
  

  

  

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

  1396 آذر 1 چهارشنبه 4707 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 جهان به و منطقه کشورهاي به فقط نه مهلک و سرطانی  توده این ساختن متالشی با شما

 ما و« مصداق و الهی نصرتی این. کردید بزرگ خدمتی بشریت به و ها ملت  همه به بلکه اسالم

به تان رزمانهم و شما روزي شبانه مجاهدت خاطر  به که بود »رمی اهللا لکن و رمیت اذ رمیت 

  )30/8/96( .شد داده پاداش شما

  حداکثريفعالیت سیاسی  يتالش برا   روز حرف ▼

 يبرا یطلبان تحرکات است که در اردوگاه اصالح یمدت

. شتر آغاز شده استیب یاسیس يها تیفعال يبسترساز

و  ییاتخاذ شده واگرا يویپس از شکست سنارطلبان  اصالح

طور ه ب 1392تا  1388که از سال  خروج از حاکمیت

 يها استین سیچن که ریافتندد یخوب به ،کردند دنبال عملی

 یدر حرکت نظام اسالم ینخواهد توانست خلل يابراندازانه

 يبرا یانفعال و فراموش زج يجاد کند و دستاوردیا

 1392سال  این رو از .صاحبان آن به همراه نخواهد داشت

ت یحاصل آن موفق کردند کهآغاز  را تالش براي بازگشت

 يخطاها از آنجایی که اما ؛بوده اخیر  انتخابات چند در

ت یموفق يبرا یلیپاشنه آشهمچنان  این جریان يراهبرد

گو و راهبرد گفت ،انین جریاز ا یبخش است، آنها  يحداکثر

کار  د زده و در دستوریرا کل یو انقالب یقانون ينهادهابا 

  .داده استخود قرار 

 ن ازنگهبا يارشو يگو با اعضاو گفت ،در این راستا

 ينگاه اعضادارد  که قصدان است ین جریاات ن اقدامیآخر

ان ین جرات منسوبید صالحییتأه بن شورا را نسبت یا

ش یاز افزا یطلبان حت اصالح! طلبان بهبود بخشد اصالح

 ين امر افرادیدر اند و یگو یان سخن میتعامل با اصولگرا

 همچون یانقالب ينهادها. اند قدم کرده شیچون عارف را پ

گوکنندگان و فهرست گفت از زین یاسالم انقالب پاسداران سپاه

همچون  يان جا نمانده است که ضرورت آن را فردین جریا

گو و گفتاین جریان . کردمطرح  پیش یمدت یحاج یمرتض

 در برنامه خود داشتهز ین را دیدار با مراجع عظام تقلیو د

 پیش یاست که مدت يدار با رهبریتر از همه د و مهم است

  .است شدهانجام  این زمینهدر  ییدارهاید

در  یراتییش از آنکه انتظار تغیو پدارها ین دیا يدر ورا

ن نکته توجه ید به ایم، بایداشته باش یه نظام اسالمیرو

 وه یر رویید با تغیطلبان هستند که با ن اصالحیشود که ا

خود  يحداکثر یاسیت سیفعال يفرصت را براسازي اعتماد

پررنگ  يز مرزبندین این موضوعن شرط یاول و !فراهم آورند

از  يریجلوگ يبرا ییها نیان ضد انقالب و ارائه تضمیربا ج

برائت جستن از  و آنان اردوگاهون در یسیان اپوزینفوذ جر

  .است 88فتنه 

تکانی  خانه به نیاز طلبی اصالح اردوگاه آنکه دیگر مالحظه

 اصحابشده و نشین  اشیهحطرد و باید افراطیون ! دارد

تدبیر و مصلحت و اعتدال و آنهایی که دل در گرو انقالب و 

  .باید محوریت این جریان را بر عهده بگیرند ،قانون دارند

  !سازش یا مقاومت                           روزگزارش ▼ 

ما از  بگذاریدگوید که  این دولت با غیرت دینی می« :گفت می غالمحسین کرباسچی

توان دیپلماسی بزرگان دیپلماسی . توان دیپلماسی براي حل مسائل منطقه استفاده کنیم

 هاي تحریم ترین مسئله تحریم که که شش تا ابرقدرت را جلوي خودش بنشاند و بزرگ

ماسی بیاید این مسائل را هم حل با توان دیپل تواند د، میبکنل شوراي امنیت بوده را ح

طلبان معتقدند راه و روش دیپلماسی  اصوالً اصالح« :مدعی بود رضا خاتمیمحمد ».ندک

مسئله اصلی این است که آیا حضور نظامی ما در سوریه منطقی و قابل . دهد جواب می

البته این . معنا ندارد چندانی طلبان این حضور نظام قبول است یا نه؟ از نظر اصالح

. ها در شیراز و اصفهان بجنگیمآنباید با  ،جا نجنگیمآنتبلیغات و شعار وجود دارد که اگر ما 

