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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 خرداد 11شنبه سه 1875 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (ره)خمینیامام 

و در این دنیا شرف را بیمه  به اسالم جان خودش را فدا کردبا عزت و عظمت و با تعهد چمران 

. چمران بمیریدخواهیم رفت. مثل بیمه کرد؛ ما و شما هم خدا را کرد و در آن دنیا هم رحمت 
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 هنر مردان خدا                     روز حرف▼

مزین شده است که مشی و  یمردبزرگروز پایانی خردادماه به نام 

. او را ستاانقالبی  مؤمنمرام او برای زیستن، الگویی برای جوانان 

 کاملی برای جمع میان تعهد و تخصص دانست. توان مصداقمی

ترین تا عالی بغه علمی بود که در عرصه تحصیالتچمران نا -0

علمی دنیا کسب علم  یهادانشگاهسطح پیش رفت و در بهترین 

عالی که محصول نبوغ و پشتکار او بود،  یهانمرهنمود و با 

انه همین اعتبار . او حتی توانست به پشتورفتگمدارک تحصیلی 

ترین مراکز علمی دنیا )ناسا( مشغول به کار در تخصصی ،عملی

چمران در جایگاه یک نخبه علمی و دانشمند فرهیخته  -2 شود.

 اجتماعی، -سیاسی مسائلشد که فارغ از همه یخالصه نم

 که بود آگاه انقالبی جوان یک او. باشد علم کسب به مشغول

زمانه خویش اجتماعی  -سیاسی مسائل به ،آموزیعلم با مانأتو

بود که علم و تخصص خود  یل اهللباو مجاهد فی س .بود یز آگاهن

را در خدمت تعهد گرفت و همه توان خود را برای خدمت به 

 -6محرومان و مستضعفان و مبارزه با ظلم و جهل به کار برد. 

در  )ره( به دعوت حضرت امام، پس از پیروزی انقالبن چمرا

اش را وقف انقالب نمود. او در عرصه همه زندگی و ایران ماند

فرمود، صبح و خدمت به انقالب و پیشبرد آنچه حضرت امام می

 را انقالبی -چهره مدیریت جهادی نیتریعالشناخت و شام نمی

به جایگاه وزارت و معاونت  کهیدرحال او. گذاشت نمایش به

در  گاهچیهو نمایندگی حضرت امام رسیده بود،  یریوزنخست

تهران و پشت میز نماند و مستقیم در میان مشکالت مردم حضور 

داشت. با آغاز جنگ تحمیلی نیز مستقیم به معرکه رفت و لباس 

ویژگی او را  نیترمهم -0 به فرمانده میدان بدل شد.رزم پوشید و 

 گاهچیه . چمرانراه خدا دانست ردتوان اخالص و گمنامی می

همه  کهیدرحالقدم بردارد،  یطلبشهرتتالش نکرد در مسیر 

 های الزم برای حرکت در این مسیر را داشت.شرایط و ویژگی

تعریف حضرت امام)ره( از شخصیت شهید بزرگوار چمران که در 

ادت ایشان صادر گردیده تصویری شه به مناسبتپیام تسلیت 

آنجا که  ؛ستاصحیح از چهره واقعی این مجاهد فی سبیل اهلل 

وابسته به  چمران عزیز با عقیده پاک خالص غیر»فرماید: می

جهاد  ،های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهیدستجات و گروه

را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد. او با 

ی زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید. هنر سرافراز

برای  ،های شیطانیهای سیاسی و خودنماییهیاهوست که بیا آن

نه هوی و این  ،خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند

 «.هنر مردان خداست. او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت
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 از جنگ: بايد مثل ايران باشيم! نياوکرادرس                   روز رشگزا▼

 یاسیس لگرانیاز تحل یبرخ گذشته است و امروز هیو روس نیماه از جنگ اوکرا نیچند

. دانندیمکشور  نیا یوضع کنون یرا عامل اصل نیاوکرا یاسیحاکمان و نخبگان س یهااستیس

 !شده است نیحمله به اوکرا رایب هیروس کیباعث تحر ،حرکت به سمت ارتجاع

حمله به  لیدر خصوص دال هیروس جمهورسیرئ ،نیپوت ریمیوالد -0 :یخبر یهاگزاره

اگر ما  ؟میادادهقرار  کایآمر یمرزها کیخود را در نزد یهاموشکما  ایآ: »فته استگ نیاوکرا

چگونه خواهد  هاییکایآمرواکنش  ،میقرار ده کایکانادا و آمر نیخود را در مرز ب یهاموشک

در  ،قزاقستان جمهورسیرئ داریدر دانقالب معظم رهبر  -2.«است یتیمسئله امن کی نیبود؟ ا

