
  

  

  

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

  1396 بهمن 17 شنبه سه 4759 شماره بیستم ـسال 

   )العالی مدظله(اي امام خامنه

 یک حرکت، دارد، یعنی وجود ثبات. دارد تحول هم دارد، ثبات هم اسالمی، جمهوري نظام

 در حرکت ندارد؛ وجود راه کردن عوض و تذبذب ها؛ آرمان سمت به است مستمري حرکت

 )24/7/90(.شود می عوض سازوکارها اما است؛ معین هاي آرمان سمت به مستقیم خط

***اهللا دهه فجر مبارك باد ایام***  

  بدیل الگوي بی            روز    حرف ▼

 به دست و برخاست دین متن از اسالمی جمهوري

 ظرفیت تمام از و شد هدایت معاصر دینی رهبر ترین بزرگ

 سرگذشت و سرنوشت رو این از جست؛ بهره دین استوار

 سیاسی هاي بنیان بر  صرفاً که دیگر سیاسی نظام هر با آن

 نظام این. شد متفاوت است شده بنا زمانی اقتضائات و

 هاي دشمنی و ها توطئه از اي گسترده حجم با اگرچه دینی

 دست از را خود جهت و خط شد، مواجه داخلی و خارجی

 شوروي و فرانسه هاي انقالب نظیر دیگر هاي انقالب. نداد

 چین و هند الجزایر، هاي انقالب و داشتند جهانی جنبه که

 پیروزي از پس کوتاهی صلهفا در داشتند داخلی جنبه که

 آن رهبران که خطی به و شدند اساسی انحراف دچار

  ،)ره(حضرت امام اما نماندند؛ وفادار کرده بودند، ترسیم

 آنکه وجود با و پیروزي از پس سالگی چهل در امروز

 بین در هنوز گذرد، می ایشان رحلت از سال 30 به نزدیک

 راهبردي طوطخ و است  »عزیز« نظام مسئوالن و مردم

  . است مانده محفوظ از جانب ایشان شده تعیین

 حفظ لزوم بر همه از بیش انقالب معظم رهبر امروز

 و دارد تأکید) ره(امام خمینی از سوي شده ترسیم خطوط

 در اسالمی انقالب بنیانگذار. است سابقه بی جهان در این

 رو این از و شود می شناخته الهی رهبري عنوان به ایران

 امام حضرت. بنشاند او راه بر غباري تواند نمی زمان ذرگ

 شخصیت«: فرمایند می باره این در )العالی مدظله(اي خامنه

 را او نیست؛ مقایسه قابل دنیا رهبرهاي از کدام هیچ با امام

  کرد، مقایسه توان می معصومان و اولیاء و پیامبران با فقط

 با توان نمی خاطر ینهم به و بود آنان رو دنباله و شاگرد او

 در) ره(امام رهبري» .کرد اش مقایسه دنیا سیاسی رهبرهاي

 رهبر نظر از و کرد پیدا امتداد قوت با وي از پس رهبري

 ایشان. نیست امام راه ادامه از تر مهم چیز هیچ امام از پس

: اند فرموده تبیین گونه این را امام راه بر ایستادگی این رمز

 باور را او سخن وجودمان همه با که نیمک می شکر را خدا«

 در و نشدیم متوقف و کردیم حرکت او سر پشت و کردیم

  ».نکردیم رها را او  راه، نیمه

 سرزمین« داخل در اسالمی انقالب اساس این بر

 و هویت نتوانست ها طوفان و شد مستحکم خود »مادري

 از و داخل در انقالب این اگر. دهد کاهش را آن قدرت

 شد، می مواجه امتناع و سؤال با آن مسئوالن و مردم سوي

 آن به و کردند می تردید آن ماندگاري و حقانیت در دیگران

  .پیوستند نمی

  هدف چیست؟                              روز گزارش▼ 

درست در روزي که آلودگی هوا در تهران به وضعیت قرمز رسیده است، شاخص هواي 

م سازمان کنترل کیفیت هواي شهرداري تهران در برخی مناطق از پایتخت بر اساس اعال

نیز عبور کرده و مدارس را به تعطیلی کشانده است؛ درست هنگامی که همه  200

مدت  هاي بلندمدت و کوتاه ریزي تدابیر ویژه و برنامه ذها و مردم از لزوم اتخا مسئوالن، رسانه

