
  

  

  

  فقیه در سپاهینمایندگی ول نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 دي 6شنبه دو 4494 شماره -نوزدهمسال 

  
  

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه
  

  

ما  ،سازي کنیمتوانیم با اقدام عملی در اقتصاد مقاومتی، کشور را مصونیتما می

احتیاج نداریم و در این راه  ها در ما اثر نکندستیم و تحریمتوانیم در مقابل آمریکا بایمی

 )1/1/95.(نظرکنیمصرف و اصول خودها از ارزش

 
  

  دغدغه خدمت انقالبی به مردم    روز حرف ▼

 مردمی جبهه« موجودیت اعالم دیروز مراسم عصر

 هايچهره از نفر دهر حضو با »اسالمی انقالب نیروهاي

 در کشور فرهنگی و سیاسی فعال 210 حمایت و انقالبی

االسالم . حجتشد برگزار سرچشمه فرهنگی مجموعه

 مردمی هجبه« مؤسس هیئت رحیمیان، رئیس نحسمحمد

 ما ییاجرا نظام کهبه این اذعان با »اسالمی انقالب نیروهاي

، است بوده ناتوان، جامعه مشکالت ز برطرف کردنا همواره

 کارگزاران از بخشی که کنیم اذعان تلخی با باید گفت:

 اندوزيثروت و رفاه سمت به و گرفته فاصله مردم از نظام،

را  جبهه این گیريلشک از هدف . وياندشده متمایل

 رايصادقانه ب اقدام از گفتمان انقالب اسالمی و پشتیبانی

تی مشکال حل شامل ،رهبري مطالبات و گفتمان تحقق

 همچنین و اداري و اقتصادي فساد و رکود اشتغال، همچون

اعالم موجودیت این  ذکر کرد. عدالت تحقق براي تالش

ها، ابزتباتشکل مردمی با نگاه والیی و انقالبی و ارزشی 

به ها ها و خبرگزاريرسانهدر هایی را و تحلیل هاسؤال

  قابل ذکر است؛ مینهزنکاتی در این که  دنبال داشت

 این جبهه یک تشکل مردمی بوده و به دلیل نداشتنـ 1

 ،این اساس . برشود، حزب تلقی نمیحزبیمرسوم ساختار 

  نیست. انشقاق جدید در جریان اصولگرایی به معناي

 گریزي هاها و سلیقهتغییر ذائقهاز  کهبا توجه به اینـ 2

و ضرورت طرح گفتمانی جدید براي حفظ نیروهاي نیست 

هاي تازه در قالبی و جذب نیروهاي جدید و رویشان

 ايسازي جذب حداکثري امام خامنهراستاي عملیاتی

، اصل ودشاحساس می العالی) به گفتمان انقالب(مدظله

ل مردمی امري مستحسن بوده و گیري این تشکشکل

ی البت در بین نیروهاي انقعاملی براي ایجاد انسجام و وحد

  مدار خواهد بود. و ارزش

هاي بدون چشمداشت اسالمی انقالب ردمیم نیروهاي ـ3

رح و اثبات خواهانه به دنبال طهاي سهمجناحی و خواسته

این موضوع هستند که گفتمان انقالب اسالمی هنوز 

هاي زیادي براي ظرفیتاز گفتمان بوده و  برترین

هاي مردم غیور اماندهی و تحقق مطالبات و خواستهس

ر بتکیه  با اتکا به این گفتمان وایران برخوردار است. 

