
  

  

  

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

  1396 مرداد 21 شنبه 4637 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

شهدا  يها خانواده ونیو بعد هم مد شهدا ونیهمه کشور و همه ملت در درجه اول مد

  .دانست دیقدر پدران و مادران شهدا را با. هستند

)19/5/96( 

  
  انقالب و جوان انقالبی      روز حرف ▼

، توجه به انقالب معظم رهبردر بیانات و رهنمودهاي 

جوانان مؤمن انقالبی، قدردانی از آنها، پرهیز از دادن 

جایگاه ... خواسته به آنها و هاي ناروا و دشمن نسبت

شان در مراسم تنفیذ  ایشان در بیانات. اي دارد برجسته

ن انقالبی را سپر امنیت جمهور، جوانان مؤم حکم رئیس

. از آنها توصیه کردندکشور دانستند و دولت را به قدردانی 

معظم  رهبر اتاین است که منطق تأکید پرسش حال

و  چیستهاي مؤمن انقالبی  براي توجه به جوان انقالب

؟ در پاسخ له بر این موضوع تأکید دارند اساساً چرا معظم

  :توان به چند نکته اشاره کرد می

کشور و انقالب  پرتوانجوانان مؤمن انقالبی نیروي ـ 1

تواند عاملی براي  هستند؛ توجه و میدان دادن به آنها می

شکوفایی و استحکام انقالب باشد و از سوي دیگر، طرد و 

سازي انقالب از درون  به حاشیه راندن آنها عاملی براي تهی

توجه به  ویژه باه این موضوع ب .و شکنندگی آن خواهد بود

نقشه دشمن براي استحاله انقالب اسالمی حائز اهمیت 

  . فراوان است

تجربه ثابت کرده است هرگاه به این جوانان میدان  ـ2

هاي امید، کارآمدي، رونق و موفقیت  ، دریچهشدهداده 

اع مقدس و همچنین تجربه دف. شده است بازبیش از پیش 

 ،هاي راهبردي به دانشابی کشورمان موفقیت در دستی

اي،  هاي بنیادي، فناوري فضایی، فناوري هسته مانند سلول

مواردي از تجربه و حضور موفق نیروهاي ... فناوري نانو و

رو، در شرایط کنونی   جوانِ انقالبی در صحنه است و از این

  .نیز باید به این جوانان میدان داده شود

هرم سنی  ر درتوجه به تغییرات جمعیتی و تغیی باـ 3

گذاري   نسلی قرار دارد؛  یک گذار  جامعه، کشور در آستانه

هاي نسل اول   ها و رسالت که در اثر آن قرار است مسئولیت

بنابراین، . انقالب به نسل دوم و سوم به امانت داده شود

  احتمالی آن، پیامدهاي و مسئلهموفق با این  یاروییروبراي 

ن خود را آماده به صحنه آوردن اکنو شایسته است از هم

  . بیش از پیش نسل جوان و واگذاري امور به آنها کنیم

گرایی و میدان دادن به  جوان ،توان گفت بنابراین می

ضرورت بسیار مهم تبدیل اکنون به مؤمن انقالبی جوانان 

دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک  مسئلهاین  شده است و

و ضرورت و بایسته است که باید بیش از پیش عملی 

  . اجرایی شود

 

     نتیجه اعتماد به دشمن                           گزارش روز▼ 

جمهور ایاالت متحده آمریکا براي میزان  قیدي است که دونالد ترامپ، رئیس» مطلقاً«

نبودن کشورمان به برجام به کار برده است؛ او که این روزها به شدت در حال تهدید  پایبند

یانگ را به حمله نظامی تهدید کرده است، به هیچ وجه از کره شمالی است و رسماً پیونگ 

مسئله برجام و تالش براي برهم زدن برنامه جامع اقدام مشترك نیز غافل نشده است و هر 

چنانکه در آخرین اظهارات خود در . آید روز با اظهاراتی تندتر درصدد تضعیف برجام برمی

نظرات بسیار  ما نقطه «: گوید ی آمریکا میاین باره، پس از دیدار با اعضاي تیم امنیت مل