است که  نیا یمشکل اصل نیاوکرا هیدر قض»فرمودند:  نیخصوص مسائل مربوط به اوکرا

 لگسترش نفوذ خود تأم یهر جا که بتوانند برا هاآندرصدد توسعه ناتو هستند و  هایغرب

 هایربو غ هاییکایآمر رایز ؛کرد و مراقب بود یمسائل را با دقت رصد و بررس دینخواهند کرد. با

و  ،ایدر شرق و غرب آس ازجملهنفوذ خود در مناطق مختلف  رهیهمواره درصدد گسترش دا

 .«ضربه زدن به استقالل و اقتدار کشورها هستند

سازمان  نیعضو ا یاز کشورها یکی کهیهنگام ،ناتو نیمطابق با قوان -0 :يليتحل یهاگزاره

 یهاسال یاز کشور عضو مورد تجاوز بشتابند. ط یبانیهمه به پشت دیبا رد،یمورد تجاوز قرار بگ

 هیاتحاد نیبه ا زین یلتون ،یاستون ،یتوانیل رینظ یسابق شور یهایجمهوراز  یبرخ ریاخ

 ؛ناتو انجام داد هیبه اتحاد وستنیپ یبرا یادیز یهاتالش ریاخ یهاالدر س نی. اوکرااندوستهیپ

 حاتیتسل کی نیو همچن ناتو به اجرا گذاشت مشترک را با ینظام نیتمر نیچند کهینحوبه

توسط اعضای ناتو به  ینظام زاتیهارسال تج -2 کرد. افتیدر زین هیو ترک کایاز آمر ینظام

، نیدر اوکرا یالمللنیب انیو جنگجو هاستیو حضور ترور کایامر یاطالعات تیحما ،اوکراین

خصوص  نیناتو در ا رکلیدب« استولتنبرگ نسی»شدن جنگ شده است.  یشیباعث فرسا

 .طول بکشد هاسالکه ممکن است جنگ  میآماده شو تیواقع نیا یبرا دیما با»اظهار داشت: 

اواًل ضربه  نیشتریجنگ، ب یشیفرسا روند نیدر ا .«میدست بکش نیاز اوکرا تیاز حما دیما نبا

این  یونیلیم 00 تیاز جمع ینیاوکرا ونیلیم .35از  شیب که تاکنون شودیمارد وبه مردم 

 شودیموارد  نیاوکرا یاقتصاد یهارساختیز ر ثانی بهدو  ؛اندکردهرا ترک  وطن خود کشور،

 -6 واهد شد.خدرصد کوچک  .0 یدر سال جار نیاقتصاد اوکرا ،هاینیبشیپه بر اساس ک

نفوذ خود در مناطق مختلف  رهیدا شیافزا درصددمختلف  یهاروشارتجاع غرب از  استیس

 رانااستمدی. سستاتقالل و اقتدار کشورها و ضربه زدن به اس ایدر شرق و غرب آس ازجمله

آوردند که  به وجودور خود کش یبرا یتیامن -یاسیس یبحران ،از ارتجاع غرب یرویبه پ نیاوکرا

ر دوره دوستی با غرب و به امید گوشه د هاآنخواهد ماند.  یکشور باق نیدر ا هاسال اثرات آن

و موجب  ندبرد نیرا از ب یاهسته یهاتیخود مثل ظرف یتوان نظام چشمی از سوی غرب،

 ریسف اکیلیبورد یرا فراهم کردند. سرگئ شانتهاجم به کشور نهیشدند و زم نیاوکرا فیتضع

 یافته است ونظامی را در استقالل  ضع فعلیواز  رفتبروناهکار ر رانیدر ا نیکشور اوکرا

کشور،  کیکه  میرا انتخاب کن یشرق یدر اروپا رانیمثل ا یامونهن کی دیما با: »دیگویم

کند و  یگذارهیسرماآن  یرو ؛ندک تیو حما یبانیارتش خودش را داشته باشد و از آن پشت

نظامی  از استقاللو باالتر  ترمهم؛ و اما «کند و توسعه دهد دیرا خودش تول حاتشیتسل

آینده اوکراین  یهاسالاوکراین، استقالل سیاسی است که در نبود آن، آینده روشنی برای 

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( نیست. تصورقابل
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 اخبار ▼

 و ماه ديگر ادامه خواهد داشتدتا  نيو در هااراده جنگ چشم:وش خ

به دو  توانیم را مذاکرات» :دیگویم المللنیبکارشناس مسائل  «خوش چشم یمصطف»

 یستیرورت یکرد: بخش اول در اتاق مذاکره و بخش دوم استفاده از انواع ابزارها میبخش تقس

