
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395فروردین  19 شنبه 4553 شماره ـ نوزدهمسال 

  العالی)اي (مدظلهامام خامنه

کن شدن ها برخالف ادعاي ظاهري به هیچ وجه به دنبال ریشهآمریکایی

ها را براي مقاصد هاي تکفیري نیستند و تالش دارند بخشی از این تروریستتروریست

  )21/9/95(ظ کنند.آینده خود حف

  والدت باسعادت امام محمدتقی(ع) فرخنده باد****** 
  

  آمریکا؛ با تروریسم یا علیه تروریسم؟   روز حرف ▼

 در شرق حمص »الشعیرات« بامداد دیروز پایگاه هوایی

آمریکا قرار گرفت.  »هاوكتام« موشک 59هدف حمله 

ش اکنواین حمله از ناوهاي آمریکا در دریاي مدیترانه، در 

ز به حمله شیمیایی ادعایی اخیر در ادلب سوریه و پس ا

گیري شوراي امنیت سازمان ماندن و عدم رأي نتیجهبی

هاي پیشنهادي علیه نویس قطعنامهملل درباره پیش

سوریه صورت گرفت که برگ دیگري دال بر حمایت 

مله ن حآمریکا از تروریسم را رونمایی کرد. در واقع، با ای

ها که در مواضع ادعایی خود از مشخص شد آمریکایی

اي دیگر و گونهگویند، بهمی لزوم مبارزه با تروریسم سخن

کنند؛ زیرا این در راستاي حمایت از تروریسم رفتار می

گیرد که با حمله درست در شرایطی صورت می

هاي اخیر، هاي ارتش سوریه در روزها و هفتهپیشروي

هاي اجیر شده در این کشور تنگ عرصه بر تروریست

این، بر. بناشده و معادله نبرد به ضرر آنها تغییر کرده است

ه کآمریکا با این اقدام خود هم قصد دارد به تروریسمی 

در سوریه در حال احتضار است، روحیه و امید بدهد و 

هاي عملیاتی ارتش سوریه را تضعیف کند. هم ظرفیت

کند، شروع آنچه در این میان، ادعاي مذکور را تأیید می

ه هاي داعشی حاضر در سوریه، بالفاصلعملیات تروریست

  پس از حمله موشکی آمریکاست.

 در نگاهی کالن، آمریکا با این اقدام خود، همچنان

در سوریه است » جنگ فرسایشی«خواهان تداوم بحران و 

که در آن هیچ طرفی برنده نخواهد شد و صرفاً 

شود. در همین هاي دو طرف دچار فرسودگی میتوانایی

ت رصدد اسراستا، گفتنی است آمریکا با این اقدام خود د

هایی، مانند جمهوري اسالمی ایران و هاي قدرتبه تالش

روسیه براي پایان دادن به بحران سوریه از طریق 

هاي سیاسی و دیپلماتیک لطمه وارد کند و معادله حلراه

تحوالت سوریه را به سمت آشوب و پیچیدگی بیشتر 

ین سوق دهد. نکته مهم در این میان این است که تداوم ا

ت آمریکا در سوریه، منوط به حفظ توازن قوا در سیاس

ها و ارتش سوریه است و از این این کشور میان تروریست

فقط در راستاي  ی آمریکارسد حمله موشکرو، به نظر می

 رسد عملیاتهدف مذکور قرار دارد. به عبارتی، به نظر می

 فاًنه یک سیاست مداوم، بلکه صر نظامی آمریکا در سوریه

  ی است که چندان ادامه نخواهد یافت. تاکتیک

 
  

  

  