ایران مطلقاً به روح توافق پایبند ... قاطعی داریم، آنها مطمئناً به روح توافق پایبند نیستند

المللی انرژي اتمی در همه  اظهارات دونالد ترامپ در حالی که آژانس بین» .نیست

اي را تأیید کرده  ه توافق هستههاي خود پس از اجرایی شدن برجام، پایبندي ایران ب گزارش

است، نشان از آن دارد که ملت ایران در برابر دشمنی قرار گرفته است که نه تنها به 

خود پایبند نیست و با بدعهدي و خلف وعده به تکرار برجام را نقض کرده است، یا  تعهدات

 بلکهه است؛ ها نقض فاحش برجام رخ داد از سوي آمریکایی جمهور رئیس تر به تعبیر دقیق

 ندارند و اینالمللی و فراملی نیز تعهدي  هیچ کنوانسیون، سازمان، آژانس و نهاد بین به

که معادالت براي برخورد با این کشور و چگونگی ادامه برجام را با  هاست روحیات و ویژگی

هاي فراوانی همراه کرده است تا آنجا که امروز بسیاري از  ها و پیچیدگی دشواري

اي جز ادامه  هاي طرف مقابل چاره تقدند دولت با وجود همه عهدشکنیکارشناسان مع

رهبر  هايشرایطی که یادآور هشدار .و برهم زدن برجام، یعنی هزینه بیشتر! برجام ندارد

. چندان به آن توجه نشداالسف  معمعظم انقالب در روزهاي مذاکرات است، هشدارهایی که 

ها با گالیه رهبر معظم انقالب نیز همراه شد و  ات و شروع بدعهديپس از مذاکر که اتفاقی

ها  شود اعتماد کرد، بعضی ها نمی مرتّب تکرار کردم که به آمریکایی«: ایشان فرمودند

تجربه برجام به ما نشان ]... گویند می[شان بود قبول کنند؛ اما امروز خود مسئوالن ما  سخت

مثل یک طرف مورد اعتماد بنشینیم ] با آمریکا[وانیم ت اي نمی داد که ما در هیچ مسئله

  ».صحبت کنیم

 !تهدید اعضاي لیست امید                       ویژه خبر▼ 

بر اینکه گفتمان اصالحات مبتنی بر  تأکیدبا فراکسیون امید  رئیس ،محمدرضا عارف

ادامه یافته و موفق تواند همیشه  معتقدیم حرکات جبهه نمی: گفتتقویت احزاب است، 

این فعال سیاسی . شود و الزم است به سمت تشکیل احزاب فراگیر پرقدرت حرکت کنیم

طلب با اشاره به تالش اعضاي فراکسیون امید براي پیروزي روحانی در انتخابات  اصالح

 برخی به او .پرداخت کردیم زیاديي ها هزینهبراي پیروزي روحانی  :گفت ،جمهوري ریاست

 بیرون از گذشته در اگر: گفت و کرد اشاره اصالحات جریان روي  پیش جدید مخاطرات

 دنبال به درون از اآلن ،ببرند بین از را اصالحات گفتمان خواستند می اصالحات جبهه

 جایگزین تواند نمی جعلی گفتمان یک رو این از هستند؛ اصالحات گفتمان جایگزینی

بر اینکه برخی اعضاي  تأکیدفراکسیون امید با  رئیس .شود اصالحات دار ریشه گفتمان

چندي پیش به یکی از دوستان : خواستند، گفت لیست امید اصالحات را تا درب مجلس می

لیست امید در مجلس به صورت خصوصی گالیه کردم و چند روز بعد دیدم که گفته است 

حضور من در لیست امید فالن شهرستان افتخاري براي این لیست بوده است، مشکلی 

  !کنیم خود را از این افتخار محروم می 98نتخابات ما در ا. نیست

 



  
  اخبار▼ 

 ایران علیه روانی  جنگ هدف با آمریکا در ها اماراتی گذاري سرمایه

 هاي سال در عربی متحده امارات دالري میلیون 20 گذاري سرمایه از »اینترسپت« پایگاه

 روانی جنگ هدف با »خاورمیانه انستیتو« به موسوم آمریکایی اندیشکده در 2017 و 2016

 استفاده با آمریکایی اندیشکده این گرفته، صورت توافق اساس بر. است داده خبر ایران علیه

