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 !بزرگ مسلمانان فهيوظ              روز حرف▼

اعظم)ص(، مانند  امبریدر سالروز والدت پ یمعظم رهبر مقام

 .نمودند انیرا ب یمهم اناتیو خطاب به مسلمانان ب هرسال

 :هکشروع کردند  یمسئله اساس یناسخنان خود را با  شانیا

است که  نیا نیمؤمن فهیوظ ،زمان یهااز دوره یادر هر دوره»

 را بر عهده مأموریتیو چه  خواهدمیچه  هاآناز  نید نندیبب

دو  عظم لهممسئله مهم،  نیدر پاسخ به ا .«گذاردمی هاآن

 ؛نمودند انیمهم را ب فهیوظ

وجود داشته است و  یاصرار» ؛اسالم تیجامعاداء حقّ  -الف

منحصر  یقلب دهیو عق یاسالم را در عمل فرد نکهیبر ا دارد

 یهاعرصه ،یو ظاهراً فکر یاسیباطناً س شِیگرا نیا ازنظرکنند؛ 

خارج  دیاز دخالت اسالم با یو مناسبات اجتماع یزندگ مهم

 اوالً»: ستا یضرورمسئله توجه به چند نکته  نیدر ا .«بشود

 یهاقدرت یعمدتاً از سو ،یاسالم ضد درواقعحرکتِ  نیا

 کندیمرا رد  نیا حاًیصر یمتون اسالم .است ایرگ دنبز یاسیس

 نکته دوم ؛ و«میبده تیاهم دیمسئله با نیبه ا هامسلمانو ما 

 میتالش کن ،اوّل یدر درجه»معنا که  نیبد ؛است« اداء حق»

 یهاخودش که به کدام عرصه از عرصه نظر اسالم را درباره

 نیینظر دارد، اقدام دارد، تب هاآندر  ورزد،یاهتمام م یزندگ

 یاست، بعد هم سع نیقدم ا اوّل م؛یکن انیب م،یکن جیترو م،یکن

 .«کند دایمطلب[ تحقّق پ نی]ا میکن

معظم له توجه به چند نکته در خصوص  ؛وحدت مسلمانان -ب

 ضهیفر کیاتّحاد مسلمانان » -0دانستند:  یوحدت را ضرور

 عنوانبهرا  نیا ست؛یدلبخواه ن زیچ کی نیااست؛  یقرآن یِقطع

 کی هامسلمانوحدت و اتّحاد » -0 .«مینگاه کن دیبا فهیوظ کی

 طیکنند به خاطر شرا الیخ یکه حاال بعض ستین یکیامر تاکت

 یامر اصول کینه،  م؛یمتّحد باش گریبا همد یستیما با یخاص

بر وحدت  یاسالم یما در جمهور نکهیعلّت ا» -3 .«است

 .«است ادیاست که فاصله ز نیا ،میکنیم تأکید ادیز ن،یمسلم

 ،یادر هر نقطه ،یالزم است که هر کس»تحقق وحدت  یبرا -0

اتّحاد باشد؛ و  مهمکه حضور دارد، محور بحث  ییدر هر جا

 م،یکن یزیربرنامه م،یکن ضیتحر م،یکن نییتب م،یبحث کن

از اهداف نظام  یکی» -5 .«هانهیزم نیدر ا میکار کن میتقس

 نیتمدّن نو جادیا ،یو اهداف انقالب اسالم یاسالم یجمهور

 نیا .امروز اتیواقعو  قی، حقاهاتیظرفاست: با نگاه به  یاسالم

شاخص » -6 .«ستین ریپذامکان یو سنّ عهیکار جز با اتّحاد ش

در  تیجد .«است نیفلسط مسئله ن،یاتّحاد مسلم یبرا عمده

روابط با  یسازیعاددر جهت وحدت است و  نیمسئله فلسط

 .به وحدت است انتیخ ،یستیونیصه میرژ

 )نویسنده: مصطفی برزکار(

 

 

 
 

 
 

 !مقاومت نماييقدرت                              روز گزارش▼

 هیدر تنف سور کایآمر انیمواضع نظام هیعل یمتعدد یگذشته حمالت پهپاد شب چهارشنبه

ه پایگاه آمریکایی ب یرساختیدر عرصه ز ویژهبه ادیز هایخسارتد آمدن موجب وارانجام شد که 

 ؛است یذکر چند نکته ضرور ،حمالت و اتفاقات نیدر رابطه با ا .شد

کامل  یو در جهت نابود هیمقاومت در شرق سور یهااتیبعد از عمل -0 تحليلي: هایگزاره

منطقه  نیتنف را به اشغال درآورد و ا ه،یعراق و سور نیقطع ارتباط مقاومت ب یبرا کایداعش، آمر

