
  

  

  

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

  1396 دي 9 شنبه 4731 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 بزنند؛ حرف کشور علیه ندارند حق دیگر بوده، یا هست اختیارشان در کشور که کسانی این

   با که باشم پاسخگو باید من باشم، عیمد توانم نمی هست اختیارم در امکانات که اي بنده

  )6/10/96(.ام کرده چه امکانات این

 *** روز بصیرت و میثاق با والیت گرامی باد ،دي 9اهللا  یوم*** 

 اي ماندگار  حماسه              روز حرف ▼

عاشورایی نهم دي ماه در   سالروز حماسه هشتمینامروز 

اي عظیم که بساط هشت ماه  است؛ حماسه 1388سال 

. ـ صهیونیستی را در هم شکست انگلیسی ـ  آمریکایی  فتنه

داشت این روز بزرگ،  یکی از دالیل اساسی براي گرامی

در حفظ انقالب اسالمی و   اسهنقشی است که این حم

نهم دي نشان داد،   در واقع، حماسه. تداوم آن داشته است

راز » بصیرت عاشورایی و پیوند مستحکم مردم با والیت«

رو این روز گرامی  ناپذیري انقالب و نظام است؛ از این ضربه

شود تا اوالً تجدید میثاق مردم و والیت باشد و  داشته می

هاي گوناگون دشمنان مردم و نظام  و توطئهها  ثانیاً نقشه

به عبارتی، نهم دي به منزله مدل . تبیین و تشریح شود

شود تا به دشمن  موفقی از سرکوب فتنه، گرامی داشته می

گري در  گوشزد شود که چنانچه بار دیگر درصدد فتنه

صحنه  کشور، اوضاعاستفاده از  با سوءکشور باشد و بخواهد 

ع خود کانالیزه و مدیریت کند، مردم اهل تحوالت را به نف

ر هاي شوم آن، با حماسه بوده و با نقش بر آب کردن توطئه

  .دیگر وي را ناامید خواهند کرد

نکته مهم در این میان آن است که اگرچه دشمن در 

تقلب در انتخابات، کشور را گرفتار فتنه   به بهانه 88سال 

ل کرده و با بهانه عم تر کوشد پیچیده کرد؛ اما اکنون می

ـ معیشتی در کشور  کردن مسائل و مشکالت اقتصادي

براي مقابله با این راهبرد دشمن نیز باید . آفرینی کند مسئله

ضمن تبیین صحیح، منطقی و واقعی وضعیت کنونی کشور 

ترمیم و  به و مراقبت از اینکه در نقشه دشمن بازي نشود،

اي درونی که ه توانمندسازي نقاط ضعف داخلی و آسیب

در . ساز سوءاستفاده و نفوذ دشمن هستند، اقدام کرد زمینه

واقع، امروز نیز که دشمنان مترصد فرصتی براي ضربه زدن 

ا با همکاري به نظام هستند، بر مسئوالن نظام فرض است ت

کمر همت حل مشکالت کشور  براي دلی نوایی و هم و هم

، قاطع و سریع به هاي انقالبی، مقتضی، صریح ببندند و پاسخ

هاي اعتماد به نظام از بین  مسائل مردم بدهند تا هم زمینه

  .انگیزي بسته شود نرود و هم راه بر هر گونه فتنه

هوشیار همچون همیشه مردم به ویژه جوانان نیز باید 

چرا که بدخواهان مترصد فرصتی هستند تا از نقد و باشند؛ 

اید به شیوه قانونی اعتراض مردم که حق آنها است و البته ب

براي رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده  ،پیگیري شود

مطمئن باشیم دشمن دشمن است و نه تنها به فکر . کنند

آلود  آب گل ازخواهد  بلکه می ؛حل مشکالت مردم نیست

  .ماهی بگیرد

  

 ترین خبر تکراري                       گزارش روز▼ 

در گزارشی اختصاصی از توافق بر سر طرحی یستی ن رژیم صهیونتلویزیو 10کانال «

بنا بر این . محرمانه میان آمریکا و رژیم صهیونیستی براي مقابله با ایران خبر داده است

