
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 دي 22 چهارشنبه 4505 شماره ـ نوزدهمسال 

  

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه
  

  

ی از این دوران طوالنی هرگز نتوانست پیوند یهااجتهادهاي متفاوت در برههنظرها و ختالفا

 الحرمین کربالي معلّی بود به کلی بگسلد و وسوسهرفاقتی را که سرآغاز آن در بین

هاي نظري برداري از این تفاوتهاي اخیر با شدت و جدیت در پی بهرهخناسانی که در سال

)19/10/95.(نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آوردبودند،   
 

  

  فرازها و فرودها            روز حرف ▼

خبـر   تـرین مهم توانمی را هاشمی آقاي درگذشت خبر

حضـور   و باشـکوه  یعیتشـ  با که دانست کشور روزهاي این

عــده معــدودي ؛ هــر چنــد گســترده مردمــی همــراه شــد

ل جمعیــت ســوگوار بــه چشــم طلــب کــه در ســیفرصــت

 ،مراسـم  ایـن  از سوءاسـتفاده  بـا  کردنـد  تـالش  ،آمدندنمی

 و باشـد  88سـال   فتنـه  یـادآور که  زده را فریاد شعارهایی

کـه  بـراي فهـم این   !را به ناآرامی بکشانند مراسم آرام فضاي

 را هاشـمی  آقـاي  پیکـر  چطور چنین افرادي، مراسم تشییع

 رد او نقـش  به باید ،بودند اقدام برگزیده این براي طلبانهفرصت

  کرد. رجوع 88سال  تلخ حوادث

آقـاي هاشـمی بـا وجـود سـوابق      واقعیت آن اسـت کـه   

از انقالب و حضور در  پیشها مبارزه سالدرخشان خود در 

و اقدامات  شصتهاي مختلف دفاع از انقالب در دهه صحنه

در دهمـین دوره انتخابـات   عرصـه سـازندگی،   برجسته در 

ریاست جمهوري و حوادث پس از آن عملکرد قابل قبـولی  

. پیشـگامی در ایجـاد تردیـد در سـالمت     از خود نشان نداد

 انتخابات و نوشتن نامه بدون سالم به رهبر معظـم انقـالب  

ــام وي در ســال گوشــه ــاي پرابه ــود. 1388اي از رفتاره  ب

رمـز   بـا  گـران فتنههاي پس از کلید خوردن آشوبهاشمی 

 و در حالی که نظام اسـالمی » تقلب در انتخابات«عملیاتی 

 نو تمیـز داد افکار عمومی  ، اقناعتبه منظور برقراري امنی

آفرینی بزرگان و صاحبان اعتبار حق از باطل، نیازمند نقش

و حتی گاه بـا  در مسیر عکس حرکت کرد و با سکوت بود، 

آخـرین   هايخطبهکه اوج آن افزود، ها ایراد کالمی بر فتنه

! همـین عملکـرد   بـود  88نماز جمعه وي در تیرمـاه سـال   

فاصـله بیفتـد و   تا بیش از پیش بین او و مردم  شد موجب

و هاشـمی از   گران فراهم آیـد برداري فتنهفرصت براي بهره

نشـان  حضور باشکوه امت هرچند  سوي آنان مصادره شود!

مردم باچشم خطاپوش، کارنامـه مثبـت او را فرامـوش    داد 

ی و بدنـه  قـت آن اسـت کـه بـین هاشـم     اند؛ اما حقینکرده

گران تـالش  ارزشی جامعه فاصله عمیقی افتاده بود که فتنه

  !کننداین فاصله را پر  کردند

پس از فـراز و  هاشمی االسالم والمسلمین کارنامه حجت

هـاي سیاسـی   هاي بسیار، سرانجام مانند همه چهـره نشیب

آن پیش چشم  هايها و عبرتتاریخ مختومه شد؛ اما درس

  و صاحب بصیرت باز ماند. اهل تأمل

  

  

  در انتظار توضیح                          روز گزارش▼ 

احش برجـام از سـوي   ریکا  و اعالم نقض فهاي داماتو در آمبرانگیز تحریمتمدید مناقشه

