
  

  

  

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

  1396 شهریور 20 دوشنبه 4658 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

غلبه دادن گفتمان انقالب در  يجانبه برا تالش همه ،ییدانشجو يها تشکل فیاز وظا

هرکدام کار کنند؛  يو جهاد یو عمل یو فرهنگ يفکر يها هسته  همه. دانشگاه است

 )17/3/96(.باشند اریمستقل؛ آتش به اخت

  *** مبارك باد) ع(کاظم سعادت امام موسی با والدت ***

  سناریوي برجام منهاي آمریکا       روز حرف ▼

از روي کـار   پسسیاست و رفتار آمریکا در قبال برجام 

هاي اخیـر، تغییـرات    ویژه در روزها و هفتهه آمدن ترامپ، ب

ها در کنار تـالش بـراي اعـالم     آمریکایی. محسوسی داشت

ایران به برجام، درصدد بوده و هستند تـا بـه    نبودن پایبند 

نظامی را به  ايه پایگاهبراساس برجام، بازرسی از  زعم خود،

آنها  ،همچنین. اي ضمیمه کنند هسته ايه پایگاهبازرسی از 

وکنار از ضرورت تالش براي مذاکره مجدد دربـاره   در گوشه

البتـه مـذاکره   . انـد  برجام و تکمیل آن سخن به میان آورده

، امـا  کردجمهور فرانسه مطرح  رئیس رابراي برجامی دیگر 

  . ها نیز مطرح بود ر فحواي کالم آمریکایید

در داخل کشورمان ضمن مخالفت همزمان با این قضایا، 

ــراي بازرســی از    ــا ب ــانونی آمریک ــته غیرق ــا خواس ــاطع ب ق

وزیـر   ،نظـامی کشـورمان، محمـدجواد ظریـف     هـاي  پایگاه

رئیس سازمان انـرژي اتمـی در    ،اکبر صالحی خارجه و علی

وم برجام بـدون آمریکـا سـخن    مواضعی مشابه از امکان تدا

نظر و تفاوت نگـاه   واقع، آنها با استناد به اختالف در. گفتند

احتماالً اروپا حاضر اروپا و آمریکا به برجام، مدعی شدند که 

  . به پیروي از سیاست نقض برجام از سوي آمریکا نیست

  :توجه به چند نکته ضروري است زمینهبه هر حال در این 

تـوان در قالـب    رویکرد دولت ترامپ به برجام را مـی ـ 1

معنا کـه آنهـا بـا     به اینتحلیل کرد؛ » جاذبه ترس«مفهوم 

آگاهی از اهمیت برجـام بـراي دولـت ایـران و تـرس ایـن       

برداري از ایـن   دولتمردان از لغو برجام، همواره درصدد بهره

با مستمسک قرار ترس بوده و از این طریق درصدد هستند 

و رؤیاهاي تعبیرناپذیر خود در قبال ایـران   آرزوها، آن دادن

  . را محقق کنند

هـاي مکـرر برجـام، در عمـل      هرچند آمریکا با نقضـ 2

اعالم خروج اما  و جسمی براي آن باقی نگذاشته است؛روح 

بـردار   ار هزینهتواند بسی رسمی از برجام براي این کشور می

اي در  نبایـد تـرس و دلهـره    روین از ا  و سنگین تمام شود،

ایـن  اگـر   چرا که هاي ما وجود داشته باشد؛ دیپلمات میان

کشور از برجام خارج شود، خود بـه خـود مجـوز خـروج از     

تواند از  می همصادر شده و ایران نیز براي کشورمان برجام 

  .باز زند اجراي تعهدات برجامی خود سر

تواند ثمربخش باشـد؛   نمیامیدواري به اتحادیه اروپا  ـ3

زیرا این اتحادیه در مقابل آمریکا چندان استقاللی نـدارد و  

آمریکـا را  واضـح اسـت کـه    در انتخاب بین ایران و آمریکا، 

 . دهد ترجیح می

  !شهرداري در مسیر دولت                 گزارش روز▼ 

انتقادات از حضور محمدعلی نجفی در رأس مدیریت شهر تهران به دلیل آنکه  آرام آرام

گونه که باید مدیریت شهري را پیش  تواند آن بیماري قلبی دارد و با توجه به سن باال نمی