گویند و کارشناسان هشدار  شهرها سخن می براي حل مشکل آلودگی هوا در تهران و کالن

 باید چندینهاي آینده  دهند که اگر امروز در حوزه رفع این معضل هزینه نکنیم، سال می

رسد  خبر می! در بخش سالمت هزینه کنیمآلودگی  مورد نیاز براي حل بحران بودجهبرابر 

 229به  را متروي تهران ی پیشنهادي براينمیلیارد توما 2700بودجه  ،که کمیسیون تلفیق

هاي مترو در پایتخت به زودي  رسد که بهاي بلیط خبر می! میلیارد تومان کاهش داده است

هاي  شود افزایش هزینه خبري که معناي ساده آن می! درصد افزایش خواهد یافت 20

ونقل عمومی در تهران بزرگ و کاهش توانایی سازمان مترو براي توسعه  استفاده از حمل

 ها و مطالبه مردم؛ رسانه تأکید یعنی سیاستی مغایر گفته مسئوالن و! ها خطوط و واگن

کاهش استفاده مردم از وسایل  ،تصمیمی که نتیجه قطعی آن کاهش روند توسعه مترو

 ،افزایش ترافیک ي شخصی،ونقل عمومی و در نتیجه افزایش استفاده از خودروها حمل

که است در حالی  این .بود خواهد افزایش آلودگی هوا آن افزایش مصرف سوخت و به طبع

هاي جدي و تجربه شده براي کاهش آلودگی هوا ارزان و حتی رایگان کردن  حل یکی از راه

ونقل ریلی  هاي ویژه براي توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و تخصیص یارانه حمل

ؤال س ،با این وصف! شهرها است نقل عمومی در کالنو لهاي حم شهري و دیگر ناوگان درون

 و براي حل کدام مشکل مردماین است که این تصمیمات عجیب بر اساس کدام منطق 

به ویژه نمایندگان مردم که با رأي آنها و براي پیگیري مسائل  مسئوالن آیا ؟شود اتخاذ می

  !به دنبال حل مشکالت هستند یا تشدید آن؟ اند شان انتخاب شده و مشکالت

  !کاري سیاسی کنی با انگ  رد گم                    اخبار ویژه      ▼ 

 شائبه درباره مجلس شوراي اسالمی تحقیقات و آموزش کمیسیون عضو عباسی، اسداهللا

 اي عده اینکه: داشت اظهار فرهنگیان، ذخیره صندوق از تفحص و تحقیق در کاري سیاسی

 کاري سیسیا پس است، بوده بعد به 92 سال از تفحص و تحقیق بیشترین چون گویند می

 تخلفات عمده زیرا بود؛ 95 تا 92 هاي سال روي تمرکز نیست؛ درست گرفته، صورت

 سیاسی مالحظات و کاري سیاسی ربطی به و افتاد اتفاق ها سال این در ذخیره صندوق

 تخلفات از را اذهان کاري سیاسی چون عباراتی از استفاده با اینکه بیان با وي. نداشت

 هاي طیف از تفحص و تحقیق کمیته اعضاي: داد ادامه کنند، می منحرف ذخیره صندوق

 و است نشده عمل سیاسی جناح منفعت اساس بر هرگز و کشور هستند سیاسی مختلف

  .ایم کرده بررسی اغماض بدون فرهنگیان ذخیره صندوق در را تخلفی هرگونه

  !معهبه نفع سه درصد جا                                                 

 ارز اختالف تومانی میلیارد هزار 40 یارانه از ایران بازرگانی اتاق سابق رئیس پور، جالل

 با یورو اي مبادله نرخ تفاوت امروز :نوشت و داد خبر جامعه درصد سه نفع به دولتی و آزاد

 تومان میلیارد 1600 یورو میلیارد یک هر ازاي به یعنی بود؛ تومان 1600 حدود آزاد، بازار

 این با. نقدي یارانه مجموع با است مساوي کم و بیش یورو میلیارد 25 فروش یارانه. تفاوت

 97 از بیش جیب به دومی یارانه و رود می جامعه درصد سه جیب به اولی یارانه که تفاوت

 .مردم درصد



    