  معیار چیست؟                              گزارش روز▼ 

هایش پایانی ندارد و گویا قرار است تا که حاشیه است عباس آخوندي، وزیري

 وي که تراشی کند؛براي دولت هزینهآخرین روز حضورش در وزارتخانه همچنان 

وراي اسالمی هم هست، چند روز پیش در برابر رکورددار استیضاح در مجلس ش

نگ پرسش یک خانم خبرنگار که از او پرسید آیا سخن یکی از مقامات شرکت بوئی

حت مبنی بر مرجوعی بودن هواپیماي تحویل شده به کشورمان از کشور کلمبیا، ص

 ین خبرنگار براعجیبی را خطاب به جمالت گیرد و دارد یا خیر، میکروفن وي را می

 اش با یک شهروند در فرودگاه اماموزیري که تصاویر درگیري لفظی آورد!زبان می

 این شائبه و پرسش را آفرین شده بود،هاي اخیر جنجالهخمینی(ره) تهران در ما

ارتخانه انگیزاند که چگونه فردي با چنین رفتاري به صندلی باالترین مقام یک وزبرمی

 شود وزیري که دران تکیه زده است؟ چگونه میدر دولت نظام جمهوري اسالمی ایر

ها دچار اش در پاسخگویی برابر مردم و رسانهترین رفتارهاي اجتماعی و وظیفهابتدایی

سکن مزار مشکالت اساسی است و در حوزه اجرایی نیز تنها افتخارش ایجاد رکود در با

دار انهمعه براي خو متوقف کردن پروژه مسکن مهر به عنوان تنها امید قشر ضعیف جا

اتفاق که فردي است؟ چطور ممکن است  شدن است، این سمت را از آن خود کرده

تلخی، همچون حادثه قطار سمنان یادگار مدیریت اوست، از سوي مجلس شوراي 

ند ر مساسالمی رأي اعتماد بگیرد؟ یک وزیر چگونه باید عمل کند که کفایت تکیه ب

ه عتماد بأي ارارها و دالیل دیگري براي انتخاب وزرا و وزارت را از دست بدهد؟ آیا معی

   خبر هستند؟آنها وجود دارد که مردم از آن بی

ن هاي افکار عمومی است که حسسؤاالت تنها بخشی از پرسش ابهامات و البته این

 نآي خگوباید پاس ،نداهروحانی و نمایندگانی که به عباس آخوندي رأي اعتماد داد

ردم خود براي برگزیدن و شایسته تشخیص دادن آخوندي را براي م دالیلو باشند 

  .روشن کنند
  

  فرهنگیان ذخیره ابعاد گسترده فساد در صندوق       خبر ویژه▼ 

 مجلس یقاتتحق و آموزش کمیسیون دبیر سلیمی، علیرضا والمسلمین االسالمحجت

 ،فرهنگیان خیرهذ صندوق از تفحص و تحقیق نتایج درباره آخرین اسالمی شوراي

 این زا جدیدي ابعاد مرحله، هر در و است گسترده و سنگین کار ابعاد: داشت اظهار

 این در ديسن تازگی به: افزود است. وي دهندهتکان که شودمی رونمایی فساد

 خشب دو از که صندوق مدیران از یکی دهدمی نشان که شده است کشف تحقیقات

 میلیون صد و اردمیلی یک سالیانه خود هايدریافتی از یکی در است، گرفتهمی حقوق

 و اظهار تأسف با است. سلیمی رسیده ما دست به آن فیش که گرفته حقوق تومان

 از ردف این: داشت بیان فرهنگیان، ذخیره صندوق در فساد این بزرگ ابعاد از تعجب

 وي ومانیت میلیون صد و میلیارد یک فیش و است گرفتهمی حقوق نیز ذخیره صندوق

 و آموزش کمیسیون است. دبیر ذخیره صندوق به وابسته پتروشیمی شرکت به مربوط

 از یشب به تخلفات میزان افزایش احتمال: کرد تصریح اسالمی شوراي مجلس تحقیقات

 و تحقیق هجلس هفته، این شنبهیک البته دارد، وجود نیز تومان میلیارد هزار 12

  شد. خواهد مطرح هاگزارش در دیگري ابعاد و شودمی برگزار تفحص

  



    

  اخبار▼ 

 کرد تقویت هاتروریست پاکسازي براي را ما عزم آمریکا تجاوز

 الشعیرات فرودگاه به آمریکا موشکی حمله ايبیانیه صدور با سوریه جمهوريرئیس اسد، بشار

