
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 دي 8شنبه چهار 4496 شماره -نوزدهمسال 

  
  

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه
  

  

ن و تشر جمله حرف زدن، لبخند زد ها ازگري و استفاده از انواع روشدشمن با حیله

  )7/10/95.(خواهد صاحبخانه را خلع سالح کند و به خانه وارد شودزدن، می

 دي، روز بصیرت و میثاق امت با والیت گرامی باد*** 9*** 

 
  

  غلبه بصیرت بر اغواگري       روز حرف ▼

انقالب توان سرفصلی نو در تاریخ نهم دي ماه را می

دهد، اسالمی دانست. آنچه ماهیت این روز را تشکیل می

توان را میاغواگري فریب و . استغلبه بصیرت بر اغواگري 

 خاصیت دوران فتنه غبارآلودگیکزي فتنه دانست. دال مر

 غبارآلود فضاي درگران . به راستی فتنهآلودگی استمه و

  .شوند نزدیک خودشان مقاصد به توانندمی که است

 هم با گیرد ومی را باطل تکه یک حق و تکه یک گرفتنه

و این درست همان چیزي بود که در  کندمی مخلوط

دنبال  88جمهوري و فتنه ماجراي انتخابات دهم ریاست

 ران و اصحاب فتنه کمکآشوبگ حوادث آنچه بهشد. در آن 

ند، دههاي پایتخت جوالن روزي در خیابان کرد تا چند

خشی از هواداران بسفانه در اذهان أهایی بود که متدروغ

ت از انتخابا پیشیکی از نامزدهاي انتخاباتی در چندماه 

 امکان ادعايهاي اغواگر توانسته بودند هنشسته بود. رسان

ستی دولت برگزارکننده دتقلب در انتخابات و عدم پاك

ها بنشانند که اثبات انتخابات را آنچنان در برخی ذهن

شکن، و ناپاك بودن دروغگویان قانون آندروغ بودن 

 و قتیباورها و اثبات حق رییها به طول انجامید! تغمدت

 نیود که ازمان ب ازمندین يارسانه يهايپردازدروغ یتجل

  !دیت ماه به طول انجامشه حدودفرصت 

، بصیرت عنایت الهی، مدیریت و هدایت رهبريلطف و 

هاي جاهالنه امعه و نقشهجآفرینی آگاهان ملت، نقش

ذر گود! ها کنار رموجب شد تا به تدریج پردهاصحاب فتنه، 

گران تمام نشد و هر چه گذشت شاهد هزمان به نفع فتن

 ریزش حامیان این جریان در بدنه اجتماعی بودیم؛ سیري

  انجامید! 1388که سرانجام به نهم دي ماه نزولی 

حقیقت  1388در عاشوراي حسینی سال  گرانفتنه

اعتبار خود را با هتک حرمت این روز آشکار فاسد و بی

ن ایو نشان دادند به صفوف ملت تعلقی ندارند. در کردند 

ن روز اکثریت ملت که در حال عزاداري براي ساالر شهیدا

 دند که به نفع سران فتنه شعارهایی را دیبودند، چهره

گري حرمت عزاي دادند؛ اما با کف و سوت و اباحییم

حسینی را شکستند! همین اقدام کافی بود تا آخرین 

 هاي اغواگري نیز از اذهان عمومی فرو ریزد و خشمپرده

ین ملت در راهپیمایی میلیونی نهم دي ماه تجلی یابد و ا

  و منافقین بدل شود. گرانبه روز برائت از فتنه ،روز
  

  

