
  

  

  

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

  1396 دي 26شنبه  سه 4744 شماره بیستم ـسال 

  )العالی لهمدظ(اي امام خامنه

 هاي تجربه از اخیر  دهه چهار هاي موفقیت در »ملی وحدت و انسجام  کننده تعیین تأثیر«

 البته کرد؛ استفاده کشور  اداره در موفق  تجربه این از باید است؛ اسالمی جمهوري

  .ندارد ها دستگاه هاي سیاست با مخالفت اعالم با منافاتی »وحدت«

)22/3/96( 
  

  !مراقب گفتارمان باشیم            روز حرف ▼

شاهد دعواهاي  گاهی اخیر، هر از چند هاي در سال

و  مسئوالن عالی کشور ،لفظی و بگو مگوهاي مسئوالن قوا

برخی مسائل هستیم  زمینهدر  هاي شناخته شده شخصیت

هاي جمعی  دهند از تریبون رسانه ترجیح می گویاکه 

خی از اگرچه شاید در بر! همدیگر را به چالش دعوت کنند

مورد خطاب قرار  طور مستقیم مسئولیه این اظهار نظرها ب

که در مواردي نیز  هاي روشن و معناداري اما کنایه ؛نگیرد

شود که افکار عمومی  بیان می ،خارج از دایره انصاف است

این نوع مواجهه  .تواند آنها را فهم و تجزیه و تحلیل کند می

ایجاد یک تنش ناخواسته در  سببکارگزاران با یکدیگر 

  . شود آن در بین اذهان عمومی می تبع به اي و فضاي رسانه

نظام و کشور همواره دلسوزان  سؤالاولین  ،میانن در ای

در  که طبیعی هم هست چرا مباحث اختالفی این است که

شود و الجرم  جلسات مشترك و محرمانه حل و فصل نمی

که  در حالی !ها کشیده شود؟ باید به فضاي عمومی و رسانه

 سازوکارهاي قانونی براي حل و فصل این مسائل در قانون

  .استبینی شده  اساسی و ساختار نظام اسالمی پیش

در سفري  پیشها  سال ،کرد سیاسیون نقل می یکی از

حداقل سازوکار که  ـ که به یکی از کشورهاي همسایه

یکی از مسئوالن آن  ،داشتیمـ  نداردهم  را ساالري مردم

ن کشور ما در کشور این مطلب را مطرح کرد که مسئوال

دهند و وقتی  شان را انجام می جلسات داخلی خود دعواهاي

د، با لبخند با یکدیگر برخورد شون از جلسه خارج می

عکس قضیه صدق ) ایران(شما ولی در کشور کنند؛ می

جلسات غیررسمی  در دولتمردان و مسئوالن که چرا کند؛ می

ان را ش زنند و دعواها و اختالف نظرهاي به هم لبخند می

ها مطرح  بیرون از جلسات در معرض افکار عمومی و رسانه

  ! کنند می

ن براي واقعیت این است که تالش هر یک از مسئوال

هاي علنی نه تنها دردي  گیري اثبات حقانیت خود در موضع

بلکه به افزایش فشارهاي روانی بر  کند؛ از مردم دوا نمی

اعتمادي را  بیشود که به نوعی ناامیدي و  جامعه منجر می

که همان خواست  مدت به همراه خواهد داشتازدر در

ن باید مسئوالن نظام در ای ه،به نظر نگارند .دشمن است

سی کنند که انقالب تأ فرزانه و حکیمهم به رهبر  زمینه

 در آنچه دهم یک گویم، می علنی گاهی من آنچه« :ندفرمود

 گاهی شود؛ نمی هم کنیم می عرض آقایان با خاص جلسات

  »...کنیم می دعوا گاهی دهیم، می هشدار

  تر از سرنوشت برجام کننده نگران                 گزارش روز▼ 

شدت مراقب روابط خود با قاره سبز بوده و   ایران باید به« :نویسد می »شرق«روزنامه 

که آمریکا با توسل به آنها موضوعاتی مانند برنامه موشکی، تحوالت منطقه و حقوق بشر را 

