
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی اونت سیاسینشریه روزانه (داخلی) مع

  1396فروردین  21 شنبهدو 4555 شماره ـ بیستمسال 

  العالی)اي (مدظلهامام خامنه

تظامی و ارتش، سپاه، نیروي ان همچون ،هاي نیروهاي مسلحدشمن هر یک از بخش

تا از درون تهی شوند اما نیروهاي مسلح باید از لحاظ  کوبده نحوي میبسیج را ب

  )20/1/96تر شوند.(به روز قوي زسازماندهی رو

  منین علی(ع) مبارك باد***امیرالمؤ ،الموحدینت باسعادت مولی*** والد
  

   !»توانیمنمی و شودنمی«کور کردن خط    روز حرف ▼

 شدار فرماندهان نوروزي دیدار در فرمانده معظم کل قوا

 تضعیف براي دشمن برنامه به اشاره با مسلح، نیروهاي

 روحیه القاي و مسلح نیروهاي و مسئوالن مردم، روحیه

 هاينیرو«: کردند خاطرنشان ،»انیمتونمی و شودنمی«

 ماداعت و خدا بر توکل با باید ایران اسالمی جمهوري مسلح

 زایشاف را خود هايظرفیت و هاتوانایی روزروزبه نفس،به 

 رانجب را خألها و کمبودها بلند، همت و ابتکار با و دهند

ز تطور برخی اها و تغییر و با وجود همه پیشرفت ».کنند

 مبتنی بر فناوري و عصر اطالعات ت در جهانمنابع قدر

 س آنها نیرويافزارانه که در رأدنیاي امروز، منابع سخت

 نظامی و سامانه دفاعی مستحکم، منعطف و پیشرفته است،

 آن بلکه بر اهمیت ،نه تنها کارایی خود را از دست نداده

بین نیروهاي نظامی نیز آن افزوده شده است. در 

 اور قلبی بازدارندگی ملیاعتقاد و باي که با مجموعه

ست بهترین و مقتدرترین نیروهاي نظامی ا ء، جزآفریندمی

 فر وارتش کاز نفر  هاکه به تعبیر قرآن یکی از آنها با ده

   کند.می يابربرظلم 

 با »پستواشنگتن« مریکاییآ روزنامهچندي پیش 

 هک مریکاآ دفاع وزارت در داخلی راهبردي سند یک انتشار

 انایر نظامیهاي حاکی از نگرانی غرب درباره پیشرفت

 .برداشت زمینه این در غرب هاينگرانی از پرده ،است

راي بعتبرسازي تهدید ایران نمایی و منظر از بعد بزرگصرف

 رددا وجود اساسی سه عامل سازي علیه نظام اسالمی،اجماع

 با نظامی ماجراجویی به ورود در آمریکا موجب تردید که

 در نگج این ماندن منحصر اینکه اول د؛رومی شمار به ایران

 دوم. تاس سخت بماند، باقی خواهدمی آمریکا که مرزهایی

 ارتش که بود خواهد جنگی اولین ایران علیه جنگ اینکه

 ود؛ش آن وارد باید نوین هايجنگ شرایط اساس بر آمریکا

 به بلکه ندارد، پیش قرن یک به متعلق ارتشی ایران که چرا

 رايب را الزم تجهیزات و شناخته را آمریکا قوت نقاط خوبی

در  ت. این موضوعاس کرده فراهم آنها ییکارا بردن بین از

از میزان، گستره و فرمانده معظم کل قوا رضایت نسبی 

 بود و عامل سوم نیرويعمق پیشرفت دفاعی ایران مشهود 

جهان که  معتقد و عاشق شهادت است فکر،انسانی خوش

به را جنگ تحمیلی در  آنو فداکاري طلبی شهادت روحیه

ردن خط حفظ این عوامل در گرو کور کیاد دارد. 