توانمندي داخلی و تقویت ساخت درونی قدرت جمهوري 

  بر مشکالت مردم فائق آمد.  توانمی اسالمی
  

  

  آفرینی در قانونخأل                   روز گزارش ▼

را  ت فراوانیانتقاداها منتشر شدند و ي حقوقی با ارقام نجومی در رسانههاوقتی فیش

ی تمام وهیچ خالف قانونی رخ نداده  که مسئوالن دولتی به سادگی گفتند ،برانگیختند

 را ايهونددولت هیچ پر ،نیز ت قضاییاست! به گفته مقاما بوده بر اساس قانون هاپرداخت

یز یاري نبس! ه استبه قوه قضائیه نفرستاد از عرفهاي خارج کنندگان حقوقدریافت براي

انونی ي قهااده از خألد که این مدیران و مسئوالن با سوءاستفکید کردنبر این نکته تأ

 خر انونیخالف ق ون آنکهلعاده را براي خود صادر کنند! یعنی بداهاي فوقپرداخت ندتوانست

ود  با وجحاال المال به حساب شخصی چند مدیر واریز شده است!از بیتمیلیارد  1000دهد 

د شاه چنین اتفاق عجیب و تلخی در تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسالمی

کنند که هاي از قوانین را حذف میتوجه به این اتفاق بخش بیرویکردي هستیم که کامالً

س نمایندگان مجل !باشدهاي نجومی چون حقوق ،تواند تکرار موضوعیاش میجهینت دقیقاً

 خدمت پایان پاداش سقف که را توسعه ششم برنامه الیحه 34 شوراي اسالمی ماده

به معناي  ،کردندحذف  ،مزایا تعیین کرده بود و حقوق حداقل برابر هفت را دولت کارکنان

د خواه باز یزان پاداش بازنشستگیکشور براي تعیین مدست مدیران  ،این اساسبر  ساده

که  نددر نظر بگیر هاي نجومی راپاداش ،ن آنکه خالف قانونی رخ دهدبدوتواند و می بود

! یاد کرد بازخواست رگونهالمال بدون هدرازي به بیتدست توان از آن به عنوان امکانمی

روجرد و ب مردم نماینده ،گودرزي از قانون برنامه ششم توسعه که عباس بنديعجیب حذف 

کند: ت مهم و رمزگشایی را مطرح میالمجلس درباره آن جم اجتماعی کمیسیون عضو

 اما کوشیم،ب الیحه از ماده این خروج جهت در تا گرفتند تماس (نمایندگان) ما با برخی«

 چرا که حذف ؛کردندمی خاص ايعده منافع فداي را ملت منافع نباید مجلس نمایندگان

  ».شد خواهد ثبت دهم مجلس کارنامه رد دولت کارکنان براي پاداش سقف قانون
 

  قضائیه قوه بانکی هايحساب درباره دو الریجانی دیدار     ویژه اخبار ▼

 رئیس ،الریجانی آملی اهللاآیت در دیدار با مجلس رئیس همراه به نمایندگان از جمعی

 و اسناد شستن این در. شدند قضائیه قوه هايحساب سازيشفاف خواستار قضائیه قوه

 نهایت در که شد داده قرار نمایندگان اختیار در قضائیه قوه هايحساب به مربوط مدارك

 قوه حساب به تماماً قوه این هايهزینه که رسیدند بنديجمع این به نشست در انحاضر

 اننمایندگ نشست این حاشیه در این، اساس بر. شخصی حساب نه شده، واریز قضائیه

 حساببه  هاپول تمامی ،شد یدتأک آن متن در ند وکرد صادر را ايبیانیه جلسه در حاضر

  .است نداشته وجود بین این در شخصی حساب هیچ و شده واریز قضائیه قوه

 هزار میلیاردي در کیش 20 ابطال قرارداد

هکتاري در کیش بین  240رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قرارداد  ،ناصر سراج

ود که با توجه به یک ایرانی داراي تابعیت کشورهاي مختلف با یک فرد دیگر منعقد شده ب

آفرین داد مذکور مشکلن معامله شد. قرارسفانه این زمین به صورت رایگابرخی بندها، متأ

لک به اتباع توانست وارد این ملک شود. این منمییروي امنیتی که هیچ ناي ، به گونهبود

و به  ههاي انجام شده قرارداد ابطال شداما در یک ماه اخیر با پیگیري ؛بیگانه داده شده بود

