
  

  

  

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

  1396 اسفند 5 شنبه 4769 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 یکپارچگیاتحاد و  نیمردم؛ تأم يبه رأ هیاصول امام عبارت است از تک ،یداخل استیدر س

بودن حکمرانان و زمامداران؛ دلبسته بودن مسئوالن به   یاشراف ریبودن و غ یملت؛ مردم

  .کشور شرفتیپ يبرا یمصالح ملت؛ کار و تالش همگان

)14/3/92( 

  !نقشه شوم                   روز حرف ▼

 روزنامه با گوو گفت در آمریکایی ارشد مقام یک

شش  آمریکا جمهور رئیسگفته است،  »پست واشنگتن«

 تشکیل به منظور اروپایی کشورهاي با همکاري براي را حوزه

 کشور این رفتار تغییر مطالبه و ایران علیه واحد اي جبهه

 خود رانیسخن که در ترامپ ،این اساس بر. است کرده تعیین

 )هاي ضدایرانی هنگام اعالم تمدید تعلیق تحریم( ماه دي در

 تغییر شرط سه به را اي هسته توافق در آمریکا ماندن

 هاي بازرسی شدن آنها، دائمی و برجام پذیر زوال بندهاي

 و نظامی هاي پایگاه جمله از ها، همه پایگاه المللی بین

 کرده بود منوطایران  بالستیک هاي موشک محدودیت برنامه

کنند؛  اصالح را آنها خواسته اروپایی کشورهاي و کنگره از و

 تهدیدهاي« ،»بشر حقوق نقض« جمله از سه حوزه دیگر

 انقالب پاسداران سپاه اقتصادي هاي فعالیت« و »سایبري

  .   است خود افزوده گذشته هاي درخواست را به »اسالمی

مبنی بر اینکه  گیري اخیر ترامپ انتشار این خبر و موضع

به گوش » مرگ بر آمریکا« در شرایطی که در ایران هنوز

د باشیم، حکایت از توانیم به برجام پایبن ما نمیرسد و  می

تر کردن عرصه بر  جدید آمریکا براي تنگ  ترفند و نقشه

واقع،  در. داردایران در برجام و اخذ امتیازات بیشتر 

اي درصدد هستند  رسانهـ  سازي روانی ها با این موج ریکاییآم

 تعلیق تمدید  از موعد اعالم نظر ترامپ درباره پیشتا 

به هاي ضدایرانی آمریکا در اردیبهشت ماه سال آینده،  تحریم

ایران گوشزد کنند که باید براي دادن امتیازات بیشتر خود را 

توان انتظار  بیش از این نمیهرچند از آمریکا . آماده کند

اصلی سیاست کشورمان براي مقابله با این  مسئلهاما  داشت؛

دستگاه . منطق است هاي بی گویی ها و یاوه خواهی زیاده

باید به طور قاطع و صریح در مقابل این  دیپلماسی کشور

هاي  شود نقشه وجهمت که اي گونه به ،کند گیري موضع راهبرد

به عبارت . ردگاه راه به جایی نخواهد ب وي در برابر ایران هیچ

، داردهایی که ترامپ از ایران  خواسته  دیگر، سنخ و دامنه

هاي درونی  توانمندي سازي تهی جز چیزي به آنها دهد می نشان

راضی نیستند؛ ... نظام، خدشه بر عزت ملی و تحقیر ایرانیان و

 ی که مستقیم یا غیرمستقیم با حفظیها تهمسائل و خواس

انگاري و  هرگونه سهل رو،  این از .دارد ارتباط آنها موجودیت

 پیامدهايهاي غیرقانونی  انعطاف در مقابل این خواسته

با باید به طور جدي ناگواري در پی خواهد داشت و بنابراین، 

  .آنها مقابله شود

  داردریشه  88 فتنه درلفتی که ک  گردن               گزارش روز▼ 

بالفاصله  ،کشته شدند و یزخم و چند افسر فرانسه حمله شد سیبه پل سیدر پار یوقت

، میکن یمان افتخار م سیما به پل نکهیا انیبا ب يتریتوئ یامیجمهور فرانسه در پ سیرئ

بسنده نکرد و  تیتوئ نیبه ا تنها مکرون اما .را داد ناو مجازات مجرم يدستور بازداشت فور