 در را متحده  ایاالت خارجی سیاست مؤثر، سیاستمداران از دعوت و خاص کارشناسان از

 هاي کمک از مقابل در و کند می دهی جهت... و قطر ،ایران قبال در تري جویانه ستیزه مسیر

 تالش منطقه در مالی کالن منابع اختصاص با مؤسسه این. شود می مند بهره امارات مالی

 ایران، اي هسته برنامه اسالمی، گرایی افراط چون ،موضوعاتی نمایی بزرگ بااست  کرده

 چهره ترمیم صدددر اتمی سالح ویژه به ،جمعی کشتار هاي سالح گسترش و تروریسم

 با مؤسسه این. برآید خاورمیانه در ناتو نظامی حضور توجیه همچنین و منطقه در آمریکا

 اي، هسته و اقتصادي اجتماعی، نظامی، سیاسی، هاي حوزه در متعدد هاي کارگروه ایجاد

 کارشناسان از استفاده با همچنین. است داشته ایران تحوالت روي مطالعاتی عمیقی تمرکز

 .است ایران داخلی و خارجی مخالف هاي گروه با گیري ارتباط دنبال به آمریکا مقیم ایرانی

 ونزوئال علیه ترامپ نظامی تهدید

 سختی] ونزوئال[ مردم: گفته است خبرنگاران به ترامپ رویترز،خبرگزاري  گزارش به

 گزینه از و اگر الزم باشد، داریم ونزوئال براي بسیاري هاي گزینه ما. میرند می و کشند یم

 کاخ از دستوري هیچ است کرده اعالم پنتاگون کنیم؛ البته استفاده می نظامی احتمالی

 ترامپ ،نیز سی بی ان سی شبکه تارنماي گزارش به .است نکرده دریافت ونزوئال درباره سفید

 قطعاً که استاي  گزینه نظامی، عملیات اما؛ کنیم نمی صحبت باره این در ما: کرد تأکید

 شش آمریکا داري خزانه وزارت که است حالی در تهدید این .باشیم آن دنبال به توانیم می

 به را آن تشکیل در مؤثر مقام دو و ونزوئال اساسی قانون مؤسسان تأسیس تازه مجلس عضو

، بود گفته به تازگی ونزوئال جمهوري رئیس ،مادورو نیکوالس .کرد اضافه ها تحریم فهرست

 سپتامبر 20 روز ،باشد داشته امکان اگر است داده دستور کشور این خارجه امور وزیر به

 در ملل سازمان عمومی مجمع در شرکت براي کشورها سران که زمانی و) شهریور 29(

  .کند وگو گفت شخصاً ترامپ با آیند، می هم گرد نیویورك

  درپی پیروزي در اصفهان هاي پی جشن

 پیروزي جشن شاهد اصفهان در ،است گذشته روحانی پیروزي از ماه سه حدوداینکه  با

 در که هایی دعوتنامه طبق هستیم که مرتبه چندمین براي ستادي فعاالن از تجلیل یا

 بهانه بهی جشن نیز گذشته هفته .شود برگزار امروز است قرار آن آخرین ،است چرخش

 جمله از داشت؛ جالبی حواشی که شد برگزار شوراها انتخابات ستادي فعاالن از تجلیل

 است گونه این امر ظاهر. اصفهان شهرداري نامزدهاي از یکی گردن بر گل حلقه انداختن

 این در تو پیروزي مسبب ما که شوند یادآور دولت به مرتب طور به خواهند می اي عده که

و  استاندار انتخاب روند روي بردست  ایناقداماتی از  با در واقع قصد دارند. بودیم استان

  . بگذارند تأثیر شهردار

  بنده طرفدار والیبالم

مقدس و زیارت  اي در جریان سفر اخیرشان به مشهد خامنه العظمی اهللا حضرت آیت

هاي شهدا  ، در منزل شماري از خانواده)السالم علیه(الرضا موسی نب حرم مطهر حضرت علی

 ،گفتنی است .تجلیل کردند هاي آنان از مقام شهیدان و صبر و ایثار خانوادهحضور یافتند و 