طرحی «رتبه آمریکایی و صهیونیستی به تازگی در نشستی مشترك  هاي عالی گزارش، تیم

هایی براي اقدام  است کارگروهاند که بر اساس آن قرار  علیه ایران تدوین کرده» راهبردي

این . اي جمهوري اسالمی ایران تشکیل شود هاي منطقه اي و فعالیت علیه برنامه هسته

 21(دسامبر  12صهیونیستی به نقل از چند مقام دولت آمریکا گزارش داده است روز   رسانه

یونیستی وزیر رژیم صه مشاور امنیت ملی نخست» شبات بن مئیر«هیئتی به سرپرستی ) آذر

هاي نظامی، اطالعاتی و دیپلماتیک کابینه اسرائیل،  و با حضور نمایندگان ارشد تمام شاخه

این هیئت در کاخ سفید با تیمی به سرپرستی . اند به صورت محرمانه وارد واشنگتن شده

مشاور امنیت ملی دولت آمریکا و با حضور نمایندگان ارشد کاخ سفید، » مستر هربرت مک«

  ».ي اطالعاتی آمریکا، وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده استها آژانس

ها  سال اخیر است؛ در همه سال 40ترین اخبار حدود  تردید، این خبر یکی از تکراري بی

هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران، دشمنان جمهوري اسالمی از آمریکا تا  و ماه

هاي  اند و اسناد و برنامه ام دور هم نشستههمین کشورهاي کوچک حاشیه خلیج مد

اند و به دنبال آسیب  مشترکی براي متوقف کردن جمهوري اسالمی ایران تدوین کرده

ن نیروهاي خود به ثمر اند که ملت ایران با خون دل و اهداي بهتری رساندن به انقالبی بوده

ن جمهوري اسالمی و تر از این خبر، شکست و ناکامی دشمنا اما تکراري نشانده است؛

یکی پس از دیگري نه خارجی  يها چینی ها و دسیسه ملت ایران است؛ همه برنامهپیروزي 

تنها به هیچ تبدیل شدند؛ بلکه بر قدرت و اقتدار جمهوري اسالمی ایران افزوده شد تا 

به اثبات ضربه زدن به این کشور را ندارند و مشخص شود دشمنان خارجی و بیگانگان توان 

از سوي مسئوالن و  در داخل ساند که به انقالب اسالمی آسیبی نخواهد رسید مگرر

  !کنند میمنصبانی که خدمت و تالش براي حل مشکالت مردم را فراموش  صاحب

  ایران در اغتشاش از حمایت آمریکا              ویژه راخبا▼ 

تجمع مالباختگان دن دستاویز قرار دابا  شدیداللحن اي بیانیه در آمریکا خارجه وزارت

 ترامپ دونالد پیش ماه چند ادعاهاي مجدد تکرار به ،مؤسسات مالی در چند روز گذشته

. است ومرج هرج و خونریزي ایران، خشونت، اصلی صادرات شد، مدعی ایران پرداخت و علیه

گفتنی ! کنند حمایت ایران مردم از علناًاست  خواسته ها ملت تمامی از همچنین واشنگتن

 صورت تجمعات مطالبات که دهند نشان داشتند تالش ضدانقالب هاي رسانه اگرچه ،ستا

 بسیاري که است آن از حاکی میدانی هاي گزارش اما ؛است سیاسی روزهاي اخیر در گرفته

 این لیدرهاي سیاسی شعارهاي مشاهده با ،بودند معترض ها گرانی وضعیت به که مردم از

  .نشوند همراه شعاردهندگان با که دادند ترجیح تجمعات،

  !مثل اپوزیسیون حرف نزنید

 شدم ناراحت خیلی«: گفت جهانگیري، اظهارات برخی از انتقاد با غالمحسین کرباسچی

 آویزان اگر. هستند آویزان مدیر عده یک گفته کنیم می انتقاد که ما مثل هم جهانگیري که

 اگر. نزن حرف ها زیسیوناپو مثل گفت رهبري که طور همان و کن شان عوض هستند،

: افزود وي» .کنید شان عوض کنید، کار گذارند نمی و هستند دولت آویزان مدیران از اي عده

» .نبرد کار به ماضی فعل آن در و بکند سخنرانی بار یک ماهی خواهیم می روحانی آقاي از«