 ییکایجنگ اراده با طرف آمر کیگذشته در  یهاماه در ما .است رانیاز ا ازیکسب امت یبرا

 ینیبشیپ ،نیشدن جنگ اوکرا یدر جهان و با طوالن یانرژ متیق شیافزا با. میاقرارگرفته

 یهاحامل متینفت، ق دیخر یبرا شتریب یو تقاضا زییپا یهاشدن به ماه کیبا نزد شودیم

خواهد  یشتریرو به وخامت ب یغرب یبازارها تیوضع نیدر جهان باالتر برود؛ بنابرا یانرژ

 نیخود در ا یابزارها یاز تمام ییکایآمر طرف است. رانیا نفعزمان به  نیبنیگذاشت و درا

گفت دوران اوج  دیبهره برده است اما با زین نیازاشیو پ کندیاستفاده م یبیجنگ ترک

فشار خود را در  یهااهرم یرانیگذشته است؛ اما در مقابل طرف ا ییابزارها نیچن یاثرگذار

در  یصورت حداکثربه هانیتواند از ایدارد و م نیو مهاجر یموشک ،یامنطقه ،یاحوزه هسته

مردادماه  ای ریت اواسط از احتماالً شود. روزیها پاده کند تا در جنگ ارادهاستف یبرابر طرف غرب

و از  کسویاز  کایدر آمر یادورهانیاما با توجه به انتخابات م د؛یها را داراده جهیبهتر بتوان نت

نفت،  یتقاضا برا شیو افزا زییشدن به فصل پا کیو نزد نیتداوم جنگ اوکرا گرید یسو

 ندارند. رانیبه توافق با ا یابیدست یبرا یادیاند که زمان زمتوجه یخوببه هاییکایآمر

کار  ا اعمال کنند بهمختلف ر یهادر بخش توانستندیکه م ییهامیتمام تحر هاییکایآمر

است که  تیواقع نیفشار قرار دارد، همدر حال حاضر تحت دنیکه با یلیاز دال یکی اند.گرفته

 دنگذاشته است تا با استفاده از آن بتوان یرا باق یانشدهو ابزار استفاده نیگزیاسلحه جا چیه

 .«خود بسازد یها پلن ب برادر جنگ اراده

 ، قرن محور مقاومت است11رن ق: ونزوئال جمهوررئيس

ونزوئال را منتشر کرد. در این  جمهوررئیسبا  خود یگفتگوخبری رهبر معظم انقالب سایت 

است که ما موضع  لیدل نیونزوئال به ا هیموساد عل یهاتوطئه» :گفتگو، مادورو گفته است

هم امروز در  حی. اگر مسمیهست یمعتقد انِیحیمس ما .میدار نیاز فلسط تیدر حما یمحکم

 .گرفتیو استعمار و تمام اشکال ستم قرار م سمیالیما بود، در خط مقدم مبارزه با امپر نیب

و  نیالت یکایدر آمر قا،یدر آفر ا،یدر آس ا،یدر غرب آس ژهیوبه جهان سراسر در مقاومت محور

. قرن میاز محور مقاومت هست یبخش م،یکنیارزه ممب استعمار با که ما همههست.  بیکارائ

 با گفتگو واقعاً است. قتیخلق و قرن عدالت و حق ییقرن ماست. قرن اتحاد مردم و رها 20

 یخوب اریبس یهادهیا شهیهم شانیو حکمت است. ا تیسرشار از معنو یاخامنه اهللتیآ

به ونزوئال آمد که  یآشنا شدم. او زمان یمانیبا سردار سل کیاز نزد 210۲من در سال  دارند.

که او  دانستمی. من واقعاً نممیبردیبرق رنج م ساتیتأس هیعل کایآمر یبریما از حمالت سا

را داد.  یرانیکمک توسط کارشناسان ا شنهادیوگو بالفاصله او پاست. بعد از گفت یچقدر عال

 «.به ونزوئال آمدند یرانیسه روز بعد کارشناسان ا ایدو 

 شوديمدست به دامان ترکيه  رانيترس ا صهيونيستي ازژيم ر

 رینوشتند که وز یفور یشب گذشته در خبرها یو سعود یستیونیصه یهارسانه یبرخ

 هاستیونیصه هیعل رانیا یهشدارها نسبت به اقدامات احتمال انیدر م هاستیونیخارجه صه

با مقامات  یزنیرا منظوربهسفر روز پنجشنبه و  نیاخواهد رفت.  هیرکبه ت یفور یدر سفر

 یهایسوزعالوه بر انفجارها و آتش «ییخدا ادیص» دیشه ترور از پس .شودیانجام م یاهیترک

 مثلبهمقابلهاحتمال  دهد،یرخ م یاشغال یهانیکه در سرزم یمشکوک یپدریگسترده و پ

 کشنبهی یروزدشامگاه  «گانتز یبن» نگران کرده است. داًیرا شد هاستیونیمقامات صه رانیا

