
  

  

  

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

  1397 فروردین 20 دوشنبه 4788 شماره ـ ویکم بیستسال 

 )العالی مدظله(اي  امام خامنه

زیرا  ؛سابقه کنونی بر ضد نظام اسالمی، قدرت روز افزون این نظام است هاي بی علت تهاجم

 اند و حمالت خود را افزایش  شدت احساس خطر کرده  منان از این قدرت فزاینده بهدش

 ها و به کوري چشم دشمنان، قدرت نظام اسالمی،  رغم تمام توطئه  به. اند داده

 )19/1/97(.روز به روز افزایش خواهد یافت

  
 !قدرت فزاینده                  روز حرف ▼

امروز بیستم فروردین مصادف با روز ملی فناوري 

شود که ما در این روز  سال می 12اي است؛ حدود  هسته

اي دانشمندان  آخرین اخبار توسعه و پیشرفت علمی هسته

البته امسال نیز با وجود همه . شنویم عزیز کشورمان را می

هاي بزرگ غربی و ارتجاع  ایی که قدرته موانع و کارشکنی

اند، بنا به  منطقه در مسیر پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده

اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژي اتمی  گفته علی

 83هاي علمی متوقف نشده و شاهد رونمایی از  فعالیت

  .اي خواهیم بود دستاورد هسته

ما  اساساً راز دشمنی دشمنان انقالب و نظام اسالمی با

توأم ملی امید به آینده روشن، خودباوري همین عزت، اراده، 

هاي علمی  با تالش مضاعف متخصصان و پژوهشگران حوزه

اي در دیدار  امام خامنهکه در بیانات دیروز گوناگون است 

جمعی از فرماندهان ارشد نیروهاي مسلح مورد تأکید ویژه 

مهوري ایشان دوران کنونی را دوران عزت ج. قرار گرفت

هاي  علت تهاجم«: اسالمی ایران دانستند و تأکید کردند

سابقه کنونی بر ضد نظام اسالمی، قدرت روزافزون این  بی

شدت  نظام است؛ زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به 

اند، اما  اند و حمالت خود را افزایش داده احساس خطر کرده

، قدرت نظام ها و به کوري چشم دشمنان رغم تمام توطئه به 

  ».اسالمی، روز به روز افزایش خواهد یافت

نشانگان این قدرت فزاینده تنها در حوزه نظامی یا 

اي و علمی نیست؛ بلکه پیشروندگی و  دستاوردهاي هسته

جانبه و متوازن  حرکت رو به رشد جمهوري اسالمی همه

ایران نه تنها باید به  1404است و مبتنی بر این نگاه، در افق 

هاي گوناگون تبدیل شود؛  اي در عرصه رت اول منطقهقد

در » توانمند مؤثر«هاي یک بازیگر  بلکه باید شاخصه

به . المللی را نیز کسب کند معادالت و مناسبات سیاسی بین

ها با جمهوري اسالمی که  طور حتم تنوع و تعدد دشمنی

طیفی از سیاسی تا دیپلماسی، نظامی و دفاعی در منطقه تا 

رم فرهنگی و به ویژه جنگ تجاري و اقتصادي در جنگ ن

ها و تهدیدات تا برهم  ساحت ناجوانمردانه گسترش تحریم

هاي بزرگ تا شوراي  زدن توافق برجامی که مهر تأیید قدرت

امنیت سازمان ملل در پاي آن است، مبین این موضوع است 

ها و  تراشی که ایران در این هدف با وجود همه مانع

هایی از آن را در سال گذشته در  یی که نمونهها گرفتاري

  .      حوادث دي ماه شاهد بودیم، موفق بوده است

 

 ترجیح منافع حزبی                     گزارش روز▼ 

 این ».خاطر آن حضورم در شهرداري خیانت است  اي که دارم و به با توجه به بیماري«

در جلسه علنی روز گذشته شوراي شهر اي است که محمدعلی نجفی، شهردار تهران  جمله

شهردار تهران همچنین . کند تهران که براي بررسی استعفاي وي تشکیل شده بود، بیان می

از اعضاي شوراي شهر تهران تقاضا دارم که این موضوع را به «: کند در این باره تأکید می

