
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 ذرآ 14 شنبهیک 4479 شماره -نوزدهمسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه
  

اول الزم است، ایستادگی بر اصول انقالب است؛ اصولی که  آن چیزي که امروز در درجه

کان دهد، در همین بیانات در وصیتنامه و بیانات امام است. آن امامی که توانست دنیا را ت

 )26/8/95ت.(مجسم اس

  
  

  اي؟!المال هستهبیت           روز حرف ▼

 روي کمیل گردان فرمانده »خواهاصغري محمد« شهید

 آخرین«: گفتمی معاونش .بود حساسبسیار  المالبیت

 صدا را مندهد  تحویل رو وسایل خواستمی که روزي

 آورد شاهد نفر دو .بود صندوق داخل ناتوم 300 کرد،

 دوباره و داد قرار من دست توي راست دست با ار هاپول

 :گفت و داد رو هاپول دوباره چپش دست با و گرفت

 من هندبد شهادت دستم دو هر قیامت روز خواممی

در « گوید:همسرش می ».دادم تحویل بر شما رو المالبیت

 خاطره ب ناتوم هزار 20 وصیت کرده بود 66سال 

 مهآن  .المال بدهیمبه بیت اشاحتمالی هايانگاريسهل

   ».است درست کارش دنستنادمی همه که کسی

مقاومت هاي یکی از عرصهپس از دفاع مقدس 

گذشته  هايدر سالو  اي بودهکشورمان در موضوع هسته

هاي زیادي نهاي کشورمان هزیهاي هستهبراي پیشرفت

 اسالمی انقالب فرزانه و حکیمرهبر  و صرف شده است

اي براي یک کشور، یک ضرورت تهصنعت هس« فرمایند:می

د بزنن روشنفکرنماها قلم بردارند و قلم بعضی از اینکه ت.اس

این » کار کنیمخواهیم چهاي را میآقا ما صنعت هسته«که 

   ».فریب است

هاي گذشته بخش اعظمی از دستاوردهاي در ماه

فع رد به بهانه نیروهاي انسانی و تحقیقات ارزشمن اي،هسته

 که مسئوالن بود . دوران بسیار سختیتحریم از دست رفت

گی دولت بسیاري یی و دیپلماتیک براي جشن صد روزاجرا

. دنداي تبلیغاتی کراز اموال و حیثیت کشور را فداي شعاره

 تحریمی علیه ایران بدون توجه به برجام اکنون قوانین

را با ظرافت  ي خودهاشود و ما که همه ظرفیتتصویب می

توانیم در مقابل خون چگونه می ،ایمبه دست دشمن داده

خط در توانیم خود را چگونه می ا پاسخگو باشیم؟شهد

ا مریکآما دنبال این نیستیم که « بدانیم که فرمودند: میاما

از  یکی» .گذاریمبراي ما کار بکند، ما آمریکا را زیر پا می

 گذشته علیه انقالب صورت گرفته،هایی که در هجمه

ت گونه اسو این ها و دوست و دشمن استجایی ارزشهجاب

به جاي ساخت تندیس دانشمندي که بدون دریافت که 

را ایجاد کرد، تندیس کسی  درصد 20سازي غنی یک ریال،

رد مدال، این دستاورا ساختند که با دریافت صدها سکه و 

 ...کمیل بخیر گردان یاد فرمانده .را نابود کرد
  

  

  !جمع اضداد                             گزارش روز ▼

 تر شدن است و مشخص نیستهولی ترامپ همچنان در حال پیچیدهمعادله چند مج

در  بانیخیا زدن همه رقبا و در میان اعتراضاتکه توانست با کنار  ياین مرد میلیارد

 واشت خواهد د يند چه عملکردجمهور آمریکا معرفی کخود را به عنوان رئیس ،آمریکا

  ! بود خواهدهایش چگونه سیاست

 پوستان و مسلمانان سخنرنگین به شدت درباره مهاجران، او در روزهاي انتخابات

از  پس ؛ اماآوردسخن به میان میکردن آنها عت از ورود و طرد ممان گفت و از اخراج،می

به  زهاین روی تغییر کرد؛ رفتاري دوگانه که اسخنانش به شکل واضح پیروزي در انتخابات،

