
  

  

  

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

  1396 اسفند 6 شنبه یک 4770 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 زنند؛ یجهاد، تهمت خشونت م  هیمقاومت، به روح  هیبه روح یجهان ياستعمار اتیادب

ـ  میکن یها را تکرار م و همان میریگ یم ادیما هم از آنها  یکه متأسفانه گاهـ  يخشونت، تندرو

 .کشور کی ياقتدار است برا  هیجهاد و شهادت ما  هیاست که روح نیخاطر ا به نیا

)20/2/96(  
  

  بازي خراب کن                روز حرف ▼

و  پدر برگشته ؛استبا پدرش  بچه مشغول بازي شطرنج

وضعیت ما  !نداري جیبی تو پول یا میشی مات یا ،ویدگ می

بازي شطرنج  این در برجام براي آمریکا اکنون چیزي شبیه

کسی مهره خودش  هریک مسابقه عادي نیست که است و 

این همواره در صدد تخریب  آمریکا ؛آزادانه حرکت بدهدرا 

ست و مقامات آمریکایی نیز بارها به امشت کثیف  بازي با

که قصد خروج و بر هم زدن این  اند کردهطور رسمی اعالم 

  .توافق را دارند

ها براي برهم زدن  گویی آمریکایی شاهد پراکنده این روزها 

کنند که برجام را از بین  اي تهدید می عده برجام هستیم؛

امتیاز برجام را نوعی  فتوقگونه اي هم هر بریم و عده می

صورت امتیازي  دوهر با این حال در  !دانند براي ایران می

اما همچنان شمشیر تهدید و تحریم  ،شود به ایران داده نمی

است تا با این تهدید هیچ شرکت و شده  باال نگه داشته

دیگر  سويبانک خارجی با ایران تبادل نداشته باشد و از 

نرژي پرداخت کند و آژانس اایران امتیازات نقد خودش را 

کشورمان هم  يها و دیپلمات کندیید اتمی نیز آنها را تأ

 این! ابراز شادمانی کنندگردن افراشته از گزارش آژانس 

اي ایران را اعالم  انس سکوت هستهنهمین باري است که آژ

نکرده است که طرف مقابل چه  گاه اعالم اما هیچ ،کند می

هاي اخیر شمشیر  در ماه !ازایی به ایران داده است مابه

را با صداي بلندتر کمی باالتر رفته و ادعاي خود تهدید 

 هان برهم زدن امنیت ملی هستندآنها خوا ؛فریاد زده است

هاي آن را  ها و هم کارخانه هم برد موشکخواهند،  می و

   .تحت نظر قرار دهند

 است؛ گذاشتهبراي برجام  يشرط دیگر به تازگیپ ترام

 کشوري ایران: او گفته است. شعار مرگ بر آمریکا حذف

 پایبندي من چطور ،گوید می »آمریکا بر مرگ« که است

آرزوهاي  هاگر چ ها آمریکایی .کنم ییدتأ را برجام به آن

هاي متعدد به دست  از جنگ نظامی و قطعنامهخود را 

به دست برجام بازي شطرنج در  ، اما در تالشنداند نیاورده

کنند برجام  اینکه اعالم می با وجوددولتمردان ما  !آورند 

مچنان اصرار دارند اما ه ،براي ما دستاوردي نداشته است

دانند که  گویا آنها نمی؛ را نگه دارندکه این جسم مرده 

ند و نگه داشتن آن نه مردم هم دیگر امیدي به برجام ندار

بلکه آمریکا را  ؛برد ي سیاسی دولت را باال میها تنها هزینه

تر  انقالب جري بابه اهدافش براي مقابله  ندر رسید

  .کند می
  

  !فصل مشترك                                گزارش روز▼ 

در انتخابـات ریاسـت    کمتـر از آراي باطلـه   بـود و رئیس مجلس  کسی که روزياز نامه 

 88یـک روز پـس از انتخابـات    جمهور سابق که  جمهوري دهم رأي آورد، تا نامه آن رئیس

صحت انتخابات ریاست جمهوري  زند به سخنگوي شوراي نگهبان که بدون بررسی زنگ می

از سخنرانی آن بازنده . برد هاي قانونی کشور را زیر سؤال می خاباتاکنون انتیید کنید و را تأ

شـان   بـراي خیابان آورد و  با بلنـدگوي دسـتی   ش را به کف طرفدارانکه  88انتخابات سال 

