
  

  

  

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

  1397 فروردین 19 شنبه یک 4787 شماره ـ ویکم بیستسال 

 )لیالعا مدظله(اي  امام خامنه

شفابخش جراحات وارد بر   مظلوم و تنها نسخه نیمبارزه و مقاومت تنها راه نجات فلسط شک یب

 و دروغگو و بکاریفر میحرکت به سمت مذاکره با رژ .تآن ملت شجاع و سرافراز اس کریپ

و جز  اندازد یرا به عقب م نیملت فلسط يروزیاست که پ یبزرگ ینابخشودن يغاصب، خطا

  )15/1/97(.کند ینم دهیکش ملت ستم آن دیخسران عا
  

 پایان عکس یادگاري و آغاز رفتار انقالبی  روز حرف ▼

در خائن بودن شخص همین بس که امین خیانتکاران «

موقعیت کننده  بیان) ع(این جمله گهربار امام جواد» .باشد

ها و سران کشورهایی است که  فعلی بسیاري از افراد، گروه

 دانند، اما رفیق هر چند خود را مسلمان و حامی اسالم می

در روزهاي . هاي ضد اسالم هستند گرمابه و گلستان جریان

اندیش سعودي با اعالم حمایت از  عهد خام اخیر، ولی

کرد  ها، خدمت بزرگی به اشغالگران قدس شریف صهیونیست

اما با وجود تقالي  را نشان داد؛ و چهره خائنانه حکام سعودي

شاهد تظاهرات بزرگ  این روزها ،شاهزادگان سعودي

گشت هستیم که دو هفته است در غزه شروع شده است و باز

نفر بر  2900نفر و زخمی شدن  30با وجود شهادت حدود 

این خروش عظیم جوانان . شود ها افزوده می شدت تظاهرات

 وفلسطین به یک بیداري رسیده  ملت حکایت از آن دارد که

هاي یادگاري  هاي دیپلماتیک و عکس ها، نشست منتظر بیانیه

 .ماند نمین عرب براي دفاع از فلسطین سرا

امروز این فرصت به وجود آمده است که جهان اسالم نیز 

بیدار شود که حکام عرب در نیم قرن گذشته با رفتارهاي 

. اند هاي اسرائیل بزرگ بوده خائنانه خود به دنبال تحقق وعده

امروز دیگر طرح صلح براي فلسطین به طرح خیانت تبدیل 

هاي نوین مبارزاتی  وانان فلسطینی با روششده است و ج

در این . خود به دنبال مستأصل کردن دشمنان هستند

هاي جهان اسالم باید براي حمایت از این  شرایط، رسانه

هاي نوین مبارزه اقدامات ذیل را انجام  ها و روش تظاهرات

هاي سران عرب در  پوشش خبري گسترده خیانتـ 1 :دهند

نام دفاع از فلسطین و به کام سالیان اخیر که به 

بیان وابستگی ساختاري و ـ 2ها بوده است؛  صهیونیست

هاي  موجودیت حکام خائن کشورهاي مسلمان به جریان

روشنگري جهانی نسبت به عواقب همنوایی ـ 3صهیونیستی؛ 

اي از  دفاع رسانهـ 4ـ سعودي براي آینده جهان اسالم؛  عبري

ها در فضاي  بدیل این تظاهراتهاي خیابانی و ایجاد  تظاهرات

ها و نهادهاي  افشاگري درباره سازمانـ 5 اي و سایبري؛ رسانه

 . اند ها سکوت کرده المللی که در مقابل این جنایت بین

اي به  فراز از پاسخ امام خامنهباید گفت این در نهایت 

که  راه عالج مشکالت جهان اسالم استاسماعیل هنیه 

شت به عزّت و اقتدار براي امت اسالمی امروز بازگ«: فرمودند

هاي  منحصراً در گرو ایستادگی در برابر استکبار و نقشه

  آمیز آن است، و مسئله فلسطین در رأس همه خباثت

  ».الملل اسالمی در مقابل استکبار است مسائل بین

 !تجدید نظر کنید لطفاً                      گزارش روز▼ 

اي با بیان  رئیس مجلس شوراي اسالمی در مصاحبه نایب ،مسعود پزشکیان به تازگی

 ناامیدي مردم سببادامه آن را  ،هاي اصلی مردم است حصر یکی از دغدغه مسئله اینکه

هاي کوري مثل زندان، حصر و مسائلی از این قبیل،  با وجود گره«: گوید و می دانسته

تر خواهد  جامعه هم پیچیده اگر این موضوع حل نشود مشکالت. گردد انسجام ملی برنمی

دهیم که موضوع مهمی است و اگر این سرمایه  شد و ما سرمایه اجتماعی را از دست می

قادر به ایستادگی و مبارزه هم نیستیم؛ بنابراین به هر شکلی  ،اجتماعی را نداشته باشیم

