
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 بهمن 10 شنبهیک 4517 شماره ـ نوزدهمسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

توان اعتماد کرد. برخی ها نمیریکا نماد بداخالقی و بدادایی است و به آمریکاییآم

هاي داخلی خودمان اعتماد بنابراین باید به توانایی ؛اندگونهکشورهاي دیگر غربی نیز همین

  )18/1/1395( .کنیم

  

  پایان گرین کارت آغاز آزادي      روزحرف ▼

دستور ترامپ براي ممنوعیت ورود شهروندان دوتابعیتی 

اید را بایران به آمریکا  از جمله ،برخی از کشورهاي مسلمان

در سالیان گذشته  .رد توجه قرار دادهاي متفاوت مواز زاویه

داري آمریکـا  وزارت خزانههاي متعددي که در دستورالعمل

ه بـ هکارهـا  یکی از را آوردند،یمخارجه به اجرا در ارتو وز

نـی  ایرا برخـی افـراد  نفوذ و مقابله با ایران دعوت از  منظور

بـود؛  براي ورود به آمریکا و اخـذ تسـهیالت فنـی و مـالی     

اکنون ترامپ با مصوبه خود مبنی بر منـع ورود شـهروندان   

که  ین اهانت را به کسانی کردتردو تابعیتی به آمریکا بزرگ

ن آدانستند و از آمریکا را دروازه و مقصد آرزوهاي خود می

ه کچه همه شهروندانی  کردند. اگرپایگاه به ایران حمله می

ــفدر سیســتم ــاي مختل ــار و   ه ــه ک ــایی ب ــت آمریک فعالی

 همراه نیسـتند و بعضـاً   ین کشوراهاي با سیاستلند، مشغو

اما در اند؛ یا یک زندگی آمریکایی به دنبال تحصیل، تجارت

همین حد هم ایـن دسـتور ترامـپ نشـان داد کـه آمریکـا       

 رايبـ ود را گونه احترامی براي کسانی که تمام عمر خـ هیچ

ز سـت. البتـه برخـی ا   قائل نی ؛اندخدمت در آمریکا گذرانده

ه بکه این طرح ترامپ را نوعی اهانت  یزنن کشور ما المسئو

سـخت در اشـتباه    ،داننـد مردم مسلمان و مردم ایران مـی 

هستند؛ زیرا زندگی و سفر به آمریکـا بـه معنـاي گشـایش     

هـم بـه معنـاي     آنراه تمام مشکالت نیست و بسته شدن 

خواهنـد بـه   این آمریکـایی کـه مـی    .خواهد بودنپایان دنیا 

هـاي  داراي ویژگی ،به تصویر بکشند یک بهشت بر ما ثابهم

  ضد انسانی ذیل است: 

 یعنی ،استبیشترین تعداد سالح در جهان دارنده   ـالف

اي بـیش از  و در هر خانـه دارد میلیون تفنگ  350بیش از 

ي در کشـورها کودتـا را   62 ــ ب .وجـود اسـت  میک سالح 

در  هانجهاي تلبیشترین ق ـجاست. مستضعف انجام داده 

 نشـان  متحد ملل سازمان اخیر گزارش .ودشآنجا انجام می

 یافتـه توسـعه  کشـورهاي  دیگر برابر 20 آمریکا در ،دهدمی

تجاوز به زنان در  سومین کشور پرـ د گیرد.می صورت قتل

 2درصـد زنـان و    3/19 در آمریکـا  طبق آمـار جهان است؛ 

درصد مردان در طول زندگی خود حـداقل یـک بـار مـورد     

 و هـزار  239 و میلیون 2 با آمریکا وـ. گیرندتجاوز قرار می

 زاحتـی   ودارد زنـدانی   تعـداد  دررا  اول مقام زندانی، 751

  .است گرفته پیشی جهان يهاکشور ترینپرجمعیت
  

  

 قصد اصلی                               گزارش روز ▼

ن جمهور آمریکا در روزهاي اول حضور خود در کاخ سفید، فرمارئیس» دونالد ترامپ«

 هایی ایننگیرانه سوابق مهاجران به آمریکا را امضا کرد. بر اساس متن اجرایی بررسی سخت