 تجاوز این به اآمریک اقدام: کرد اعالم دانست و ستمکارانه و آشکار تجاوزي را حمص ریف در

 قطعیت و روشنی به داد، قرار هدف را مستقل حاکمیت با کشوري فرودگاه آن در که آورشرم

 تغییر است و صحیح کرده، اعالم آمریکا ماهیت درباره تغییر نیافتن همواره سوریه آنچه داد نشان

 و جهان بر سیطره براي تالش و کشورها به تجاوز در کشور این ثابت سیاست آن، در هادولت

 توانسته تجاوز این با کندمی تصور آمریکا اگر :داد ادامه اسد داد. بشار نخواهد تغییر را هاملت

 تجاوز این که کنم تأکید صراحت با باید کند، حمایت تروریستی هايگروه در مزدورانش از است

 کردن خرد و تروریست مزدوران این دادن قرار هدف براي دمشق عزم و تصمیم تقویت موجب

  .است شده شوند، پیدا که جا هر در وجودشان لوث از سوریه خاك کردن پاك و آنها

 کرد» غلو«روحانی درباره دستاورد توافق 

دولت باراك اوباما،  ماتاز مقا» ایالن گلدبرگ«الیسی در تحلیلی به قلم پنشریه فارن

جمهور ایران درباره مزایاي اقتصادي توافق روحانی، رئیس :جمهور سابق آمریکا نوشترئیس

در واقع، ایران از سرعت کاهش در این تحلیل نوشته است: برگ گلد. اي غلو کرده استهسته

بخش زیادي از این موضوع تقصیر دولت ایران است،  که اراضی بودها در دوران اوباما نتحریم

گلدبرگ . چرا که روحانی این توافق را با غلو در مزایاي اقتصادي آن به عموم مردم فروخت

گذاري در ایران در دوران پسابرجام المللی براي سرمایههاي بین: تردید شرکتافزوده است

. جمهور آمریکا از گذشته هم بیشتر شده استرئیسآمدن دونالد ترامپ،  پس از روي کار

هاي گذشته بارها به هاي غربی و مقامات غربی در ماههاي اروپایی، رسانهشرکتگفتنی است، 

هاي آمریکا از انجام المللی از بیم نقض تحریمهاي بیناند که بانکاین موضوع اذعان کرده

 .کنندهاي بانکی مربوط به ایران امتناع میتراکنش

  نمایندگان به »صفدرحسینی« هايهدیهاسترداد  ماجراي

 نهم مجلس در: اسالمی گفت شوراي مجلس رئیسههیئت عضو فراهانی، امیرآبادي احمد

 زمان آن در که بودند رفته ملی توسعه صندوق به ايجلسه براي نمایندگان از برخی

 صندوق این مسئوالن جلسه آن از پس داشت؛ عهده بر را صندوق این ریاست صفدرحسینی

بودند. نماینده مردم قم  داده هدیه »تاپلپ« داشتند، حضور جلسه آن در که نمایندگانی به

 آقاي احمد نمایندگان، به هاتاپلپ این دادن از پس: کرد در مجلس شوراي اسالمی تصریح

 بازگرداندن خواستار مجلس رئیس به اينامه در نهم مجلس در تهران مردم نماینده توکلی

علی  به توکلی نامه از پس: داشت اظهار شد. امیرآبادي ملی توسعه صندوق به هاهدیه این

 ملی توسعه صندوق به مجلس شوراي اسالمی رئیسههیئت دستور به هاتاپلپ الریجانی،

 شد. بازگردانده
  

  تا انتخابات ▼
  

 ناکارآمد کشور اجرایی دستگاه: گفت انقالب نیروهاي مردمی جبهه سخنگوي دستجردي، 

 وضعیت شامل وضع این بینیم؛می مردم زندگی مختلف هايجنبه در را ناکارآمدي این و است

 اجرایی مسئوالن وادادگی و اقتصاد فعلی وضعیت از مردم. است مردم اشتغال و زندگی بد

 دست رد را امور اجراي زمام دولت کارآمد و شود انداخته در نویی طرح باید. هستند شاکی

  .بگیرد

 از برخی انصراف براي طلباصالح نمایندگان از جمعی نامه به اشاره با عارف محمدرضا 

 در اندفرستاده که را اينامه: گفت اجماع، به رسیدن منظور به شوراها انتخابات کاندیداهاي