 ؛بالقوه داعش براي همه خطرناك است. انم این چقدر واقعیت داشته باشد د البته من نمی

ها در کشور آنان نفوذ هاي زبانی، مذهبی و روشنفکري ایران خیلی امک اما به علت تفاوت

ها  با قدرت. مثل برجام رفتار کنیمباید « :گفت مینیز  زاده مصطفی تاج ،»نداردوجود 

تواند مخالفان مسلح  اسد نمی. ندارد فاتح نظامی  و به توافق برسیم که این داستان بنشینیم

پس باید مذاکره کنند که چگونه . توانند اسد را به زیر بکشند آنها نیز نمی. خود را نابود کند

ر از این موضوع اگ ؛»هاي همه را پوشش دهد توانند به توافقی برسند که حداقل خواست می

هاي پر  شان در رسانه این افراد و همفکران هاي ابتداي بحران سوریه، بگذریم که در ماه

 اسد بشار دولت و منتقدان این کشورمردم  سوریه راحاضر در  يها تعدادشان تروریست

نظر  همقانونی سوریه  جمهور رئیس برکناري درباره ها تروریست با مواردي در حتی و دانسته

براي  اخیرهاي  ها در سال هتکرار این چهرشی از جمالت پرفوق بخ هاي عبارت بودند؛

سائل که عبارت است از تکرار برجام در م حلی راه! چگونگی حل بحران در سوریه بود

 ،پایان خود رسیده استنقطه داعش به  ند وا هردها شکست خو اما حاال که تروریست منطقه،

و دوگانه مقاومت و  شنهادي آنهاپی حل ئله و راهتا یک بار دیگر به مست وقت مناسبی اس

بحران سوریه  از سالگذشت شش پس از  1396ماه  آذراکنون در  .بیندازیمنگاهی سازش 

است، یک سو  آموز برته برجام نتیجه بسیار روشن و عمنتهی ب غاز مذاکراتسال آ پنجو 

 و دست برتر گیمقاومت و ایستاد سوي دیگرو  هیچ بدعهدي و دستاورد تقریباًبرجام و 

 .تکفیري يها مقاومت در منطقه و شکست تروریست

  فرش قرمز ریاض براي فعاالن اقتصادي عراق             ویژهاخبار ▼ 

شخصیت عراقی شامل بازرگانان و فعاالن در امور مالی، تجاري،  100نزدیک به 

 هیئتکه رئیس بانک مرکزي و رئیس  اند بانکی براي سفر به ریاض دعوت شدهاقتصادي و 

عربستان و عراق در طول چند ماه گذشته در چارچوب . از جمله آنها هستند ،نظارت مالی

رگاه مرزي ترین آن گشایش گذ مجموعه اقداماتی انجام دادند که مهم ،سرگیري روابط از

 25راق پس از هاي ع آغاز پرواز هواپیماهاي سعودي به فرودگاه وسال  27پس از  »عرعر«

 .استسال توقف 

 !فتاداره به جریان اایران دوبپرونده                                         

رأي دو سال پیش  :اي تجدید نظر در نیویورك اعالم کرده است شعبه دوم دادگاه منطقه

ي. بی.یو« هاي بانکهمکاري  به دلیلشکایت علیه بانک مرکزي ایران،  دادگاه در رداي.ا« 

 ،یدهبانک مرکزي انجاملوکزامبورگ که به گشایش حساب براي » کلیراستریم«و ایتالیا 

ایران باید  مرکزي، بانک 2016در آوریل سال  بر اساس مصوبه نمایندگان. اشتباه بوده است

پرداخت » قربانیان تروریسم«میلیارد دالر را که در آمریکا بلوکه شده است، به  دوحدود 

 .کند



  