  در داخل است. »توانیمنمی و شودنمی«
  

  

  
  

  
  

  هلبخندهاي فریبند                                گزارش روز▼ 

 دوجانبه ایران ذاکراتمتصاویر بزرگ از طلب هاي اصالحدر صفحه اول رسانهدیگر حاال 

 اد ظریفجوخندان محمدتصاویر مردم کمتر یست، خبري نوتاب هاي پر آبو آمریکا با تیتر

اهده مش سرخط خبرهادر کشورهاي غربی  پایین آمدن از پلکان هواپیما در در حالرا 

ي را براي توصیف ترتر و غیر قابل فهمهر روز اظهارات عجیب نیز وحانیحسن ر کنند ومی

گفته  هکبرجام آن چیزي نبود دانند حاال همه می تربه تعبیر دقیق برد.برجام به کار می

 ژه برايبه وی وآموز براي ملت ایران میان جمالت و عباراتی بسیار درس اما در این شد؛می

ز این ادارد که یکی بردر ،دولت یازدهم خواهد شدجایگزین  به زوديکه  دولت دوازدهم

 و »سونویل وودرو« اندیشکده در آمریکا ارشد کنندهمذاکره ،شرمن عبارات سخنان وندي

 به«گوید: می ست کهوپامسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه ار ،اشتون کاترین حضور در

 تمام اینکه از دادن اطمینان براي را الزم فنی کارهاي تمام کرد توافق ایران ترتیب این

 هم ايهمخفیان زنجیره هیچ و شده مسدود کشور این در پذیرشکافت مواد مینتأ مسیرهاي

 5+1 و اندبرس انجام به ،نباشد گیريشکل قابل کشور این در پذیرشکافت مواد مینتأ براي

 کردن بلند ؛دکنن بلند را ايهسته هايتحریم) پوزخند با( که کردند توافق اروپا اتحادیه و

 پایان« عنیم به ایرانی زبان در اما ،است »داشتن نگاه معلق« معنی به انگلیسی زبان در

کارهاي  از یکی .کردیم استفاده »کردن بلند« لغت از ما هم دلیل همین به است؛ »دادن

ه نگ لقمع این خود ؛است زبانتوجه به  ،دهدمی انجام دیپلماسی در شخص که مهمی

 یاریسم ترو با مقابله به مربوط هايتحریم نه و ايهسته هايتحریم شامل فقط داشتن هم

که  عباراتی» .شودمی تسلیحات انتقال و اشاعه بهط مربو هايتحریم یا و بشر حقوق نقض

ن آنا به خندهتفسیر ساده آن همان هشدارهاي مکرر رهبر معظم انقالب است که نباید 

 .غافل شد که طرف مذاکره دشمن ماست واعتماد کرد 
  

 ایران برق هايبه دنبال اختالل در زیرساخت آمریکا    ویژه اخبار▼ 

 را برق تست آمادگی رزمایش امسال ماه خرداد دوم نیمه اینکه بیان با جاللی سردار

 ایدب ،دارند وابستگی برق به که هاییدستگاه همه: کرد کیدتأ داشت، خواهیم

 یدبا نیز زمانی اینکه بیان با وي .کنند سازيموازنه دیگر هايدستگاه با را شانهايوابستگی

ا رماه سال گذشته حادثه بهمن  :گفت شود، گرفته نظر در برق قطعی رزمایش براي

 است کنمم برق حوزه در حادثه اینیم؛ یوي پایه در نظر بگیرتوانیم به منزله یک سنارمی

 هک کرده طراحی نیتروزئوس نام به طرحی آمریکا. شود تکرار نیز سایبري منشأ با

 باید رو این ؛ ازاست شده تعریف طرح سایبري هدف منزله به ایران برق هايزیرساخت

  .یابند ارتقا الزم هايآمادگی

 هابانک در خاص هايآدم ماجراي

 بانکی معوقات نتوما میلیارد هزار 95 با بیان اینکه اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد دبیر

 شده صولو سرمایه بانک معوقات تومان میلیارد هزارهشت  از میلیارد 1300 داریم، گفت:

 ،داشت هابانک به بدهی تومان میلیارد 500 و هزار هشت که بانکی بزرگ بدهکار از. است

 یقه ياز سو کالن وي افزود: فساد. یماهکرد وصول تومان میلیارد هزار سه از بیش

 هابررسی در. گیردمی صورت قدرت هايجناح و سیاسی احزاب به متصل سفیدهاي

 و هآورد رکا سر را خودشان هايآدم هابانک در بانکی کالن بدهکاران ،ه استشد مشخص

  .بودند هکرد بنديتقسیم را بانک



    

