
  

  

  

  فقیه در سپاهی ولینمایندگ نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 دي 7شنبه سه 4495 شماره -نوزدهمسال 

  
  

  العالی)(مدظلهاي م خامنهاما
  

  

 کنند وانمود تا شود تزریق ایران ملت میان در تفکري که کندمی اقتضا آمریکا سیاست

 تحمل را فشارها دائماً یا بیاید کنار آمریکا با یا دارد، قرار دوراهی یک سر بر ما ملت

   )1/1/95.(کند

  

  یاران آماده!                 روز حرف ▼

سی ضد  چند روزي از فاش شدن نامه در حالی که

در  مبنی بر تجدیدنظر جمهور جدید آمریکائیسر هانقالب ب

 هاي جدید علیه ایراناي و وضع تحریمتوافق هسته

 قلم به مطلبی در »ریویو نشنال« نشریه این بار، گذردنمی

 دوران«: نوشت آمریکایی سرشناس لگرتحلی »تکیه ري«

 بارترینفاجعه که است خاتمه به رو »اوباما باراك« ریاست

 مرا این. بود »ایران قبال در رویکردش«او،  خارجی میراث

 به که اتمی زیرساخت یک از امروز ایران تا شد موجب

 ولینا براي ایران. شود مندبهره است، رشد حال در تدریج

 ار مدیترانه دریاي، فارس خلیج از معاصر، تاریخ در بار

 نینآمریکایی همچ ارشد این تحلیلگر» .کندمی فرماندهی

 بازنگري کشور این جدید جمهوررئیس به هاییسفارش در

 و نظام ضد داخلی نیروهاي با رابطه برقراري برجام، در

 براي را آویوتل ریاض ـ ایرانی ضد جبهه تحکیم

ه آن دانست و ب ضروري اسالمی جمهوري گیريهدف

ین امخالف ایران در  هايجریان توصیه کرد. درباره رویکرد

 بستهوا اعضاي و انقالب ضد هايچند روز باید گفت، گروه

 هايترور با انقالب ابتداي از منافقین تروریستی گروهک به

 دنبال به سیاسی هايروش با اخیر هايسال در و مسلحانه

 روشی هر از و بودند ایران اسالمی جمهوري هب زدن ضربه

 یبرخ نیز 88 سال اتفاقات در .گرفتند کمک راستا این در

 تا واستندخ »اوباما باراك« از گرانفتنه و انقالبیون ضد از

 وضع را شدیدي هايتحریم ایران اسالمی جمهوري علیه

ا یک رروي کار آمدن ترامپ  هاجریاناین در حقیقت،  .کند

دانند تا به اهداف از پیش طراحی شده تثنایی میفرصت اس

ري «هاي هم در نامه سی نفر و هم در توصیهخود برسند. 

شده و از  گیريهاي نظام ایران نشانهپایه به نوعی »تکیه

 یرویکرد جامعواسته شده است با خجمهور آمریکا رئیس

 ندخواهمی اآمریکبه نوعی از  د.نایران لطمه بز به اصل نظام

یز ن ایران قبال در ،همان کاري را که در لهستان انجام داد

اینها  برقرار کند. ابطهو با مخالفان داخل کشور ر انجام دهد

 ایدباي دارد که آمریکا در داخل ایران یاران آماده معتقدند،

 هااین جریانبرساند. قدرت  را به تالش کند آنها ترامپ

امپ نسبت به ایران و تحریک افزون بر سنجش عملکرد تر

کار یاران خواهند تا کمکمی از جبهه مخالف ایران ،وي

 آماده به قدرت در ایران باشند.
  