با  ییها و گفتگوهاتماس یاز برقرار ،یستیونیصه میرژ ونیزیتلو 02در گفتگو با کانال ز نی

برشمرده  ژیم صهیونیستیر هیعل رانیا داتیتهدآنچه در رابطه با  هیدر ترک ربطیمسئوالن ذ

 .خبر داد است،

 اخبار کوتاه

 /ژيرها در رژيم صهيونيستي!آ فعال شدناحتمالي عامل  ؛رانيا ◄

 یخطر در شهرها یرهایبه صدا در آمدن ممتد آژ یبازخوردها

که  دهدینشان م طی دو شب پیش یستیونیصه میمختلف رژ

در دست  ین رژیما یخطر نظام ریآژ دیفراوان کل احتمالبه

 هاآرتص و پستجروزالم روزنامه. هکرها قرار گرفته است

 نیا تیدااحتمال ه ژیم صهیونیستیر ارتش ،ندداد گزارش

موضوع  نیا ..کندیم یرا بررس رانیا یاز سو یبریحمالت سا

 یهانیدارد که مقامات و ساکنان سرزم تیاهم جهتنیازا

و چه  یدرستبهم چه هنگا رهایآژ نیا قاًیدق دانندینم یاشغال

 نیو به هم ندیآیدرماختالل به صدا  ای یهنگام بر اثر دستکار

 اند.به ساکنان درمانده یتیامن یهاهیعلت از توص

 د/نل دهبا ايران پيروز ائتالف تشکي کشورهای عربي: طوانع ◄

 لگریو تحل ومیال یرأروزنامه  ریسردب« عطوان یعبدالبار»

 یمشکل چه» گفت: یعرب یخطاب به کشورها ،یبرجسته عرب

و روابط  میتوسعه ده رانیاگر ما روابط خود را با ا دیآیم شیپ

 هیعل یامنطقه یائتالف رانیبا ا م؟یداشته باش رانیبا ا یخوب

و در  میده لیتشک یلیاسرائ -ییکایخورده آمرائتالف شکست

 «.میریقرار بگ روزیکنار طرف پ

 یمومروابط ع ریمد ؟!/کنديمغيير ت يواحد پول ملآيا  ◄

منتشر  یمجاز یدر فضا یپیکل راًیاخ» :اعالم کرد یبانک مرکز

قصد دارد واحد  یشده که در آن ادعا شده است که بانک مرکز

 عهیشا نیا حیصر بیتکذ ضمن دهد! رییرا به زر تغ یپول مل

 یبرا یابرنامه چیه یکه بانک مرکز شودیم دیتأک ،یساختگ

 .«در دستور کار ندارد یواحد پول مل رییتغ

 آمريکا و اروپا در قبال ايران اشتباه محاسباتي کردند/ وسيه:ر ◄

 یشورا ریقطعنامه اخ»: گفت نیدر مذاکرات و هیروس ندهینما

و  کایآمر میاست که باور کن نیبر ا یلیحکام آژانس دل

 ریرا از مس نیمذاکرات و کنندیتالش م ییاروپا یکایتروئ

 یاشتباه محاسبات کی نی، به نظر من احالنیبااخارج کنند. 

 کردن یینها به دنبالکشورها  نیبود و ا یرعمدیغ یراهبرد

 .«مذاکرات هستند زیآمتیموفق

 :گفت اقتصاد آلمان ریوز /!سنگزغال عصرروپا به ابازگشت  ◄

استفاده از  هیروس یعیجبران کمبود گاز طب یبرا دیبا»

( تلخ است استی)س نیا داد. شیبرق را افزا دیتول یبرا سنگزغال

 .«ابدیصرفاً الزم است مصرف گاز کاهش  یفعل طیاما در شرا

 يخارج یهادر جشنواره هايتيسلبر يينمااهيس اسماعيلي: ◄

 در مورد»: گفتفرهنگ و ارشاد اسالمی زیر و /شوديمپيگيری 

در حال حاضر اقدامات الزم در  ها،یتیسلبر یبعض یینمااهیس

کشور را  یقانون یو هنجارها نیحال انجام است. هرکس قوان

و در  شودیاو اعمال م یبرا یهیتنب نینقض کند، حتماً قوان

 .«سنت استفاده شده است نیهم از هم ریمورد اخ