اي بـه فـدریکا مـوگرینی،    موجب شد تا وزیر امور خارجه کشورمان در نامـه مسئوالن ایران 

اي کـه  یه اروپا خواستار تشکیل جلسه مشترك شود؛ جلسـه مسئول سیاست خارجی اتحاد

ن آسرانجام روز گذشته با سفر هیئت دیپلماسی کشورمان بـه ویـن برگـزار شـد و نتیجـه      

 پایبنـدي  بـر  تأکید با آمریکایی هیئت«ر آن آمده است: اي مطبوعاتی بود که دصدور بیانیه

 عملی تأثیر چهی دولت، سوي از شده مانجا اقدامات کندبرجام، اعالم می به کشور این کامل

 بـراي  یمشـکل  آمریکـا  کنگره در قانون این تصویب نفس لذا و نبوده مترتب مزبور قانون بر

 با نیز کمیسیون عضو هايدولت سایر نمایندگان .کندنمی ایجاد کشور این برجامی تعهدات

 قـانون  ینا ماندن الاثرب جهت در آمریکا اقدامات خواستار ایران، نگرانی کردن قلمداد جدي

 سرپرسـت  ،»وورونکـوف  والدیمیر«در این میان » .شدند زمینه این در کامل سازيشفاف و

 ایـران،  هـاي تحـریم  قانون«: گفت زمینه این در برجام مشترك کمیسیون در روسیه هیئت

ـ  الزم اقـدامات  همه که بود این کشورها همه مشترك رویکرد و نیست، مطلوبی قانون  رايب

  ».شود انجام برجام اجراي به ضربه آمدن وارد از گیريجلو

ها به مباحث مطرح شده در این جلسه بـود؛  اما نکته جالب توجه، واکنش و اخبار رسانه

 زا فراتـر  تعهداتی اندکرده توافق هاایرانی است کرده اعالم »ژورنال استریتوال«براي نمونه 

 داخـل  در اورانیـوم  نگهـداري  براي کیلوگرمی 300 سقف تعیین رغم به و بپذیرند را برجام

 200 از کمتـر  بـه  مقـدار  ایـن  رسـیدن  بـا  ایـران  دولت نمایندگان ،طبق برجام ایران خاك

ون بر آنکه پذیرفته ایران افز آید، این است کهمیآنچه از اخبار براند. کرده موافقت کیلوگرم

وع هاي جدیدي نیز رفته است که این موضـ نقض برجامی رخ نداده است، زیر بار محدودیت

اي بـه کشـور   کننده باشد. حال باید منتظر بود تا مسئوالن مـذاکرات هسـته  تواند نگرانمی

  بازگشته و موضوعات مطرح شده در این نشست را براي مردم توضیح دهند.
  

 

 !حقوق بشر در اروپا                           ویژه  اخبار ▼

سی اي ـ سوئییک خانواده ترکیهدادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در واکنش به شکایت 

توانند به نام هاي مسلمان نمینوادهخا ،هاي مختلط شناي مدرسه حکم دادعلیه کالس

 :ه استدر حکم دادگاه آمد .شان خواستار معافیت از درس شناي مختلط مدرسه شونددین

اعتقادات  زیرا براساس ؛یورو بپردازند 1300ها مجبور شدند غرامتی به مبلغ این خانواده«

مدرسه در هاي مختلط شنا شان به دختران خودشان اجازه نداده بودند به کالسدینی

س، ات سوئیهدف از این اقدام مقام، است اعالم کردهدادگاه اروپا در حکم خود  »بروند.

 حرومیت اجتماعی است.آموزان از هرگونه محمایت از دانش
  

 اورانیوم به ایرانتحویل موافقت با 

این  ،طبق برجام 5+1ها تن آب سنگین از سوي ایران به کشورهاي تحویل دهپس از 

ه ک یپلماتدبنا به گفته دو  شود. دادهتحویل به ایران کشورها موافقت کردند اورانیوم 

خواهد  ادهد تن اورانیوم از طرف روسیه به ایران تحویل 130 ،شان فاش شودنخواستند نام

اي هاي هستهگاهها در راکتورهاي نیرواورانیومدو دیپلمات تأکید کردند: این این  شد.