  

  گرایی؟مداري یا قبیلهقانون              روز گزارش ▼

 اظهارات محمدجواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس و اعتراف وي به برخی

ها سانهراي که نماینده مردم مشهد براي اولین بار در اهات در جریان مذاکرات هستهاشتب

ي هاست و حتی تأیید اظهارات کریمی قدوسی از سومطرح کرد، همچنان تیتر یک رسانه

   ده است!نبو پایان این ماجرا نیز نمایندگان مجلس و انتشار متن سخنان وزیر امور خارجه

 »ایلنا« خبرگزاري با ايمصاحبه در خارجه ارتوز پارلمانی قشقاوي، معاوندر این راستا 

 قدوسی میکری ماجراي به دادن پایان براي است کرده درخواست اطالعات وزارت و سپاه از

 را نجارشکنیه این فراکسیون اعضاي«کند: فراکسیون امید اعالم می !شوند صحنه وارد

طلب مجلس نیز صالحا نمایندهو نوریان  »دانندمی امنیتی مناسبات و اخالقی اصول با مغایر

 بنابر هک است این دوستان نظر«: گویدمی سخن ماجرا این بر نظارت هیئت ورود از

 و شود ررسیب نمایندگان رفتار بر نظارت هیئت توسط موضوع این مجلس داخلی نامهآیین

 مورد ینا رد را خود قانونی تکلیف که دارد درخواست هیئت این از نیز امنیت کمیسیون

 قدوسی یکریم آقاي اقدام که رسید نتیجه این به نظارت هیئت که صورتی در و کند عملی

  »گیرد. صورت آن با قانونی برخورد بوده، نمایندگی وظایف حیطه از خارج

سیون ر کمیدجداي از اینکه آیا در اتفاق اخیر و با توجه به اظهارات محمدجواد ظریف 

 ز کریمیایا  ها نمایندگان باید از وزیر امور خارجه سؤال کنندامنیت ملی مجلس، این روز

را چکه  است، این سؤال بسیار اهمیت دارد ه تنها سخنان ظریف را روایت کردهقدوسی ک

هاي این جریان در زمینه رسانهچنین همطلب و حامی دولت در مجلس و نمایندگان اصالح

 اي شدن مداركائیه یا رسانهاظهارات خالف واقع یک نماینده مجلس درباره قوه قض

هدف  که شخصی طیف رقیب آنان را و هر جاي دیگريمحرمانه سازمان بازرسی کل کشور 

ها را شفافیت و اخالقیکنند و اسم این بیدرجه متفاوت عمل می 180دهد، قرار می

  گذارند؟!رسانی میاطالع
 

 در ایران! ربستانع خارجه وزیر برادر                 ویژه رخب ▼

 خودروهاي حوزه در ايگسترده فعالیت که »کریم« نام به اماراتی ونقلحمل شرکت یک

 ایران در را خود فعالیت دارد نظر در است، داشته فارس خلیج حوزه کشورهاي در ايکرایه

 مجوز تا است کرده آغاز ایرانی مسئوالن با را خود مذاکرات دلیل همین به کند؛ آغاز نیز

 کشور در گرچه ونقلحمل شرکت این .کند دریافت به ویژه تهران و ایران در را خود فعالیت

 STC دولتی شرکت به متعلق آن سهام از درصد 20 اما است، رسیده ثبت به امارات

 دیگر درصد 10 مدتی از پس و درصد 10 ابتدا سعودي شرکت گویا این .است عربستان

 در زیادي تأثیر کار این با توانسته است و کرده اريخرید را اماراتی شرکت این سهام

 مدیران از برخی شده شنیده که است این توجه جالب نکته .بگذارد شرکت این هايفعالیت

 خودروهاي واردکنندگان شماري از با و شده ایران وارد گذشته هفته شرکت این ارشد

 قسمت .اندکرده برگزار رانای به خودرو کردن وارد براي جلساتی نیز ایران به خارجی

 و رئیسههیئت اعضاي میان در که آنجاست شرکت این گذاريسرمایه کنندهنگران

 خارجه وزیر الجبیر، عادل برادر »الجبیر مازن« نام کریم شرکت و STC اصلی دارانسهام

 دیده کند،می اتخاذ کشورمان به نسبت تندي مواضع همیشه که هم سعودي عربستان

 .شودمی



  اخبار ▼
  

 سوریه درباره »قاسم حاج« اي بهامام خامنه توصیه

 با که زمانی در« :همدانی آمده است سردار زبان از »هاماهی پیغام« در بخشی از کتاب

 اما .بازگردیم ایران به تا کردیم درخواست و دادیم آقا محضر گزارشی ،کردندمی مخالفت ما

