکه برای مهريه در مجلس 5تعيين سقف 

سكه  ۵ای در زمينه مهريه شامل تعيين هيچ ماده»كرد:  تأكيدرئيس فراكسيون زنان و خانواده مجلس 

گرفته برخی نمايندگان همگی پيشنهادات صورت  هانياتصويب و تأييد نشده و  ...سكه و 110به جای 

با توجه به در دستور كار بودن تدوين اصالحيه قانون حمايت خانواده، »پور گفت: فاطمه قاسم .«تاس

فراكسيون قصد داشت موضوع مهريه را نيز در همان اصالحيه مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم، 

مطالبه برخی مردان كه در نوسانات اقتصادی مسائلی از باب  تغييرات و اصالحاتی را اعمال كند.

هايی را در پرداخت مهريه برايشان ايجاد شده بود، برخی آقايان نماينده مجلس را بر آن داشت تا طرح

اين ررسی قرار داد، شده را مورد بهای ارائهفراكسيون كليه طرح زمينه اصالح قانون مهريه ارائه دهند.

ها اگرچه رافع مسائل مردان بود، اما مشكالت زيادی را برای زنان در پی داشت. به همين منظور طرح

ها و جامعه كارشناسی، به بررسی دهندگان طرحفراكسيون زنان و خانواده مجلس طی جلساتی با ارائه

ها كه در كميسيون قضايی در دست بررسی قرار دارد، چندی يكی از طرح های مذكور پرداخت.طرح

پيش در جلسه كارشناسی با دعوت فراكسيون از حضور پژوهشگران حقوقی و قضايی و در محل اين 

 .«كميسيون مورد بررسی قرار گرفت و توضيحات مدافعين طرح نتوانست جامعه كارشناسی را قانع سازد

فراكسيون زنان و خانواده مجلس ضامن برقراری موازنه حقوقی ميان زنان و ما در »كرد:  تأكيدوی 

ای باشد كه هم مردان هستيم و اصالحيه مربوط به مهريه نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و بايد به گونه

 .«مسائل مردان را مرتفع سازد و هم در راستای تأمين حقوق زنان باشد

 الملليقطر به دنبال کسب وجهه بين

تارنمای نشريه اقتصادی فوربس با اشاره به سهم قطر از ذخاير عظيم انرژی منطقه در گزارشی 

مدعی شد كه دولت دوحه با اتكا به اين ثروت، به دنبال ميانجيگری ميان ايران و آمريكا و كسب 

اين نشريه با اشاره به روابط دوستانه قطر و آمريكا نوشت:  تكريم و تمجيد كشورهای ديگر است.

بود ولی  فارسخليجكاری توان گفت كه قطر برنده مناقشه با كشورهای عضو شورای هممی»

سروصدا بر اين موضوع نداشته و با ابتكار كويت و آمريكا بی تأكيداز طرفين تمايلی به  كدامهيچ

شيخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزير امور خارجه قطر  اند.سازی روابط را در پيش گرفتهعادی

با ايران شده و  فارسخليجشورای وگوی در مصاحبه اخير با شبكه اقتصادی بلومبرگ خواهان گفت

امير قطر و  كنند.اعالم كرده كه برخی از كشورهای عضو شورا در خلوت از اين ايده حمايت می

وزيرانش فارغ از دغدغه مالی به دنبال كشاندن ايران و آمريكا به پای ميز مذاكره و كسب احترام 

اولين كشوری نيست كه به دنبال  عنوانبهالبته قطر  .«ميان اعضای شورا و تمجيد جهانی هستند

نيز برخی  ازاينپيشالمللی است. نقش واسط در روابط ايران و آمريكا برای كسب وجهه بين ايفای

 اند.؛ تركيه و عمان نيز اين بختشان را آزمودهازجملهكشورها، 

 اخبار کوتاه

رئيس  /است امام راه از فاصله خاطر به امروز مشکل: قاليباف ◄

 هايیوكاستیكم مردم زندگی در امروز اگر»مجلس گفت: 

