
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 بهمن 3 شنبهیک 4512 شماره ـ نوزدهمسال 

  

  

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

 از دشمن هدف. است مردم اقتصادي مشکل حل و اقتصادي پیشرفت اقتدار، عوامل زا

 رکود و بیکاري و مشکالت دچار مردم و کند جدا نظام از را مردم که است این هاتحریم

 )19/10/1395(.باشند

  
  

  مل کنیمکو تأپالسدر        روز حرف ▼

 زارانهسوزي و ریزش ساختمان پالسکو در برابر آتش

هاي فداکار نشانوربین و جان باختن تعدادي از آتشد

نیان در برابر ایرارا دردناك از یک واقعه  دلخراش تصویري

ن اولین ساختمان مرتفع و مدراگرچه پالسکو  .قرار داد

به شمار یک مونومان شاخص شهري  نزلهمبه  انهخاورمی

 پایتخت تهران جدید و معماري مدرن درو نمادي از آمد می

 نماد« ثابهم به این ساختمان از 1340 دهه در بود و

 خراشسمانآ ایناما امروز  ؛شدمی برده نام »داريسرمایه

ده شاي ایرانیان تبدیل دردناك بر ايخاطرهبه  فوالديتمام

  گفتنی است:این واقعه چند نکته باره در است.

هاي گذشته در حالی که در سال سرمایه اجتماعی:ـ 1

 هاي مجازي در یکاي و انبوهی از شبکهصدها شبکه ماهواره

 اند که ایمان،قالب کاري تعریف شده به دنبال آن بوده

ا راسالمی ما  جامعهوحدت، عرق ملی و روحیه ایثارگري در 

ر دنشانان و قدرشناسی ملت اما فداکاري آتش ؛نندکمذموم 

 یهسرما از سراسر کشور نشان داد که جامعه ما با انباشتی

هاي خود اي حساس جنبههاست و در برهه رووبهر اجتماعی

 دهد.را نشان می

ترین نقش را در رسانه ملی مهم سیما:وصداـ 2

ه بو با پوشش لحظه  اشتهدیابی مردم از این رخداد اطالع

 و اجازه لحظه آن در حال داغ نگه داشتن این موضوع است

 ا درر هاي غربی مدیریت افکار عمومیها و شبکهرسانهنداده 

م رام آراآاین رسانه باید  از این رو؛ گیرنددست  بهله ئاین مس

وع به از فضاي احساسی ایجاد شده در اطراف این موض

 نآا نگري در بحران و مقابله بتکنیکی و فنی آیندهمباحث 

 بپردازد.

هایی که این موضوع فرصتیکی از  :مدیریت بحرانـ 3

 »نستاد مدیریت بحرا« شناسیظرفیت ،براي نظام ایجاد کرد

شروع زیر نظر وزارت کشور  1387در سال  ستادي که ؛بود

ک یبه عنوان  )1382بم (قرار بود از زلزله  کار کرد وه ب

 باا ام ؛ها استفاده کندهشدار براي مقابله با تهدیدات و آسیب

ن ای ادثه پالسکو نشان داد،حسال از این رخداد  13 گذشت

 هاي خود را افزایش دهد.ها و قابلیترفیتظستاد باید 

 بامردم را بیشتر ما و  مسئوالناین حادثه امید است 

 رد و اهمیت زیست انسانی و محیطی و لوازم آن آشنا کند

 شود. يتأمل بیشترآن هاي این حادثه و عبرت
  

  

  خیال باطل                            روز گزارش▼ 

 میـان  کشـی خـط  .هاي غربی اسـت سیاست تکراري رسانه »مردم را برابر مردم قرار دادن«

ابـات،  گاهی به بهانـه انتخ  ؛مردم میان دستگی چند و شکافایجاد  براي عواطف تحریک ملت،

ي د 30 لـخ تگاهی به بهانه قومیت، گاهی به بهانه مذهب و حاال با دستاویز قـرار دادن حادثـه   

