
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 بهمن 16 دوشنبه 4758 شماره بیستم ـسال 

  

  

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

ها عوض  وجود داشته، با گذشت زمان، مردم خسته شدند، راه ایکه در دن ییها در انقالب

  را  یمیحرکت مستق ،یعزم راسخ کیملت ما با اما . هکرد دایپ رییها تغ شده، هدف

  )12/12/90(.است یمهم  حادثه نیتا امروز ادامه داده؛ ا

 ***اهللا دهه فجر مبارك باد ایام***

  توان دفاعی باید تقویت شود   روز   حرف▼ 

جمهور محترم در سومین روز از  رئیسسخنان و مواضع 

 دفاع موزه و فرهنگی مرکز 10 افتتاح مراسم در و دهه فجر

 ویدئو صورت به دیروز صبح کشور که استان 10 در مقدس

مواضعی مناسب هم از نظـر سیاسـت    شد، برگزار کنفرانس

قرار داشـتن در ایـام دهـه فجـر و      داخلی و موقعیت زمانی

تبیین دستاوردهاي شکوهمند انقالب بـود و هـم مواضـعی    

هاي مقامات آمریکـایی و   انقالبی در پاسخگویی به ژاژخایی

هاي خبیثانه ترامپ بود که این روزها وقیحانه مرحلـه   طرح

جدیدي از دشمنی با نظام مقدس جمهوري اسالمی ایـران  

لیـد زده و سـخت بـه دنبـال     هـاي گونـاگون را ک   در عرصه

یارگیري از اروپا و منطقه علیه جمهـوري اسـالمی ایـران و    

  .جبهه مقاومت ضد صهیونیستی است

جهـان   درضمن اشاره به این موضوع کـه  روحانی  آقاي

و  هســتندهمـدیگر   در حــال تهدیـد هـر روز همـه    ،امـروز 

هاي جدید را مـورد   بحث ساخت سالح  ها وقیحانه آمریکایی

ما «: اند، در فرازي از سخنان خود تأکید کرد دادهار توجه قر

تا روزي که در دنیـا   ،همیشه نیازمند قدرت دفاعی هستیم

مـان را   باید قـدرت دفـاعی  هم تهدید علیه ما وجود دارد ما 

ــیم ــه » .تقویــت کن ــا اشــاره ب و  دســتاوردهاي نظــاموي ب

، تجهیـزات جنگـی   هـا و  سـالح در حوزه ساخت  خودکفایی

یت قدرت ملی را صلح و بازدارنـدگی دانسـت و   هدف از تقو

 و مسـئوالن ملـت  «: درباره خط مذاکره جدید غـرب گفـت  

کـس و   شان نیاز به مذاکرات با هیچ توانمندي دفاعیدرباره 

  ».توافق با هیچ قدرتی ندارند و نخواهند داشت

این موضع انقالبی و مقتدرانه دقیقاً موضع نظام و مردم 

هست؛ چـرا کـه مـردم و مسـئوالن      عزیز ایران اسالمی نیز

ها دارند، اساسـاً   فهیم ایران برخالف اعتمادي که به خودي

هـا و   هاي متعدد به آمریکـایی  هیچ اعتمادي به دلیل تجربه

هاي آنها در داخـل ندارنـد و رفتـار     دهندگان سیاست ادامه

آنها را همواره مبتنی بر اسـتانداردهاي دوگانـه و ریاکارانـه    

  . کنند تحلیل می

سـو بـه دنبـال     تردید، در شرایطی که آمریکـا از یـک   بی

ها براي تجدید نظرـ بخوانید از  جلب حمایت و نظر اروپایی

سیاسـت   در ـ در برجـام اسـت و از سـوي دیگـر     بین بردن

ــه  تقویــت و کوچــک خــود، جدیــد دفــاعی ســازي متکثران

سازي جهـانی و تهدیـد نسـل     تسلیحات اتمی را براي ناامن

کننـدگان منطقـه حمایـت     ثبات کرده و از بی بشریت دنبال

هـاي ایـن    کند، دفاع از خود و تالش براي تقویت بنیـان  می

دفاع واجب شرعی، عقالنی و مشروع از نظـر عـرف و رویـه    

  اهللا  شاء ان. الملل است و باید ادامه یابد حقوق بین

  