علیـه   و چرخانـد  ت، تا آن متهم که بر روي پله دادگستري دستش را در هـوا مـی  سخن گف

یک  ،شوستانخود و دجز خواند  ه را فاسد میهم و راند سخن می هاي قانونی کشور دستگاه

وگرنه چطور ممکن است که هر کدام از اینها که  ،»طلبی قدرت« فصل مشترك وجود دارد؛

نشـین و ضـدانقالب علیـه نظـام و      هـاي خـارج   همه در کنار هم و همصـدا بـا جریـان   حاال 

از مهندسی انتخابات بزنند و هر حرف  ،خوانند نویسند و رجز می هاي قانونی نامه می دستگاه

اگـر بـه واقـع پـاي     ! اند دانند که خود پیروز آن بودهکدام تنها انتخاباتی را مردمی و واقعی ب

قـدرت بودنـد    سـریر چطور زمانی که این افراد بـر   ،منافع عمومی ملت ایران در میان است

ـ   بلکه هر شد؛ وي آنان پذیرفته نمیانتقاداتی از این دست نه تنها از س ه گونه انتقـاد را نیـز ب

دیـر   براي طرح چنین مطـالبی البته شاید کمی  !کردند عنوان تخریب و دشمنی قلمداد می

، تجمهور اسبق اطرافیـانش را خـط قرمـز خـود دانسـ      باید همان روز که رئیس. شده باشد

و  کردنـد  همان روزي که آن بازنده انتخابات و همراهانش براي پیروزي هر دروغی را مطرح

ي آورد، پـیش از  باطلـه رأ  يآرا از فرد کـه کمتـر   قتی آنآوردند، ورا به اجرا در یهر نمایش

 ،گفـت  رد و از تقلب در انتخابات سـخن  ب  وکار انتخابات را  زیر سؤال ساز ،برگزاري انتخابات

شد تا امروز شاهد مـدعیانی نباشـیم    ن در سپهر سیاسی ایران سلب میصالحیت حضورشا

ح نـاجی و مصـل  رداي  امـا در عـین نابـاوري    ،نتیجه عملکرد آنـان اسـت   امروزمشکالت  که

  .اند ند و مدعی در دست گرفتن امور شدها ا بر تن کردهاجتماعی و سیاسی ر

  ایران بازیگر ممتاز در منطقه است                  ویژه اخبار▼ 

رژیم صهیونیستی که ویژه  8200رتبه در واحد  یک افسر عالی: الیوم نوشت يأر

 .به توانمندي ایران اذعان کردو کشف کد است ) سیگینت(آوري اطالعات سیگنالی  جمع

هاي رژیم صهیونیستی  ر دیدار با برخی تحلیلگران رسانهامش را فاش نکرد، داین افسر که ن

آوري اطالعات از ایران است که مردم آن تابع  جمع 8200ترین چالش واحد  بزرگ«: گفت

ایران : کند اعتراف میادامه در  این افسر صهیونیست ».رهبر جمهوري اسالمی هستند

ها و سامانه دفاع هوایی  ما با موشک آیندهو در  ممتاز در جنگ سایبري استبازیگري 

کشور بزرگی است و شعبه ایران از نظر فناوري . رو هستیم همدرن از تولیدات آن روب

از توانمندي که ایران داند و جنگ سایبري با  سخت می یایران را دشمن ،عات نظامیاطال

  .سخت خواهد بودبرخوردار است، تکنولوژیکی و تسلیحاتی 

 !ال پاسخگو باشیده جاي طرح سؤب

گویید  می :گفت جمهور رئیس اخیر اي حاشیه سخنان به واکنش در ازغدي پور رحیم حسن

والیت معصوم باید بررسی شود که انتخاب بوده یا انتصاب، این به شما چه؟ این مسئله در 

چرا آمدید  ،خواستید به اینها جواب دهید شما اگر می. شود حوزه و دانشگاه بحث می

در ثانی ، طرح کنید الی نیست که شماؤاین س اوالً: وي افزود مسئولیت اجرایی گرفتید؟

  اید؟ کار کرده چه کشور براي بدهید جواب .باشید پاسخگو باید بلکه ،کنید طرح الؤس نباید شما



  