کار و فعالیت مناسب نیست، در ببرد و براي اداره شهري، چون تهران با حجم وسیعی از 

هاي وي در این مجموعه  حال فراموش شدن و گم شدن میان اخبار مختلف بود، که انتصاب

در  مسنهاي تکراري و  ها و چهره بازنشستهآفرین شد؛ انتصاب  مهم، بار دیگر جنجال

هاي کلیدي شهرداري تهران موجب شد نه تنها جریان رقیب و اصولگرایان، بلکه  پست

طلبی هم در برابر این انتصابات موضع بگیرند و ابراز نگرانی  صالحبسیاري در بدنه جریان ا

در این . توان باشیم حاال شاهد شهرداري مسن و کم» پیر و خسته«کنند که پس از دولت 

درصد مقامات  90طلب با بیان اینکه متأسفانه  اصالح اناقتصاددان از زمینه، محسن رنانی،

رسیده  ندي پیش دوستی که به معاونت وزیرچ«: کشور تکراري هستند، در یادداشتی نوشت

کرد که مرا  گفت کسی که قبالً جایی مدیرکل بوده آمده بود و تقریباً التماس می بود می

حقوقش مهم نیست، محلش مهم نیست، نوع کارش مهم نیست، . جایی به مدیریت بگمار

» جواد امام» «.دگذارد چیزي تغییر کن این همان اعتیادي است که نمی. فقط مدیریت باشد

! بس کنید«  :از جمله نزدیکان رئیس دولت اصالحات نیز در توئیتی هشدارگونه نوشت

تا کی ملت باید شاهد حضور بازنشستگان و . سال را ممنوع کنید 65کارگیري افراد باالي  به

انتقاداتی که حتی به صحن علنی شورا هم » .سالخوردگان در دولت و نهادهاي عمومی باشند

شهرداري تهران با توجه به «: گوید عضو شوراي شهر تهران می» حجت نظري«. یده استرس

که اگر  موضوعی؛ »تر استفاده کند حجم مشکالتی که دارد، نیازمند است از مدیران جوان

همچون انتقادات پیشین به دولت و همین شوراي شهر براي انتخاب شهردار جوان مؤثر واقع 

هاي  ادامه پیدا کند، مشکالت و نگرانی پیرتحرك و  یري مدیران کمکارگ نشود و روند به

  .زیادي را به همراه خواهد داشت که آسیب آن متوجه مردم خواهد بود

  از حضور سپاه صهیونیست هاي کابوس ژنرال             ویژه خبر▼ 

 :کردکید أت تیرژیم صهیونیسمعاون سابق رئیس ستاد ارتش  »یائیر گوالن«ژنرال 

هاي تروریستی قرار دارد و نگرانی اصلی  ایران همچنان فراتر از خطر گروه تهدید پایدار«

دیگري از سخنانش  والن در بخشگ »پست جروزالم«به نوشته » .مانده است باقیاسرائیل 

تر از  براي اسرائیل، ایران بسیار خطرناك«: سسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن گفتؤدر م

هاي  ها زیرساختآن. و داراي تمدن باالتري هستند تر ها پیچیده که ایرانی چرا ؛داعش است

آکادمیک، صنعت و دانشمندان خوبی دارند و این کشور از جوانان با استعداد زیادي 

ها بسیار به ما شبیه هستند و به همین علت هم بسیار  ایرانی«: وي افزود» .خوردار استبر

کار وهاي شبیه داعش سر هاي متمادي با گروه اسرائیل براي سال .بود تر خواهند خطرناك

اما رهبري اسرائیل باید  ؛چگونه با آنان مقابله کنداست ها یاد گرفته  داشته و در این سال

  پست جروزالم«» .ها باشد رویارویی با تهدید ایرانی به منظورکاملی  راهبردبه فکر تدوین 

ها با ساخت سالح به سوریه کمک  ها طبق گزارش ، ایرانیاست گوالن گفته«: افزود 

اند تا بتوانند به  اندازي کرده تولید موشک را در این کشور راه هاي پایگاهکنند و حتی  می