ع مملکت نف  چرا که به ؛شده و به هر نحوي بزرگان صالح بدانند این موضوع باید حل شود

انسجام داخلی هم  ،اگر مدبرانه در این زمینه عمل کنیم. است که این گره گشوده شود

 کهشود  میحالی مطرح  برانگیز آقاي پزشکیان در این جمالت تعجب» .کند افزایش پیدا می

سازي  هاي خاص که به دنبال بحران هاي سیاسی و رسانه ترین چهره این روزها حتی افراطی

 که کنند اذعان می نیز صر براي کشور و دامن زدن به این موضوع هستنداز ماجراي ح

با  !معیشت است مردم مسئلهدغدغه  موضوع حصر در کف جامعه هیچ موضوعیتی ندارد و

ایشان  آیا واقعاً! ؟مجلس ماجرا را وارونه جلوه دهد رئیس چطور ممکن است نایب این، وجود

یا تالش  هستنداطالع  ن مطالبات مردم بیاز جامعه و مت هاي سیاسی و برخی چهره

مطالبات اصلی  از توجهات را، با دادن آدرس غلط و طرح مباحثی از این دست کنند می

فرق چندانی ندارد و ضروري است  ،از این دو موضوع که باشدیک ؟ هر دارندمردم دور نگه 

ظر کنند؛ چرا که تجدید ن ،اند گرفتهاز آقاي پزشکیان خواست تا در مسیري که در پیش 

نادیده گرفتن مطالبات مردم و در پی آن عدم تالش براي حل مشکالت و برآورده کردن 

 زندرکود اقتصادي و بیکاري دامن تواند به تشدید مشکالتی، چون  هاي جامعه می خواسته

  .نتایج ناگواري را براي کشور در پی داشته باشد

 ها علیه ایران یونیستجنگ روانی جدید صه              ویژه خبر▼ 

هاي  رژیم صهیونیستی بر فراز ایران، رسانه 35ـ هاي اف از تکذیب خبر پرواز جنگندهپس 

این تبلیغات . اند صهیونیستی به جنگ روانی جدیدي علیه جمهوري اسالمی رو آورده

در همین . گیرد اي در آستانه گزارش رسمی کاخ سفید در زمینه برجام صورت می رسانه

در خبري مدعی شد، جنگ با ایران از آذربایجان » معاریو«، روزنامه صهیونیستی راستا

اي از توافقات نظامی با برخی  به ادعاي معاریو، آمریکا و اسرائیل مجموعه! شود شروع می

معاریو مدعی شد، ایران بر این باور است . اند همسایگان ایران از جمله آذربایجان امضا کرده

اش را خواهد  هاي نظامی هاي آمریکا و اسرائیل اجازه پرواز از پایگاه جنگندهکه آذربایجان به 

آمریکا و اسرائیل، کشورهاي همسایه ایران، مانند آذربایجان را به : این روزنامه افزود. داد

کمتر از پنج هفته : نیز گزارش داد» تایمز اسرائیل« .اند دلیل نزدیکی به تهران انتخاب کرده

هاي زیادي براي روز  االجل ترك احتمالی برجام، مقامات کاخ سفید برنامه مانده به ضرب

ها شامل چگونگی  به نوشته تایمز، این گزینه. بعد از خروج از برجام در دست بررسی دارند

اي به منزله یک استراتژي صحیح، شدت عمل در وضع  جا انداختن خروج از توافق هسته

ها  این فضاسازي. ونگی برخورد با واکنش اروپا و ایران استها علیه ایران و چگ دوباره تحریم