 سوریه! برگردید نباید شما: فرمودند و دادند قاسم حاج به رهنمودي یک آقا حضرت

 تفهیم سوري دولتمردان به مریضی این باید. است مریض داندنمی خودش که است مریضی

 شما چیست؟ اشمریضی گویدنمی دکتر به شخود. ببریدش شما رود،نمی دکتر اگر. شود

 تا رودنمی اگر بنویسد، نسخه برایش دکتر که شودنمی حاضر اگر! دارد مشکلی چه بگویید

 بهش شما خورد؟نمی دارو. بگیرید را دارویش بروید شما بگیرد، را شدهنوشته نسخه داروي

 سوریه در اصالً آقا حضرت .شود درمان تا بخورد را داروها که بکنید هم نظارت و بدهید

 آقا، حضرت رهنمود این از بعد. بودند حاضر سوریه میدان عمق در که انگار اما نبودند،

  ».شدیم سوري نیروهاي آموزش مشغول کامالً ما تا کشید طول ماه سه حدود

  تلگرام اجتماعی شبکه در فارسی کانال هزار 170 فعالیت

 در فارسی کانال هزار 170 به نزدیک فعالیت از کشور مجازي فضاي پژوهشگاه رئیس

 یک حدود متوسط طور به روزانه تلگرام هايداد و گفت: کانال خبر تلگرام اجتماعی شبکه

 را بازدید میلیارد 3 تا 5/2 بین مجموع در که کنندمی منتشر مطلب هزار 500 و میلیون

 طور به تلگرام ایرانی کاربر هر اینکه بیان با اسدپور مسعود .زنندمی رقم روز یک طی

 هاکانال این در مطلب 100 به نزدیک روزانه و است عضو عمومی کانال 13 در متوسط

 هايحوزه در پربازدید هايکانال بیشتر اینکه به توجه با: دکر کیدتأ کند،می مطالعه

 براي ،دهدمی نشان و است نازلی سطح مطالعه، سطح کنند،می فعالیت خبر و سرگرمی

 سازيفرهنگ باید موجود، رفیتظ و آزاد وقت عظیم حجم این از صحیح استفاده

  . یابد افزایش کاربران ايرسانه هايمهارت مناسب، آموزش با و گرفته صورت ايگسترده

 عربستان از سعودي شاهزاده هاده فرار

 روي زمان از عربستان پادشاهی اندانخ عضو هاده ،داد گزارش »فلسطین المنار« نشریه

 ساکن دیگر کشورهاي در و کرده ترك را خود کشور »عبدالعزیزبنسلمان« آمدن کار

 به زمینه در سعودآل خاندان داخلی اختالفات رشد با ،منابع برخی اعالمبر بنا  .اندشده

 اعضاي از برخی منطقه، هايپرونده در کشور این فعلی حاکمان اقدامات و رسیدن قدرت

 نگران سعودآل خاندان در فیزیکی هايدرگیري و ترور هايعملیات احتمال از خانواده این

 خارجی و داخلی هايسیاست به واکنش در اقدامات این ،رسدمی نظر به .هستند

 گفته که گیردصورت می کشور این عهدولی جانشین و سعودي شاه پسر »سلمانمحمدبن«

  .دارد خود قبضه در را قدرت شودمی
  

  تا انتخابات ▼

 بنده: گفت اسالمی انقالب نیروهاي سیس مردمیتأتازه جبهه مؤسس هیئت عضو 

 حامیان و مؤسس هیئت اعضاي حضور با همایشی برگزاري با زوديبه که هستم بینخوش

 نادر بگیریم. انقالب نیروهاي وحدت راستاي در را خوبی تصمیمات بتوانیم انقالب جبهه

 اجتماع: گفت است، انقالبی نیروهاي کنندهتقویت این جبهه اینکه بر تأکید با زادهطالب

  خواهد داد. انجام تأثیرگذاري اقدامات عمل، در انقالبی نیروهاي