تالش براي حل مشکالت منطقه با . درصدد دورکردن اروپا از ایران است، مدیریت کند

جمله عربستان سعودي حتی در این شرایط بسیار بد  مشارکت کشورهاي تأثیرگذار و از

هاي سیاسی و  رفت از مشکالت داخلی در زمینه سازي برنامه موشکی و برون روابط، شفاف

و براي  مریکا تقویت کندتواند مواضع اروپا را در حمایت از ایران و فشار بر آ تصادي، میاق

 هکنند اما آنچه در این میان نگران .کند را انتخاب می »بدترین وضعیت برجام«آن تیتر 

بلکه برعکس ادامه تالش و توصیه براي  ؛نتیجه بودن آن نیست وضعیت بد برجام و بی ،است

هاي غربی به  با وضعیت فعلی آن و عدم تعهد طرف برجام منظور حفظ بههزینه کردن 

تر و  خطرناك. جان این توافق است و دمیدن روح در کالبد بی شان در قبال آن وظایف

هایش براي کشور این مسئله است که همان  ها و عبرت تر از برجام با همه هزینه کننده نگران

زمانی که سعید جلیلی و کاترین اشتون در غیاب  اعتدال،جریانی که پیش از آغاز دولت 

پی یادداشت و سرمقاله  در پی ،بردند اي را پیش می نماینده آمریکا در آلماتی مذاکرات هسته

 رودررويبراي به نتیجه رسیدن مذاکرات باید  ،رساندند که اروپا را رها کنید به چاپ می

در برابر آمریکا  یازدهم لتدو روي کار آمدن با جمهوري اسالمی اینکه تا آمریکا نشست

 حال. بینیم برجام امضا شد و نتیجه شد آنچه امروز می و نشست و مذاکرات را پیش برد

آمریکا را رها کنید و اروپا را  ،کنند نویسند و توصیه می پی مقاله می در ها پی همان رسانه

دگان سعودي را اکنند براي حفظ برجام شاهز حتی توصیه می اینکه تر از آن عجیب ؛دریابید

 بلکهیا پایان یافتن برجام نیست؛  نباقی ماند آنچه موجب نگرانی است !هم راضی نگه داریم

  . ماست يهایی است که نتیجه توصیه و تدبیرشان پیش رو ها و رسانه داري جریان میدان

 !ها پیمایی راه در مردم شرکت از انتقاد                ویژه اخبار▼ 

کنندگان  پیمایی راه از که سؤالی« :عجیب نوشت یادداشتی در »بهار«لب ط اصالح روزنامه

 ها خیابان در دیگر معترض مردم که حاال است، این پرسید باید) اخیر اغتشاشات علیه(

 خواهید می چگونه دارید؟ مسئوالن گوش به ها کاستی و کم رساندن براي راهی چه نیستند

 بینید، می که را ها سرخوردگی و نارضایتی موجود، شرایط کنید؟ پیگیري را مردم مطالبات

 منزله به خیابان در ما حضور بگویید و کنید گوشزد مسئوالن به را آنها خواهید می چگونه

 اي چاره و بودند ناراضی شرایط از مردم که وقت هر است قرار آیا نبود؟ شماها عملکرد تأیید

 خیابان در شماها نداشتند، مسئوالن به شان صداي رساندن براي کردن اعتراض جز به

 مسببین ها، اعتراض با مخالفت طرفه یک کار این با آیا بدهید، را آنها جواب و شوید حاضر

 »کنید؟ نمی مبرا پاسخگویی از را ها نابسامانی این

  پدرم نداشت فوت اثري بر رادیواکتیو                                   

 و بود قلبی ایست پدرم فوت علت: گفت تهران شهر ايشور رئیس هاشمی، محسن

: وي افزود. بود خواهرانم و برادران هاشمی، محمد هماهنگی با ایشان احیاي عملیات توقف

کالبدشکافی  به که بود موضوعی است، داشته علتی چه مشخص طور به  قلبی ایست اینکه

: محسن هاشمی افزود. نشد امانج کالبدشکافی زمان آن خاص شرایط دلیل به و داشت نیاز

 خانواده به ملی امنیت عالی شوراي دبیرخانه سوي از نیز بدن در موجود رادیواکتیو بحث

 اگر شاید است؛ داشته اثري فوت بر رادیواکتیو توان مطرح کرد که این را نمی اما شد؛ اعالم

  ».بود بهتر شد، نمی مطرح ها رسانه در مسئله صورت این



  