 معلوم که ها دادن خطاب نوع این جاي به«: گفت روحانی، اظهارات به اشاره باهمچنین  وي

 خصوصی حریم وارد بگو اطالعات وزیر به هستند، دیگري افراد یا مردم آن مخاطب نیست

  ».نشوند مردم



  

  اخبار▼ 

  درمانی حرف به جاي عملی پاسخگویی

 حوادث به نسبت خود اینستاگرام نظام در مصلحت تشخیص مجمع دبیر رضایی، محسن

به  عملی پاسخگویی« عنوان با یادداشتی رد و داد نشان واکنش مردم اعتراضات و اخیر

 اما است؛ جدي اعتباري و مالی مؤسسات چالش و گرانی مشکل :نوشت »درمانی حرف جاي

 منقضی شعارهاي با نباید مجلس و دولت .است حل  قابل درونی هاي توانمندي به اتکا با

 هوشیار ما معترض مردم: ادامه نوشت در رضایی. کنند خالی شانه مسئولیت بار زیر از شده،

 منافقین از است ممکن اعتراضی هر در .کنند می جدا معاندین از را خود صف و هستند

 هم مقابل در کنند، نمی تکرار را آنها شعارهاي مردم ولی شوند؛ وارد گران فتنه تا گرفته

. کرد جبران شود نمی حرف با را ها ناکارآمدي کنند، حل را مشکالت ها مجلسی و ها دولتی

 کار مردم درآمد رفتن باال بدون اقالم دیگر و سوخت سازي گران: کرد تصریح همچنین وي

  .بدهند کننده قانع هاي پاسخ مردم اعتراضات به مجلس و دولت نیست، درستی

 از زبان وزیر تعاونبگیران قطعی  یارانه

شاخص کف درصد حداقل دستمزد را  70وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ،علی ربیعی

بگیران سال بعد،  بر همین مبنا سرفهرست یارانه :حمایت اجتماعی دانست و گفت

 300میلیون و   8تعداد این افراد به . مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند

گروه  ومیلیون زن سرپرست خانوار ، سه بگیران گروه دوم یارانه: وي افزود. رسد هزار نفر می

که با حداقل دریافتی و  دانست  بازنشستگانیرا گروه چهارم ربیعی . هستندن سوم روستاییا

گروه پنجم : وي ادامه داد. ر هستندمیلیون نف 8/4حدود  که کنند امکانات زندگی می

میلیون نفر را پوشش  7/1و  که توانایی انجام کار ندارند هستند بسیجیان و ایثارگرانی

هاي  گروه اي داراي بیماران خاص، افراد دچار سوءتغذیه ومضاف بر اینها خانواره .دهند می

میلیون نفر  41تا  40که سرجمع همه این چند گروه بین کنند  یارانه دریافت می  همدیگر 

  . شوند بگیر حذف می شود و بقیه افراد یارانه را شامل می

  !درجه در قبال برجام 180چرخش 

 اینکه«: نوشت »مدعیان وارونه نعل« عنوان با یادداشتی در »بهار«طلب  اصالح روزنامه

 مشکالت تورم، حل کنترل تورم، نرخ کاهش آمد؛ همچون وعده کلی با روحانی دولت

 و قومی هاي اقلیت و زنان تر پررنگ بیشتر، حضور ها، آزادي تحریم رفع طریق از اقتصادي

 بندي لویتاو و زیستی محیط مشکالت حل مدیریتی، کالن هاي گیري تصمیم در مذهبی

 قول به که آنجا از نیست؛ ولی پوشیده کسی بر ...و کشور واقعی نیازهاي براساس بودجه

 شیرین از عمل در نیز امید و تدبیر ماند، دولت می عسل بی زنبور به عمل بی سعدي عالم

 رسیدن بست بن به که هاست کنش گونه همین رهاورد از. مانده ناکام مردم این کام کردن

شود که جریان اصالحات و  این ادعا در حالی مطرح می» .بود بینی پیش بلقا برجام

هاي آن در روزهاي امضاي برجام از معجزه در حل مشکالت اقتصادي با وجود برجام  رسانه

  .گفتند سخن می

  طلبان اشتباه نابخشودنی دولت از نظر اصالح

 در تازگی به ششم، لسمج مستعفی نمایندگان از و طلب اصالح فعال راد، کیانوش محمد

 دولت در او نقش و جهانگیري اسحاق درباره »امروز آرمان« روزنامه با مصاحبه از بخشی

 و داند نمی طلب اصالح را خود که جریانی به دادن قدرت«: است گفته روحانی جمهور رئیس

. شدبا درستی استراتژي تواند نمی بوده، دولت در طلبان اصالح محدودسازي خیال در بعضاً