 90ه مدت ب» مضر براي منافع ایاالت متحده«فرمان، صدور روادید براي اتباع کشورهاي 

اس ر اسبروز تعلیق شده است. هر چند فهرست دقیقی از کشورهاي هدف منتشر نشده، اما 

کم هفت کشور ایران، عراق، رسد این فرمان شامل حال اتباع دستارجاعات متن به نظر می

هاي حامی دولت«، چون سوریه، یمن، لیبی، سودان و سومالی باشد که از آنها با عناوینی

نونی اد شده است. قای» کشورها یا مناطق مایه نگرانی«و  »العادهتهدیدي فوق«، »تروریسم

 موانعی ورده ککه پیشتر نیز مشابه آن را باراك اوباما در زمان حضورش در کاخ سفید امضا 

المی ري اس، از جمله جمهوبه ایاالت متحده بسیار جدي را براي سفر اتباع برخی کشورها

 ما نکتهاود؛ ایجاد کرده بتی کسانی که یک بار به این کشورها سفر کرده بودند، ایران و ح

جمهور هایی که در دو دولت آمریکا از دو حزب متفاوت به امضاي رئیسمهم درباره قانون

 ها کانون اصلی پرورش تروریسم در منطقه غرب آسیا واین قانونرسید، این است که 

یعنی  هاي تکفیري تروریستی چه از نظر ایدئولوژیک و چه از نظر مالی،ن گروهپشتیبانا

کشورهایی  شود؛را شامل نمیفارس هاي حوزه خلیجنشینعربستان سعودي و برخی از شیخ

کنند و بر اساس بسیاري از اسناد خود هاي تروریستی حمایت میکه به صراحت از جریان

مبر و ی در حمالت یازده سپتای و آمریکایی، نقش واضح و روشنهاي امنیتی اروپایسرویس

شخص ش مبیش از پی ه و دیگر کشورهاي اروپایی داشتند؛ تااقدامات تروریستی در فرانس

بله با ي مقادیگري است و اجراي چنین قوانینی بیش از آنکه در راستا چیز، قصد اصلی شود

گذارها به هاي تجاري و سرمایهآمد هیئتودر رفتتروریسم باشد، اهدافی چون محدودیت 

  .کندرا دنبال میاین کشورها، ایجاد جنگ روانی علیه آنها و... 
  

 ایران به زدن ضربه براي هاسعودي بزرگ خیانت         ویژه خبر ▼

 به خطاب سعودي نگارروزنامه یک« عنوان با گزارشی در »الگماینر« آمریکایی پایگاه

 ايعالقه دیگر عرب جهان است؛ فایدهبی اسرائیل برابر مسلحانه مقاومت: گویدمی هافلسطینی

: نوشته استو  پرداخته سعودي نگارروزنامه این یادداشت انعکاس به ،»ندارد شما آرمان به

 یک که است موضوعی این نیست؛ عرب جهان براي اولویت یک دیگر فلسطین آرمان«

 باید هافلسطینی آنچه گویدمی اواست.  پرداخته آن به ايمقاله انتشار با سعودي نگارروزنامه

 با مبارزه ناکنو نیست؛ گذشته عرب جهان دیگر عرب جهان که است این ،بدانند

» .است ربوده اعراب چشم از را خواب و کرده ایجاد بزرگی نگرانی افراطی هايتروریست

رژیم  مقابل فلسطین مقاومت است، شده منتشر »الجزیره« در که مقاله این در ،است گفتنی

 را شیوه این توانندمی جاهالن تنها، است شده عنوان و شده خوانده »خودکشی« صهیونیستی

رژیم [ اسرائیل اخیر هايسال در«: نوشته است ادامه در آمریکایی پایگاه ین. ابپذیرند

 عربستان لهمج از ،خاورمیانه در عربیـ  سنی محور با خود روابط آرامی به صهیونیستی]

 مجمع در خود سپتامبر ماه سخنرانی در نتانیاهو بنیامین. است داده گسترش را سعودي

 خود دشمن را اسرائیل دیگر منطقه کشورهاي از بسیاري ،کرد عنوان ملل سازمان عمومی

 است ایران و داعش ما مشترك دشمن است؛ متحدشان اسرائیل که انددریافته آنها. دانندنمی

  »کرد. خواهیم تالش ماناهداف به رسیدن براي هم کنار در آینده هايسال در ما و



 