  ...اما زهی خیال باطل ؛پایتخت ماه

ضـد   هـاي ایگـاه پولـه آلمـان،   ي آمریکا، دویچـه ، صدانگلستانا رسانه دولتیبخش فارسی 

شـوند،  ه مـی نهـان واشـنگتن ادار  هاي مالی آشکار و پکه با حمایت »ایران وایر«، مانند یانقالب

 اپوتکـ بـه   همـه و همـه   ؛انـد هاي تلگرامی که پشت عنوان شهروند خبرنگار پنهان شـده کانال

  رار دهند!ما را در مقابل هم ق تا از همان لحظات اول حساس حادثه و امدادافتند می

ومترهـا  کیلامـا   ؛دنزنمیبه دل آتش  بوم ومرزاین  نشانانتشآ در خیابان جمهوري اسالمی

 آتشـی هـا  ترشـاد در لندن و واشنگتن در نهایت وقاحت در پی آنند که از  این  ايعده دورتر،

، سـازند مـی به سـرعت کلیـد واژه    ؛یندازندبایران دلی ملت خرمن وحدت و یک هب تهیه کنند و

نیـت و  امفرزندان مـردم را کـه در دو میـدان متفـاوت بـراي      مدافع ملت در برابر مدافع حرم! 

گذارنـد!  روي هـم مـی  هروب گذرند،شند و از جان خویش نیز میکشان پا پس نمیایمنی مردم

  !ايخوردهاي و چه سناریوي شکستچه سعایت بیهوده

 نشانانتشآدانند مردمی که امروز بر دستان اند، نمیآنها هنوز ملت ایران را نشناخته

بر  رم رازنند، همان مردمی هستند که دیروز  پیکر مطهر شهداي مدافع حفداکار بوسه می

مان هخیس است،  عزیز نشانانتشآشان از شهادت هايچشم که امروز یمردم ؛دوش داشتند

   بار بدرقه کردند.اص را با چشمانی اشککه شهداي غواند مردم

ر  د ؛ همخدمت و شهادت شناسند، جوانانی که در آرزويها را نمیمیرزاخانی بهنامآنها 

ف در صنشانی، دم در آتشحفاظت از جان و مال مردر  همهاي تکفیري و با تروریست مبارزه

  ...اندنشناختهما را آنها  اولند؛
  

 مذاکرات آستانه نپیچیده شد                         ویژه رخب ▼

 مسکو که شد مدعی »سیبیبی« با مصاحبه در کرملین کاخ سخنگوي پسکوف، یمیتريد

 در ایران موضع ولی کند؛می استقبال سوریه درباره آستانه مذاکرات در آمریکا مشارکت از

 نیز ایران که دانیدمی شما«: گفت ارهب این در است! وي ثرؤم مذاکرات این شدن پیچیده

 استقبال آمریکا حضور از هاایرانی. است سوریه موضوع در مهم بسیار بازیگري روسیه همانند

» است. دقیق اربسی بازي یک براي پیچیده بسیار شرایطی این دلیل، همین به پس. کنندنمی

 سوریه دولت مخالف هايگروه. شودمی برگزار قزاقستان آستانه در سوریه صلح مذاکرات

 انجام انایر و ترکیه روسیه، جیگريمیان با که مذاکرات این در حضور با را خود موافقت

 کشور این هسال شش داخلی جنگ بحران براي حلی راه به شاید تا اندکرده اعالم ،شودمی

 از بخشی احتماالً) مذاکرات در آمریکا حضور( امر این«: گفت ادامه در یابند. پسکوف دست

 یهسور معضل حل آمریکا مشارکت بدون که است واضح. است تهران و مسکو اختالف علت

 اندك بسیار تنشس این در توافق حصول احتمال ،کرد اعالم همچنین وي» نیست. پذیرامکان

اعالم ین باره ار د نیز الوطن گفتنی است، دارند. حضور آن در زیادي هايطرف که چرا است؛

