
  

  

  

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

  1396 آذر 20 شنبه دو 4718 شماره بیستم ـسال 

  
  

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 که زنند می هایی حرف اسالمی جمهوري و ایران ملّت به نسبت ها دولت این از بعضی جهالِ

 ما داریم، نصیحت بر بناي ما نیست؛ آنها تُرَّهات به دادن جواب بر بناي نیست؛ اعتنا قابل اینها

 خدمت در دهند می انجام دارند امروز منطقه، هاي دولت از بعضی که کاري این. کنیم می نصیحت

  )15/9/96( .است آنها خود ضرر به این آمریکا،

 
  مذاکره براي کسب دستاورد     روز    حرف ▼ 

خارجه انگلیس به ایران و  سفر بوریس جانسون، وزیر

هاي  ظرها و تحلیلکشورمان با اظهارندیدار وي با مقامات 

اهداف، دستاوردها و پیامدهاي این سفر   درباره متفاوتی

جالب در این زمینه،   نکته. براي کشورمان مواجه شد

هاي سیاسی از این سفر  ها و جریان زدگی برخی رسانه ذوق

 به هر. بودآن  برداري جریانی از و تالش آنها براي بهره

مقامات اروپایی به  دیگراین سفر و سفر   حال، درباره

توجه به در پیش بودن احتمال سفر  ویژه باه کشورمان، ب

فرانسه به ایران در روزهاي آینده، توجه به  رجمهو رئیس

واقع،  در. رسد مهم و اساسی به نظر مییک نکته بسیار 

نخست موضوعی   قامات اروپایی به ایران در وهلهسفر م

این  اصلرادي به گیرد و ای استقبال قرار می است که مورد

اما در گام بعدي باید به این نکته توجه  سفرها وارد نیست؛

کرد که دستاورد این سفرها چیست؟ آیا با این سفرها و 

توان مطمئن بود که اروپا به تعهداتش  قل میها حدا رایزنی

برقراري و تقویت  دریا اینکه در برجام پایبند خواهد بود 

هایی حاصل  گشایش ،ایران با کشورها این اقتصادي مناسبات

هاي بزرگ اروپا خواهند  ، بانکبراي نمونهخواهد شد؛ 

و وضعیت  انجام دهندمبادالت بانکی توانست با ایران 

تجاري ایران و اروپا  ـ افکنده بر روابط مالی عادي سایهغیر

مسلم است که چنانچه این سفر و  برداشته خواهد شد؟

سفرهاي احتمالی دیگر مقامات اروپایی به ایران در آینده 

گونه دستاوردهایی براي  ن هدفی صورت بگیرد و اینبا چنی

ده و باید بیش از کشورمان در پی داشته باشد، مطلوب بو

اما اگر این قبیل سفرها، دیدارها و  پیش توسعه یابد؛

باشد و » سفر براي سفر یا مذاکره براي مذاکره«مذاکرات، 

یا فراتر از این، تالش هایی ایجاد نشود  در پی آن گشایش

به  کشورماناي کسب امتیاز از ایران و متقاعد کردن بر

مانند  ،هاي راهبردي حوزه دیگرتعمیم مدل برجام به 

گیري موضوع یک پی یااي  نفوذ منطقه وانایی موشکی وت

ها در  صرفاً براي برخی جریاناینکه  باشد یا... زندانی و

وجه مطلوب  هیچ به باشد، داشته داخلی مصرف کشور داخل

ن اقتصادي واقع، دستگاه دیپلماسی و فعاال در. نیست

 دیگردر مناسبات با کشورهاي اروپایی و کشورمان باید 

کشورها، براي کسب نتایج و دستاوردهاي عینی و ملموس، 

نه به آنها بکوشند و مقتدراي اقتصادي  ها ویژه در حوزهه ب

پذیر  امکانها  حوزه دیگر به برجام مدل تعمیم که کنند گوشزد

 . نیست

  !تفاوت در عمل                                        روز گزارش▼ 

از  نفرصدها  نهاي مردم و جان باخت نگاه اول؛ زلزله کرمانشاه، آوار شدن خانه

صف  با پهن شدن فرش قرمز و به هزد برخی از مسئوالن به مناطق زلزله ورود ،مان هموطنان