 نیبر ا یمبتن کایراهبرد آمر .خود قرار داد ینظام هایایگاهپ جادیو احوزه نفوذ خود  عنوانبهرا 

مقاومت  یرا اشغال و دسترس هیعراق و سور یمرز هایگذرگاه ریاشغال تنف، سا باگزاره بود که 

را با شکست  کایآمر یبوکمال، استراتژ یمقاومت با آزادساز انیجر ؛اما در همان مقطع ؛قطع شود

، هاتروریستآموزش  یبرا یمنطقه به محل نیدر تنف، ا کایزمان حضور آمراز  -0 .مواجه کرد

 نیالبته در کنار ا .شده است لیتبد هاگروه نیبه ا زاتیداعش و انتقال تجه هایهستهاز  تیحما

خود استفاده  ینظام یهااتیعمل جهتازآنمنطقه حضور و  نیدر ا هاصهیونیست ،موارد

مرکز  نوعیبهو  یو جاسوس یکیو لجست یآموزش گاهیپا کیمنطقه به  نیا درواقع .کردندمی

منطقه به  نیاز ا یستیونیصه میحمله به تنف در پاسخ به حمالت رژ -3 .شده بود لیتبد یاتیعمل

خود  ینظام هایعملیاتمنطقه در جهت  نیاز ا میرژ نیبار بود که ا نیاول یبرا نیتدمر بود که ا

محدود با حجم  یو ضربه نظام موقعبهبر پاسخ  یمقاومت مبتن دیراهبرد جد -0 .کردمیاستفاده 

 میرژ .است یستیونیصه-ییکایمحور آمر یاز اقدامات بعد یریجلوگ یخسارت باال برا

 یاز مرزها هادرگیری داشتننگهخارج  یبرا یاتیدر مقابل به دنبال گستره عمل زین یستیونیصه

 -5 .بار از منطقه تنف صورت داد نیمنظر بود که حمله خود را ا نیاست و از هم یاشغال نیفلسط

سفر  نیسفر کند و در ا هیبنت به روس یشد که نفتال نیمنجر به ا یو اقدامات کنون اتیعمل نیا

قرار  هیروس رشیکه مورد پذ یامر ؛قرار داد یو مقاومت هراس یهراس رانیتمام توان خود را بر ا

در برقراری دو کشور  کینزد وندینشان از پ هیمسلح به روس یروهایستاد کل ن سیسفر رئ .نگرفت

حفظ  گی کشورش برایآماداز  ،وزیر دفاع روسیه« سرگئی شویگو»نیز اخیراً  .داردامنیت سوریه 

 صورتبهروسیه و ایران »بود،  کرده تأکیدخن گفته و سهمکاری نظامی متنوع و پویا با ایران 

طح از روابط راهبردی در س نیا .«دالمللی در سوریه هستنفعال در حال مبارزه با تروریسم بین

بدون درخواست دولت رسمی که زیر پای عوامل خارجی  حمایت از جبهه مقاومت در سوریه،

 یستیونیصه میرژو از این میان،  کندمیرند را سست سوریه در خاک این کشور حضور دا

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .ستی حضورش در سوریه را لمس کرده استس ازپیشبیش

 !گيریتصميمدر حران ب ؛و آمريکا اروپا                       ه   خبر ویژ▼

 یخارج استیس»، گفت: رهبر معظم انقالب اناتیاز ب شیپ یدر سخناندیروز  جمهوررئیس

 گره آن مانند و مذاکره به را کشور اقتصاد .است گانیهمسا ژهیوبه ایکشور تعامل گسترده با دن

دچار بحران در  هاییو اروپا کایاما آمر میهست بندیپا میما به آنچه تعهد کرد م،یزنینم

دولت برای سرانجام یافتن مذاکرات وین، تعهد طرف  هایخواستهاز یکی  .«هستند یریگمیتصم

 ندهینمااین رابطه  آمریکایی برای عدم بدعهدی مجدد و خروج دوباره از توافق برجام است که در

 یمنطق کایاز آمر یضمانت برجام افتیدر یبرا رانیدرخواستِ ا»: کرد تأکیدنیز  نیدر و هیروس

 .«دخوانی دارتنها با عرف دیپلماتیک بلکه با عقل سلیم ابتدایی نیز هماین ]خواسته[ نه .است
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 اخبار ▼

 ؟!اقتصاد کيستوضعيت امروز مقصر 

، گفته است: رسال اخی 02اقتصاد ایران در  تشریح در (وزیر اقتصاد دولت اصالحات) «حسین نمازی»

قرار  موردتوجهالمللی پول جمهوری آقای هاشمی نظر و پیشنهادهای صندوق بیندر دوره ریاست»