  اخبار ▼

  !شدند معترض هم اروپایی گذاران سرمایه

 دولت عملکرد از انتقاد با» هرمس اویلر« تبارياع بیمه شرکت مدیر سوبران، لودویچ

 پیش سال یک از«: گفته است کشور، این غیرسازنده رفتار و پسابرجام دوران در آمریکا

به . است افزوده فرانسوي گذاران سرمایه نگرانی بر آمریکا هاي تحریم دوباره اعمال از ترس

 در »BNP Paribas«فرانسوي  بانک دالري میلیارد 9/8 جریمۀ خاطرة هنوز آنکه ویژه

 برخی و ایران علیه آمریکا سوي از شده وضع قوانین نقض دلیل به میالدي 2014 سال

 زمان در ها جریمه اعمال بر تأکیدبا  هرمس ».است زنده اذهان در کشورها از دیگر

اره درب، داشتند مبادالتی ایران با که هایی بانک علیه برجام از پس و اوباما جمهوري ریاست

فرانسوي مذکور  بانک دالري میلیارد 9/8 جریمۀ« :گفت »BNP Paribas«فرانسوي  بانک

 چینی روسی، آلمانی، مختلف هاي بانک آمریکا، اقدام این از پیش. هاست تحریم این از یکی

 برخالف کامالً که اتفاقی شدند، جریمه ایران با ارتباط دلیل به ترکیه از اشخاصی حتی و

  ».شود می محسوب سازنده غیر و مخرب آمریکا، تعهدات و برجام مسیر

  !دارند اصرار مذاکره بر همچنان طلبان اصالح

 دولت ارشد هاي دیپلمات از اوغلی جاوید قربان قلم به خود سرمقاله در »شرق« روزنامه

 مخالف اي هسته توافق در ترامپ هاي ماجراجویی با چین و روسیه اروپا،« :نوشت اصالحات

 نظر جلب بازي، زمین تغییر براي آمریکا تالش نمایانگر تحوالت وجود این، با  هستند،

 مرحله دوباره آغاز و تنش افزایش و منطقه تحوالت موشکی، مباحث به اروپایی متحدان

 خود استراتژي با همراهی به را آنان همگی تا است چین و روسیه با سرد جنگ از جدیدي

 اي منطقه هاي سیاست در انعطاف براي مناسبی را فرصت نوناک. ..کند وادار ایران درباره

 این که است کرده فراهم گذشته هاي ائتالف زدن برهم و منطقه کشورهاي با رابطه در ایران

 مذاکره هاي کانال بازگشایی رو از این . کنند می تفسیر خود منافع راستاي در را تحوالت

 هاست، کدورت شدن عمیق از ناشی که اییه دشواري وجود با برد ـ برد، منطق براساس

 استفاده به منظور آمریکا هاي سیاست ناکارآمدکردن براي مناسبی راهکار تواند می هنوز

  ».باشد ایران با برخورد با هدف منطقه کشورهاي از ابزاري

  کردند تهدید را لبنان وزیر نخست ها سعودي

 غیرمستقیم، طور به و شود می یبروزرسان لندن از که »ایالف« الکترونیکی روزنامه

سعد  تحرکات و لبنان تحوالت از مطلع افراد داد گزارش است، سعودي عربستان به منتسب

 شده دور عربستان از لبنان وزیر نخست سعد حریري،« گویند می ترکیه به سفرش و حریري

 براي صرفاً نه ترکیه به سعد اخیر سفر اند، گفته منابع این ».است حرکت در ترکیه سوي به و

 زمین در لبنان سنت اهل گیري موضع چارچوب در بلکه لبنان، به کمک و سیاسی هماهنگی

 وزیر یک با به تازگی سعودي مسئول یک :نوشت همچنین ایالف .بود ترکیه اخوانی بازي

 گران برایش ترکیه، سوي به حریري سریع حرکت« است گفته او به و گرفته تماس لبنانی

  ».است نگذاشته کم چیزي هیچ لبنان و او براي عربستان چون شد؛ خواهد تمام

  !نمایندگان کردن منصرف دولت براي تالش

 رئیسه هیئت عملکرد از انتقاد با مجلس در شهر خمینی مردم نماینده ابطحی، محمدجواد

 پارلمان، صحن در اعتباري مؤسسات درباره جمهور رئیس از سؤال نکردن طرح در مجلس

 نمایندگان اسامی حاوي هایی فُرم مجلس، علنی جلسه در دولت پارلمانی ونانمعا: گفت

 داشتند دست در مجلس صحن در شان قرارگیري محل همراه به جمهور رئیس از کننده سؤال

 از سؤال از را آنها تا رفتند می جمهور رئیس از کننده سؤال نمایندگان سراغ اسامی طبق و