در آن شرایط خاص و بحرانی و حضور عجیب  دن مسئوالن و بنرهاي خوشامدگوییش

رهبر معظم انقالب سفر  در برابربا گارد ویژه و خودرو ضد گلوله م مرد همان مسئوالن میان

به هیچ با مردم  شان يهان سفر و فیلم حضور ایشان و دیدارتصاویر آ کهبه این مناطق 

  .ندارد نیاز اي توضیح اضافه

استاد  مراسم تشییع ،هاي تهران در یکی از خیابان صبح سرد یک روز پاییزينگاه دوم؛ 

شود و در این  مسئوالن فرهنگی و هنري برگزار میدر غیبت  )ع(شاعر اهل بیت حسان

  .رساند میفرزند رهبر معظم انقالب به نمایندگی از ایشان خود را به این مراسم میان تنها 

بر سکوي نخست  بار براي اولینبرداري ایران  تیم ملی وزنههفته گذشته ؛ سومنگاه 

هایی این پیروزي و قهرمانی را تبریک  ها و پیام تندر م یکجهان ایستاد و مسئوالن هر 

پیام  ،داشت و آن با بقیه تفاوتی بزرگ یک پیام ،ها ها و تبریک پیاممیان گفتند؛ اما در 

به  را ایرانیبرداران  ایشان در حالی که قهرمانی وزنه .اي بود خامنه العظمی اهللا حضرت آیت

نوشته و  شان اشاره کرده دیگر نیز در پیام به یک اتفاق ،آنان و مردم تبریک گفته بودند

 از شد ایرانیان عزت نماد که کشورمان سرافراز پهلوان کریمی، علیرضا آقاي از« :بودند

جام  در مسابقاتگیري است که  کشتی نعلیرضا کریمی هما ؛»نمایم می قدردانی دل صمیم

از  یروزيپ با وجود رژیم صهیونیستینماینده  نشدن با رودرروسال براي  23جهانی زیر 

 ...دیگر مسئوالن در مجلس و دولت و اقدامی که ورزشکار روس بازنده بیرون آمد؛ دیدار با

و روز انقالب به همین پیام بسنده نکرده  معظم اما رهبرآن گذشتند؛  کنار وت ازتفا بی

  .دانستندولی پوریاي را چون  یعلیرضا کریم را به حضور پذیرفتند و گذشته این ورزشکار

 اسالمی انقالب يرهبرتراز  در ودقت نظر و رویکرد حکیمانه  از نمونهاین سه از هزاران 

برخی از مسئوالن  ال اینجاست که چرااما سؤ رود؛ نمیکه جز این نیز از ایشان انتظار  است

و  )ره(میاسال نظامسلوك بنیانگذار متفاوت از تراز انقالب اسالمی،  در عمل این همه

 !کنند؟ عظم انقالب رفتار میرهبري م

  بر حریري در عربستان چه گذشت؟                     ویژه      خبر ▼ 

که   زمانی: وزیر لبنان در ریاض گفت نخست ،سعد حریريیک منبع درباره استعفاي ناگهانی 

درباره گو و براي گفتکرد  او تصور می .بستان سعودي رفت، بسیار متعجب شدحریري به عرسعد 

و ر روبه و مالی هاي اقتصادي ولی در عوض با فهرستی از تحریم ؛کند سفر میهاي اقتصادي  پروژه

حریري را تهدید کرد که سعد  ریاض: افزودوي  .ها علیه لبنان وضع کرده بودند ديکه سعوشد 

کنند، اخراج  فارس کار می  هاي عربی خلیج نی را که در کشورهزار شهروند لبنا 160بیش از 

شان از لبنان فشار  يها گذاران عربستانی براي خروج سرمایه کند و همچنین به سرمایه می

وادار شد  ،بار براي اقتصاد لبنان دید که خود را در موقعیتی فاجعه وزیر لبنان نخست. آورد می

این منبع نزدیک به  .کند که عربستان را راضی می بنویسداي  وهبیانیه استعفاي خود را به شی

ها به او گفته بودند در صورت  ولی سعودي ،حریري زندانی نبود :وزیر لبنان در ادامه افزود نخست

مانند قطر مجازات خواهند  ،دانند و لبنان را بازگشت به لبنان، دولت او را یک دولت متخاصم می