  اخبار▼ 

 ببریم یاد از را لیبی تجربه نباید: تیلرسون

 اقدام :گفت سوریه، نظام تغییر براي نظامی مداخله احتمال رد با آمریکا خارجه وزیر

 این به پاسخ در او .شودمی منجر ومرجهرج به کشور، یک در حکومت تغییر براي نظامی

 نظامی طریق از سوریه جمهوررئیس »اسد بشار« زدن کنار دنبال به آمریکا آیا که پرسش

اقدام  رژیم تغییر براي آمیزخشونت شکل به وقتی که بودیم شاهد لیبی در: گفت است،

 به و است ومرجهرج پر هم هنوز لیبی وضعیت: افزود تیلرسون .افتدمی قیاتفا چه ،شودمی

 بنابراین،. نیست) نظام تغییر از پیش( ذشتهگ از بهتر امروز لیبی مردم زندگی وضع من نظر

 قبال در واشنگتن رویکرد با بیان اینکه تیلرسون بگیریم. درس گذشته از باید کنممی فکر

 اعضاي همکاري با سوري، روند طریق از که امیدواریم افزود:است،  نکرده تغییر سوریه

 آوریم دست به سیاسی اينتیجه بتوانیم ژنو، روند مسیر از ویژه به و ملل سازمان و ائتالف

  کنند. مشخص را او مشروعیت و اسد بشار سرنوشت سوریه مردم آن در که

 جمهوررئیس به قم نماینده تند کنایه

 وقت مقاومتی اقتصاد براي لباس ست و ریشرنگ  اندازه به اگر: گفت قم مردم نماینده

 به روحانی دستور درباره االسالم ذوالنوريحجت. داشتیم بهتري وضعیت ،گذاشتندمی

 که داشتیم سانتریفیوژ 700 و هزار دو دوفر در: گفت فیوژهایسانتر تخریب در صالحی

 .رسید سانتریفیوژ 44 و هزار یک به تعداد این ؛ اماداشت قرار نآ در باالتر هاينسل معموالً

 تماس اتمی انرژي سازمان رئیس با جمهوررئیس آقاي شدمی جمع هادستگاه این وقتی

 از یک هر براي کندمی اعالم او که کنیدنمی جمع زودتر چرا گویدو می گیردمی

 جمع ايگونه به را آنها دهید اجازه ،است هشد خرج یورو هزار 600 فردو هايسانتریفیوژ

 کارگر اگر دور، بریز بکن« ،بود گفته جمهوررئیس آقاي ؛ اماببیند آسیب کمتر که کنیم

 »بفرستم. تهران از ندارید

  تا انتخابات ▼
  

 دیروز عصر: مدعی شد ،که به جریان اصالحات نزدیک است »نیوزنامه«خبري پایگاه  

 شهردار ،قالیباف محمدباقر با را ايجلسه اصولگرا ايرسانه و سیاسی هايچهره از جمعی

را براي  قالیبافاند این افراد توانستهکه است  از آن ها حاکیشنیده. اندکرده برگزار تهران

 همچنین. مجاب کرده و وي به زودي اعالم کاندیداتوري خواهد کرد انتخابات درحضور 

 خواهند نویسیامن انتخابات در که اندکرده اعالم نیکزاد و قاسمی رستم است، شده شنیده

   .کرد

 جبهه مرکزي شوراي: گفت اسالمی انقالب نیروهاي مردمی جبهه مرکزي شوراي عضو 

 ايگزینه پنج بین از را نهایی گزینه ،دیگر هايمالك و هانظرسنجی بررسی از پس مردمی

 محمدرضا .کرد خواهد انتخاب بودند، کرده کسب را يرأ بیشترین ملی مجمع در که

 یا نهایی گزینهجمهوري براي انتخابات ریاست را ايگزینه هیچ تواننمی فعالً: افزود کاشفی