اما با » .است ترین علت، بیماري من موضوع سیاسی و اطراف آن ارتباط ندهند و اصلی

وجود اظهارات صریح آقاي نجفی، اعضاي شوراي شهر تهران با استعفاي وي مخالفت کرده 

اما آنچه در این میان قابل توجه و تأمل ! کنند در مسند شهرداري را تمدید میوي و حضور 

است، این است که چرا باید اعضاي شوراي شهر در حالی که شهردار تهران وضعیت 

ی را براي اداره پایتخت ندارد و به کنار رفتن از این مسئولیت اصرار دارد و جسمانی مناسب

کند به زودي قرار است براي طی مراحل درمان خود که سخت و طوالنی نیز  حتی اعالم می

فارغ از  !خواهد بود، در بیمارستان بستري شود، بر ماندن نجفی در شهرداري اصرار دارند؟

: کند هر تهران، آیا ماندن وي در حالی که به وضوح اعالم میعملکرد چند ماه نجفی در ش

ام عملکرد ضعیفی در شهرداري  قطعاً با ادامه حضور بنده با توجه به شرایط بیماري«

هاي انتخاباتی و  نشینان با وعده تهران و پایتخت کالن شهر، با منافع »خواهیم دید

ال مردم و مشکالت ساکنان تهران مسئولیتی که نمایندگان پارلمان شهري تهران در قب

برانگیز مخالفت با استعفاي  دارند، همخوانی دارد یا دلیل اصرار بر موضع عجیب و تعجب

وجو کرد؟ اتفاقی که یک بار دیگر  نجفی را باید در مسائل و منافع حزبی و جناحی جست

وح سامان نیافتن موضوعات در سط سببکه دهد، یکی از مشکالت کشور ما  می نشان

  .استکشور ملت و ، ترجیح منافع حزبی و جناحی بر منافع شده گوناگون

  نژاد اتمام حجت وزراي دولت نهم و دهم با احمدي      ویژه راخبا▼ 

وزیر جهاد کشاورزي در دولت دهم با بیان اینکه رفتارهاي امروز آقاي  ،صادق خلیلیان

موافق نیستم و به نظرم  ایشانارهاي بنده با رفت: کننده است، تصریح کرد نژاد نگران احمدي

ما تبعیت از رهبر معظم انقالب را : افزودوي . کند ایشان در مسیر درستی حرکت نمی

پذیریم که برخی بخواهند با  دانیم و تحت هیچ شرایطی نمی واجب شرعی و عقلی می

روز نژاد ام اگر آقاي احمدي: گفت وي. له نباشند سازي براي کشور، تابع معظم حاشیه

 رهبرباید این ادعا را در عمل با تبعیت از بیانات  ،گوید دلسوز کشور و تابع امام است می

برخی از دوستان ما که در کابینه : گفت عضو کابینه دولت دهم. ثابت کند انقالبمعظم 

حجت کردند؛ توصیه   با ایشان اتمام نژاد حضور داشتند، در دیدار مدينهم و دهم آقاي اح

این بود که ایشان در چارچوب قانون اساسی مباحث خود را دنبال کرده و از  دوستان ما

  .قانونی پرهیز کند اصولی و غیر مواضع غیر

 !مناطق آزاد یا مناطق قاچاق

اي به علی الریجانی،  داوود گودرزي، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادي در نامه

اید، مناطق آزاد اقتصادي در  اشاره کرده طور که به درستی همان«: رئیس مجلس نوشت

وي » .اند و در یک کلمه به مناطق قاچاق تبدیل شده  کشور دچار یک سقط جنین شده

الیحه افزایش مناطق آزاد «: درباره الیحه افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور گفته است

ا حاکی از آن براي چندمین بار در کمیسیون اقتصادي مجلس در حال بررسی است و خبره

اي و احتماالً بدون توجه به منافع ملی  هاي بخشی و جزیره است که برخی نمایندگان با نگاه

آموز  که تجربه ناموفق و عبرت و کالن کشور به دنبال تصویب این الیحه هستند، در حالی 

 ».مناطق آزاد فعلی پیش روي ما قرار دارد

 