ای برای امضا به من دادند و در از طرف بانک مرکزی پوشه 80اردیبهشت سال  لیاوادر  .گرفتمی

متن  .رئیس صندوق بود ،آقای کامدسو با ایتفاهم نامهآن پوشه حاوی  .کردند تأکیدمورد فوریت آن 

ایجاد نظام قیمتی و ارزی مبتنی بر بازار، اصالحات قیمتی افزایش قیمت  ؛بودبند  06نامه شامل تفاهم

 اجازه ،قیمتی هایکنترل و ضمنی هاییارانه انواع تمامی حذف ضرورت های نفتی داخلی،فرآورده

 کارشناسی نظرات از استفاده و هابانک به بیشتر استقالل دادن خصوصی، اعتباری مؤسسات به فعالیت

توسط مکانیسم بازار و رفع  نرخ ارز تعیین ،متمرکز حسابرسی به نسبت صندوق و جهانی بانک

با آغاز کار  60این تفاهم عمالً از سال  بود. آنبندهای  ترینمهم نوع کاال به لحاظمحدودیت واردات 

آغاز « های تعدیل اقتصادیسیاست»زدایی با عنوان های تنشدولت آقای هاشمی در راستای سیاست

هم سرعت بیشتری گرفت و  نرخ ارز ها رو به افزایش گذاشت و افزایشبه همین دلیل قیمت .شد

در سال ها ادامه داشت و قای هاشمی این سیاستدر دور دومِ آ .های نارضایتی مردم فراهم آمدزمینه

آغاز به کار کرد آقای خاتمی  86در دولت اصالحات هم که از سال  .سیدردرصد  52نرخ تورم به  80

 ."ادی آقای هاشمی استهای اقتصهای اقتصادی من همان سیاستسیاست"رسماً اعالم کرده بود که 

 طالبان! ضورحانستان در ايران، بدون همسايگان افغ نشست

انستان روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغ

، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و وزرای خارجه ایراننشست این در  .شودتهران برگزار می

 طعی شده است ولیقمجازی  صورتبهنیز وزیر خارجه چین حضور  .کنندترکمنستان شرکت می

برها حاکی از خ .واهد کردخحی در این نشست شرکت هنوز مشخص نیست که روسیه در چه سط

در نخستین نشست وزرای خارجه  .است نشدهطالبان برای شرکت در این نشست دعوت  آن است که

 08کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان که  6

مجازی و به ریاست پاکستان برگزار شد، توافق شد که دور بعدی این نشست در  صورتبه ورماهیشهر

کشورمان طی سخنانی در این نشست از  حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه .تهران برگزار شود

پیشبرد  منظوربهآمادگی جمهوری اسالمی ایران برای در اختیار گذاشتن تمامی امکانات خود 

ا اعالم بسخنگوی وزارت امور خارجه « زادهسعید خطیب» مهرماه 06 .االفغانی خبر دادمذاکرات بین

نشست تهران ادامه  کار دستور .این نشست یک روزه خواهد بود»افزود:  برگزاری این نشست،

 این کشورها متمرکز خواهند بود که .مجازی برگزار شد صورتبهوگوهایی است که در دور اول گفت

 .«به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند

 مراجع عظام تقليد درباره مسدود کردن فضای مجازی!نظر 

 دستورکاهش سرعت اینترنت در »ضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی گفت: ع

حمد امیرآبادی ا .«کمیسیون مشترک نیست؛ ما به دنبال قانونمند کردن فضای مجازی هستیم کار

های تحریم باوجودمثالً ؛ برخی از مواد طرح قبلی نیاز به تغییرات دارد» :فراهانی تصریح کرد

های خارجی، چون اینستاگرام و فیسبوک ظالمانه علیه ایران امکان الزام به بازگشایی دفاتر شرکت

ها بدون توجه به قوانین توان اجازه داد که این پلتفرمدر ایران وجود ندارد، از طرفی هم نمی ...و

نیست بلکه ما باید در کمیسیون  حلراهفیلتر و مسدودسازی  .کشور ما هر فعالیتی انجام دهند

 عنوانچیهبهمن »وی افزود:  .«این را بررسی کنیم و به یک راهکار عملیاتی برسیم دقتبهمشترک 

هم عضو  رتبهیعالهای اجتماعی خارجی نیستم، بنده و بسیاری از مسئوالن موافق انسداد شبکه

ون توییتر در ایران فیلتر هستند؛ وقتی ، چهاآنهای اجتماعی هستیم که برخی از همین شبکه

دلیل انسداد و فیلترینگ چیست؟! معنی  واقعاًای فعالیت دارند مسئوالن کشور هم در چنین شبکه