 که وابطیض براساس هالیست دهممی از این رو اطمینان ایم،داده قرار رئیسههیئت کار دستور

 نقشی گیريتصمیم در نفعذي افراد قطعاً: کرد خاطرنشان وي .شودمی بسته ایم،کرده اعالم

 داشت. نخواهند
 

  کوتاه اخبار ▼

 سوریه در خاورمیانه، به ویژه در آمریکا افروزيجنگ 

 در پی هزینه واشنگتن براي دالر میلیارد شش از بیش

 دریاي شرق در که آمریکایی ناوشکن است. دو داشته

 حدود دارند، حضور سوریه غربی سواحل نزدیک مدیترانه

 الشعیرات هوایی پایگاه سوي به هاوكتام موشک 59

 این از یک هر شلیک هزینه کردند که شلیک حمص استان

 است. گفتنی است، هزینه دالر میلیون ونیمیک هاموشک

 ژانویه 31 تا خاورمیانه در آمریکا نظامی عملیات کلی

 که رسیده دالر میلیون 200 و میلیارد شش به 2017

  است. ساعت هر در دالر هزار 480 حدود معادل

سال جاري با افزایش قیمت  ابتداییمردم در روزهاي  

 اند. یکیمواجه شدهاساسی  برخی از کاالهاي اساسی و غیر

 رفتن باال قیمت به افزایش این دالیل ترینمهم از

 اي کهبه گونه است، خورده گرهجاري  سال در دستمزدها

 یا قیمت افزایش این ها دلیلاتحادیه و اصناف از بسیاري

 رفتن باال را خود محصوالت قیمت افزایش براي تقاضا

  دانند.جمله دستمزدها می از، 96سال  در تولید هايهزینه

 درباره منتظري محمدجعفر والمسلمین االسالمحجت 

 در تلگرامی هايکانال رانمدی از نفر 12 دستگیري علت

 شد بسته که هاییکانال: گفت گذشته سال پایانی روزهاي

 تشخیص به شدند، دستگیر زمینه همین در که افرادي و

 و بودند شده ملی امنیت خالف اعمال مرتکب پرونده قاضی

 قانون طبق قضایی دستگاه. داشتند ايمجرمانه اقدامات

 به هاشبکه این که کندنمی تفاوتی ما کند و برايمی عمل

  باشند. وابسته جریانی چه

با  مجلس بودجه و برنامه کمیسیون قوامی، عضو هادي 

اقتصاد  هاي مختلف به اصولام توجه دستگاهتأکید بر الز

 که لوله تن هزار 60 واردات با نفت وزارت گفت: ،مقاومتی

 10 ظرفیت با آن کارخانجات اکنون و داشته داخلی مشابه

 کار این که برد بین از را شغل هزار 20 کنند،می کار درصد

  .است جنایت

 برنامه در پاسخ به ایران دادند: خبر هندي آگاه منابع 

 به که را مهلتی کشور، این از نفت واردات کاهش براي هند

 خریداري نفت پول پرداخت براي هندي هايپاالیشگاه

 نههزی و کاهش روز 30 داد،می کشور این از شده

 درصد 20 را نو دهلی براي نفتی هايمحموله ونقلحمل

  .داد افزایش

 مجلس اجتماعی کمیسیون رئیس خدادادي، سلمان 

 هزار 54 مساحت به شهر 495 فرسوده بافت در :کرد تأکید

 91 رسمی غیر هايگاهسکونت در و نفر میلیون 11 هکتار

 زندگی نفر میلیون 9 هکتار هزار 53 مساحت به شهر

  .کنندیم