نالد . دویز به وضوح قابل مشاهده استدر اظهارات و انتخاب افراد دولتش ن شکلی دیگر

 هاست ک این ما سیاست«گوید، ترامپ از یک سو در جمع طرفدارانش در اوهایو می

 ساخت ما هدف ؛آشوب ایجاد نه ،است ثبات ما هدف کنیم؛ متوقف را هاحکومت براندازي

 از آنجا وضعیت و ایمکرده هزینه خاورمیانه رد دالر میلیارد هزار 6 تنها ؛است کشورمان

 اًدقیق که برداز سوي دیگر از افرادي براي حضور در دولتش نام می ؛»است بدتر همیشه

 مشاور انعنو به را »فلین مایکل«ي با این مواضع دارند. وي نظرات و عملکردهاي متضاد

یگر را دزنی به کشورهاي اتهام سابقه زیادي در کرده است که دولتش معرفی ملی امنیت

 وسیه بهرن و ایرا ،کید کرده استی که بارها در سخنان خود تأدر نمونه دیگر در حال. دارد

 نابود خواهدب را تروریسم و داعش که کشوري هر با گویدمی ،دنبال نابودي داعش هستند

 کنداد مییبراي وزارت دفاع خود ماتیس  جیمز اما در عمل از ژنرال ؛شویممی متحد کند،

 خاورمیانه پایداري اصلی تهدیدکننده داعش، و القاعده از باالتر ایران«است، که معتقد 

. نیست ،دهد مهادا خود رفتار سوء به ایران اینکه براي ايبهانه از بیش چیزي داعش .است

  !!».نیست داعش دشمن ایران

ت و ساخته اس و جمع اضداد ناپذیربینیونالد ترامپ یک فرد پیشمواردي که از د

  با ورود به کاخ سفید چه در انتظار آمریکا خواهد بود. نیست مشخص
  

  مجلس در جمهوررئیس به خوزستان نمایندگان اعتراض   ویژه رخب ▼

 در جمهوررئیس ،آقاي روحانی سخنرانی جریان در خوزستان استان نمایندگان از جمعی

 بود، آمده مجلس به کشور کل 1396 سال بودجه الیحه ارائه براي ، کهمجلس علنی صحن

 اعتراض وي به استان این در هوا لودگیآ بهدولت و مسئوالن مربوطه  یتوجهبی درباره

 اعتراض بیشترین ،آبادان نماینده ،مختار جلیل و خرمشهر نماینده ،سامري عبداهللا. کردند

 مختار و سامري. داشتند روحانی به خوزستان هواي نامناسب وضعیت و ریزگردها بارهدر را

 وي به جمهوررئیس پارلمانی معاون ،امیري حسینعلی صندلی کنار در حضور با ابتدا

 در سامري عبداهللاکردند.  دعوت آرامش به را آنها نمایندگان از برخی که کردند اعتراض

 کرد؛ اشاره موارد همه به امروز علنی جلسه در جمهوررئیس: گفتمی فریاد با علنی صحن

 حال در خوزستان در نفر میلیون پنج که است الیح در این ؛دزن حرفی خوزستان درباره اما

 رعایتمجلس را  به بودجه الیحه موقع به تقدیمآقاي روحانی  ،گفتنی است هستند. مرگ

 مالی انضباط رعایت و قانون به پایبندي در خود اهتمام گرنشان و مجلس منزلت و شأن

 ،هاي ایجاد شده بعد از برجامدر بخش دیگري از سخنان خود گفت: با گشایش دانست و

  .تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت



 

 