  اخبار▼ 

 سازي ضدانقالب پروژه کشتهت شکس

هاي ضد انقالب  در رسانه »قهرمانی سارو« نام به  فردي شدن کشته  خبر تازگی به 

در  اما شده است، کشته اخیر اعتراضات جریان در وي اند، مدعی شده اي عده و شده منتشر

 سال در فرد یک ترور براي تالش و کومله تروریستی  گروهک با ارتباط دلیل به  حقیقت او

 حبس سال پنج تحمل به قضایی مراحل طی و بازداشت امنیتی هاي دستگاه به دستور 91

 .شود می آزاد زندان از سال دو گذراندن از پس اسالمی رأفت دلیل به  اما شود؛ می محکوم

 اندکی و پیوسته کومله گروهک به دوباره آزادي از پس وي کرده است، اعالم »سارو« پدر

درباره نحوه  هم سنندج فرماندار .کند میمجهز  سالح به گروهک وي را همین هم، بعد

 ارعاب و تهدید جمله از متعدد سوابق داراي سارو قهرمانی«: گوید می کشته شدن او

 زورگیري به اقدام از پس ماه دي 4 روز» .است بوده غیرمجاز سالح حمل و شهروندان

  .دارد وجود نیز آن مستندات که شود می تهکش مأموران، با درگیري جریان در مسلحانه

 رسید بحرانی مرحله به غزه اقتصاد

 در اقتصادي اوضاع شدن وخیم به نسبت صهیونیستی رژیم امنیتی و نظامی منابع

 از غزه در اقتصادي وضعیت است، داده هشدار امنیتی مقام یک. دادند هشدار غزه منطقه

 بد اوضاع شدن تر وخیم و تداوم این وضعیت است که کرده نیل صفر زیر به صفر

 غزه در اقتصادي انفجار یک به بلندمدت در تواند می غزه نوار در اقتصادي هاي زیرساخت

 نقطه این در بیکاري نرخ و نیست شرب قابل غزه آب درصد 95 حاضر، حال در .شود منجر

 جمعیت نفر میلیون دو حدود که غزه نوار ،گفتنی است .است درصد 50 به رسیدن حال در

  .قرار گرفته است صهیونیستی رژیم تحت محاصره 2007 سال از دارد،

  قدس آستان به هنري آثار واقف ترین بزرگ

 با) ع(رضوي قدس آستان تمخطوطا اداره رئیس نیا، نوري محمدحسن االسالم حجت

 تاکنون انقالب معظم رهبر: آستان گفت این به انقالب معظم رهبر اهدایی نسخ به اشاره

 قدس آستان به عکس و کتاب و سنگی چاپ خطی، نسخ جمله از اثر هزار 18 از بیش

 وي. هستند رضوي قدس آستان در هنري آثار واقف ترین بزرگ ایشان. اند کرده اهدا رضوي

 که کرد اشاره قرآنی به توان می شده، اهدا ایشان سوي از که نفیسی آثار جمله از: داد هادام