به  عهد عربستان سعودي ، ولیسلمان بنمحمد با این حال :منبع مذکور در ادامه گفت. کرد

  .که اقداماتش بدون تدبیر و درایت است عجول است او یک شاهزاده کامالً ؛حریري متعهد نیست

  



  

  اخبار ▼

  97 بودجه دوازدهم در دولت خودرویی درآمد

 از تومانی میلیارد 200 و هزار دو درآمد 1397 سال بودجه الیحه در دولت حالی در

 با مقایسه در رقم این که است گرفته نظر در را کشور به خودرو واردات مالیات محل

 1396 سال در چون ؛دهد می نشان را درصدي 6/31 کاهش امسال لیاتیما درآمدهاي

 در مرکزي بانک آمار بررسی. بود شده مصوب تومان میلیارد 220 و هزار سه مالیاتی درآمد

 میلیارد 640 و هزار یک مصوب مالیاتی درآمد از ،دهد می نشان جاري  سال ماه شش

 درباره دولت بینی پیش همچنین. است دهآور دست به تومان میلیارد 130 تنها تومانی

 683 و هزار یک مبلغ 1397 سال در خودرو گذاري شماره مالیات محل از درآمد میزان

 در گذاري شماره مالیات مصوب رقم که آنجا از. است شده گرفته نظر در تومان میلیارد

 بخش این در دولت بنابراین است، تومان میلیارد 110 و هزار یک جاري  سال بودجه

  .است گرفته نظر در خود براي را درصدي  6/50 افزایش

 ها هیونیستصبه  ها آور سعودي پیشنهادهاي حیرت 

دسامبر  27که براساس آن در تاریخ است مصر اسنادي را فاش کرده  »الشرق«روزنامه 

را اشغال کند و  است تا سیناخواسته  رژیم صهیونیستی به صراحت از رژیم سعودي 1966

قویت تر اینکه عربستان براي ت عجیب. ه دوره تنش بین قاهره و ریاض استاین مربوط ب

را ) جوالن(حمله به سوریه و جداسازي بخشی از آن ارکان رژیم صهیونیستی تالش کرده و 

غزه و کرانه خواسته است  رژیم صهیونیستیعربستان همچنین از  .پیشنهاد کرده است

یا گونه تحرکات فلسطینیان ود بگیرد تا به این ترتیب راه هرباختري را تحت سیطره خ

در آن صورت حق  کهر عربی براي آزادسازي فلسطین بسته شود هاي هر کشو تالش

 ،طبق این اسناد .شود وفصل نهایی نیز حذف می بازگشت آوارگان فلسطینی و قضایاي حل

و موساد است ریزي کرده  سازي روابط طرح رژیم صهیونیستی به دقت براي دوره عادي

ها از  این کمک داده کهارائه  هاي اطالعاتی محرمانه به دستگاه اطالعات عربستان کمک

  .افزایش یافته است 2012سال 

  دانند هاي عربی دیگر اسرائیل را دشمن خود نمی دولت

جمهور  با رئیس مشترك خبري نشست در صهیونیستی رژیم وزیر نخست ،نتانیاهو بنیامین

 هاي عربی امروزه دولت« :گفت ،فرانسه در پاریس با طرح ادعاهاي واهی علیه کشورمان

بلکه ما را متحدي ضروري در  ؛دانند را دشمن خود نمی ]رژیم صهیونیستی[ دیگر اسرائیل

کرون اتفاق نظر داشتیم که باید جلوي تجاوزگري جمهور م با رئیس. بینند ایران میبرابر 

ست؛ در لبنان، سوریه، عراق، ایران همه جا ه«: وي ادامه داد» .ایران در منطقه گرفته شود

آنها در حال تقویت حضور نیروهاي دریایی، . نابودي ما هستندآنها علناً خواهان . و غزهیمن 

 اظهارات ضد» .شان هم جنگ با ماست هوایی و زمینی خود در سوریه هستند و هدف

با فرافکنی  است کهدهنده عجز و ناتوانی این رژیم  صهیونیستی نشان وزیر رژیم ایرانی نخست