 

  اخبار▼ 

 شد کشیده جلو دقیقه نیم »قیامت ساعت«

 ،اصلی خطر ود با مقابله در بشریت که آنجا از فت:گ اتمی دانشمندان پژوهشنامه سسهؤم مدیر

 قیقهد نیم »قیامت ساعت« است، خورده شکست »زمین گرمایش« و »اتمی هايسالح« یعنی

 نداندانشم« بولتن رد 1947 سال از که است مبلیکس یساعت قیامت، تساع. شد کشیده جلو

 به مربوط ئلمسا که است فنی غیر اما علمی، اينشریه بولتن این .شودمی روزرسانیب »اتمی

 تغییرات جمعی، کشتار هايسالح دیگر و اتمی هايبمب خطرات مقابل در زمین کره امنیت

 و ساخت پژوهشگران، گفته به .کندرا بررسی می بشري هايبیماري و نوین هايناوريف اقلیمی،

 بودن نامشخص چین، و روسیه پاکستان، هند، شمالی، کره در کشورهاي اتمی هايسالح توسعه

 در کهی هستند مله عواملج از روسیه و آمریکا روابط نامشخص اوضاع و ایران اتمی برنامه آینده

 با موارد این همه، دارند اعتقاد بولتن این نویسندگان .اندداشته نقش ساعت این زمان بردن جلو

 .نداهشد تروخیم آمریکا جمهوريرئیس »ترامپ دونالد« سخنان
  

 هاي سنگین خشونت و جنگ براي اقتصاد جهانیهزینه

نج د و ردر حالی که در«از ارزش اقتصادي صلح اعالم کرد:  یدر گزارش »پیايآي«ه سسؤم

 رايبمدت هاي طوالنیهاست، هزینهثیر آشکار درگیري و خشونتتأویرانگر انسانیِ ناشی از جنگ 

هاي هزینه، دهدنشان می گزارشاین » .کننده باشدفلجد براي زیرساخت و ثبات توانصاد میاقت

یا  دالر تریلیون 16/6، 2015در سال  هک هاي خشونت جهانی استنظامی از عوامل اصلی هزینه

ثیر أت ،زارشاین گ رب است. بنا بوده هاي خشونت و درگیري در اقتصاد جهانیدرصد کل هزینه 45

داخلی است. این  درصد تولید ناخالص 40بیشتر ازو ونزوئال  عراق، افغانستاندر  اقتصادي خشونت

به  ها بوده،ثیر خشونتأیه بیشتر از هر کشور دیگري تحت تمؤسسه افزوده است: اقتصاد سور

  .شودخلی را شامل میدرصد از تولید ناخالص دا 1/54که هزینه آن  ايونهگ
  

 دمشق  »الفیجهعین«یست از ترور 1000خروج 

الفیجه در ریف فرد مسلح از عین 1000زودي حدود  در سوریه گفت: به »العالم«خبرنگار 

نین وي همچ .الفیجه خارج خواهند شدفرد مسلح از مناطق اطراف عین 700دمشق و حدود 

 شمهچبمب کار گذاشته شده در نزدیکی  70ارتش سوریه و متحدانش بیش از ، اعالم کرد

شهرك  در پی آزادسازي، کرد تلویزیون سوریه نیز اعالم .اندخنثی کردهرا الفیجه عین

الم تلویزیون اع بر بنا .شد خواهد پمپاژ دمشق به الفیجهعین چشمه 		آب از به زوديالفیجه، عین

 شمهچسیسات پمپاژ آب از أدر ت هایسترترو هکسازي مواد منفجره سوریه، علمیات خنثی

 .ادامه دارداند، کار گذاشتهالفیجه عین
  

  تا انتخابات ▼
  

  

 رقابت رد نکردن دخالت ربارهد استانداران نشست در کشور وزیر ،فضلیرحمانی عبدالرضا 

 در حضور با حتی ست کها کرده اعالم جلسه این در رسماً و ادهد انتخابات در سیاسی هايگروه

 و فرد هیچ نماینده ما: است گفته وي .شودمی برخورد خاطی با و است مخالف حزبی جلسات

 رهبري، رامینف اساس بر ایدب لذا ؛هستیم هااستان در حاکمیت نماینده بلکه ؛نیستیم گروهی