  اخبار▼ 

  !جمهوريریاست زنان امور معاونت به سازمان مللکمک 

 به اشاره با هنگیفر انقالب عالی شوراي زنان اجتماعی ی ـفرهنگ معاون ،افزاروح فرشته

: گفت مهوري،جریاست زنان امور معاونت ز سويا فروشتن زنان همایش برگزاري

 بارز نمونه این و شودمی حمایت فروشتن زنان از آن در که کنندمی برگزار هاییهمایش

 کارت فروشتن و یخیابان زنان به نباید کنیممی اعالم تجرئ به ما. است زنان علیه خشونت

 این ؛بزنند قمر را خانواده بحران و کنند تردد جامعه در راحت خیال با که شود داده سالمت

 هامیلیون ،عتبرم اسناد اساس بر: افزود . وياست دارخانه و نجیب زنان تمام علیه خشونت

 تا است هشد داده ایران جمهوريریاست و زنان امور معاونت به سازمان ملل ويساز  دالر

 این دریافت چرا. دهند رواج منطقه کشورهاي در حتی و ایران در را جنسیتی برابري

  ؟شودنمی مطرح جایی در دالر هامیلیون
  

  مجلس رئیس به مستندات ارائه

 از هاآمریکایی سود درباره مستنداتی تهیه از خودرو واردکنندگان صنفی انجمن رئیس

 مامت خود ذاتی وظیفه طبق انجمن این: گفت و داد خبر کشور به خودرو صادرات محل

 و صادرات افزوده،ارزش تولید، درآمد میزان از رسمی آمارهاي شامل تخصصی مستندات

 با ودروهاییخ مونتاژ همچنین وخودرو  تولید محل از آمریکا کشور براي شده ایجاد اشتغال

 جلوگیري رايب را BMW مانند ،اروپایی برندهاي یا تویوتا و هوندا مانند ،آسیایی برندهاي

 خاك در که آمریکایی غیر برند با خودروهایی همچنین و آمریکایی خودروهاي واردات از

 کرده ارائه مجلس تخصصی هايکمیسیون و مجلس رئیس به ،شوندمی تولید کشور این

 با خودروهایی و آمریکایی روهايخود واردات تحریم: داشت اظهار رضایی میثم .است

 مقابل ردباید  که است کاري ترینکوچک ،آمریکا شده در مونتاژ آمریکایی غیر برندهاي

  .شود انجام آمریکا خصمانه هايسیاست
  

  ملی امنیت علیه کنندگاناقدام با نظام قاطع برخورد

 رزندف ،منتظري احمد بدوي دادگاه حکم انتشار از پس قم، روحانیت ویژه دادسراي

 و محرمانه داسنا انتشار طریق از ملی امنیت علیه اقدام اتهام به منتظري حسینعلی مرحوم

 این کرارتآمده است:  در آنه ک کرد صادر ايبیانیه زمینه، این در هانیپراکشایعه برخی

 پرونده در که معدوم هاشمی مهدي باند بازماندگان منافقانه هايتالش و هاانگیزيفتنه

 از ایتحک است، آلوده گناهبی مردم خون به شاندست کوردل، منافقین کنار در شانسیاه

 دفه با سال 27 گذشت از بعد و نفاق جریان نفوذ ادامه در اقدام این که دارد آن

 نقالبِا ضد فراریان آشکار مواضع اعالم و گرفته شکل)  ره(راحل امام از گیريانتقام

 طی هممت از آشکار حمایت در منافقین سازمان سوي از رسمی بیانیه صدور و نشینخارج

  .دارد آنان مشترك و پرده پشت اهداف دهنددهنشان اخیر، روزهاي
  

  منطقه در ایران هايپیشروي از آویونگرانی تل

 نظامی تقویت در ایران هايتالش ادعاي ضمن صهیونیستی رژیم ارتش سابق رکسرلش

 »واسر کوپر یوسف«دانست.  آویوتل نگرانی مایه را »ایران« منطقه، در خود نیابتی نیروهاي