  يکشور مساو نیا سیمسئله که حمله به پل نیتند با طرح ا اریبس یسخنان دربعدتر  یکم

کنندگان به  مجازات در انتظار حمله نیتر سخت« :، اعالم کرداستبا حمله به خاك فرانسه 

 يرویبه ندادن  مهلتو  دیاز تهد يریتصاو ،در تهران نجایاما ا ».خواهد بود سیپل يروهاین

 يتوبوس از روابا  شده وور  حمله يکالنتر کیبه  یاندک شود و گروه یمنتشر م یانتظام

اما مسئوالن ! ندرسان ینفر را به شهادت م چهارو  کنند یعبور م یانتظام يروین مورانأم

فارغ از آنکه ! گویند میسخن  یانتظام يروین هیعل انیکنند و روشنفکرنما یسکوت م

بر منافع انتخاباتی و جریانی  نتیجه ارجحیت دادنکه را  موضعیچنین ت عل پاي بخواهیم

شود لطمه  یماش  ساده جهینت رویکرديچنین باید گفت به میان بکشیم، منافع ملی است 

موضوعی با نتایج ! کشور تیامن هیعل اقدامکردن  نهیو کم هز سیپل داروارد کردن به اقت

که وقاحت  نیاایجاد  .بازیافت 88در فتنه آن را  شهیر توان می کههولناك و خطرناك 

 سران فتنهدرست زمانی شکل گرفت که  ،ایستاد تیدر برابر حافظان امن مابانهرلدق توان می

شدند و آنها را به شهادت  ور که به نیروهاي انتظامی حملهکسانی را  88در عاشوراي 

از هتاکان و اغتشاشگران حمایت و به جاي بازخواست،  و نهادندجو نام مردم خداد، رساندن

سران آن اتفاقات  هاي محدودیت د کهبه دنبال آن هستن اي ز نیز عدهامرو و تمجید کردند

بدون  و مجازات و ا بدون محاکمهر کنندگان بر نیروي انتظامی و حامیان حمله تلخ

رفع با تمجید و ستایش  ،اي هزینهپرداخت بدون  ان وش عذرخواهی و پذیرش اشتباهات

طبیعی است وقتی چنین شرایطی  .به فضاي سیاسی کشور بازگردانندآنها را و  حصر کنند

انون و حافظان در برابر  ق کنند که دا مینیز این جرئت و جسارت را پیدیگران  ،حاکم باشد

  !لفتی کنندک آن بایستند و گردن

  ها رها کردند کار کشور را در اوج تحریم                  ویژه خبر▼ 

را از  يا بود، خاطره يجمهور استیدر دوره ر نژاد يستاد احمد يکه از اعضا یجعفر فرج

 ینینش خانه انیروز بعد از جر چند«: گوید و میروزه او نقل کرده  11  ینینش دوران خانه

تنها  ؛بروم ییبقا يبا آقا يا سهدولت مجبور شدم به جل یسفر استان ي، بنده برانژاد ياحمد

که ارتباط بنده  ییبقا يآقا. جلسه آن دوره عمرم شد نیتر داشتم، تلخ شانیکه با ا يا جلسه

ها  بچه دیپرس ،دانست یم یانقالب يها در سراسر کشور و بچه یمردم يستادها انیرا با جر

در پازل  نژاد يدادم که احمد حیبنده توض ست؟یچ ینینش خانه هینظرشان نسبت به قض

: گفت ،شده بود یکه عصبان ییبقا .فهمد یرا م نیا یدشمنانش حرکت کرد و هر عاقل

منظور آقا ( انیو آقا میکن یکار م يروز شبانه... کشور مثل نیسال است در ا ، شش پنج«

و از پشت سر ما را   دهند یمردم م يروند پزش را جلو یم تیو اطالعات سپاه و ب) بود

که معلوم  میکن یبله از فردا کار نم! میکن یندارد ما هم از فردا کار نم یاشکال .کوبند یم

چه دارند  شان يها یدر سخنران مینیبب. میکشور را بگردان میتوان یکه م میبشود فقط ما هست

 ،میاز رفقا رفته بود نفردو  با »...افتند یم مان يوقت به دست و پا و آن! ند؟یبه مردم بگو

 ؛ امازد و تمام شد یحرف میکرد یما فکر م. را گرفته بود مان يموقع برگشتن بغض گلو

و مسئول دفترش کشور را رها  ناجمهور و معاون سیئسال ر دو و شد ییاجرا ییحرف بقا

  .هامیهم در اوج تحر آن ،کردند



  