  اخبار▼ 

 هنگام به رویکرد برجامی دولتاعتراض دیر

در اواخر دوره اول دولت روحانی عیان بود که دیگر  :ه استنوشت شرق سردبیر روزنامه

شد،  شیده میتوان به برجام دل خوش کرد و باید براي سیاست پسابرجام تدبیري دیگر اندی نمی

ه چهار سالِ دوره دوم دولت روحانی ها دربار بینی پیش: کند کید میأوي همچنین ت. که نشد

سر گذاشت و روزهاي سخت دیگري نیز   این دولت روزهاي سختی را پشت. درست از آب درآمد

از . هاي خود از تلخی مشکالت بکاهد روحانی در تالش است تا با سخنرانی. رو دارد پیش

 ،گفتنی است .آورد روست که نسبت به رؤساي جمهورِ دیگر سخنان تندتري بر زبان می این

نامه شرق در ایام شود که روز اره وضعیت برجام در حالی مطرح میاعتراف سردبیر شرق درب

 ي متعدديها تاکنون نیز از فواید برجام گزارشجمهوري و همچنین پس از آن  انتخابات ریاست

  .منتشر کرده است

  اي شخصیتی عالی دارد آقاي خامنه

 هاي شخصیتی و علمی ویژگی بارهگویی درو تقی وحیدي گلپایگانی در گفتاهللا محمد آیت

ر ایشان از نظ. واقعاً در مدیریت سیاسی کسی مانند ایشان نداریم :گفترهبر معظم انقالب 

ش تاکنون هستند ها پی از نظر علمی هم ایشان مجتهد مسلم از سال. سیاسی از همه باالتر است

 العظمی اهللا من در جلسات درس آیت. دهند و اآلن بیش از دو دهه هست که درس خارج فقه می

گویند که ایشان واقعاً بر  کنند می ولی دوستانی که شرکت می ؛توانم شرکت کنم اي نمی خامنه

 هستندتوان گفت اولین نفري  روي ایشان هیچ حرفی وجود ندارد و می  به. فقه مسلط هستند

اي بعد از ارتحال  اهللا گلپایگانی در مورد آقاي خامنه من شخصاً از آیت. الیق این رهبري استکه 

  .تأیید کردند را وي و »دارد عالی شخصیتی اي خامنه آقاي« :فرمودند ایشان که کردم سؤال )ره(ماما

  ها براي حمایت از منافقین برنامه صهیونیست

خواهان استفاده از بقایاي ) موساد(صهیونیستیی رژیم رئیس پیشین سازمان جاسوس

 »دانی یاتوم«. گروهک منفور منافقین علیه ایران و ایجاد بستر سایبري براي مخالفان نظام شد

اسرائیل باید همه امکانات از جمله هدف قرار دادن ایران به طور مستقیم و به عنوان «: گفت

هاي نیابتی علیه  گیرد و من استفاده بالقوه اسرائیل از عاملبر بخشی از راهبرد بزرگ را در نظ

تجهیز : نوشت بارهین ا تحلیلی در یستی مدیا الین دررسانه صهیون» .کنم یایران را رد نم

نقش داشته  اي ایران از جانب اسرائیل در ترور دانشمندان هسته که احتماالً ]منافقین[مجاهدین

هاي مالی، تجهیزاتی، آموزشی و تسلیحاتی داشته،  ها حمایتآویو از آن ها، تل و بنابر گزارش

  .تواند شامل این طرح باشد می

  ایران و تشیع جهان علمی هاي پیشرفت از ها صهیونیست نگرانی

 علیه اسالم جهان علمی پیشرفت که تهدیداتی بررسی به یادداشتی در »پست وزالمجر« روزنامه

 تسنن از تر خطرناك بسیار اسرائیل براي تشیع :کرد کیدتأ و پرداخت دارد، صهیونیستی رژیم

 در زن نقطه هاي موشک ساخت براي ایران تالش ادعاي تکرار با یادداشت این ابتداي در .است

 اسرائیل براي اقتصادي و نظامی عواقب اسرائیل، مرزهاي به ایران شدن نزدیک: است آمده لبنان،

 از تنها نه روسیه حفاظت تحت لبنانـ  سوریهـ  ایران ائتالف«: کند تأکید می پست جروزالم» .دارد

