
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 دي 19 شنبه سه 4739 شماره بیستم ـسال 

  

  

  )العالی مدظله(اي  خامنه امام

توانایی مدیریت و احراز مناصب مدیریتی یک نعمت است؛ امروز خداي متعال قدرت ایجاد، 

ت خدمت به مردم و هدایت تغییر و تصحیح مسیر را به ما داده است؛ اگر این نعمت در جه

  کار رفت، این شکر نعمت است؛ اگر در  سمتی که مطلوب دین خداست بهجامعه به 

 )13/2/96(.کار نرفت این کفر نعمت است ین جهت بها

  
  ها تقویت امیدواري در رسانه       روز حرف ▼

انگیزه و اراده ، ها ایمان و باور قلبی به آرمانشک  بی

ترین  براي پیمودن مسیر با امید به آینده روشن، بزرگ

سرمایه اجتماعی و مؤلفه مهم قدرت نرم جمهوري اسالمی 

هاي شدید سیاسی،  تواند در میان تالطم ایران است که می

اي و جهانی  و اجتماعی و تحوالت شتابان منطقهاقتصادي 

ها و  نقطه اتکاي مردم و اطمینان آنها براي تحقق آرمان

  .اهداف عالیه نظام اسالمی باشد

امیدواري به ارتقاي  ،امید به آینده بهتر ایجاد فضاي

امید کار، و کسببه بهبود محیط و فضاي  اطمینانزندگی، 

، اقتصادي ،ام سیاسیحسن ظن به نظبه برقراري عدالت، 

را فراهم » امنیت«و » رضایت« که دو مؤلفه مهم... وقضایی 

هاي توسعه و سالمت اجتماعی  ترین مؤلفه از مهمآورد،  می

است که بیشتر جوامع از کشورهاي در حال توسعه گرفته 

  .تا کشورهاي پیشرفته نیازمند آن هستند

 یهسرما جدي هاي مؤلفه از یکی »اجتماعی امیدواري«

 هاي مؤلفه ساز همبستگی با زمینه که است اجتماعی

 اجتماعی مشارکت و اجتماعی اعتماد چون دیگري،

اي که از پیروزي  موضوعی که در طول چهار دهه .شود می

گذرد، همواره عامل حضور اقشار  انقالب اسالمی می

هاي مورد نیاز انقالب بوده و  گوناگون جامعه در صحنه

اسالمی ایران را از مسیر پر فراز و  توانسته است جمهوري

   .نشیبی که پیش رو داشت، به سالمت عبور دهد

براي حفظ و پایداري امید و انگیزه و تقویت آن، نظام 

اي کشور وظیفه خطیر و سنگینی بر عهده  ـ رسانه فرهنگی

در کنار ایفاي نقش به عنوان زبان گویاي نیز ها  رسانه. دارد

ها،  اي حل مشکالت و رفع کاستیجامعه و نقد سازنده بر

وظیفه دیگري نیز دارند که مرتبط با نظریه مسئولیت 

 خاص طور به و اجتماعی سرمایه اجتماعی است و آن، تقویت

است که با توجه به تعالیم اسالمی و روح  امیدواري و امید

 توان با احصاي دینی حاکم بر جامعه، این مهم را می

  .تبیین کرد مهدویت و معادباوري ا،تقو توکل، چون هایی، مؤلفه

هاي جمعی به ویژه رسانه ملی باید به  در این میان، رسانه

 شناسی نکات مهمی توجه داشته باشند، از جمله مخاطب

 هاي پدیده ترسیم در نمایی واقع و بینیمند، واقع هدف و دقیق

 زندگی هايواقعیت با بیشتر هرچه شدن درگیر اجتماعی،

 امیدآفرین، تقویت هايبرنامه و هاارزش تقویت مردم، روزمره

 انقالب آینده انداز چشم ترسیم بخش،هویت و مثبت عناصر

 دقیق و واقعی بینانه، ارزیابی واقع و روشن صورت به اسالمی

 و هافرصت ضعف، و قوت نقاط شناخت و موجود شرایط از

اجتماعی و  همبستگی خارجی، تقویت و داخلی هاي چالش

 .خودانتقادي ترویج

  پیروزي نزدیک است                     روز گزارش▼ 

 »15اف « جنگنده گرفتن قرار هدف لحظه از فیلمی یمن المسیره خبري شبکه«

 خلبان ستاد سرتیپ .کرد منتشررا  یمن ارتش هوایی پدافند به وسیله سعودي عربستان

 تجاوز ادامه از را سعودي ائتالف ينیروها پیشتر یمن هوایی نیروي فرمانده الشامی، ابراهیم