 مجلس داخلی نامه آیین طبق اصالً پارلمانی معاونان: افزود وي .کنند منصرف روحانی آقاي

 هم جلسه رئیس و رئیسه هیئت اما باشند؛ داشته تردد نمایندگان هاي صندلی بین در نباید

 به منظور دولت براي فرصتی خواهند دهد می می  نشان که این موضوع نداد تذکري هیچ

  .شود اهمفر جمهور رئیس از کننده سؤال نمایندگان انصراف

  

  کوتاه اخبار ▼

 رسان پیام حوزه اینکه بیان با جهرمی محمدجواد آذري◄ 

 براي مسئولیتی دولت است و خصوصی بخش اختیار در

 فضاي یک رسان پیام فضاي :گفت ،ندارد آن توسعه

 ت ارتباطا وزارت تکالیف و است کشور براي بزرگ اقتصادي

 در شامل خصوصی بخش به نسبت رسان پیام حوزه در

 و تعرفه تعیین سرورها، براي فضا دادن قرار اختیار

 اختیار در نیازها و با متناسب و بهره کم هاي وام اختصاص

  .است باند پهناي دادن قرار

 دو طرح از مجلس 90 اصل کمیسیون عضو پارسایی، بهرام◄ 

 و داد خبر خودرو واردات عوارض کاهش براي نمایندگان فوریتی

 61 تا 15 از را وارداتی خودروهاي وديور حقوق دولت: گفت

 رشد این و داده افزایش گذشته سال به نسبت درصد

 است قرار که طرحی در اما ندارد؛ توجیهی و است کننده نگران

حداکثر  ورودي عوارض کاهش پیشنهاد شود، مطرح مجلس در

  .است شده درصد مطرح 55تا 

 هاي رکتش و بیمه بانک، امور معاون ندیمی، عبدالرحمن ◄

 باید بودجه محاسباتی ارز نرخ اینکه بیان با اقتصاد وزارت

 دالر به شان نگاه مردم درصد 80: گفت کند، تغییر یورو به

 ارز مبناي. دارد قیمتی چه یورو دانند نمی حتی و است

 دالر اثر اما است؛ یورو با کشور بزرگ هاي فعالیت و عملیات

  .شود اصالح باید هک است بیشتر افراد میان و بازار در

 مقامات از سعودي دولت ،کردند اعالم آگاه منابع◄ 

 است خواسته گوناگون کشورهاي زیارتی امور هاي سازمان

 نظر در 2018 سال از را حج بر مالیات درصد 5 اعمال

 آگاه، منابع سوي از شده ارائه اطالعات اساس بر .بگیرند

 از فادهاست براي بود خواهند مجبور 2018 حج زائران

را  مالیات این دیگر خدمات و اسکان ونقل، حمل امکانات

  .بپردازند

به نقل از یک دیپلمات غربی  »رویترز« خبرگزاري◄ 

 عربستان بین رقابت«: نوشت قطر و امارات بین تنش درباره

 این. است گرفتن شدت حال در ایران با متحدانش و

 براي مهم امنیتی و تجاري شرکاي که هاست دهه کشورها

 حمالت و ایجاد شده اختالف آنها بین اگر و هستند غرب

  ».شود می بازنده آمریکا و برده سود ایران شود، انجام نظامی

 هاي شاخص گزارش در »Tax Justice Network« گروه◄

 فاسدترین سوئیس: کرد اعالم خود 2018 سال مالی پنهان

 ور،کش این از پس و است مالی ساختار نظر از جهان کشور

 .دارند قرار کایمن جزایر و آمریکا

 تشخیص مجمع جلسات در جمهور کماکان رئیس◄ 

 دوران از موضوع این. کند نمی پیدا حضور نظام مصلحت

 ریاست زمان در و داشت وجود رفسنجانی هاشمیآقاي 

 مدت طوالنی بسیار و یافته تداوم شاهرودي هاشمی اهللا آیت

 .است شده