یلیارد تومان هزار م 20شود. قیمت این زمین به منطقه آزاد کیش ارجاع داده میزودي 

  شود. برآورد می



  اخبار ▼
  

  سپاه در پهپاد ثرمؤ کارگیريبه و هدایت: آمریکایی هايرسانه

 شماره در پردازد،می جهان قارهپنج  نظامی امور تحلیل به که آمریکا ارتش ویژه  نشریه

 این از استفاده به و پرداخت ایران مسلح نیروهاي بدنه در پهپاد ربردکا به خود اخیر

 پیش چندي که اربعین مراسم چون ،خاص ایام ویژه به ،مرزي تردد کنترل در افزارجنگ

اکنون هم و دهدمی ادامه را بومی پهپادهاي از استفاده ایران: نوشت و کرد اشاره ،شد برگزار

 امر این را دارند. خود خاص پهپادهاي ایران مسلح نیروهاي مختلف هايیگاناز  هر یک

 مسلح نیروهاي بدنه در داخلی کاربردهاي در ویژه به ،ابزار این که است مسئله این مبین

 پرواز و نگهداري براي متخصص نیروهایی ایران پاسداران سپاه حتی. است افتاده جا ایران

 هر تصاویر ارسال با مستقیم طور به افزارهاجنگ این و دارد مقتضی زمان در اپهپاده این

 رونمایی به اشاره با هم »پاپیوالرساینس« نشریه .کنندمی شناسایی را هدف یا تهدید گونه

 عملیات مسیر در انداختن پارازیت با است قادر اسلحه این: نوشت ،ایرانی پهپاد ضد سالح

 هیچ آمریکا اما ند؛ک فرود به مجبور وکرده  هک راآن  حتی و کرده ایجاد اخالل پهپاد

  .ندارد پهپاد ضد سالح این وريافن بر انحصاري برنامه
  

  کابینه شاگردان دعواي در روحانی سکوت

 اجراي براي را خود تالشه هم بهداشت وزارت یازدهم، دولت آمدن کار روي از پس

 پروژه ترینمهم عنوان به آن از بهداشت وزارت که طرحی ؛گرفت کار به سالمت تحول طرح

 بهداشت وزیر ه،شد مطرح طرح این به نسبت انتقادي هرجا تاکنون و کرد یاد سالمت

 این کار به آغاز از ونیمسال سهگذشت  از پس اکنون اما ه است؛کرد دفاع آن از قدتمام

 وزیر بین شدید فاتاختال بروز سبب هابیمه سنگین هايبدهی و آن فراوان مشکالت ،طرح

 داندنمی مناسب رفاه وزارت براي را رفاه اسم هاشمی که آنجا تا است شده بهداشت و رفاه

 معلوم حال. است گرفته قرار رفاه وزارت دوش بر طرح این بار تمام ،است معتقد ربیعی و

 مطرح هارسانه در نوعی به روز هر که هاییدرگیري و اختالفات وجود با چرا نیست

  .است کابینه شاگردان دعواي بر ناظر و کرده سکوت جمهوررئیس شود،می
  

  تا انتخابات ▼

فعال سیاسی اصولگرا درباره آرایش جریان اصولگرایی گفت: سازوکار این  ،اصر ایمانین 

ضافه اهاي مختلف اصولگرایان به است، یعنی طیف 94انتخابات مجلس  دوره شبیه

همچنین درباره تکلیف جبهه پایداري و تمکین آن به تصمیم . وي جامعتین خواهد بود

 نیز همین مکین کرد، سال آیندهتبه ائتالف  94 مرکزیت اصولگرایان گفت: پایداري سال

گفته  از همان اول مه آنها که ن میان طیف آقاي الریجانی جدا شددر ای. طور خواهد بود

  . به ائتالف نخواهند پیوستبودند 
  

ستاد انتخابات کشور در روزهاي آینده آغاز با اعالم اینکه  معاون سیاسی وزارت کشور 

: وزیر کشور باید احکام اعضاي ستاد انتخابات را امضا کند تا فعالیت ، گفتکندبه کار می

احمدي در پاسخ به این پرسش که آیا شما ریاست ستاد اصغر علی ستاد انتخابات آغاز شود.