 تذهیب که مستعصمی است یاقوت به متعلق گفت، توان می اثر خط هاي ویژگی به توجه با

  .است ممتاز نیز اثر این

 !شد جمهور رئیس منتقد هم کرباسچی

 همه مسئوالن«: نوشت »اعتماد« روزنامه در یادداشتی در »کرباسچی غالمحسین«

 اما بشناسد؛ را مردم هاي خواسته و نیازها باید جمهور رئیس شخص اول وهله در و اجرایی

 و لفظی رویارویی به هایش سخنرانی در مسائل به نسبت نباید جمهور رئیس واکنش تمام

 و اه شخصیت از برخی باالخره. یابد تقلیل رقیب جناح هاي شخصیت با کالمی جنجال

 جمهور رئیس به صمیمانه توان می جا همین ...هستند روحانی آقاي منتقد سیاسی فعاالن

 چندان شان منتقدان براي ایشان ناحیه از تعابیر برخی بردن کار به که کرد گوشزد عزیز

 شرایطی چنین در او. باشد مؤثر عملی صورت به تواند می جمهور رئیس ...نیست خوشایند

  »...شود ظاهر تحلیلگر یک مقام رد نباید

  جان باختند اولیه دقایق در سانچی نفتکش کارکنان

 انفجار حجم: جمهور درباره حادثه نفتکش سانچی گفت علی ربیعی، نماینده ویژه رئیس

 روي افراد رفتن بین از سبب سمی هاي گاز و کشتی شدن ذوب و آتش باالي میزان و

 مختلف هاي پراکنی شایعه: ربیعی افزود. شده است اولیه دقایق و ساعات در سانچی نفتکش

این : وي گفت. است محض کذب شمالی کره سمت به بار حمل و موشک برخورد جمله از

 در پروتکل بدون و کردم عمل دیپلماتیکم عرف از خارج بنده که بود عظیم قدر آن اتفاق

 در روز یک حتی کنند، می ودهبیه هاي اظهارنظر که افرادي. یافتم حضور چین عملیات اتاق

  . اند نبوده کشتی چنین
  

  کوتاه اخبار ▼

 با آبیاري نوین هاي سامانه طرح مجري ،زارع عباس ◄

 پروژه 16 از یکی آبیاري نوین هاي سامانه کهاین به اشاره

 ساله 10 برنامه: گفت است، مقاومتی اقتصاد در دار  اولویت

 مقاومتی اقتصاد ستاد به کشور آبیاري نوین سامانه طرح

 معظم رهبر و دولت اینکه بر کیدتأ با وي .است شده ارائه

 کنند، می حمایت نوین آبیاري هاي طرح اجراي از انقالب

 دالر میلیون 500 ملی صندوق از 95 سال در :داشت بیان

  . یافت تخصیص دالر میلیون 300 امسال و

آن  اساس بر که را جدولی 97 سال بودجه دولت در ◄

 دولتی غیر سساتمؤ و نهادها به تومان میلیارد 200 حدود

 برخی هاي زیرفصل در را آنها بودجه و حذف ،کرد می کمک

 تصویب و نمایندگان پیشنهاد با! داد قرار ها وزارتخانه

 غیر سساتمؤ و خاص نهادهاي به کمک تلفیق کمیسیون

 براي ودجهب این و شد حذف آموزشی و فرهنگی دولتی

 یارانه صورت به معلوالن و رزمندگان مسکن وام سود

  .یافت اختصاص

 جدید سناریوي ،کرد اعالم سوریه خارجه وزیر معاون ◄

 شمال در نفري هزار 30 نظامی نیروي تشکیل در آمریکا

 آمریکایی سناریوهاي سایر همانند کردها، همکاري با سوریه

 وگو گفت در »دمقدا فیصل« .شد خواهد مواجه شکست با

 هماهنگ و همسو آمریکایی سناریوي این :افزود المیادین با

 سایر همانند و است سوریه در اسرائیلی سناریوهاي با

  .بود نخواهد موفق آمریکا قبلی سناریوهاي

 اینکه بیان با روسیه خارجه وزیر »الوروف سرگئی« ◄

 این کشور واست  برجام بردن بین از ترامپ، اظهارات هدف

 جهان و است خود هاي اولتیماتوم کردن دیکته دنبال به

 راستاي در مسکو« :کرد تصریح پذیرد، نمی را چندقطبی

 روسیه اولویت برجام حفظ .کرد خواهد تالش برجام حفظ

  ».است میالدي 2018 سال در

 اسالمی شوراي مجلس تلفیق که کمیسیون حالی در ◄

 سال در نفر میلیون33 یارانه حذف براي دولت پیشنهاد

 کمیسیون رئیسه هیئت اخیر جلسه در ،کرد تصویب را 97

 و الریجانیعلی  حضور در دولت اقتصادي تیم با تلفیق

 یارانه حذف در است هشد توصیه دولت به روحانیحسن 

 .نکند عجله مردم

 تهیه بر عالوه: گفت سپاه زدایی محرومیت قرارگاه دبیر ◄

 کمیته کمک با کشور سراسر در جهیزیه 8000 از بیش

 2000 از بیش سپاه ،)س(رقیه حضرت مؤسسه امداد و

 خریداري محروم مناطق براي مستقل شکل  به نیز جهیزیه

  .است کرده

 هاي گوشی فروشندگان اتحادیه رئیس ،درستی ابراهیم ◄

 میلیارد هزارسالیانه دو : گفت جانبی لوازم و همراه تلفن

 آن ودس که شود می هزینه همراه تلفن قاچاق بابت تومان

  .رود می قاچاقچیان جیب به