 
  اخبار▼ 

  کی یمنسعود از قدرت موش نگرانی آل

 15 بوداجالس آتی سران عرب که قرار  :مسئول در اتحادیه عرب اعالم کرد یک منبع

به میزبانی عربستان سعودي و در شهر ریاض برگزار شود، به شهر ) فروردین 26(آوریل 

که نخواست نامش فاش شود، به دالیل تغییر در مکان  وي .الدمام منتقل شده است

گویند دلیل این اقدام عربستان سعودي  ها می ولی رسانه ،دبرگزاري این نشست اشاره نکر

قرار است همه تدارکات الزم براي . بودهاي مردمی یمن  هاي ارتش و کمیته ترس از موشک

» الملک عبدالعزیز«ولی در مرکز فرهنگی  ؛اجالس مذکور در پایتخت عربستان انجام شود

هاي یمنی  گان موشکی ارتش و کمیتهیگفتنی است، . شود می انجامواقع در شهر الدمام 

، به 2یک فروند موشک از نوع برکان اچ ) دي ماه 28(دسامبر سال میالدي گذشته  19روز 

سمت قصر الیمامه واقع در شهر ریاض شلیک کرد که سامانه موشکی عربستان آن را 

عودي در آن قرار دارد، در تاریخ قصر الیمامه که دفتر پادشاه س. رهگیري و منهدم کرده بود

  .عهد عربستان بود مذکور میزبان شوراي وزیران و ولی

  پرونده نازنین زاغري به مسائل مالی ربطی ندارد

 ـ همسر نازنین زاغري، تبعه ایرانی» ریچارد راتکلیف«در پی انتشار ادعایی از سوي 

شدن    د که علت اصلی زندانیان انگلیسی مبنی بر اینکه مقامات قضایی ایران به وي گفته

همسرش، بدهی بریتانیا به ایران است، بهرام قاسمی، سخنگوي وزارت امور خارجه در این 

خانم زاغري به عنوان شهروند ایرانی، از نظر دستگاه قضایی و امنیتی جمهوري : باره گفت

ی ایران اسالمی ایران به دالیل مختلف مجرم شناخته شده و طبق قوانین جمهوري اسالم

نوع باره هر آنچه در: ي افزودو. دکن محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپري می

اتهامات خانم زاغري و ارتباط دادن آن به برخی از مسائل روابط فیمابین ایران و انگلستان 

خنگوي دستگاه دیپلماسی س. اساسی است که صحت ندارد هاي بی زنی شود، گمانه مطرح می

هیچ ارتباطی بین محکومیت وي با روابط دوجانبه تهران و لندن وجود ندارد و : ادامه داد

ها بین ایران و انگلستان وجود  که در برخی حوزه نیز این موضوع به مسائل و اختالفات مالی

  .کند دارد، ارتباط پیدا نمی

  !از افزایش نرخ دالر طلب صالحروزنامه اشادمانی 

از روند صعودي نرخ دالر  يگزارشی با ابراز خرسند در »اعتماد«طلب  روزنامه اصالح

بازار ارز در تهران روز گذشته همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد و وارد فاز «: نوشت

ولی باید پذیرفت که قیمت دالر در حال حاضر دارد سیر طبیعی خود  ...جدیدي از قیمت شد

. ست که مردم منتظر ترکیدن آن باشندکند، این یعنی حباب قیمتی در کار نی را سپري می

هاي پیش به  اي است که دولت باید سال قیمت کنونی بازار ارز قیمتی تعادلی است و رویه

ها و خروج از مکانیسم سرکوب قیمتی از جمله  شناور کردن قیمت. رفت سمت آن می

ه در این میان البت. گرفت ها پیش باید در دستور کار دولت قرار می عملکردهایی است که مدت