  !یک خبر بد                          روز گزارش▼ 

 صرف ریال میلیارد 63 اند مبلغ بنیادهاي مهم کشور تصمیم گرفته مسئوالن یکی از«

 طراحی براي ریال میلیارد 7/2مبلغ  همچنین. کنند این بنیاد ساختمان دو نماکاري

 بیرونی محوطه بهسازي براي بودجه ریال میلیارد 74 مبلغ و ها ساختمان این کنار نماي آب

 و ایراد هیچ قبلی محوطه که است حالی در نای. است شده گرفته نظر در ها ساختمان این

 که این بنیاد طبقه 9 ساختمان دکوراسیون تغییر و بازسازي براي به عالوه. نداشت مشکلی

 مبلغ آن است، کارکنان و مدیران و معاونان و رئیس استقرار محل و باشد می هم بنیاد ستاد

 ه دیگر متعلق به این مجموعهطبق 15 ساختمان در خدمات همین براي و ریال میلیارد 628

این جمالت بخشی از اخبار و » .است شده داده تخصیص بودجه ریال میلیارد 414 مبلغ

کرد یکی از بنیادهایی که از منابع عمومی  اطالعاتی است که در روزهاي اخیر درباره هزینه

نتشر شده زدایی از جامعه است، م اش محرومیت ارتزاق کرده و وظیفه ذاتی و فلسفه وجودي

هاي شناخته شده در فضاي مجازي مطرح شد  است؛ اخباري که ابتدا از سوي برخی از چهره

اي  ها قرار گرفت و تا هنگام تنظیم این  نوشتار هیچ تکذیبه و سپس بر روي خروجی رسانه

در این باره منتشر نشده و هیچ واکنش رسمی یا پاسخی از سوي مسئوالن بنیاد مربوطه در 

است؛ خبري که » خبر بد«خبري که انتشار آن مصداق بارز . اي نشده است ه رسانهاین زمین

هاي ریالی و مادي، کشور را در سایه مدیریت تنبل، اشرافی و غیر  ضمن هدررفت سرمایه

هاي معنوي نظام و کشور که همانا امید و  تواند به سرمایه دهد و می انقالبی نشان می

که ترمیم آن بسیار دشوار است و  اي صدمه. دي وارد کندهاي ج همراهی مردم است، صدمه

موضوعی که مشکل اصلی کشور در . کننده خواهد بود نتایج و پیامدهاي آن بسیار نگران

هاي اخیر را که نبود مدیریت انقالبی، جهادي، متخصص و پر تالش است، یک بار دیگر  سال

  .گذارد به نمایش می

  کنیم انتخابات آینده را واگذار می                    اخبار ویژه ▼ 

در جمعی از همفکران خود، با اشاره به اینکه  به تازگییکی از وزراي دولت اصالحات 

اند، تأکید  بندي رسیده اصولگرایان پس از دو سه شکست اخیر، عبرت گرفته و به یک جمع

: گفته است وي. تکلیف خودمان را با حامیان و بدنه مشخص کنیم بایدما هم : کرده است

اما  ؛همه دوست داریم مستقل عمل کنیم و اصالحات به همان اصالحات قبل بازگردد

بنابراین باید زودتر این جدایی را که  .کشیم که اعالم کنیم رودربایستی داریم، خجالت می

وي در پایان با اشاره به عملکرد . گیرد، پیش از هرگونه هزینه انجام دهیم قطعاً صورت می

اگر دومینوي شکست و  ؛است بینی کرده قابل دفاع فراکسیون امید در مجلس، پیش رغی

آینده را یکی  هاي رو خواهیم داشت و انتخابات تزلزل اصالحات شروع شود، کار سختی پیش

  .پس از دیگري واگذار خواهیم کرد

  هاي اجتماعی غیرتی در شبکه کمپین بی

 که افتاده راه هایی کمپین اینستاگرام ه ویژهب و اجتماعی هاي در برخی شبکه است مدتی

 ارسال خود عروسی یا نامزدي مراسم از دو نفره عکسی کند می درخواست جوان هاي زوج از

 مخاطبانش از اي ماهواره هاي شبکه از یکی نیز پیش سال دو! شود منتشر عموم براي تا کنند

 عروسی فیلم بهترین به تا ندکن ارسال آنها براي را شان عروسی هاي فیلم بود خواسته

 سراغ به باشند، نداشته خوبی روحیه اگر جوان هاي زوج از بسیاري امروزه! شود داده جوایزي