  ».جدي است يمبانی و ایدئولوژي نیز تهدید نظر از بلکه ، نظامی یتوانای لحاظ

  کاري مسئوالن ایرانی تعجب از کم

در صفحه شخصی خود در زبان،  سیاي فار هاي ماهواره لیرضا نامور حقیقی، کارشناس شبکهع

حمایت از براندازي باره اي در آي اره به اظهارات رئیس سیبا اشهاي اجتماعی  یکی از شبکه

براندازي در باره ش درسی و دیگر مواضع بی اظهارات مایک پمپئو در بی«: نوشتحکومت ایران 

شود در امور  ها، که آمریکا متعهد می انگروگبراي موضوع  1981ایران طبق قرارداد الجزایر در 

؛ تخلف محسوب شده و ایران نکندمداخله ) چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی(داخلی ایران 

  ».نکرده استشکایت که چرا تاکنون  عجیب استتواند به دادگاه داوري الهه شکایت کند و  می

  

  کوتاه اخبار ▼

 :گفت نژاد اخیر احمدي  در واکنش به نامه علی مطهري ◄

جمهوري و  رخواست برگزاري انتخابات ریاستدمفهوم 

و دخالت نهادهاي مجلس بدون مهندسی شوراي نگهبان 

هاي اخیر،  این است که در انتخابات نظامی و امنیتی،

حمدي نژاد در که آقاي ا 86و  84هاي  در سال خصوصاً

متن قضایا بوده است، مهندسی شوراي نگهبان و دخالت 

ال این ؤس. ظامی و امنیتی وجود داشته استنهادهاي ن

چرا ایشان در ، است که اگر چنین چیزي واقعیت دارد

  همان زمان این موضوع را اعالم نکردند؟

 اي طلب در مصاحبه الحعبداهللا ناصري، فعال سیاسی اص ◄

معظم  ا رهبران براي برقراري ارتباط بطلب از تالش اصالح

طلبان سیدمحمد صدر،  اصالح: و اعالم کرد انقالب خبر داد

که تابستان امسال با حکم  رئیس دولت اصالحاتمشاور 

یص مصلحت رهبر معظم انقالب به عضویت مجمع تشخ

 .اند گو با رهبري برگزیدهو نظام درآمد را براي گفت

ها هم خواسته  خوئینی االسالم موسوي همچنین از حجت

  . شده است که با رهبر معظم انقالب دیدار و مالقات کند

سیاست خارجی  کمیسیون عضو »حسینی نقوي حسین« ◄

ال ؤهایی براي جلوگیري از طرح س با اشاره به تالش مجلس

جمهور در صفحه شخصی خود در  نمایندگان از رئیس

یا ، یک وزیر مالقات دارندوقتی نمایندگان با : توئیتر نوشت

از او درخواستی براي حل مشکل حوزه انتخابیه دارند از 

جمهور  ال از رئیسؤشود فرم انصراف از س خواسته میآنها 

  .ها انجام شده و همچنان ادامه دارد این تالش. را پر کند

جمهور آمریکا در سخنرانی طوالنی  دونالد ترامپ، رئیس ◄

کاران ادعا کرد که در  محافظه سالیانهخود در گردهمایی 

جمهور  ترین رئیس اولین سال حضورش در کاخ سفید موفق

در این سخنرانی یکی از  ،گفتنی است. آمریکا بوده است

 ويی تالش کرد، سخنران ترامپهاي  معترضان به صحبت

هم بزند که به سرعت از سوي نیروهاي امنیتی از آنجا  را بر

  .دور شد

 در خود کتوررآ نخستین فعالیت آغاز از متحده امارات ◄

 ظرفیت با ابوظبی نزدیکی رد »براکه اي هسته نیروگاه«

  نیروگاه این ساخت کار. داد خبر برق مگاوات 1400 تولید

 بزرگ شرکت مدیریت به کنسرسیومی در 2012 سال از

 امارات دیگر کتوررآ سه است قرار. شد آغاز »کپکو« اي کره

  ..شوند فعال 2020 سال تا

نیوز امارات مدعی شد، محمد العمادي،  شبکه اسکاي ◄

رئیس کمیته قطري بازسازي غزه گفته است، از سال 

سفر  هاي اشغالی سرزمینبار به  20تاکنون حدود  2014

اي که  این دیپلمات قطري اعتراف کرد، سرمایه .کرده است

داشتن  دهد با هدف دور نگه میکشورش به فلسطینیان 

 .جنگ در غزه است از رژیم صهیونیستی