 است جهت اين به كنندمی تحمل را هاآن مردم و دارد وجود

 چند با فقط بخواهند كسانی اگر .ايمگرفته فاصله امام راه از كه

 به ظلم كنند، خالصه را امام موزه و عكس و عبارت و جمله

 .«اندكرده امام راه و امام

 كلرئيس/ گرددبرمي تومان هزار ۲۰ زير به ارز نرخ: همتي ◄

 نوسان علت» :كرد تأكيددر يك برنامه تلويزيونی  مركزی بانك

 دقت اظهارنظرهايشان در بايد مسئوالن است روانی بيشتر ارز

 تعديل انتظارات اما ندارم، اعتقادی ارز نرخ سركوب به .كنند

 .«رسدمی تومان هزار 20 زير به ارز نرخ و شد خواهد

 با اندشده موفق كاشانی محققان /هاکاشاني بزرگ کار ◄

 انرژی به را قلب حركات پيزوالكتريك، يافتهتوسعه ژنراتور نانو

 اين با. كنند تبديل قلب سازضربان دستگاه موردنياز الكتريكی

 .نيست آن تعويض و قلب باتری به نيازی ديگر ابتكار،

 «مالمد آوی» /ايران انتقام از هاصهيونيست دارادامه هراس ◄

 حال در يرانا» :گويدصهيونيستی می تحليلگر و نويسنده

 اين بايد و است بلندمدت در انتقام عمليات شرايط سازیآماده

 چيزی آن ايران استراتژيكژئو مرزهای .بگيريم جدی را موضوع

 به راست از ما مرزهای كنيد؛می مشاهده نقشه در كه نيست

 ايران سايبری حمله. گرددمی منتهی يمن به جنوب از و ايران

 .«آورد خواهد بار به توجهیقابل و اساسی خسارات

 ،بريده شهر /بيکاری و فقر به اعتراض در عربستان در تظاهرات ◄

 مردم نفری هزاران تظاهرات شاهد عربستان القصيم منطقه در

 نيروهای با درگيری به كه بود بيكاری و فقر به اعتراض در

 .شد منجر سعودی امنيتی

 گردشگری وزير /!شودمي برقرار نوروزی سفرهای ◄

 سفرهايی برای كه شده مقرر كرونا ستاد در»: كشورمان گفت

. كنيم ريزیبرنامه عيد در بهداشتی پروتكل كامل رعايت با

 نشاط و شادی مردم، تا شودمی انجام شده مديريت سفرها

 موج كه است اين بر مشروط هااين همه اما باشند داشته

 .«باشيم نداشته را كرونا چهارم

 مركز مسئول «صفره علی»/ !هايمني هديه آمريکايي به ◄

 دست به دقيق آمارهای اساس بر» :خبر داد يمن روبیمين

 ساخت كه ایخوشه بمب 3179 تعداد و بمب نوع هشت آمده

 .است شده استفاده يمن عليه بوده برزيل و انگليس آمريكا،

 نفر هزار يك از بيش يمن در ایخوشه هایبمب قربانيان شمار

 مناطق در كه هستند كودكانی و زنان هاآن اكثر كه است

 .«شدند كشته مراتع و زراعی

 و افراد از انتقاد شديد اگر :(131 سؤال) احکام سياسي ◄

 و نظام به نسبت مردم بدبينی به منجر كشوری مسئوالن

تضعيف : پاسخ دارد؟ اشكالی شرعی لحاظ از شود حاكميت

نحوی ه افراد ب نظام اسالمی جايز نيست، بايد نقد و انتقاد از

 رفتن نظام اسالمی نشود. سؤال باشد كه موجب زير



 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي

 139۵آذر  2شنبه سه ۴۴73 شماره -نوزدهمسال 

 العالي()مدظلهای امام خامنه
 

م همراه باشد، باز هم اين شور و شوق اگر روزی با خطر ه( پيمايی اربعينراه) اين حركت

 (2۶/۸/9۵ت.)خواهد بود. اين روحيه را بايد نگه داشت؛ اين ضامن بقای كشور اس

 *اربعين سيد و ساالر شهيدان، حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( تسليت باد*

 
 