 خواهد تغییر آینده روزهاي در معادله که بود کرده اعالم و داشته حذر بر یمن حریم به

یمن به مناطقی در خاك  نیروهاي مقاومتهاي موشکی  پیشتر از این، تصاویر پاسخ» .کرد

هایی که  د؛ فیلممنتشر شده بونیز عربستان و نیروهاي ارتش رژیم سعودي در مرز دو کشور 

توان آنها را نمادي براي  تر از یک اتفاق جنگی یا یک پاسخ نظامی است و می بسیار مهم

  سو ایاالت اي که در یک  نشان دادن وضعیت معادالت در منطقه غرب آسیا دانست؛ منطقه

پیمانانش قرار دارند و در سوي دیگر  سعودي و همصهیونیستی و متحده آمریکا، رژیم 

ایستادگی فقیرترین کشور . ن مقاومت قرار دارد که برآمده از انقالب اسالمی استگفتما

براي  دالر عربستان سعودي که سالیانه هزاران میلیارددولت متمول  عربی منطقه در برابر

کند، نتیجه باوري است که انقالب  هاي غربی هزینه می خرید تجهیزات نظامی از دولت

توان با دستان خالی، اما با عزم  نطقه ایجاد کرد و نشان داد میهاي م اسالمی ایران در ملت

ا نیز ایستاد و آنها را هاي مورد حمایت آمریک ترین و مجهزترین دولت و اراده در برابر بزرگ

کند و در محاصره  دریافت نمیکمکی  هیچ کشوريملت یمن در حالی که از . شکست داد

نیروهاي  تکیه بربا  تنهاهاست،  ی به سرکردي سعوديظالمانه زمینی، هوایی و دریایی ائتالف

و دانش فرزندان یمن نزدیک سه سال است که تسلیم دشمنانش قلبی درونی خود با ایمان 

 این جنگ تحمیلی به این کشور صحنه از تغییر معادالت در این کشور نشده است و حاال

هاي  ن جنگ، در فتنههاي دیگر ای گونه که ملت یمن در میدان گوید؛ همان می سخن

سیاسی و کودتاهایی که رژیم سعودي طراحی کرده بود، معادالت را تغییر دادند تا دور 

 .نباشد روزي که پیروزي محور مقاومت را در یمن نیز جشن بگیریم

 اي نشد اهللا خامنه هیچ کس براي پدرم آیت        اخبار ویژه     ▼ 

نی درباره رابطه پدرش با رهبر معظم رفسنجا محسن هاشمی، فرزند مرحوم هاشمی

اهللا  الحرمین با آیت سال قبل که در بین 60، یعنی 1337ایشان از سال : انقالب گفت

اي آشنا شدند، عالقه وافري به ایشان پیدا کردند و در طول مبارزات، دهه اول انقالب  خامنه

تفاوت در . اي بودند هاهللا خامن و دوران رهبري رهبر معظم انقالب، دلسوزترین حامی آیت

طور که  تفکر یا سلیقه نتوانست بین این دو شخصیت افتراق و جدایی ایجاد کند و همان

رفسنجانی نخواهد  هیچ کس براي شخص من آقاي هاشمی« ،معظم انقالب فرمودند رهبر

اي  اهللا خامنه رفسنجانی، آیت اهللا هاشمی هیچ کس براي آیت«، باید به صراحت بگویم »شد

  ».توانست بشود و نمی نشد

  اعتراف ناخواسته روزنامه قانون

کرد شروع اعتراضات در  شاید کسی فکرش را نمی«: در مطلبی نوشت» قانون«روزنامه 

. دي در مشهد، یعنی شهر رقیب انتخاباتی حسن روحانی، به یک آن کشور را در بر بگیرد 7

ته حائز اهمیت همانا بدون رهبر نگرانه درخصوص این اعتراضات، یک نک براي تحلیلی آینده

ها براي تفاوت این جنبش با  ترین نشانه بودنِ معترضان است و شاید این نکته، یکی از مهم