  جمهور یا معاون اول؟رئیس               روز گزارش ▼

ر هاي ظالمانه دست که رهبر معظم انقالب در اوج تحریمتعبیري ا »خیبر و بدر شرایط«

اي علیه کشورمان و هنگامی که برخی تالش داشتند شرایط آمیز هستهزمینه برنامه صلح

سازي کنند، به کار طالب همسانیط مسلمانان در شعب ابیشرابا جمهوري اسالمی ایران را 

 لوه دهدج ینمایی از اوضاع کشور خود را فرشته نجاتبردند! تفکري که تالش داشت با سیاه

   .که دوري آنان از قدرت موجب مشکالت کشور شده است

ول اعاون محاال پس از گذشت چندین سال از آن روزها همان ادبیات، این بار از زبان 

 شود، با این تفاوت که این بار نه براي فرشته نجات جلوه دادن خودجمهور تکرار میرئیس

و  طلبانو جریان همسو، بلکه براي توجیه ناکارآمدي نزدیک به چهار سال حضور اصالح

 اقتصاد هايپروژه ها در قوه مجریه! اسحاق جهانگیري در نشست ارائه عملکردکارگزارانی

 دم، تأکیدتجارت با اذعان به رکود و کاهش قدرت خرید مر و معدن صنعت، وزارت مقاومتی

 »است! دره ته نوزه و آمده باالتر پله چند حال شده، برده دره ته به که کشوري« کند،می

راهبرد  بر مبناي همان ،دهدوي پس از این عبارات که دقیقاً امید مردم را هدف قرار می

 ايعده« کند:، اضافه می»تقصیر دولت قبل و منتقدان است«معروف دولت یازدهم، یعنی 

 که اندداده قرار ار خود هدف تمام ايعده مقابل، در و برسانند ثبات به را کشور اندآمده

 مردم امید ...است رکشو سرمایه ترینبزرگ مردم امید. گرفت را مردم امید توانمی چطور

  »اند.رفته نشانه را نقطه این برخی که شودمی هاسیاست با همراهی سبب

 است در برانگیز در این میان، اینکه چطور ممکنالبته نکته جالب، متناقض و کمی ابهام

و  قد استکشور معتاقتصاد  4/7حالی که آقاي روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید به رشد 

 که باشد ین باوربر ا، معاون اول وي هأکید کردهاي خود بر این موضوع تبارها در سخنرانی

ولت دجمهور دقیق نیست یا معاون اول کشور در ته دره قرار دارد؟! آیا آمارهاي رئیس

 یازدهم در جریان اوضاع کشور قرار ندارد؟!
 

  سران فتنه حصر از سردار نجات روایت                 ویژه رخب ▼

 و اقتدار ،امنیت« همایش در سپاه اطالعات سازمان جانشین »نجات حسین« سردار

 چرا :گفت شد، برگزار) ع(حسین امام پاسداري تربیت و افسري دانشگاه در که »پیشرفت

 به را افراد این حصر موضوع هستند، مطلع کروبی و موسوي حصر علت از که آقایان برخی

 اگر که ايگونه به است، کرده برخورد صبورانه آنها برابر در نظام دهندمی ربط 88 فتنه

: داد ادامه وي. شدندمی باید بازداشت بالفاصله اینها کنیم، برخورد ترکیه مانند تیمخواسمی

 سال درمرج در غرب آسیا، درست در زمانی که وهمزمان با آغاز توطئه ایجاد آشوب و هرج

 را آن VOA و BBC رادیو و کردند راهپیمایی اسد بشار علیه معارضین سوریه در 89

 نامه سوریه در شدگانبازداشت به زندان از زادهتاج زمان این در. ادندنه نام عربی بهار ادامه