 رفتار ها شبکه این به مراجعه داشت توجه باید. روند می اجتماعی هاي شبکه و اینترنت

  .کند می تشدید افراد در را) منفی هاي مقایسه مانند( خودآزاردهنده و خودتخریبی



   
  

  اخبار ▼

 ترور موساد هستند؟ فهرستچه کسانی در 

به دنبال تهدید بشار اسد براي هدف قرار دادن   ،کویت نوشت» الجریده«روزنامه 

نام » قیساریا«تأسیسات حساس و حیاتی رژیم صهیونیستی در صورت حمله به سوریه، یگان 

ن امر در تاریخ فعالیت این یگان اسد را در فهرست ترورهاي خود قرار داده است که ای

کسانی را  بیشتریگان مذکور ، این روزنامه به نقل از یک منبع خاص نوشت. سابقه است بی

هاي  گروه رؤساياند یا  هاي تروریستی دست داشته آویو در عملیات که از دیدگاه تل

اما درج نام  ؛دهد تروریستی از دیدگاه رژیم صهیونیستی را در فهرست خود قرار می

طبق این گزارش، رژیم . ترور امري غیر عادي است فهرستجمهور یک کشور در  رئیس

به رئیس یک گروه تروریستی که خطري براي منافع آن  همچونصهیونیستی به بشار اسد 

پس از آنکه اسد توانست با کمک ایران و روسیه  ویژهکند و این امر به  ، نگاه میآید شمار می

به نوشته روزنامه الجریده، . بگیرد، تشدید شده است  رگی از سوریه را بازپسهاي بز بخش

حاج «معاون وي و سردار  »نعیم قاسمشیخ «اهللا،  دبیرکل جنبش حزب »حسن نصراهللاسید«

  .فرمانده نیروي قدس سپاه نیز در فهرست ترور موساد قرار دارند »قاسم سلیمانی

  فتین هاي فرآورده صادرات در رانت ردپاي

تحقیق و تفحص قاچاق کاال با بیان اینکه مبارزه جدي با  هیئتعضو  ،اکبر کریمی علی

 هاي اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوي سیاست و کشور اصلی هاي اولویت از یکی 	قاچاق کاال

هاي اخیر حجم قاچاق کاال در کشور و  هرچند طی سال: است، گفت انقالبمعظم  رهبر

 اخباري به تازگی اما	رو شده اي روبه قابل مالحظه کاهش با ختیسو هاي فرآورده قاچاق

ویژه مرزهاي شرقی کشور شنیده ه ب ،سوخت از مرزهاي کشور قاچاق مجدد افزایش درباره

هاي نفتی را از ایران به  وردهآفر دیگریل، بنزین و ئقاچاقچیان گازو: گفت وي .شود می

با  کریمی .کنند سرشاري را عاید خود میکشورهاي همسایه شرقی و غربی رسانده و سود 

هاي جدي براي نمایندگان مجلس شوراي اسالمی  بیان اینکه افزایش قاچاق سوخت نگرانی

هاي  ها و منافع خاص در صادرات فرآورده پاي برخی از رانترد: ایجاد کرده است، گفت

 .ي داشته باشندورود جد زمینههاي نظارتی باید در این  شود و دستگاه نفتی مشاهده می

  تیم تروریستی در کشور 250دستگیري و انهدام 

هاي  ریزي با اشاره به برنامه) عج( الزمان جانشین فرمانده سپاه صاحب ،سردار مجتبی فدا

دشمن براي برهم زدن آرامش در کشور و با بیان اینکه آرامش و امنیت امروز نظام مقدس 

سال و نیم گذشته  دودر : گفته بوده است، سابق سال گذشته بی 150جمهوري اسالمی در 

ارتش، سپاه، نیروي انتظامی و وزارت اطالعات،  با تالشتیم تروریستی  250نزدیک به 

با اشاره به  وي همچنین .اند از داخل شدن به مرز دستگیر شده پس، حین ورود و پیش

کنار  ماه نخستین کسی که در اصفهان در  روز جمعه هشتم دي: گفت حوادث اخیر

کسی که خبر، اطالعات و اخبار لحظه به  ؛خبرنگار رادیو فردا بود ،وسه پل دستگیر شد سی