که معاون سیاسی است گونه بوده  این معموالً گفت: به عهده خواهید گرفت،انتخابات را 

  گیرد.کشور، ریاست ستاد انتخابات را هم به عهده می وزیر
 

 مطلوبی انسجام که فعلی شرایط در: وگویی اظهار داشتگفت در کرباسچی غالمحسین 

 زیادي سیاسی و يفکر اختالفات است ممکن شده، ایجاد اصالحات و اعتدال جبهه میان

 دهیاولویت سبب به ، بلکهمشترك رقیب وجود دلیل به نه اما ؛باشد داشته وجود آنها میان

 موجب اختالفات این  جبهه دو این کنشگران سوي از عمومی مصالح و ملی منافع به

  .شودنمی تفرق و واگرایی

  اهکوت اخبار ▼

 که »المللبین امنیت و علم« آمریکایی اندیشکده 

 در دارد، ایرانی ضد مطالب انتشار در طوالنی ايسابقه

 است کرده توصیه آمریکا جدید دولت به خود اخیر گزارش

 آب برنامه پیشرفت از عمالً برجام، ضعف نقاط از استفاده با

 الددون« از گزارش این در .کند جلوگیري ایران سنگین

از  سنگین آب فروش امکان خواسته شده است» ترامپ

 هیچ ندهد اجازهر ضمن د و برده بین از را ایران سوي

 سنگین، آب تجهیزات در کاربري احتمال با يجدید قطعه

  .شود ایران وارد

 وزارت (پرورش کرم ابریشم) نوغانداري مرکز سرپرست 

 سالسه  طی که هاییحمایت با: گفت کشاورزي جهاد

 سال در شد، انجام ابریشم کرم پیله پرورش يبرا اخیر

 مقابل در و شده تولید ابریشم کرم پیله تن 920 گذشته

 اصغرعلی. است شده وارد خشک پیله تن 183 تنها

 دهندگانشورپر بین توت نهال رایگان توزیع :افزود پورداداش

 از ،قیمت حداقل با نهاده دادن قرار اختیار در و ابریشم کرم

 کرم پیله تولید از مایتح براي که است کارهایی جمله

  .ایمداده انجام ابریشم

 یازدهم دولت :گفت مجلس فرهنگی کمیسیون رئیس 

 کارشکنی آن برگزاري در و است مخالف عمار جشنواره با

 صورت به جشنواره این بودجهدلیل  همین به ؛کندمی

 وضعیت بارهپژمانفر در .کندنمی پیدا تخصیص مطلوب

: گفت نیز منکر از نهی و معروف به امر قانون شدن اجرایی

 تا است کرده ابالغ هادستگاه همه به جمهوررئیس شخص

  کنند! امتناع منکر از نهی و معروف به امر قانون اجراي از

 نکردن مداخله: کرد اعالم »آسوشیتدپرس« خبرگزاري 

 همکاري مچنینه و ارز بازار مدیریت در مرکزي بانک

 نفتی ايدالره برگشت در المللیبین هايبانک نکردن

 پس گذشته ماه شش در ایران پول ارزش است شده سبب

 انتخابات کار این که یابد کاهش درصد 17 برجام از

  .داد خواهد قرار الشعاعتحت را آینده جمهوريریاست

 دفع از نینوا عملیات فرمانده »عبداالمیر رشید یاراهللا« 

 از بیش هالکت و موصل به داعش تروریستی گروه حمالت

هاي داعشی تروریست :و گفت داد خبر تروریست 70

هاي پلیس فدرال در جنوب البوسیف به یگانتالش کردند 

 ناکام ماندند.اما  ،کنندحمله 

 انجام قانون به استناد با آمریکا دادگستري وزارت 

 رژیم ي»توا« داروسازي شرکت ،خارجی فساد اقدامات

 روسیه، مقامات به رشوه پرداخت دلیل به را ونیستیصهی

 جریمه دالر میلیون 520 پرداخت به مکزیک و اوکراین

 .کرد محکوم