 انتخابات تجربه رهبري گفت: و امام خط پیروان جبهه رئیسیبنا ،کوهکن محسن 

 همه ،دهدمی نشان روحانی و نژاداحمدي خاتمی، آقایان دوران در جمهوريیاستر گذشته

 انتخابات برگزاري از پیش ماه پنج اگر که ايگونهبه دهد،می رخ آخر ماهه سه در اتفاقات

  کردند.نمی باور شوند، جمهوررئیس است قرار گفتندمی آقایان این به

  کوتاه اخبار ▼

 برنامه در عراق پارلمان زن نماینده »فتالوي حنان« 

 قدس سپاه نیروي فرمانده حضور از فاعد با تلویزیونی زنده

ها نفر از برنامه شما که میلیون دراینجا : گفت عراق، در

کنم که اگر اعالم می ،عراق و عربستان شاهد آن هستند

سراغ دارید که  مانند قاسم سلیمانی ،یک نفر شجاع شما

حاضر و  نبرد و فداکاري براي عراق باشد آماده ورود به

هاي خیابانو  کوچه به این کشورعراق و آزادي  د برايباش

 .برود و فداکاري کند، براي ما بفرستید آن

 برنامه تلفیق کمیسیون رئیس ،باباییحاجی حمیدرضا 

 »پایش« برنامه در مجلسمردم همدان در  نماینده و ششم

 ايیارانه درآمدهاي در قانونی تخلف از شبکه دوم سیما

 تومان ردمیلیا هزار 80 حدود: اظهار داشت و برداشت پرده

 35 حدود فقط و شودمی دریافت مردم از قانون اساس بر

 و شودمی پرداخت مردم به آن تومان میلیارد هزار

 یک خود این که گرددبازنمی خزانه به آن التفاوتمابه

  .آیدبه شمار می قانونی تخلف

جمهور روسیه تصمیم رئیس »والدیمیر پوتین« 

را به فصل بحران سوریه با کمک ایران وکشورش براي حل

سازمان پیمان امنیت «اطالع سران کشورهاي عضو 

ین دولتی ائتالف نظامی ب یکسازمان این  .رساند» جمعی

است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي به منظور 

حفظ توان سیاسی، اقتصادي و نظامی روسیه تشکیل شده 

ستان، رمنستان، بالروس، قزاقستان، قرقیزاکشورهاي و 

 .هستند عضو آن روسیه و تاجیکستان

: نوشت خود تلگرامی کانالدر  پورجالیی حمیدرضا 

 و دانممی ایران نجات راه را دموکراسی و طلبماصالح من«

 زندان و قانونی و مدنی فعالیت نوع هر از مسیر این در

 و جان و ایران کشور اگر ولی ،کنمنمی دریغ هم رفتن

 از که مردي تنها عنوان به بیفتد، خطر به ایرانیان امنیت

 اهللاآیت فرماندهی زیر ،مانده باقی شهید خانواده کی

  ».روممی جبهه به ايخامنه

 پوشش گونه هر حکمی، صدور با ترکیه در دادگاهی 

 در روسیه سفیر ترور مینهز در تحقیقات به مربوط ايرسانه

 به خبري پوشش ممنوعیت کرد. این اعالم ممنوع را آنکارا

 مرتبط اخبارباره در آنکارا عمومی دادستان دفتر درخواست

 حادثه این مظنونین با مرتبط اخبار یا جنایت صحنه با

  خواهد بود.  تروریستی

 فرانسه تالش بهانه به صهیونیستی رژیم جنگ وزیر 

 سرگیرياز منظور به خاورمیانه، صلح نشست برگزاري براي

 این خاك خواست فرانسه یهودیان از سازش، مذاکرات

 .کنند مهاجرت اشغالی فلسطین به و کرده ترك را کشور