 اهکارر به نسبت تهران موضع درباره روسیه رسمی موضع اولین اظهارات این«: کرده است

  ».آیده شمار میب کشور این به روس نیروهاي ورود زمان از سوریه پرونده سیاسی
  



  اخبار ▼

 یراناالعاده اوپک با روسیه در غیاب جلسه فوق

وزراي نفت و انرژي کشورهاي عربستان، کویت، الجزایر و ونزوئال با همتایان خود از 

شوند تا ه و عمان امروز در وین گرد هم جمع میکشورهاي غیر عضو اوپک، از جمله روسی

کشور به تعهدات کاهش تولیدشان را بررسی کنند. این  24آزمایی عمل کردن هاي راستیراه

، روزانه 2017کشورها در اواخر سال گذشته میالدي متعهد شدند که در نیمه نخست سال 

فت پس از توافق اوپک و چند میلیون بشکه از تولید خود بکاهند. قیمت جهانی ن 8/1حدود 

دالر در هر بشکه رسید که باالترین رقم در  58تولیدکننده دیگر براي کاهش تولید، به باالي 

ماه ماقبل خود بود؛ اما در حالی که تجار در انتظار مشاهده شواهدي مبنی بر عمل کردن  18

درصد  5حدود  این کشورها به تعهدات خود بودند، قیمت نفت از آن زمان به این طرف

  کاهش یافته است.
  

 تحلیل اصغرزاده از سیاست ترامپ درباره برجام

تأکید بر اینکه شعارهاي انتخاباتی ترامپ بر  طلب باابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصالح

هاي او در مورد ایران اثرگذار خواهد بود، تصریح کرد: ترامپ در برجام مداخالتی سیاست

کند، کند؛ چرا که وقتی در ایران بازتاب پیدا میهایی را ایجاد میسختی خواهد داشت که

کنند. وي ادامه تفاده میشود و اصولگرایان از این موضوع اسآقاي روحانی دچار مشکل می

تواند سیاست خارجی خود را طوري داد: آقاي روحانی اگر بجنبد و نقشه راه داشته باشد، می

به ویژه آمریکا تمرکز داشت،  5+1تنظیم کند که بر عکس این سه سال که بر مذاکره با گروه 

را مقداري باز کند،  تواند زوایاپیمانان برجام تمرکز کند. روحانی میروي اروپا و بقیه هم

 .سیاست خارجی خود را گسترش دهد و در شکاف بین ترامپ و اروپا حرکت کند
  

 رژیم صهیونیستی از انتقال سفارت آمریکا به قدسنگرانی 

یک روزنامه صهیونیستی از نگرانی شدید مقامات این رژیم از پیامدهاي انتقال سفارت 

 ، نتانیاهو به مقامات ارتش و پلیس و»هاآرتص« به نوشته. آویو به قدس خبر دادآمریکا از تل

هاي امنیت داخلی اسرائیل دستور داده است خود را براي هر گونه سناریوي احتمالی سرویس

 به نوشته این روزنامه، مقامات ارتش و پلیس و شاباك رژیم صهیونیستی معتقدند،. آماده کنند

ها خواهند آمد و فلسطینیان ساکن کرانه باختري و قدس در واکنش به این اقدام به خیابان

دونالد ترامپ در جریان تبلیغات . گیردهایی میان آنان و نظامیان اسرائیلی صورت میدرگیري

آویو به قدس انتخاباتی خود گفته بود در صورت پیروزي در انتخابات، سفارت آمریکا را از تل

 .الی منتقل خواهد کرداشغ
  

  تا انتخابات ▼

محمد خونچمن، عضو شوراي هماهنگی جبهه اصالحات گفت: محمود صادقی، دبیر کل  

اي شوراي هماهنگی جبهه ماه ریاست دورهحزب انجمن اسالمی مدرسین به مدت سه 

 اصالحات را برعهده گرفته است. ریاست این شورا فصلی است و هر سه ماه یک بار به یکی از

حزب کارگزاران سازندگی پیش از این در فصل گفتنی است  شود. احزاب عضو واگذار می

ریزان و ایجاد اختالفاتی در شوراي پاییز ریاست این شورا را برعهده داشت که سبب برگ

  هماهنگی جبهه اصالحات شد.