  اخبار▼ 

 هزار میلیاردي بودجه در مجلس 23افزایش 

 1217 به بودجه سقف آینده، سال در کشور کل بودجه الیحه جزئیات بررسی پایان در

 الیحه در که تومانی میلیارد هزار 1194 با مقایسه در که یافت افزایش تومان میلیارد هزار

 الیحه در عمومی بودجه کل .ددار افزایش تومان میلیارد هزار 23 حدود بود، شده پیشنهاد

 هزار 432 به مجلس در بررسی از پس که بود شده پیشنهاد تومان میلیارد هزار 424 دولت

 ؛بود همراه میلیاردي هزار 18 حدود رشد با نیز عمومی یافته، منابع شیافزا تومان میلیارد

 افزایش تومان دمیلیار هزار 386 تا الیحه در پیشنهادي میلیارد هزار 368 از کهاي  گونه به

 از ناشی درآمد آن، هاي فرآورده و نفت فروش از ناشی درآمدهاي شامل عمومی منابع. دارد

 دهد، می تشکیل مالیات را آن عمده که ییدرآمدها همچنین و مالی هاي دارایی واگذاري

 تومان میلیارد هزار 57 به میلیارد هزار 56 هم از حدود اختصاصی درآمدهاي .شود می

دولت  به وابسته انتفاعی مؤسسات و ها بانک دولتی، هاي شرکت بودجه. است یافته افزایش

 هزار 833 به مجلس مصوبه در ولی بود؛ شده پیشنهاد تومان میلیارد 813 الیحه در که هم

  .رسید تومان میلیارد

  ها برداشته نشده است تحریم

چتم « یسلطنت شکدهیه کشورمان در اندخارجامور  ریوز یاسیمعاون س ،یعباس عراقچ

 گریما و د ست،یمرتبط ن يگریال دؤس ایمسئله  چیبرجام به ه« :گفت سیدر انگل »هاوس

 يا هسته مسئله رويو  میجدا کن لئمسا گریبرجام را از د میگرفت میتصم 5+1 يکشورها

 يبرا زیآم تیموفق یبرجام داستان« :افزود وي» .میکن دایآن پ يبرا یحل تا راه متمرکز شدیم

 یالملل نیبوده است و آژانس ب بندیبه آن پا کامالً رانیچراکه ا ؛است 5+1 يشما کشورها

نکرده است و  یهرگز از آن تخط رانیکرده ا دییأتوافق است ت نیا یکه قاض یاتم يانرژ

را  نیا زارشگ 9است و  یما تحت کنترل و بازرس زیهمه چ. بوده است بندیبه آن پا کامالً

مند نشده و  از آن بهره رانیچراکه ا داند یموفق نم یبرجام را داستان رانیاما ا. کند یم دییأت

هر روز تعهداتش در برجام را  باًیتقر کایساده است، آمر لیدل. برداشته نشده است ها میتحر

 یحت. تموفق نبوده اس رانیا يمسئله است که برجام برا نیا لیدل کایمرآو  کند ینقض م

 ».اند متن و کلمات برجام نقض شده

  !دفاع عجیب از یک انتخاب اشتباه

علی نجفی به جاي ادات به محمدانتق در برابر شهر تهران ينژاد، عضو شورا زهرا بهرام

 12آنچه تاکنون مدیریت شهري در طول : گفت ،ارائه رزومه منتخب شوراي شهر تهران

اینکه شهردار تهران  سیاستی مبنی بر. بود» آف شو«م داده بود، سیاستی مبتنی بر سال انجا

ساس آن گردد یا روشی که برا شب به خانه برمی 11آید و  صبح از منزل بیرون می 4

پرد و خودش را به محل حادثه  ترك موتور می شهردار به محض اینکه اتفاقی بیفتد، بر

درست مثل مدل مدیریتی . خواهد می» مدیر«شهر تهران،  حالی که کالن در. رساند می

ار جدید، ز روي کار آمدن شهردپس از گذشت بیش از هفت ماه ا ؛گفتنی است. ...»نجفی«

مثل لرزش خفیف تهران و  ،مدیریت حوادثی ناتوانیهاي عمرانی و   عالوه بر تعطیلی پروژه

  !دفاع اعضاي شوراي شهر از مدیریت ضعیف شهردار جاي تعجب فراوان دارد... بارش برف و

  درصدد حذف سپاه هستند یواه يها به بهانه یبرخ

است که امروز تداوم  یانقالب اسالم مهیسپاه، ستون خ: قدس سپاه گفت يرویفرمانده ن

 فیضع يها داللو است یواه يها به بهانه یاما برخ ؛به وجود آن وابسته است یانقالب اسالم