  اخبار▼ 

  تلفه معناي سیاسی نداردمؤدر مراسم حزب  نوري حضور ناطق

 امسال نیز تلفهمؤکه مراسم روضه دهه آخر صفر حزب حمیدرضا ترقی با اشاره به این

تلفه از تعدادي از مؤکل حزب  دبیر: داشتبرگزار شد، اظهار  طبق روال معمول هر سال

مکتوب براي حضور در نمایندگان مجلس، مسئوالن کشور و دبیران کل احزاب به صورت 

ها و بنرهاي سطح شهر از  بر آن از طریق اطالعیه افزون. کند این مراسم مذهبی دعوت می

مسئوالن و : وي در ادامه افزود .شود عموم مردم نیز براي حضور در این مراسم دعوت می

یابند که  حضور می آن در هاي سیاسی مختلفی از این مراسم استقبال کرده و شخصیت

حضور  دربارهبرنامه ویژه و خاصی . نوري در این مراسم شرکت کردند قاي ناطقامسال هم آ

فعالیت  دربارهوعات وي یا مذاکره و جلسه سیاسی در راستاي آنچه این روزها در مطب

قع یک برنامه روتین و هر ساله شود، وجود نداشت و در وا نوري اعالم می سیاسی ناطق

  .نه سیاسی ،فه بوده و موضوع آن هم مذهبی بودلمؤت

  اهللا ق با طرح اتهام علیه ایران و حزبعرا تمخالف

تشار نه وزیران خارجه اتحادیه عرب با اکننده در نشست ویژ ، شرکتقیعرا هیئت

وزارت  بیانیهدر  .یانیه پایانی این نشست اعالم کردب با دو بند از را مخالفت خود اي بیانیه

 ،ست کشورهاي اتحادیه عرببیانیه پایانی نش 9و  8بندهاي : آمده است خارجه عراق

کند و این با  را به حمایت از تروریسم متهم می لبنان اهللا جمهوري اسالمی ایران و حزب

و ما  همخوانی ندارد است، برگرفته از تعریف واقعی و دقیق تروریسم کهموضع آشکار عراق 

میان موضع سیاسی برخی علیه دیگران و وارد کردن اتهام آشکار تروریستی بدون  معتقدیم

این فرصت را از  جهانمنطقه و شود  زیرا این سبب می ؛تفاوت وجود داردوس شواهد ملم

براي  ي واقعیها د و این به تروریستم را مشخص کندست بدهند که حامیان تروریس

با بندهاي  عراقی در اتحادیه عرب هیئت ،این اساس بر .دهد توجیه اقدامات خود فرصت می

  .است اهللا مخالف مربوط به ایران و حزب

  !طلبان در شرایط مختلف حل ثابت اصالح راه

» نرسیده است؟ اي فرا آیا زمان برجام منطقه«در گزارشی با عنوان  »همدلی«روزنامه 

سردار قاسم سلیمانی، فرمانده . آخرین پایگاه داعش در سوریه هم برچیده شد«: نوشت

ترها نیز پیش. این عملیات را برعهده داشت قدس سپاه پاسداران، شخصاً فرماندهی نیروي

با مشارکت ایران، ارتش و نیروهاي مردمی عراق موفق شده بودند داعش را در عراق 

حال با نظرداشت تفوق ایران در منطقه به مدد نیروي نظامی، آیا زمان آن ... شکست دهند

هاي وزارت امور خارجه و با  در عرصه نظامی، به مدد دیپلماتها  نرسیده است که این داشته

نش پیروي از مدل مذاکرات برجام، به امنیت پایدار و روابط دوستانه ایران با همه همسایگا

این شرایط  گاهیکه  شرایط مختلفطلب در  هاي اصالح روزنامه ،گفتنی است» منجر شود؟

پیروي از مدل  ،ثابت دارند و آن دو پیشنهاحل  یک راه متفاوتند، یکدیگر با نیزدرجه  180