جمهوري، گفت: در با اشاره به انتخابات ریاست از فعاالن جریان اصولگرائی االمینیروح 

را جذب کنیم. وي افزود: اهداف جبهه مردمی انقالب  انتخابات آتی باید آراي خاکستري

جمهوري و دهی نیروهاي انقالب در سراسر کشور و پس از آن انتخابات ریاستاسالمی سازمان

هاي موجود استفاده کرد. این فعال سیاسی اداره کشور است که در این راه باید از ظرفیت

  .ترکات تکیه و از اختالف دوري کرده مشادامه داد: براي پیروزي در انتخابات آتی باید ب

  کوتاه اخبار

یسیون تلفیق رئیس کم ،باباییحاجیحمیدرضا  

واکنش برخی مسئوالن باره برنامه ششم توسعه در

اجرایی به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر بازنشسته کردن 

دمت، گفت: هو کردن سال سابقه خ 20بانوان با داشتن 

واقعی، وهن مجلس،  مصوبه مجلس با آمار و ارقام غیر

هاي نظارتی و کارشناسی است و این آمار و دستگاه

 تأسفانهم .واقعی براي فشار به مجلس است ارقام غیر

خواهند مجلس از واقعی می اي با آمارهاي غیرعده

به دولت فشار وارد  تانشینی کند خود عقبمصوبات 

 .نشود

 عضو کمیسیون اقتصادي مجلس ،حسن حسینیسید 

سفانه هیچ أهاي دولتی با اشاره به اینکه متبدهی درباره

اعالم را ها مرجع رسمی رقم دقیق و جزئیات این بدهی

معاون اول ، یازدهم دولت بدو در		:گفت		،نکرده

هزار  450 ات 400 دولت را هايرقم بدهیجمهور رئیس

تا  600 به رقم این امروز ولی ؛ردکاعالم میلیارد تومان 

 ،ددهمی نشان این و است رسیدههزار میلیارد تومان  700

ي دولت هاهزار میلیارد تومان به رقم بدهی 300 حدود

  .افزوده شده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ، جاللیسردار  

خطر در داخل یا مجاورت  گفت: بسیاري از مراکز پر

زندگی بسیاري از مردم پیرامون  کهتهران قرار دارد 

: الزم است پدافند غیرعامل افزود. کندخود را تهدید می

هاي مدیریتی هاي شهري اعم از الیهدر همه ابعاد و الیه

باید  :افزودجاللی  مورد توجه قرار گیرد. و زیرساختی

براي کارکردهاي دفاع شهري، ساختار مدیریتی تعیین 

 .و ابزار آن را آماده و مشخص کرد و فرماندهکرده 

معاون دادستان عمومی و انقالب تهران اعضاي  

 توجهییببراي بررسی مدیره ساختمان پالسکو را یئته

. گفتنی نشانی به دادسرا احضار کردبه اخطارهاي آتش

هاي گذشته به این بار در طول سال 20 بیش از ،است

موضوعات مختلف ایمنی تذکر داده باره ساختمان در

مدیره این یئتهاما  ؛شده بود ارسالنامه شده و 

  .ساختمان توجهی به این موضوع نکردند

که زمانی از وزیر خارجه سابق آمریکا » جان کري« 

تنها یک روز پس از اتمام جنگ بوده،  فعاالن ضد

هاي در تظاهراتی که در اعتراض به دیدگاهمأموریتش، 

جدید آمریکا، در واشنگتن  جمهوررئیس »دونالد ترامپ«

دولت  کري از جمله مقامات. برگزار شده، حضور یافت

هایش از ترامپ بود که آشکارا در مصاحبه» باراك اوباما«

  .کردانتقاد می