 به خواستند مردم از نیز موسوي و کروبی حتی کرد؛ همبستگی اعالم آنها با و نوشت

اظهار  ادامهدر  وي. کنند همبستگی اعالم سوریه در شدگانبازداشت با و آمده خیابان

 درخواست به بنا 89 بهمن 25 در ملی امنیت لیعا شوراي تا سبب شد فراخوان این: داشت

 دکتر از منزل در توانندمی به این ترتیب این افراد. کندآغاز  را آنها حصر قضائیه قوه

 تا باشند نداشته را کسی با ارتباط امکان اما شوند؛ مندبهره و... استخر ورزش، خصوصی،

  .نکنند انگیزيفتنه



  اخبار ▼
  

 کنندبه داعش کمک میها اردوغان: آمریکایی

دهد مدارکی دارم که نشان می: گفتنی در سخنابه تازگی جمهور ترکیه رئیس ،اردوغان 

از جمله داعش و  ،هاي تروریستی در سوریهائتالف تحت رهبري آمریکا به گروه

: آنها قبالً ما را به حمایت از داعش متهم . وي افزودکندنظامیان کُرد کمک میشبه

هاي مدافع خلق و از جمله داعش، یگان ،هاي تروریستیولی حاال خود به گروه ،کردندمی

کنند. اردوغان پیش از این متحد پر و پا قرص آمریکا در حزب اتحاد دموکراتیک کمک می

شود کار تابستان که گفته می ياز کودتااما پس مخالفت با دولت قانونی سوریه بود؛ 

جمهور ترکیه در رئیسداده است. تغییر  را خود است، مواضع» اهللا گولنفتح«طرفداران 

باید عربستان و قطر هم در کنار  است،آمریکایی خود گفته  ضد ظاهر به ادامه سخنان

  .روي سوري در مذاکرات صلح سوریه شرکت داشته باشندروسیه، ایران و معارضان میانه
 

 طرح کارت اعتباري خرید کاالزاده و سیف در شکست پاسکاري نعمت

گذاري با گذشت بیش از یک سال از طرح کارت اعتباري خرید کاالي ایرانی، سیاست

رو شده و بیش از هر کس دیگري تولیدکنندگان و مردم متوجه مسئوالن با شکست روبه

 21زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت سود تسهیالت این واقعیت تلخ هستند. نعمت

داند که با نرخ سود تعیین شده در طرح کی را علت استقبال نکردن مردم میدرصدي بان

التفاوت سود بانکی ها نتوانستند منابع مالی موجود را به دلیل مابهمذکور مغایر بود و بانک

کند در هیچ کجاي جهان تأمین کنند؛ اما سیف، رئیس کل بانک مرکزي تأکید می

کیفیت انبار شده موظف نیستند و راي خرید کاالهاي کمهاي مرکزي به تأمین منابع ببانک

  کاالهاي انتخاب شده از سوي وزارت صنعت بود. ،علت شکست طرح کارت اعتباري
  

  ظریف صوتی فایل پخش براي الریجانی به نمایندگان نامه

 خانه صحن در خارجه امور وزیر اظهارات پخش خواستار اينامه طی مجلس نماینده 40

 مسئول بر مبنی اساسی قانون 84 اصل راستاي در« است: آمده نامه این در. شدند ملت

 ضرورت و اساسی قانون 85 اصل همچنین و ایران ملت همه برابر در نمایندگان ما بودن

 اعضاي جمع در 28/9/95 مورخ ریفظ آقاي مطالب خصوص در عمومی افکار تنویر

 و ظالمانه هايتحریم و برجام قضن علل به راجع خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون

 قانون 69 اصل به عنایت با را ایشان صوت نوار است مقتضی جنایتکار، آمریکاي بدعهدي

  ».نمایید پخش اسالمی شوراي مجلس صحن در اساسی
  

  تا انتخابات ▼

احتمال  با بیان اینکهطلبان گذاري اصالحعضو شوراي عالی سیاست، یرلوحیحمود مم 

 فهرستدر  ،صالحیت شدند متبوعش از افرادي که در انتخابات مجلس رددارد جریان 

طلبی از سوي شوراي اصالح هاي شاخصچهره: ، گفتشوراهاي شهر و روستا استفاده کند

طبیعی است که در بنابراین اند، هاي گذشته از میدان به در شدهنگهبان در انتخابات

   انتخابات سال آینده از آنها استفاده شود.
  