گوالن در ادامه » .کنندتقل لبنان منبه اهللا  حزب برايرا  و قدرتمند هاي دقیق راحتی سالح

سوریه، ایران به سمت غرب این کشور و مرزهاي اسرائیل حرکت  مسئلهدر «: اظهار داشت

منافع ما با منافع . که شریک عملیاتی خوبی است است کرده و مسکو هم نشان داده

   ».توانم نفوذ روسیه را امري منفی توصیف کنم اما نمی ؛ها سازگاري ندارد روس

 



    

  اخبار▼ 

  !شوند الناس می گران مدعی حق وقتی فتنه

 سیطره به نه ،طلبانه اصالح ورزي سیاست« عنوان با گزارشی در »آرمان« روزنامه

 منحله حزب بدل( ملت اتحاد حزب کل دبیر »راد شکوري علی« از نقل به »صدایی تک

 مؤثر مشارکت افزایش ضرورت بر انقالب معظم رهبر اصرار و مکرر تأکید: نوشت) مشارکت

 را موضوع این اکنون انتخابات، در مردم رأي دانستن الناس حق بر ایشان ابرام و فتوا و مردم

 خرسندیم ما و است کرده بدل ایران اسالمی جمهوري کالن سیاست در راهبردي امري به

 !دانیم می ایشان پیرو ترین صادق و ترین صمیمی را خود افق این ارتفاع و گشایش در که

 را طلبان اصالح و زند می دم انتخابات در الناس حق حالی از در راد شکوري ،است تنیگف

 قد در تمام 88 فتنه در همقطارانش زند که او و می جا الناس حق رعایت پیرو ترین صادق

  .و خواست مردم ایستادند رأيبرابر 

  هاي عاقالنه گام برداریم راه درباید 

 :درباره موضوع حصر گفته است اي مصاحبه در  طلب صالحا فعاالن از ،نیا منتجب رسول

 حصر رفع حل راه. برداریم گام حصر رفع راستاي در عاقالنه هاي راه در باید معتقدم من

 و اي رسانه جنجال اندازي راه. ندارد اي فایده اي رسانه جنجال و است محرمانه مذاکره

هم  را دیگر اقدامات بلکه ؛ندارد یمثبت نتیجه تنها نه ها رسانه به ها جنجال این کشاندن

. نپردازند مسئله این به ها رسانه در کنم می تقاضا دوستانم از من. کند می نتیجه بی و خنثی

 این. برویم جلو موضوع اهمیت با متناسب و محرمانه وگوهاي گفت راه از باید نظرم به

 ها رسانه در نباید که است این است مهم آنچه اما ؛کنم باز این از بیش خواهم نمی را موضوع

  .بیندازیم راه جنجال و جار

 تعرفه مالیاتی براي حضور اتباع خارجی شاغل در عربستان

هاي شاهزاده عربستان و شکست در  برخی مقامات آگاه دولت عربستان معتقدند بلندپروازي

عربستان  اقتصادي وضعیتشده است  سببشده  از پیش تعیین يتحقق اهداف اقتصاد

هاي جنجالی براي اتباع خارجی شاغل در  از برنامهدیگر یکی  .تر شود روز وخیم به روز

هاي آینده به  این مالیات طی سال کهاست ازاي هر نفر   به مالیات دالر 26 دریافت عربستان

 25با اعمال این سیاست  ،گرفته هاي صورت بر اساس ارزیابی. برابر افزایش خواهد یافت چهار

  .شد این کشور را ترك کنندخواهند مجبور درصد از کل اتباع خارجی شاغل در عربستان 

  ایران را درگیر جنگ داخلی کنید

 ملل سازمان در آمریکا اسبق نماینده »بولتون جان«: نوشت »پست هافینگتون« روزنامه

 بهی طرح در ،داشت اي یژهو نقش عراق در بار فاجعه جنگ انداختن راه در که متحد

 ایران، با اي هسته توافق از واشنگتن کردن خارج براي پیشنهاد کرده است، »ترامپ دونالد«