پیمانان  گیرد که بسیاري از مقامات آمریکایی و صهیونیستی و هم در شرایطی صورت می

اند که توان درگیري نظامی  بدنام آنها در منطقه بارها با صراحت به این واقعیت اعتراف کرده

اي جز شکست عایدشان  هرگونه اقدام نظامی نتیجهبا ایران در منطقه را ندارند و در صورت 

  .نخواهد داشت



  

  اخبار▼ 

 !کند دولت در ایجاد شفافیت درنگ می

تأخیر دولت در  :نوشت» !گریز دولت از شفافیت«در گزارشی با عنوان » قانون«روزنامه 

دگان نماین. اندازي سامانه ثبت حقوق و مزایا، اعتراض نمایندگان را به همراه داشت راه

الیحه برنامه ششم توسعه را اصالح و در آن  35ماده  95دي  6مجلس در نشست علنی 

اندازي سامانه ثبت حقوق و  سال نسبت به راه اعالم کردند که دولت مکلف است ظرف یک

ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان و  مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت

ها از این مصوبه  ؛ اما این روزها و با گذشت ماه...به آنها را فراهم کند اشخاص حقوقی وابسته

دولت باید هرچه زودتر براي روشن شدن افکار ... خبري از سامانه ثبت حقوق و مزایا نیست

  .خواري گرفته شود اندازي کند تا جلوي نجومی عمومی این سامانه را راه

  !ها را کند و آمریکا تحریم اروپا برجام را حفظ می

نماینده آمریکا در سازمان ملل » نیکی هیلی«: بیکن در گزارشی نوشت واشنگتن فري

هاي بالستیک را  مدعی شد که ایران پس از برجام قطعنامه شوراي امنیت درباره موشک

ما «ان اینکه هیلی با بی. نقض کرده و حضور خود در منطقه را گسترش داده است

اگر : گفت» مان را به روي اقدامات ایران در منطقه ببندیم ها چشم توانیم مانند اروپایی نمی

ما از توافق خارج شویم، ایران خارج نخواهد شد؛ چرا که آنها خواهان منافع تجارت با اروپا 

اي را حفظ  تهتوانند توافق هس ها می اروپایی: نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود. هستند

اگر ما از برجام خارج شویم، . هاي خودمان را دوباره برگردانیم توانیم تحریم کنند و ما می

  .ایم هاي خودمان عمل کرده شاید چیزي تغییر نکند؛ اما ما مطابق ارزش

  میلیارد دالر رسید 98به  96حجم تجارت خارجی سال 

 بوده که در این میاندالر  میلیارد 98 ،96حجم تجارت خارجی بخش غیرنفتی سال 

که بالغ بر  95در مقایسه با سال  این میزان .صادرات غیرنفتی استمیلیارد دالر  47حدود 

میلیارد دالر نیز  50 و نیم درصد افزایش داشته است و 6 میلیارد دالر بود، نزدیک به 44

 95سال  ريمیلیارد دال 6/43سهم واردات کاال در این سال بوده که نسبت به واردات 

میلیارد دالر کاهش  3بنابراین تراز تجاري سال گذشته با . درصدي دارد 16افزایش حدود 

صادرات اقالم صنعتی و  96در سال  ،گفتنی است. مواجه بوده و منفی ثبت شده است

 .درصدي داشته است 22ها افزایش  یمعدنی به استثناي میعانات گازي و پتروشیم

  تومان تسهیالت از سوي شبکه بانکی هزار میلیارد 520اعطاي 

درصدي اعطاي تسهیالت  24اهللا سیف، رئیس شوراي پول و اعتبار با اشاره به رشد  ولی

هزار  520از : تصریح کرد 1395نسبت به مدت مشابه سال  1396در یازده ماهه سال 

ه درصد ب 62، 1396میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده از سوي شبکه بانکی در سال 