  .کرد لحظه اغتشاشات را به خارج از کشور منتقل می

  شرایط را تغییر داد ایران انقالب اسالمی

به مناسبت چهل سالگی انقالب اسالمی تحلیلی » بگین سادات«اندیشکده صهیونیستی 

سال از انقالب، حاکمیت  39نظام ایران با گذشت «: رد که در آن آمده استمنتشر ک را

تغییري که انقالب . به نمایش گذاشتخاورمیانه  درخود را قدرتمند کرد و هیمنه خود را 

قابل مناقشه نیست؛ تغییري  ،در جهان بر جاي گذاشت )ره(اسالمی با رهبري امام خمینی

انقالب . ریزي کرد ر انقالب این کشور را در جهان پیها و طرز فکر رهب که هویت، آرمان

دهد و با  ایران از ابتدا تاکنون دامنه نفوذ خود را بر وفق مراد خود در منطقه گسترش می

 مسئلهمقابله کرده که این  ،که انقالب ایران را تهدید کرده است ییها چالشقدرت در برابر 

  ».شود موفقیتی مهم براي نظام ایران محسوب می

 

  کوتاه اخبار ▼

 حال در روسیه است کرده اعالم آمریکا دفاع وزارت◄ 

 از توانند می است که اي قاره میان اي هسته هاي اژدر ساخت

 هاي پایگاه و سواحل و کنند طی را کیلومتر هزاران دریا زیر

 اي به گونه اژدر این. دهند قرار هدف را آمریکا نظامی

 رادیواکتیو مواد به را وسیعی مناطق است که شده طراحی

 10 را اژدر این برد نظامی کارشناسان از برخی. کند آلوده

 این از آمریکا نظامی مقامات و اند زده تخمین کیلومتر هزار

  .کنند می یاد »قیامت روز اسلحه« نام به اژدر

دادستان تهران از صدور  ،آبادي دولت عباس جعفري◄ 

بار  9 طی که اي حکم محکومیت براي جاسوس هسته

اطالعات کشور از جمله  ،بیگانهاطالعاتی  انمالقات با مأمور

اي را به سرویس اطالعاتی  ها و امور هسته در زمینه تحریم

در : گفتآمریکا و یک کشور اروپایی داده بود، خبر داد و 

این پرونده فرد مذکور به شش سال حبس تعزیري و ضبط 

  .تو استرداد وجوه دریافتی محکوم شده اس

 در شمالی کره کرد، اعالم گزارشی در ملل سازمان◄ 

 دیگر و فوالد آهن، سنگ، زغال صادرات با گذشته سال

 اند، بوده سازمان این هاي تحریم شامل که کاالهایی

این  کارشناسان گزارش .است گرفته سخره به را ها تحریم

 اقالم صادرات طریق از شمالی کره دهد، می نشان سازمان

 شده موفق 2017 سپتامبر تا ژانویه هاي ماه ینب ممنوعه

 .کند کسب درآمد دالر میلیون 200 است

 سازان قطعه همگن صنایع انجمن دبیر نژاد، محبی آرش◄ 

 قطعات ایرانی ارزان شده تمام قیمت و باال کیفیت: گفت

 واردات براي فرانسوي هاي شرکت تا است شده سبب

 در است قرار: افزود وي. ندنک ریزي برنامه ایران از قطعات

 ایران مشترك کارخانه( ایکاپ با مشابه اي کارخانه الجزایر

 .شود تأسیس) پژو و خودرو

: گفت رئیس مجلس خبرگان رهبري ،اهللا جنتی آیت◄ 

کنی  هاي فساد الزم است، اما ریشه اگرچه برخورد با شاخه

ها هم  در این صورت، شاخه زیراتر است؛  فساد ضروري

پذیر است که  شد و این زمانی امکان خشک خواهد

انقالبی، مسلمان  نیروهايکننده با فساد از  نیروهاي مبارزه

  .و والیی گزینش شوند

باید : رئیس شوراي شهر تهران گفت ،محسن هاشمی◄ 

ماه سپري شده از دوران مسئولیت  ششمعترف بود در 

شوراي پنجم و شهردار منتخب آن، انتظار عمومی از تحول 

 .نشده است هدیریت شهري برآورددر م

 763، 96 سال ماه 9 در آفریقا و ایران تجارت حجم◄ 

 دالر میلیون 518 میزان این از که بوده دالر میلیون

 واردات شامل دالر میلیون 245 و آفریقا به ایران صادرات

 .است بوده آفریقا قاره از ایران