آمریکا باید  جمهور رئیس ،بر اساس این طرح .راه بیندازد کشور این در قومی داخلی جنگ

 و تروریستی هاي روهگ مالی تأمین براي خودش »متحد« کشورهاي با به صورت مخفیانه

 پرداخت به موظف را ایران دولتکرده و  چینی توطئه ایران در داخلی جنگ اندازي راه

  .کند سپتامبر 11 حادثه بابت غرامت

  میانمار مسلمانان وخیم وضعیت درباره هشدار

 میانمار راخین ایالت در مسلمانان وخیم وضعیت درباره مهاجرت المللی بین سازمان

 در بدي بسیار وضع در افراد این از بسیاري: گفتسازمان  این سخنگوي. داد هشدار

 و باز فضاي در دیگر برخی. کنند می زندگی غذا به دسترسی بدون و موقت هاي پناهگاه

 المللی بین سازمان تازه افشاگري که شد بیان حالی در اظهارات این. هستند سرپناه بدون

 شدند، می سوزانده بنگالدش به فرار هنگام میانماري آوارگان برخی دهد، می نشان مهاجرت

 جان و شد می ایجاد آنها بدن روي هایی زخم برنده وسایل با یا فتند گر می قرار گلوله هدف

  .دادند می دست از را خود

  کوتاه اخبار ▼

با بیان  »اعتماد«مهدي چمران در مصاحبه با روزنامه  ◄

 نهم دولت در اولی معاون پیشنهادنپذیرفتن  اینکه از

 هاي صحبت و کنم می فکر که ناآل«: گفت ،است پشیمان

. کردم می قبول کاش گویم می شنوم، می را اي عده

 بقیه با که داشت دیگري حالت من به نسبت نژاد احمدي

 پیش ماجراها خیلی ،کردم می قبول اگر شاید و نداشت

  ».آمد نمی

در در گزارشی با اعالم اینکه ایران نخبگان  ملی بنیاد ◄

 :نوشت ،حوزه تولید و صادرات دارو ورود کرده است

 اند توانسته روسیه به شده صادر فناوري زیست داروهاي

 جایگزین و بگیرند اختیار در را کشور این بازار درصدصد

  .اند شده روسیه در دارو این آمریکایی هاي نمونه

 به: داشت اظهار وگویی گفت در الریجانی محمدجواد ◄

: وي افزود. ندارد حیات آثار و است مرده برجام من نظر

 که است این قرمز وضعیت. نیست مهم برجام به پایبندي

 ادعا حال عین در و باشد داشته را خود هاي تحریم غرب

  .است برقرار برجام که کند

 زیارت و حج سازمان عتبات کل مدیر ،نظافتی محسن ◄

 شهریور بیستم از حسینی اربعین روادید صدور اینکه بیان با

 هاي ريکنسولگ و  سفارتخانه: گفت شود، می آغاز )امروز(

 مبادرت اهواز و کرمانشاه مشهد، تهران، شهرهاي در عراق

  .کنند می روادید صدور به

و نظارت بر دخانیات ریزي  رمزي، رئیس مرکز برنامه ◄

در سال جاري خبر میلیارد نخ سیگار  50کشور از تولید 

بر اساس آمارهاي موجود، میزان مصرف   :الم کردداد و اع

  .میلیارد نخ است 55ر، معادل سیگار در کشو سالیانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنج  بر اساس اعالم◄

 103هزار و  49خودروساز خصوصی کشور در مجموع 

 اند کردهتولید دستگاه انواع محصوالت سواري را در پنج ماه 

   .شود درصد برآورد می 8/9سهم خودروسازان خصوصی که 

با اعالم اینکه  احمر هالل جمعیت دبیرکل ،محمدیون ◄

 دیده آسیب مردم به امدادي هاي کمک تنی 40 محموله

: گفت ،ارسال شده است بنگالدش کشور طریق از میانمار

  .نداد را این محموله ورود اجازه میانمار سفانه دولتمتأ

 سپتامبر یازده التحم قضایی پرونده در جدید اسناد ◄

 و مالی حمایت واشنگتن در ریاض سفارت، دهد می نشان

  .است  داشته عهده بر را حمالت این عملیاتی

  
  مالک اشتر هفتمین جشنواره سراسري

  و مدیران مسئوالنترین  فقمعرفی مو

  1395در سال سپاه  فقیه در نمایندگی ولی
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