سپاه در حفظ انقالب  گاهیجا حیبا تشر یمانیسردار سل .آن را حذف کنند خواهند یم

محافظ با  کیطور که  است و همان تیشخص کیسپاه مانند محافظ : اظهار داشت یاسالم

از  رتیبا بص زینکند، سپاه ن دیرا تهد تیشخص يتا خطر کند یاطراف را نگاه م قیعم دید

پاسداران در  ثاریاسال است  40 :کرد دیتأک يو .کند یدفاع م یاسالم انقالب تیشخص

  .نمیب یم کیگوناگون را از نزد يها عرصه

  کوتاه اخبار ▼

 مشهورترین از یکی نیوزویک مجله اینترنتی پایگاه ◄

، سلیمانی قاسم سردار به را خود یک تیتر آمریکایی نشریات

 حالی در«: نوشت داد و اختصاص فرمانده نیروي قدس سپاه

 ژنرال شوند، می ظاهر خارجی و  داخلی جدید تهدیدهاي که

 ».است جمهور رئیس از تر محبوب مراتب به ایرانی معروف

 ترین  محرمانه و ترین اي حرفه فرمانده« :افزود پایگاه این

 محبوب اي فزاینده طور به کشور این داخل در ایران نیروهاي

 در متحدانش با نظامی هاي پیروزي طریق از او زیرا شده،

  ».کند کمک تهران نفوذ گسترش به است توانسته منطقه

 با مبارزه را خود هدف که (FATF)مالی اقدام کارگروه ◄

 اقدامات تعلیق ضمن اي بیانیه در، کرده اعالم پولشویی

 دیگر و خود عضو 37 به، ایران علیه تنبیهی و تقابلی

 به توصیه به« که است کرده پیشنهاد جهان کشورهاي

 و روابط در هوشیاري به نسبت خود مالی سساتمؤ

 بسیاري که فهرست این در .دهند ادامه ایران، با »مبادالت

 شمالی کره و ایران نام تنها اند، کرده توصیف سیاسی را نآ

  .خورد می چشم به »عمومی بیاینه« به موسوم فهرست در

 برنج نرخ شافزای از انتقاد با برنج انجمن رئیس نایب ◄

 افزایش تومان هزار دو بازار در ایرانی برنج اگر: گفت خارجی

 انتقاد امر این به نسبت مسئوالن و ها رسانه تمامی یابد،

 خارجی برنج توجه قابل افزایش با که حالی در کنند، می

 آن بیانگر امر این که کردند اختیار سکوت ها رسانه تمامی

 داخلی کشاورزان بر ارجیخ برنج واردکنندگان زور  که است

  .چربد می

: گفت صهیونیستی رژیم تلویزیون 10 کانال خبرنگار ◄

 14 آمریکا که گفتند من به آمریکایی و اسرائیلی مقامات«

 اورشلیم به را خود سفارت )آینده سال اردیبهشت 24(می

 مطرح حالی در اظهارات این ».کند می منتقل) المقدس تبی(

 به صهیونیستی رژیم و آمریکایی مقامات هنوز که شده

 به واشنگتن سفارت انتقال تاریخ درباره رسمی صورت

  .اند نکرده اظهارنظري المقدس بیت

شهر چهارم  يطلب شورا عضو اصالح» فاطمه دانشور« ◄

 یروحان يآقا« :گفت در مصاحبه با روزنامه آرمانتهران 

نه تنها در . متخصص استفاده نکرد يروهایخالف انتظار از نبر

 يروهایشهر هم از ن يو شورا يبلکه در شهردار ،دولت

 يدر روش و منش شورا یحت. استفاده نشد متخصص

  ».ندارد یگاهیجا يساالر تخصص طلبان اصالح يگذار استیس

 عالی شوراي در انقالب معظم رهبر نماینده ،جلیلی سعید ◄

 جمهور رئیس سوي از پرسی همه موضوع طرح درباره ملی امنیت

 اعتماد که شما! بود عمومی آراي به مراجعه انتخابات :گفت

 برابر در بگویید باید امروز ،کردید جلب انتخابات در را مردم

 چه سال چند این در کردند شما به مردم هک اعتمادي

   اید؟ کرده