فکر روي  حواشی این دیدارها در منزل خانواده شهیدان یوسف و ابوالفضل احسانییکی از 

در کنار که و او گفت  کرد سؤالهاي برادر شهید  انقالب از فعالیتمعظم وقتی رهبر . داد

والیبال خیلی خوب است، والیبال «: کند، ایشان گفتند درس خواندن، والیبال هم بازي می

  ».بنده طرفدار والیبالم. هاي خیلی خوب است از آن ورزش

  

  کوتاه اخبار ▼

 آمریکا: کرد اعالم استرالیا وزیر نخست ،ترنبول مالکوم ◄

 و آمریکا با ما. ندارد استرالیا از قدرتمندتر پیمانی هم هیچ

 اگر و داریم را »انزوس« به مشهور امنیتی پیمان نیوزیلند

 ما از یک هر ،شود انجام آمریکا یا استرالیا علیه اي حمله

 پس. رفت خواهیم مقابل طرف کمک به معاهده این طبق

 سوي از اي حمله گونه هر اگر بگوییم و باشیم صریح بیایید

 اجرایی انزوس معاهده ،شود انجام آمریکا علیه شمالی کره

  .رفت خواهد آمریکا کمک به استرالیا و شده

 صادرکنندگان اتحادیه رئیس ،نورانی سیدرضا ◄

 واردات گذشته هفته از عراق: گفت کشاورزي محصوالت

 زمینی سیب و فرنگی گوجه خربزه، هندوانه، محصول چهار

 این .است کرده اعالم ممنوع قبلی اطالع بدون را ایران از

 محصول چهار این صادرکنندگان برخی که است حالی در

 ارسال و سازي آماده حال در یا بودند رسانده مرز پشت را یا

 کشاورزي تمحصوال بودن فسادپذیر دلیل به که اند بوده

  .اند شده زیان و ضرر دچار

 با دولت رفتار از انتقاد با طلب اصالح سیاسی فعال یک ◄

 داشته دیدار روحانی آقاي با کردیم تالش بارها: گفت زنان

 گوش را ما هاي حرف ندارند وقت حتی ایشان اما ،باشیم

 اسالمی شوراي مجلس اسبق نماینده ،راکعی فاطمه. ندنک

نداشتن  حضور زمینه در شده ایجاد حواشی به اشاره ضمن

 فعلی شرایط باور: گفت دوازدهم، کابینه در زنان جدي

  !است مشکل برایم

 حاکم حزب ارگان به وابسته »تایمز گلوبال« نشریه ◄

 جنوبی کره و آمریکا چنانچه: نوشت خود سرمقاله در چین

 شمالی کره حکومت براندازي براي نظامی اقدام دنبال به

 شمالی کره اگر اما ؛گرفت خواهد را آنها جلوي چین باشند،

 تهدیدي و بزند آمریکا خاك به موشکی حمله به دست

  .ماند می طرف بی پکن باشد، واشنگتن براي

 اصالحات، مردمی حزب کل دبیر ،فومنی زارع محمد ◄

 در که اي کابینه: گفت دوازدهم دولت کابینه ارزیابیباره در

 که شعارهایی با است، شده تشکیل حاضر حال

 متفاوت دادند، انتخابات ایام طول در محترم جمهور رئیس

 میلیونی 24 کابینه یک خواستند می ایشان؛ چرا که است

 هاي خواسته کابینه این بنده نظر به .بدهند تشکیل

  .کند نمی فراهم را طلبان اصالح

 این به زنجانی بابک بدهی است معتقد که نفت وزارت ◄

 با است، تومان میلیارد هزار 13 تا 12 به نزدیک مجموعه

 ضرر درخواست نفتی، پرونده متهم این از دادخواستی ارائه

  .کرد زیان و

 تنخواه چارچوب در دولت امسال اول ماهه دو در ◄

 دولتی تجاري هاي بانک و تومان میلیارد 9770 بودجه،

 .گرفتند پول مرکزي بانک از تومان میلیارد 2410

 