  !برجام است

  رهبر معظم انقالبخادمی افتخار 

سردار یا «تر در یادداشتی تلگرامی با تی» جوان«روزنامه  مسئولمدیر  ،گنجی عبداهللا

 :نوشت ،ها و فضاي مجازي بی در برخی رسانهیبرخی مطالب تخر در واکنش به» خادم؟

که خوشبختانه ـ  جمهور ان درباره معاون اول رئیسنیپس از پخش کلیپ جناب حقا«

خناسان به واسطه ایشان دو نهاد بیت  ـ نداشته استئی وضیح داد که قصد سومجدداً ت

صورت مستمر از واژه سردار براي ایشان ه ب اند و دادهرهبري و سپاه را مورد هجوم قرار 

ر سپاه نیستند که هیچ الزم است همگان بدانند ایشان نه تنها سردا. کنند استفاده می

عنوان  انقالبمعظم  رهبرافتخار خادمی . عضویتی در نیروهاي مسلح نداشته و ندارند

  ».گویاتري است که آقاي حقانیان مفتخر به آن هستند

 

 

  کوتاه اخبار ▼

هاي ایجاد  بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره برخی حاشیه ◄

میلیون  56توتال : قرارداد توتال اظهار داشت در زمینهشده 

یورو تعهد کرده و بر اساس آن، در حال پیشبرد کارها 

تواند از  که توتال چه زمانی میدرباره اینوزیر نفت . است

 هاي تحریماگر : گفت، کند گیري کناره 11توسعه فاز 

تال ممکن است شوراي امنیت علیه ایران اعمال شود، تو

به ، سهم آن در صورت ترك توتال که قرارداد را ترك کند

) و پتروپارس آي سی پی ان سی( کنسرسیوم این دیگر شرکت دو

  .رسد می

سس حزب نداي ایرانیان با انتشار مؤ صادق خرازي، ◄

تصویري از حاج قاسم سلیمانی در صفحه شخصی خود در 

سردار سربدار برادرم قاسم زنده «: فضاي مجازي نوشت

 ؛فتی و انجام داديگ .یابد شرف با نام تو معنا می !باشی

امروز داعش را و فردا نیز دشمنان دیگر ایران و اسالم را 

تو مرد روزهاي سخت این کشور و امت . نابود خواهید کرد

نامت لرزه بر که فتاب باد آعمرت به بلنداي  ،اسالم هستی

  ».سالم بر تو عزیزتر از جانم ،اندام دشمن افکند

عضو کمیسیون شوراها و امور  ،احمد علیرضابیگی ◄

 ،عباس آخونديیا استیضاح داخلی مجلس از طرح سؤال 

وزیر راه و شهرسازي از سوي تعدادي از نمایندگان مجلس 

با توجه به اینکه مسئولیت احداث : خبر داد و گفت

افتتاح شده، نظیر  به تازگیهایی که  ساختمان بیمارستان

هده ع  آباد غرب که در زلزله کرمانشاه آسیب دیده، به اسالم

یم گرفتیم بنابراین تصم ،وزارتخانه راه و شهرسازي است

  .نحوي پاسخگوي مردم و نمایندگان باشد  آقاي آخوندي به

توقع ما  :کرد اعالماي  وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ◄

اهللا سالح را کنار گذاشته و براي  این است که حزب

وزارت . حاکمیت دولت لبنان احترام کامل قائل شود

ي بوده تازگی میزبان حریره اروپایی که ب رخارجه این کشو

اهللا در  هاي رزمندگان حزب بدون اشاره به مجاهدت ،است

ن باوریم که یبر ا: کردها در سوریه ادعا  مقابله با تروریست

  .اهللا در جنگ سوریه خطرناك است دخالت حزب

 :جمهور ترکیه اعالم کرد یالچین تاپچو، دستیار رئیس ◄

عضویت ترکیه در ناتو فرا رسیده  دربارهنظر  زمان تجدید

پارلمان ترکیه باید موضوع عضویت ترکیه : افزود وي. است

ه ترکیه ناتو در این امر مقصر است ک. در ناتو را بررسی کند

  .ها وابسته است در عرصه دفاعی به دیگر کشور

با اشاره به در گزارشی  »آسوشیتدپرس«خبرگزاري  ◄

ري سوریه با والدیمیر پوتین جمهو رئیس ،دیدار بشار اسد

این دیدار  :کید کردتأ، جمهوري روسیه در سوچی رئیس

هاي صلح روسیه، ایران  دهنده موافقت دمشق با طرح نشان

  .کیه استو تر