باشد و البته احتماالً همین دلیل، موجبی براي عدم  1388و  1378هاي  اعتراضات سال

ت درباره مطلبی که ناخواسته اعترافی اس» .تداوم بلندمدت حرکت معترضان بوده است

ها و  و مسئولیت این افراد در خسارت 88هاي سال  نقش سران فتنه در امتداد آشوب

  .هایی که به کشور وارد شد آسیب

 



  
  

  اخبار ▼

  طلب ح نماینده اصال توئیت از صهیونیستی رژیم زدگی ذوق

 اظهارات به خود رسمی توئیتر در پستی انتشار با صهیونیستی رژیم خارجه وزارت

بر گفته مقامات  بنا«که نوشته بود  مجلس نماینده فهرست امید در »صادقی دمحمو«

 نشان واکنش ،»ي مباشرت نداشته استا هاي اخیر هیچ عامل بیگانه اطالعاتی در ناآرامی

 یا داشتیم دخالت نفهمیدیم آخر«: است نوشته »فارسی به اسرائیل« صفحه. است داده

 روشن آنقدر ایران هاي ناآرامی در بیگانه عوامل تدخال که است حالی در این» .نداشتیم

 دخالت آنکه براي«: گوید می باره این در آمریکا کنگره سابق نماینده »پل ران« که است

 ایران درباره ترامپ اظهارات به است کافی شود، روشن ایران اخیر اعتراضات در سیا سازمان

 سال کودتاي در سیا سازمان دارد؛ گفتن براي هایی حرف نیز تاریخ البته کنیم؛ توجه

 برنامه یک در پهلوي مسکن وزیر خادم، جواد دیگر سوي از» ...داشت دخالت ایران 1935

 از ما: است گفته و کرده اعتراف کشور در اخیر اغتشاشات در داشتن دست به تلویزیونی

 حرکت آغاز بود قرار و بودیم کرده ریزي برنامه ها اعتراض ساماندهی براي پیش ها ماه

  .کنیم ورود مردم معیشت از بلکه نباشد؛ سیاسی

 !کنند مسئله را پاك می  ها صورت بعضی

در نقد طرح شوراي » تجمعات پاستوریزه«با عنوان خود در سرمقاله  »آرمان«روزنامه 

مصوبه اخیر شوراي اسالمی شهر تهران مبنی بر اینکه شهرداري مکلف است « :تشهر نوش

در  ،مکانی را در پایتخت براي تجمعات اعتراضی شهروندان در نظر بگیردتا یک ماه دیگر 

واقع به نوعی ایده گرفتن از هاید پارك لندن است که در طول تاریخ همواره مرکز برگزاري 

هاي مختلف بوده است؛ اما در وادي امر کامالً مشخص است که این طرح هم  تظاهرات گروه

قانون اساسی است، در عمل نیز  27مخالف روح اصل  در شکل و هم در محتوا ضمن اینکه

 رسد نظر می هبنفس این اقدام مشکلی ندارد؛ اما  گرچها ».قابلیت اجرا نخواهد داشت

در پی  هاي خود و بحث و نقد آن در رسانه »هاید پارك ایرانی«طلبان با مطرح کردن  اصالح

و » اقدام و عمل«ساسی مسئله ا ی که امروزدر حال؛ مسئله هستند پاك کردن صورت

  .است» پاسخگویی به مطالبات مردم«

  ایران اخیر حوادثورود اتحادیه اروپا به موضوع 

محمدجواد «اتحادیه اروپا قرار است از  :گفتوزیر خارجه آلمان » سیگمار گابریل«

. هاي اخیر در این کشور دعوت کند وگو درباره ناآرامی وزیر خارجه ایران براي گفت» ظریف

مسئول سیاست (با فدریکا موگرینی «: افزود ،کرد میوگو  گفت ZDF با شبکه که» ابریلگ«

وزیر خارجه ایران را در صورت امکان، که هفته آینده کردیم  توافق) خارجی اتحادیه اروپا

ما به سرعت حمایت خودمان را از آزادي «: ادامه داد وزیر خارجه آلمان» .دعوت کنیم

» 24 آي«وبگاه » .از آن حمایت کند بایدگفتیم که حکومت ایران هم  تظاهرات اعالم کرده و

جمهور آمریکا که  رئیس» دونالد ترامپ«مشی  آلمان از خطاست به نقل از گابریل نوشته  نیز