  استفاده خواهد شد.
  



  اخبار ▼

 درصد از ظرفیت صنعت فرش ایران 75خالی بودن 

مدیرعامل اتحادیه سراسري تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف با اشاره ، عبداهللا بهرامی

 ،هاي دولتریزيزایی باال در برنامههاي داراي مزیت و توان اشتغالبه لزوم توجه به فعالیت

اي را تقدیم دولت براي ایجاد اشتغال در مناطق محروم و روستایی الیحه اظهار داشت:

ونیم میلیارد دالر از منابع صندوق براساس آن یک تامجلس شوراي اسالمی کرده است 

ریزي صحیحی وجود داشته باشد. وي اما باید در این زمینه برنامه ؛توسعه ملی برداشت کند

برند  یک ،هاي اقتصادي کشور استترین فعالیتمی: صنعت فرش ایران که از قدیافزود

هاي پایین هاي مولد اقتصاد دارد و دهکپیوندهاي مختلفی با سایر بخش و است جهانی

درصد  90این صنعت با بیش از  تأکید کرد: ادامهدرآمدي را درگیر خود کرده است. وي در 

و یافت تولیدات فرش سیر نزولی  90از سال  اما ؛مشغول به کار بود 80ظرفیت در دهه 

بیش از  گفتنی است، .اکنون در نقطه اوج مشکالت در این بخش مولد اقتصادي قرار داریم

توان سالیانه هاي این بخش خالی است و در صورت حمایت جدي میدرصد ظرفیت 75

  بیش از یکصد هزار شغل در این صنعت ایجاد کرد.
  

 ایمر ادعاهاي آمریکا خسته شدهاز تکرا سخنگوي کرملین:

هاي نهادهاي امنیتی سخنگوي کاخ کرملین، در واکنش به گزارش» دیمیتري پسکوف«

جمهوري آمریکا آمریکا در مورد حمالت سایبري روسیه با هدف دخالت در انتخابات ریاست

ارائه اي ناشیانه و احساسی و بدون هیچ شواهدي اساس که به شیوهادعاهاي بی این«گفت: 

ما از  هاي امنیتی درجه یک جهان هیچ شباهتی ندارند.اي سرویسبه کار حرفه ،اندشده

نهادهاي امنیتی آمریکا در  این در حالی است که ».ایمتکرار این اتهامات خسته شده

دستور اجراي یک  جمهوري روسیه شخصاًرئیس» والدیمیر پوتین« ،اندگزارشی نوشته

را » هیالري کلینتون«هاي انتخاباتی یبري با هدف تخریب فعالیتکارزار براي حمالت سا

این اولین واکنش رسمی دولت روسیه به گزارش مفصل  گفتنی است، صادر کرده است.

نهادهاي امنیتی آمریکاست که نیمی از آن به طور علنی منتشر شده و متن کاملش در 

 منتخب آمریکا قرار گرفته است.جمهور رئیس» دونالد ترامپ«و » باراك اوباما«اختیار 
  

  هایی داشتها تاکتیکهاشمی برخی وقت

در  اهللا هاشمی رفسنجانیسردار سرلشکر قاسم سلیمانی در حاشیه مراسم تشییع آیت

ترین مصیبت به ایشان اوالً باید به آقا تسلیت گفت که بزرگ«اظهار داشت:  دانشگاه تهران

ر بدهد و ایشان را براي ما حفظ کند و ذخیره کند خدا به ایشان صبر و طول عم وارد شد.

آقاي هاشمی «فرمانده نیروي قدس سپاه تأکید کرد:  »ایم.براي چیزهایی که از دست داده

همان طوري که از اول بود تا آخر بود و همان حالتی که از اول داشت تا آخر داشت، منتها 

 چنینهم هايکه در دوره طورهایی داشت همانها تاکتیکآقاي هاشمی برخی وقت

  ».ستیزگوناگون داشت، وگرنه آقاي هاشمی هم استکبارستیز بود، هم صهیونیسم

  