 باید روحانی آقاي. است رو پیش مشکالت با برخورد در دولت قوت نقطه جهانگیري اسحاق

 علت همین به. دهد ادامه دولت پایان تا را خود طرفانه بی و میانه اعتدالی، مشی بتواند

 شود، می شنیده کم و بیش آنچه اساس بر اگر جمهور رئیس اول معاون قدرت شدن کمتر

  ».بود خواهد دولت سوي از نابخشودنی یاشتباه باشد، درست

 

  کوتاه اخبار ▼

: گفت مجلس اقتصادي کمیسیون عضو »آقاپور«◄ 

 افزایش از جلوگیري براي را طرحی نمایندگان از تعدادي

. کردند تدوین 97 بودجه در انرژي هاي حامل قیمت

 فرمول که هستند این دنبال به طرح این در نمایندگان

 افزون که کنند ارائه انرژي هاي حامل قیمت براي را جدیدي

 هاي حامل قیمت در را زیادي و یکباره افزایش اینکه بر

 به را ها قیمت بتوانیم حال عین در باشیم، نداشته انرژي

  .کنیم نزدیک فوب

 دومین در عراق :کرد اعالم العراقیه دولتی شبه تلویزیون◄ 

 عربی با پارلمان به موسوم تشکل دوم دوره از نشست

 کشورهاي داخلی امور در ایران دخالت مدعی اي که قطعنامه

 توصیف تروریستی گروهی را لبنان اهللا حزب و شده عربی

 است، حاکی ها گزارش. است کرده مخالفت بود، کرده

 نام درج و »ایران هاي دخالت« موضوع با مذکور قطعنامه

 مطرح تروریستی هاي سازمان فهرست در لبنان اهللا حزب

  .تاس شده

و از سران  ملی اعتماد حزب دبیرکل کروبی، مهدي ◄

نماینده  ،حضرتی الیاس به خطاب اي نامه  فتنه طی

 حزب اجرایی شوراي است خواسته او از طلب مجلس اصالح

 است، با شده اشاره نامه این در. دهد تشکیل را ملی اعتماد

 مدیریت براي نیا منتجب رسول تمایل نداشتن به توجه

 به توجه با مسئولیت این ملی، اعتماد حزب اییاجر شوراي

  .است شده واگذار او به حضرتی الیاس سوابق

 و  آموزش کمیسیون سخنگوي میرزاده، مایتمیرح◄ 

 بودجه وضعیت: گفت مجلس شوراي اسالمی تحقیقات

در  وي. نیست بخش رضایت 97 سال براي پرورش و آموزش

 حدود 96 سال نپایا در پرورش و  آموزش: این باره افزود

 که داشت خواهد معلمان به بدهی تومان میلیارد هزار 10

 بدهی این نکند، مشخص را آن تکلیف امسال پایان تا اگر

  .خواهد شد منتقل 97 سال به

براساس آمار مقدماتی گمرك از تجارت خارجی هشت  ◄

کشور جهان  16تن فالسک از  909ماهه، بیش از هزار و 

 4 ،براساس واردات این حجم فالسک .وارد ایران شده است

که  هدالر ارز از کشور خارج شد 620هزار و  224میلیون و 

 867هزار و  653میلیون و  998میلیارد و  20بالغ بر 

  . تومان در آمار گمرك به ثبت رسیده است

میزان  :یک منبع آگاه براساس آمار تانکرها اعالم کرد ◄

یان عمده آسیایی در مشتر به دستواردات نفت خام ایران 

درصد کاهش یافت و به کمترین حجم از  29ماه نوامبر 

در مجموع طی ماه گذشته چین، . رسید 2016آوریل سال 

میلیون بشکه در روز از  36/1 ژاپن، هند و کره جنوبی

  . ایران نفت وارد کردند