، پیروي نخواهد »پس بگیرند«شان را  حکومتتا ها کمک خواهد کرد  به ایرانیاست گفته 

  .دهد میابزاري از مناقشات داخلی ایران هشدار  ها براي استفاده درباره تالش و کرد

  یهئبازي تازه براي تخریب قوه قضا

خبر انقالب با انتشار  اي ضد طلب مجلس و جریان رسانه حالی که یک نماینده شهرت در

با ادعاي دانشجو بودن و دستگیري وي در اتفاقات  »سینا قنبري«مرگ یک جوان به نام 

این فرد هرگز  :یکی از نمایندگان مجلس اعالم کرد ،هستندسازي  اخیر به دنبال جنجال

دانشجو نبوده و تحصیالتش دیپلم است و بنابر اطالعات دریافتی، بازداشت وي نیز ارتباطی 

دلیل ه ب را وي نیروي انتظامی به گفته برخی منابع خبري، .با حوادث اخیر نداشته است

ها و  جوسازي رسانه ،بنابراین. بود دادهیه ئو تحویل قوه قضا کرده حمل مواد مخدر بازداشت

اعالم  »دوم کهریزك« هاي اجتماعی براي بازسازي آنچه محمود صادقی با عنوان شبکه

  .یه شباهت داردئاي روانی علیه قوه قضا کرد، بیشتر به یک عملیات رسانه

  کوتاه اخبار ▼

سعید جلیلی با انتشار توئیتی درباره تبعیض در ادارات ◄ 

به جنگ » تبعیض«شود بدون رفع  نمی«: ها نوشت کو بان

اگر مبارزه با فقر و فساد به نتیجه . فقر و فساد رفت

ها است؛  رسد، به دلیل تبعیض در برخورد و برخورداري نمی

میلیونی هشت مدرك و دو ضامن الزم  5یعنی براي وام 

خواهیم  می اگر! است؛ ولی براي وام هزار میلیاردي یک تلفن

مچنان پشتوانه نظام باشند، باید درهاي پشتی را مردم ه

 ».ببندیم

رفتار : فرمانده کل ارتش جمهوري اسالمی ایران گفت◄ 

آنها همواره . ها درباره اغتشاشات ایران تازگی ندارد آمریکایی

وي . خواهند ریشه انقالب را بخشکانند اند که می اعالم کرده

ون در برابر هر جمهوري اسالمی ایران تاکن: خاطرنشان کرد

اند، موفق عمل کرده و از  ها انجام داده اقدامی که آمریکایی

  .این پس نیز موفق خواهد بود

اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژي اتمی در تماس  علی◄ 

تلفنی با آمانو با هشدار نسبت به عواقب بدعهدي و نقض 

در صورتی که آمریکا : احتمالی برجام از سوي آمریکا گفت

ت برجامی خود را اجرا نکند، تصمیماتی را اتخاذ تعهدا

هاي ایران با  تواند بر روند فعلی همکاري کنیم که می می

  .آژانس تأثیرگذار باشد

نشست امنیتی تهران با موضوع آینده برجام در حالی ◄ 

برگزار شد که جک استراو انگلیسی بار دیگر در ایران دیده 

دم ایران دارد، در حالی اي بدنام در بین مر او که چهره. شد

هاي لوکس تهران حضور پیدا  اي در یکی از هتل در جلسه

 .اي نشد اش رسانه مانند سفر قبلی کرد که حضور او،

: سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه گفت◄ 

جمهور آمریکا براي از بین بردن برجام،  هاي رئیس تالش

ا رسد که آمریکاي ب ممکن است در چند روز آینده به نقطه

الملل باید  جامعه بینبه طور کامل از برجام خارج شود؛ لذا 

  .براي این مرحله آمادگی داشته باشد

توان : وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح گفت◄ 

موشکی ایران هیچ تهدیدي براي دوستان، همسایگان و 

حتی سایرین نیست؛ بلکه صرفاً به منظور مقابله با تهدیدات 

 يارتقا و ریزي شده است و محدودیت برد و برنامه مشخص

  .آن بر همین مبناست

هاي جهان، بر راهکار  رهبر کاتولیک» پاپ فرانسیس«◄ 

تشکیل دو دولت در زمینه مناقشه فلسطین و اسرائیل 

تأکید و از حفظ وضعیت موجود در ارتباط با قدس هم 

  .حمایت کرد

درگیري  در پی: پایگاه خبري العهد لبنان نوشت◄ 

مسلحانه در زندان حائر ریاض، سه شاهزاده و هفت نفر از 

 .نگهبانان زندان کشته شدند