 الخروج شده استنتانیاهو ممنوع

وزیر این رژیم خللی ها از نخستدر روند بازجویی آنکه به دلیلپلیس رژیم صهیونیستی 

به نقل از منابع  »العهد«ع کرد. ایجاد نشود، وي را از سفر به خارج از فلسطین اشغالی من

گو کرده بود، نوشت: بنیامین نتانیاهو سفر خود را وآگاه که با یک پایگاه صهیونیستی گفت

به وي گفته بود  رژیم صهیونیستیبود که پلیس  این آن،به داووس لغو کرد و علت اصلی 

اسرائیل خارج  از تواندنمی قانونی، تدابیر در مانع ایجاد احتمال سبب به و بازجویی دوره طی

  خارج نشود.  هاي اشغالیسرزمینشود. بنا به اعالم این پایگاه، نتانیاهو متعهد شد که از 

  کوتاه اخبار ▼

ایران  اسالمی جمهوري هواپیمایی شرکت سخنگوي 

) 321 اي ایرباس (مدل جدید هواپیماي نخستین گفت:

بر  تهران بادمهرآ فرودگاه در ماه دي 23 دقیقه 30 و 14ساعت 

نشیند. این هواپیماي ایرباس قرار است امروز پس زمین می

عازم  آلمان هامبورگ فرودگاه از فنی هايتست از انجام

هواپیما با هدایت  این برنامه، طبق شود. فرانسه تولوز فرودگاه

 شود.خلبانان ایرانی از فرودگاه تولوز فرانسه عازم تهران می

فقیه در امور حج و اینده ولینم ،عسکرسیدعلی قاضی 

زیارت با اشاره به اینکه دعوتنامه عربستان براي برگزاري 

حج به صورت  در زمینهدیدارها و مذاکرات دو جانبه 

رسمی دریافت شده است، اظهار داشت: متن این دعوتنامه 

هاي گذشته خیلی تفاوت ندارد و با توجه به با دعوتنامه

اسالمی ایران در روزهاي محورهاي مورد نظر، جمهوري 

  آینده پاسخ آن را ارسال خواهد کرد.

جبهه «رئیس گروه معارض موسوم به » قدري جمیل« 

هاي هیئت وجود کرد، سوریه اعالم» التغییر و التحریر

مانع از انجام مذاکرات  متعدد معارضان سوري عمالً

براي شرکت در ، کید کردتأجمیل  شود.مستقیم می

از میان معارضان، فقط از نمایندگان » نهآستا«مذاکرات 

 آمده است. عمل به دعوت ترکیه نظارت تحتهاي مسلح گروه

پس از اینکه ترکیه با عراق وزیر نخست ،العبادي 

در رابطه با خروج وي با » بینالی ایلدیریم«توافق  ،بدعهدي

این به  ،از بعشیقه را زیر پا گذاشت این کشورنیروهاي 

تا زمان خروج و گفت:  واکنش نشان دادرفتار آنکارا 

نیروهاي ترکیه از پایگاه بعشیقه، گسترش روابط با آنکارا 

   ممکن نیست.

تعدادي از قبایل یمن با ایجاد تشکیالت نظامی جدید  

براي مقابله با اشغالگري عربستان و یکسره ، اعالم کردند

هاي نبرد اعزام کردن جنگ با این کشور متجاوز، به جبهه

ها در حضور گسترده یمنیمعتقدند ناظران  خواهند شد.

هاي شکست طرح مهمعامل  ،هاي آموزش نظامیاردوگاه

  متجاوزان بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در  ،نوريناطق 

گفت:  ،شد پخش سیما یک شبکه از که »هااین شب« برنامه

 بعد .ستآنچنان ا و اینچنین او گفتندمی تا بود آقاي هاشمی

هاي صداوسیما از او تجلیل شبکه همه اگر درگذشتش خبر از

  است. تهچرا که هاشمی رف ؛اي نداردکنند فایده

رئیس کمیسیون نامگذاري شوراي شهر تهران  شاکري، 

نامگذاري  »یار دیرین امام«خیابانی به نام  گفت: طبیعتاً

ا تاست علنی شورا برگزار نشده  اما هنوز جلسه ؛شودمی

  در مورد این موضوع نظرات خود را بیان کنند.  تمامی اعضا