درصد نیز به صورت  28هاي تولید و  منظور سرمایه در گردش براي استفاده از ظرفیت

هاي مختلف اقتصاد کشور اختصاص یافته  هاي جدید به بخش گذاري در قالب طرح سرمایه

 200هزار و  3فقره تسهیالت معادل  1445، همچنین 1396در سال : وي افزود. است

 . بنیان اعطا شده است هاي دانش میلیارد تومان به شرکت

  آمریکا و رژیم صهیونیستیتوطئه مشترك 

، مسئول روابط خارجی شوراي سیاسی جنبش انصاراهللا یمن در »حسین العزي«

شناسایی ایران به عنوان دشمن به جاي «: وگو با خبرگزاري روسی اسپوتنیک گفت گفت

براي خاورمیانه ] تیرژیم صهیونیس[اسرائیل، بخشی از توطئه مشترك آمریکا و اسرائیل

: عهد عربستان ادامه داد وي در واکنش به اظهارات ضد ایرانی اخیر ولی» .جدید است

 اینکه سخن از ایران و کیفیت روابط با این کشور در مظان اتهام باشد، بیش از آنکه ایده و«

هدف از آن، پایان دادن به مسئله فلسطین از  و تفکر سعودي باشد، صهیونیستی است

  ».است ها صهیونیستیق معرفی ایران به عنوان دشمن به جاي طر

  کوتاه اخبار ▼

عبدالرضا عزیزي، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با  ◄

این : اشاره به افزایش قیمت ارز در روزهاي اخیر گفت

وضعیت نتیجه چاپ اسکناس بدون پشتوانه در کشور است 

ضعیت که موجب افزایش نقدینگی در بازار شده و این و

نقدینگی : وي افزود. ارزش پول ملی را کاهش داده است

هزار میلیارد  450کشور حدود شش سال پیش به میزان 

هزار  300تومان بود که امسال به بیش از یک تریلیارد و 

اي  ها پشتوانه اگر این پول. میلیارد تومان افزایش یافته است

ست و داشته باشد، به این همه نقدینگی نیازي نی) طال(

شود و ارزهاي خارجی گران  ارزش پول ملی ما حفظ می

 .شود نمی

در گزارشی ادعاهاي شاهزاده » تایم«نشریه آمریکایی ◄ 

علت اصلی وقوع اوضاع بحرانی در یمن را  سعودي درباره

اعتبار دانست و رژیم سعودي را عامل این بحران اعالم  بی

انسانی در سلمان درباره بحران  گفتنی است، محمدبن. کرد

من باید موضوع مهمی «: گفته بود» تایم«یمن به خبرنگار 

زمان ( 2015به شما بگویم، بحران انسانی در یمن از سال 

آغاز نشده، بلکه از سال ) حمله ائتالف عربستان به یمن

 شروع شده است؛ یعنی زمانی که نیروهاي حوثی 2014

  ».ردنددر یمن تحرکات سیاسی خود را آغاز ک) انصاراهللا(

شرکت یونیسون با اعالم امضاي مجدد قرارداد تولید  ◄

دو نوع خودروي دنا و دنا : خودروي ایرانی در بالروس گفت

پالس در بالروس تولید خواهند شد که براساس قرارداد در 

پیشتر . پنج سال آینده شمار تولید آن افزایش خواهد یافت

ودروي نیز این دو شرکت با یکدیگر در زمینه تولید خ

میالدي  2013سواري سمند همکاري داشتند که در سال 

  .به دالیل فنی و اقتصادي متوقف شد

در یادداشتی به قلم » هاآرتص«روزنامه صهیونیستی  ◄

شدن  کشیده دانستن ممکن ضمن »آوینري شولمو«

عهد جوان  عربستان سعودي به جنگ با ایران به دست ولی

کرد که در چنین شک نباید «: این کشور، تصریح کرد

عربستان . دهد جنگی، ایران، عربستان سعودي را شکست می

رغم داشتن تسلیحات پیشرفته آمریکایی، از  سعودي علی

 ».منظر نظامی ضعیف است و تقریباً یک ارتش واقعی ندارد

غالمحسین کرباسچی با بیان اینکه روي کار آمدن  ◄

ات بندي جریان اصالح آقاي روحانی حاصل نظر و جمع

ناامیدي از روحانی به اعتبار جریان اصالحات : است، گفت

و حتماً عملکرد آقاي روحانی، شهرداري و  زند ضربه می

  .مجلس، متوجه جریان اصالحات است

علی الریجانی، رئیس مجلس شوراي اسالمی با انتقاد از  ◄

درصد سود  20ها  وقتی بانک: گفت کشور نظام بانکداري

شود، تولید داخل  ش از این هم میگیرند که گاهی بی می

  .قابل رقابت نیست