 به ئیلاسرا ارتش :شد مدعی است، »عمومی روابط مرکز« اندیشکده ارشد مدیر نونکا که

 »اسد بشار« نفع بهر حال حاضر د که لبنان اهللاحزب مواضع تقویت از کامل طور

 کهاین با تأکید بر ت. وياس مطلع است، نبرد حال در کشور این در سوریه جمهوررئیس

 برهه در اهللاحزب ، افزود:کنندمی حمایت سوریه در اهللاحزب نیروهاي از ایران و روسیه

 ایران. ستا نگرانی موجب که است ایران این؛ بلکه نیست اسرائیل نگرانی ترینبزرگ کنونی

  است. لبنان و سوریه عراق، از عبور و پیشروي حال در

  کوتاه اخبار ▼

اره اش با یادداشتی شهردار تهران در ،قالیباف محمدباقر 

 برجام و مذاکره اصل قطعاً«: نوشت ،آمریکا به بدعهدي

 و بگیریم قاب را برجام که است آن خیانت. نبود خیانت

 کشور خلیدا توان از و کنیم نگاه آن به مشتاقانه فقط

 کرده زنجیر تخت به را خودش که کسی براي .کنیم غفلت

 خودمان ما وقتی بسته؟ یا باشد باز در که کندمی فرقی چه

 یلتعط را تولیدي واحد هزاران و زدیم قفل اقتصاد پاي به

 تبدیل بحران به را بیکاري مدیریت، سوء با و کردیم

   »کردیم؟

 میلیون 650 ارزش به قراردادي هیوندا ايکره شرکت 

 چهار کند ومی منعقد اسالمی جمهوري کشتیرانی با دالر

 شش و کانتینر TEU 400 و هزار 14  ظرفیت به کشتی

 رار. قسازدمی تانکر DWT هزار 50 ظرفیت به کشتی

 2018 سال نخست ماهه سه ابتداي در هاکشتی این است

 رحلهم به قرارداد این که صورتی در. شود داده ایران تحویل

 خارجی سازانکشتی با ایران قرارداد نخستین ،برسد ضاام

  . دبو خواهد المللیبین هايتحریم لغو زمان از

 ررفتا بر نظارت هیئت عضو ،سلیمی االسالمحجت 

 »صادقی محمود«هاي پرونده بررسی با: گفت نمایندگان

 تاررف نظارت بر هیئت اعضاي ،تهران طلباصالح نماینده

 اراتاظه موارد از ايپاره در که دادند تشخیص نمایندگان

 است. نبوده او نمایندگی نقش ایفاي راستاي در وي

 حضور با را جلساتی این هیئت ،شد مقرر همچنین

به  کنندگانیتشکا از برخی و صادقی محمود دادستان،

 کند. برگزار هاپرونده بیشتر بررسی منظور

 يسنا در ایران هايتحریم قانون تمدید با همزمان 

 سمجل: نوشت آمریکا سناي مجلس اینترنتی پایگاه آمریکا،

 بارهدر را »تستر جان« پیشنهادي الیحه آمریکا سناي

 در گذاريسرمایه علیه شدید و جدید هايتحریم اعمال

 هايسالح فروش و ایران اورانیوم معادن ،گاز ،نفت حوزه

  .  کرد تصویب »جمعی کشتار«

در  داعش تروریستی گروه المیادین، گزارش به 

به  که خواست سوریه رقه در خود سرکردگان از فراخوانی

را  منابع خبري علت این فراخوان ،گفتنی است. بروند عراق

 ،بغدادي ابوبکر جانشین تعیین ی به منظورنشستبرگزاري 

  .انددانسته داعش تروریستی گروه سرکرده

  
  »اطالعیه«

 سراسري کتابخوانی جشنواره اول مرحله برندگان اسامی

نامه صبح صادق در سپاه فردا در هفته» من و کتاب«

  شود.منتشر می

 