  .هراسی به اهداف خود برسند با سیاست ایرانکوشند  می

  !تحول سالمت دروغ بودطرح تبلیغات        

هاي خاص در مصاحبه با روزنامه  رئیس بنیاد امور بیماري ،رفسنجانی فاطمه هاشمی

با اجراي طرح تحول سالمت اعالم شد که مشکالت «این سؤال که  جواب در »آفتاب یزد«

همان موقع تبلیغات ! خیر« :گفت» ؟قبول داریدبیماران خاص برطرف شده، آیا این را 

 ؛ران خاص کردند که آن هم دروغ بودبیما دربارهطرح تحول سالمت  زمینه زیادي را در

کرد متعلق به بیماران خاص است،  چون تمامی تبلیغاتی که طرح تحول سالمت اعالم می

اتفاقاً در طرح تحول مقداري . اتفاق افتاده بود و ارتباطی با طرح تحول نداشت 76ال در س

بیماران تاالسمی که قبالً همه  براي نمونه. پیش آمد مشکالتیهم براي بیماران ما 

شان هزینه پرداخت  گرفتند، اکنون باید براي برخی از داروهاي شان را رایگان می داروهاي

 ».کنند

  کوتاه اخبار ▼

 وضعیت آخرین درباره سازي خصوصی سازمان رئیس◄ 

 مسیر: گفت عدالت سهام 1395 مالی سال سود واریز

 در وي. است شدن طی حال در مشموالن به سود پرداخت

 میلیون یک که مشموالنی سود مبلغ آیا اینکه به پاسخ

 تومان هزار 150 حدود همان ،دارند عدالت سهام تومان

و  شود عوض چیزي نیست قرار ،بله: تگف بود، خواهد

 را رقم این قبالً ما. هستند معلوم نفرات و مصوبات

 مان حدس خوشبختانه حاضر حال در که کردیم می بینی پیش

  .است شده محقق

سخنگوي کمیسیون امنیت ملی مجلس  ،حسینی نقوي◄ 

برخی مقامات کشورهاي اروپایی در سفر به ایران : گفت

به جاي آنکه درباره  آنها .رندهاي نامعقولی دا خواسته

مناسبات سیاسی و اقتصادي صحبت کنند، در سفرشان به 

کشور ما مدام درخواست مالقات با فالن شخص یا زندانی 

اگر قرار است شما مناسبات سیاسی و اقتصادي را . را دارند

  کنید؟ تقویت کنید، چرا در امور داخلی ما دخالت می

 ،کشور کل 97 سال بودجه الیحه 5 جدول براساس◄ 

 20 افزایش از درآمد تومان میلیارد 300 و هزار یک

 گویا .است شده دیده 97 سال در گازوئیل قیمت درصدي

 بودجه لوایح در گازوئیل قیمت درصدي 20 افزایش

 آورده ششم ساله پنج برنامه حکم براساس اخیر هاي سال

 مانده تغییر بدون گازوئیل قیمت مدت این طی اما؛ شده

  .است

رئیس دفتر فدرال حفاظت از » هانس گئورگ ماسن« ◄

قانون اساسی آلمان که سازمان اطالعاتی این کشور 

ال جوانان بنیادگراي اروپایی در ح :شود، گفت محسوب می

داعش  نیروهايو اند  هاي کوچک خرابکاري تشکیل حلقه

به هم با شکست این گروه در خاورمیانه در حال کوچ 

 پیامدهاياروپا  براي تواند می این که هستند سبز قاره سمت

  .داشته باشد اي   کننده نگران

و سخنگوي  للالم بین امور و حقوقی معاون ،وندي کمال ◄

وزیر خارجه انگلیس در : کید کردأسازمان انرژي اتمی ت

شود  دیدار با آقاي صالحی این پیام را دریافت کرد که نمی

یران از منافع آن ادامه داد و قرار مندي ا برجام را بدون بهره

  .کندها ابالغ  آمریکایی را بهین پیام ااست 

روند : رئیس دیوان محاسبات کشور گفت ،عادل آذر◄ 

انحراف از بودجه در دولت یازدهم و دوازدهم ثابت بوده 

است و در مقایسه با دولت نهم و دهم در بخشی از بندها 

  .دها افزایش یافته استبن از کاهش و در بخشی

محقق نشدن  از مقام حزب اعتماد ملی با انتقاد قائم◄ 

 شعارهاياز  بسیاري هنوز :گفت روحانی انتخاباتی شعارهاي

روحانی عملی نشده و رکود و بیکاري همچنان در جامعه 

 .کند بیداد می