 فضلی یرحمان .دهیم قرار انتخابات مداريقانون و منیتا سالمت، براي را خود تالش همه

 ایستیمیم، سته استانداران و فرمانداران تغییر براي که فشارهایی مقابل در ست:ا کرده تصریح

 جلسات در هدبخوا استانداري یا فرماندار اینکه مگر ،داشت نخواهیم تغییري هیچ امروز از و

  .کند شرکت حزبی

 از حمایت اعالم با اسالمی یرانا ادگیایست جبهه کل دبیر ،االسالم یداهللا حبیبیحجت 

 و یعال شوراي نشست چند از پس تصمیم این: گفت ،اسالمی انقالب نیروهاي مردمی جبهه

  .شد گرفته کشور اجتماعی و سیاسی شرایط گرفتن نظر در و موضوع ابعاد بررسی

  کوتاه اخبار ▼

 قیمت کاهش براي: گفت دولتی بازرگانی شرکت معاون 

 موقت طور به عید شب براي وارداتی برنج شده تمام

 طبق .است شده حذف برنج کیلو هر تومانی 500 عوارض

 شودمی مصرف کشور در برنج تن میلیون 3 الیانهس آمارها

 محل از تن هزار 200 و میلیون 2 حدود ز این میزانا که

 همچون کشورهایی واردات طریق از مابقی و داخلی برنج

  .شودمی مینأت اوروگوئه و پاکستان هند،

 یزانم ربارهدخودرو ایران مدیرعامل ،زارعیکه هاشم 

 اراظه ایران در پژو سوي از شده محقق گذاريسرمایه

 مشترك همکاري با یورو میلیون 500 بود قرار: شتدا

 به تا که شود گذاريسرمایه ایران در پژو و خودروایران

 گرفته صورت گذاريسرمایه این از یورو میلیون 100 حال

 خودروایران سهم نیز نیمی دیگر و پژو سهم یمی از آنن که

  .است بوده

شاره ابا  بهداشت وزارت تحقیقات معاون ،زادهملک دکتر 

 و یوهم مصرف افزایش با توانمی را هاسرطان به اینکه

 فمصر کاهش بدنی و هايفعالیت افزایش تازه، سبزیجات

 گفت:، کرد کنترل کالباس و سوسیس ، به ویژهقرمز گوشت

 از ترپایین درصد 40 تا 30 ما کشور در سرطان اکنون هم

  .است همسایه کشورهاي از جمله کشورها تمامی

 و دوزانپیراهن اتحادیه رئیس ،درودیان مجتبی 

 رایزنی وزر چند از پس سرانجام: اعالم کرد فروشانپیراهن

 کسبه اسکان براي پیشنهادي هايمکان بیارزیا و

 و نهاآ استقرار براي پاساژي پالسکو، ساختمان دیدهآسیب

 در واقع نور پاساژ. شد تعیین اصناف این فعالیت آغاز

 700 اکنونهم که طالقانی ـ) عج(عصرولی خیابان تقاطع

  .اردد خالی واحد

 شرکتچهار  ،است کرده عالما فرانسه خبرگزاري 

 تبعیت با ایران، همسایه کشورهاي در مستقر بزرگ هوایی

 هب آمریکا بلیط فروش از هم ترامپ، جدید دستورالعمل از

 اهیر هواپیماهاي به ایرانیان شدن سوار از هم و ایرانیان

  .کنندمی جلوگیري آمریکا

قاسم  عیسی اهللاآیت نماینده »الدقاق عبداهللا« شیخ 

 قاسم عیسی شیخ اخراج براي شکیب خلیفهآل رژیم گفت:

 روز است گرفته تصمیم و کرده ریزيبرنامه بحرین از

 همحاصر باید مردم اما ؛کند اعالم را ایشان حکم دوشنبه

  .بشکنند را الدراز

 حکم: داشت اظهار سمقد مشهد در آگاه منبع یک 

 در تعلیق به رضوي مطهر حرم در فریدون حسین خادمی

 قتعلی خبر رضوي قدس آستان عمومیروابط. است آمده

  کرد. تأیید را فریدون حسین خادمی حکم