 اندر دیدار اخیرش شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سیرئهمین موضوع، در  .«ندارد

اما  ؛های فضای مجازی باید مدیریت شودولنگاری»: با رئیس مجلس شورای اسالمی گفته بود

ین حوزه علمیه قم و مراجع عظام تقلید بر مسدود کردن گویم که نظر جامعه مدرسصراحتاً می

 .«این فضا نیست و نباید جلو فضای مجازی گرفته شود

 اخبار کوتاه

 /هبر معظم انقالب رونمايي شدر یو رسانه آذر یهند سايتوب ◄

، امام جعفر )ص(اعظم امبریپ الدیم امیا دنیفرارس با زمانهم

و رسانه  یهند سایتوب تیوحدت، فعال هفته و)ع( صادق

 اهللتیدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آ یرساناطالع گاهیپا یآذر

 یرساناطالع گاهیپا .شد ( آغازIR.KHAMENEI) یاخامنه

IR.KHAMENEI  کرده است، اخبار،  به کارآغاز  0300که از سال

را پوشش داده  یرهبر انقالب اسالم رهیو س شهیمنظومه اند انات،یب

 .پردازدیمختلف م هایزبانو انتشار محتوا به  دیو به تول

 /است شتريب سياهلل از ارتش انگلحزب یروهاي: تعداد نتايمز ◄

اهلل حزب رکلیسخنان دب کهیدرصورت»: نوشت انگلیسی هینشر

 یگروه از ارتش لبنان و حت نیا یروهایباشد، تعداد ن قیلبنان دق

را با  یاهلل قدرت بزرگحزب .خواهد بود شتریب زین سیارتش انگل

 یلبنان یهاگروه گرید زاتیکرده و تجه جادیا رانیا تیحما

 .«کنندینم یبرابر هللاارتش لبنان با حزب ازجمله

 /يابدميتنش ميان ايران و عربستان پايان : يمنبع عراق ◄

 زبانیعراق م»گفته:  ومیال ایمنبع در دولت عراق به روس کی

 ییآن، همگرا یو عربستان بوده که ط رانیا انیچهار نشست م

به  ،یمرحله آت یموضوع ط نیو ا جادشدهیا هاآن انیم یادیز

این  بینیپیش .«منجر خواهد شد دو طرف انیتنش م انیاعالم پا

تهران و ریاض در حالی است که  مابینفیمنبع از پایان مسائل 

صمیمانه بوده اخیر دوستانه و  اینشستهبه اذعان هر دو طرف، 

 .اما موضوعات زیادی همچنان باقی مانده استاست، 

: خبر داد صمت ریوز ؟/شودميکاهش قيمت خودرو محقق آيا  ◄

 ونیلیم 6.0از  شیخودرو توسط خودروسازان به ب دیتول ندهیآ سال»

 میخودرو نخواه یبرا یکشقرعه گرید و دیدستگاه خواهد رس

قیمت خودروها تا پایان سال کاهشی خواهد  ،عقیده وزیربه  .«داشت

 .ودرو شاهد خواهیم بودخصنعت  برای یخوب یروزهاشد و 

 راه ریوز معاون مسکن با همکاری چين و ترکيه!/اخت س ◄

ساخت مسکن انجام  یبرا هیو ترک نیبا چ یمذاکرات»: گفت

کار و مصالح از خارج وارد شود، بلکه  یروین ستیقرار ن .میاداده

 میکشورها هست نیا اتیو استفاده از تجرب یدنبال انتقال تکنولوژ

 .«میبساز یک سالرا تا  میدار ازیکه ن ییهامسکن میتا بتوان

 /که گذشت! ایهفتهدر  سيانگل گيل چهره نيمنفورتر ◄

هواداران  وکاسل،یو ن پاالسستالیامروز کر یباز هیحاش در

چون  یکه در آن القاب یبا در دست گرفتن بنر پاالسستالیکر

سلمان نسبت داده شده بود، به گر و قاتل به بنشکنجه ست،یترور

 .باشگاه انتقاد کردند نیبر ا هایسعود تیمالک

آستان  تیتول دستور با مشهدی/ چهارقلوهایه خانواده امام بأفت ر ◄

 ی)ص(، خانواده چهارقلوها اکرم امبریپ الدیدر شب م یقدس رضو

 بر عالوه .قرار گرفتند ژهیو تیتحت حما یتازه متولد شده مشهد

 یهانهیهز هینوزادها در حال حاضر کل نیا مارستانیب نهیهز تأمین

 یآستان مقدس قدس رضو یاز سو یک سالبه مدت  هاآن یجار

مسکن  نهیهز تأمین نیهمچن «یمرو» .پرداخت خواهد شد

 .قرار داده است تأکیدخانواده را به مدت سه سال مورد 
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