  .است نشده انتخاب نهایی گزینه که چرا ؛خواند قطعی

 فعالیت در راستاي مجلس سابق نمایندگان از یکی که استآن  حاکی از هاشنیده 

 سیاسی هايچهره از برخی با را هاییرایزنی ،جاريل سا انتخابات عرصه در نژاداحمدي

 سیاسی فعاالن و علما از و داشته قم به هم سفري راستا این در است. وي داده انجام

 این که کنند حمایت انتخابات عرصه در نژاداحمدي آفرینینقش از است کرده درخواست

 شده است. مواجه علما واکنش با درخواست

 مستعفی وزیر ،جنتی علی انتصاب از تدبیر و امید دولت هاي نزدیک بهوزنامهیکی از ر 

 :و نوشت داد خبر روحانی انتخابات ستاد رسانیعاطال کمیته مت ریاستسه ب فرهنگ

 ستاد دبیر عنوان به دولت هم استراتژیک هايبررسی مرکز پژوهشی معاون ،فاضلی محمد

  منصوب شده است. روحانی انتخابات

  کوتاه اخبار ▼

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با  ،یديمؤسردار علی  

 گفت:مخدر  حذف اعدام قاچاقچیان مواد بارهدرمخدر  مواد

مخدر مطرح نیست و  حذف اعدام قاچاقچیان مواد مسئله

اساس خود و بیرا بی مسئلهاین  دهمها تذکر میسانهبه ر

ها ی رسانهزیرا برخ ؛بدون منطق اعالم و مطرح نکنند

با این  .درصدد فراهم کردن فضا براي قاچاقچیان هستند

نه دستگاه قضا و نه دولت به  ،کنم نه مجلسحال اعالم می

اصالحاتی  درصدد ایجادبلکه  ؛نیستند هااعدام حذف دنبال

  .مخدر هستند مجازات مجرمان موادمینه ز در

 در رژیم این ایادي کردند فاش صهیونیستی هايرسانه 

 و سوریه به آمریکا موشکی حمله براي یريگتصمیم

 این اخبار بر بنااند. داشته مشارکت اطالعات آوريجمع

 و یهودي فردي که ترامپ دونالد داماد »کوشنر جرد«

 حمله براي سفید کاخ ترغیب عامل ،است صهیونیست

 صهیونیستی گزارشگران. است بوده سوریه به موشکی

 هايگزارش ارسال با هاصهیونیست کردند فاش همچنین

 تسهیل را سوریه به موشکی حمالت آمریکا، براي اطالعاتی

  .اندکرده

 ایرایران که هواپیمایی فروند 180 از هواپیما نخستین 

 یک تا ،است رسیده توافق به بوئینگ با آنها خرید سر بر

 ترکیش مرجوعی هواپیما، این .آیدمی ایران به آینده ماه

 همچنین .است) ترکیه دولتی هواپیمایی شرکت( ایر

 حضور با ATR بردکوتاه هواپیماي فروند 20 خرید قرارداد

 ایران هواپیمایی شرکت مدیرعامل و شرکت این نمایندگان

  .رسدمی امضا به ایر

سخنگوي کمیسیون آموزش  ،میرزاده میرحمایت 

کنندگان استمجلس گفت: با توجه به اینکه درخو

هاي وزیر در جلسه سخوپرورش از پاوزیر آموزش استیضاح

رئیسه مجلس هیئتاستیضاح به  ،کمیسیون قانع نشدند

 ود.شگیري تصمیم در صحن علنیشد تا براي طرح  ارجاع

 سازمان در آمریکا متحده ایاالت سفیر »هیلی نیکی« 

 کرد: تصریح »انانسی« شبکه با گووگفت در ملل

 نفوذ به دادن پایان داعش، دادن شکست آمریکا هاياولویت

 سوریه جمهوررئیس اسد، گذاشتن کنار و منطقه در ایران

  است.

 سوریه به آمریکا اخیر موشکی حمله به واکنش در 

 انجام هامدت از سپ سوریه و ایران سران تلفنی گويوگفت

 اسد بشار و روحانی میان تلفنی تماس آخرین. شودمی

 .است) یشپ سال چهار( 1392 آذرماه به مربوط

 شده دالري 48 آمریکا ذخایر افزایش با که اوپک نفت 

 این تولید کاهش همچنین و جهان در تقاضا افزایش با بود،

  رسید. دالر 52 به سازمان