جبهه این  با بیان اینکه »جبهه مردمی نیروهاي انقالب اسالمی«عضو  ،رنديعلیرضا م 

دنبال اتحاد بوده و خواستار حضور  اگر به گفت:اي فراجناحی و فراحزبی است، مجموعه

همه اقشار در این جبهه حضور  وقتیکه  چرا ؛صدر داشته باشیمباید سعه ،مردم هستیم

  د.شوتري براي انقالب اسالمی حاصل میجدي دارند، توفیق بیش
  

 حد در حتی که هایینام از استفاده: نماینده مجلس دهم گفت پیشه،الحتاهللا فحشمت 

 نتوانستند دلیلی هر به مختلف هايانتخابات در که هایینام یا اندنبوده موفق نیز وزارت

   کند. لح را اصولگرایان مشکل تواندنمی کنند، ایجاد انتخاباتی موج

  کوتاه اخبار ▼

پژوهی رئیس بنیاد تاریخ، االسالم حمید روحانیجتح 

هاي دولت با اشاره به وعدهو دانشنامه انقالب اسالمی ایران 

 بلکه ؛برداشته نشد هاتنها تحریمنه گفت: تدبیر و امید

لت ایران م یافت.گري دوباره رواج اشرافی و اضافه شد

مسکن و  تو مشکال شدهتی کم انتظار داشت اختالف طبقا

 ؛شد روروبهاما با شعار خرید هواپیما  ؛بیکاري حل شود

اینکه بگیران است یا نجومی حقوقِ یی که برايهواپیما

 روادید تالش شد که اینبرطرف کردن مشکل  درباره

دنبال ایران ملت  ؛  در حالی کهداران استدغدغه سرمایه

مشکالت اقتصادي حل  همچنیناسالم و قانون الهی و 

 است.

 گزارش مواد بررسی جلسه در کوهکن محسن 

 بند به اشاره با توسعه، ششم برنامه درباره تلفیق کمیسیون

 مجلس داخلی نامهآیین 22 ماده آخر بند و 23 ماده 11

 از ما برداشت عمدتاً قبالً: گفت رئیسهدر تذکري به هیئت

 برداشت، نای با و بود مجلس اقتدار از دفاع ،11 بند

 شأن و منزلت درباره گاههیچ اما شد؛ داده زیادي تذکرهاي

 این کشور توسعه ساله پنج برنامه شأن آیا. نکردیم صحبت

 واردات از که آیا کنیم بحث ساعت نیم اینجا ما که است

  نگیریم؟ یا بگیریم عوارض گازدار هاينوشابه

 دلیل به را خبرنگاران برخی یازدهم دولت سخنگوي 

 تعقیب به ،پاسخگویی عدم، افزون بر وي از پرسش طرح

 مجلس، علنی جلسه حاشیه در .تهدید کرد قضایی

 در حضور با یازدهم دولت سخنگوي »نوبخت محمدباقر«

 خبرنگاران با پرسش وقتیمجلس شوراي اسالمی  راهروي

 تاندوربین: گفت رو شد،روبه صداوسیما دوربین و پارلمانی

 تعقیب را شما نکنید، خاموش اگر که کنید خاموش را

  کرد. خواهم قضایی

ضمن اشاره به این  »هاآرتص«روزنامه صهیونیستی  

سال گذشته  سهشغالگران صهیونیست طی که ا مطلب

، اندباب خانه فلسطینی را تخریب کرده دو هزاربیش از 

 253هزار و فلسطینیان در این بازه زمانی بیش از نوشت: 

وساز ارائه زمینه صدور مجوز ساختمورد درخواست در 

مورد آنها  35اند که مقامات صهیونیستی فقط با کرده

  د.انموافقت کرده

قیمت  ،دهدنشان می »کامکو«سسه مؤنتایج بررسی  

دالر و در سال  60ممکن است به  2017نفت در سال 

دالر موجب  50اما قیمت بیش از  ؛دالر برسد 70به  2018

برقراري «مریکا خواهد شد و آشیل  افزایش تولید نفت

خیر تأبه  2017در بازار را تا اواخر سال » توازن مجدد

 .خواهد انداخت