  ».هاي آتی بود توان منتظر تورم نباید از نظر دور داشت که با باال رفتن قیمت دالر می

 سلمان شروط آمریکا و رژیم صهیونیستی براي بن

کاربر و فعال سیاسی مشهور عربستانی در صفحه شخصی خود در توئیتر  »مجتهد«

 .شود اي پدرش حاکم عربستان میعهد سعودي تا سه ماه آینده به ج ولی است هاعالم کرد

داماد و مشاور ترامپ ، سلمان براي این اقدام با جرد کوشنر بن وي افشا کرده که محمد

فرحان  خالدبن« ،گفتنی است. هماهنگ است و نظر مثبت آمریکا را در این باره گرفته است

هایی را  یل شرطآمریکا و اسرائ، شاهزاده سعودي نیز پیش از این اعالم کرده بود »سعود آل

از  ؛اند که باید پیش از اعالم پادشاهی خود آنها را بپذیرد سلمان اعالم کرده براي محمدبن

ها، تضمین امنیت کشتیرانی رژیم صهیونیستی از طریق تنگه تیران و  جمله آن شرط

  .سازي روابط با این رژیم است عادي

 
 

  کوتاه اخبار ▼

موگادیشو از یک  نیروهاي امنیتی سومالی در فرودگاه ◄

ها دالر پول کشف  هواپیماي مسافربري اماراتی میلیون

، آنطور که برخی »ماریگ آنالین«به نوشته وبگاه . کردند

در این هواپیما که از ابوظبی  ،اند منابع مطلع اعالم کرده

میلیون دالر پول نقد موجود  13وارد سومالی شده، حدود 

فارتخانه امارات در بوده که مقصد این حجم پول قاچاق، س

سومالی بابت حمایت  ،گفتنی است. موگادیشو بوده است

لند با این  دولت امارات از جمهوري خودخوانده سومالی

بر این، روابط دو کشور از زمان  افزون. کشور اختالف دارد

  .قطع رابطه عربستان و امارات با قطر تیره شده است

 ن انرژي اتمیدستیار ویژه رئیس سازما ،اصغر زارعان ◄

 اي هسته فناوري حوزه در دستاورد 83کشور با بیان اینکه 

 اي، هسته صنعت عرصه در دستاوردها این: ایم، گفت داشته

 به وابستگی بدون خودباوري جهادي، مدیریت از حاکی

 بگیرند قرار نمایشگاه در توانند می است که کشور از خارج

 مجموع که بود این بر قرار: وي افزود. شوند رونمایی و

 آنها از )امروز(فروردین 20 در که 96 سال دستاوردهاي

 83 نهایت در که باشد دستاورد 111 شود، می رونمایی

  .کردند دریافت فنی نظر از را قبولی نمره دستاورد

محمدعلی پورمختار، از نمایندگان مجلس با اعالم  ◄

اینکه اعضاي کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضائیه 

 در زمینهدر این جلسه مباحثی : گفت، ندا هدیدار کرد

هاي  نژاد درباره اموال و دارایی ادعاهاي محمود احمدي

الریجانی این  اهللا آملی رئیس دستگاه قضا مطرح شد که آیت

اظهارات را تکذیب و عنوان کرد ما بنا نداریم به این 

  .اظهارات پاسخ دهیم

 ایرانی، کاالي از حمایت سال در تعاون بیمه شرکت◄ 

 تا کند می بیمه کیفیت نظر از را وطن ساخت کاالهاي

 .کنند معامله بیمه امنیت چتر در کننده مصرف و کننده تولید

 کیفیت از کنندگان مصرف که مواردي در نامه بیمه از نوع این

 از پس خدمات به نسبت و نبوده مطمئن زیاد داخلی کاالي

  .شود می ارائه د،دارن نیاز اطمینان حصول به فروش

در این ، دهد نشان می 96بررسی آمار گمرك در سال  ◄

  تن گالب استحصالی از گل 648هزار و  3مدت بیش از 

هاي روغنی از  محمدي، گل خشک و گلبرگ تازه و اسانس

جهان صادر شده است  گوناگونهاي  محمدي به کشور  گل

 275میلیون و  11، صادرات این حجم گل و گالببا که 

  .به دست آمده استدالر درآمد ارزي  968هزار و 

از وزراي کابینه  نفردو  »یوآو گاالنت«و » گلعاد اردان« ◄

زنی به دمشق درباره حمله  رژیم صهیونیستی ضمن اتهام

، حمله آمریکا به مواضع دولت سوریه »دوما«شیمیایی در 

  .را خواستار شدند


