
  

  

  

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

  1396 بهمن 10 شنبه سه 4754 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

توانند روي  و نخبگان و قشرهایی که می مسئوالنپیشرفت این است که  ترین موانع یکی از مهم

 هاي مردم را هاي دیگران اثر بگذارند، در شناخت مشکالت مردم اشتباه کنند و خواسته ذهن

 توانند روي افکار مردم به که می ، برجستگان و کسانیمسئوالنباید نخبگان، . درست نفهمند

 )21/7/82(.اثر بگذارند، به این نکته توجه کنندراحتی  

  
  آمریکا جدید بازي شب خیمه      روز حرف ▼

ولت آمریکا قصد دارد در از هفته پیش اعالم شد، د

هراسانه خود سفیران کشورهاي  هاي ایران راستاي سیاست

 و قطعات عضو شوراي امنیت را به واشنگتن دعوت کند

 جنبش اعضاي براي ایران کند از که ادعا می هایی را موشک

 به ده و به عربستان شلیک شده است،یمن فرستا انصاراهللا

ترامپ با دونالد ضیافت ناهار  .دهد نشان ها دیپلمات این

 البته به گفته خود او براي خلع که شوراي امنیتنمایندگان 

 کننده ثبات بی هاي فعالیت با مقابله  شمالی، کره اي هسته سالح

 با مبارزه و سوریه در ها درگیري پایان منطقه، در ایران

 تکرار اظهارات ضدنشستی براي به برگزار شده بود،  وریسمتر

 ایاالت سفیر هیلی، نیکی. مقامات آمریکایی تبدیل شدایرانی 

این نشست پس از  طراحکه گویا  ملل سازمان در متحده

 ها براي خبرنگاران بود، در پاره نمایش مضحک این آهن

 دیگر تشویق حال در متحده ایاالت«  :شد مدعی سخنانی

 علیه گیري موضع براي ملل سازمان امنیت شوراي اعضاي

 دیدگاه از که توافقی است؛ ایران اي هسته توافق

 بر همچنین ما. است نامطلوب توافقی ترامپ جمهور رئیس

 این اي غیرهسته تخلفات دیگر و ایران موشکی برنامه نابودي

    ».ایم شده متمرکز کشور

اند؛ اول  ف برگزار کردهبا دو هد را ها این نمایش آمریکایی

خواهد با این کار اعالم کند جمهوري  اینکه دولت ترامپ می

هاي بالستیک  موشکاسالمی ایران با دستیابی به توانمندي 

 برنامه با مرتبط هاي تحریم مربوط به رفع 2231قطعنامه 

؛ از این رو باید اقدامات  است ایران را نقض کرده اي هسته

دوم . انجام شودن توان موشکی ایران عاجل براي محدود کرد

اینکه با گرد هم آوردن سفراي کشورهاي عضو شوراي 

هاي آنان منتقل کند  خواهد این پیام را به پایتخت امنیت می

جدي است و ) برجام(اي  که آمریکا در خروج از توافق هسته

  . خواند فرا میآنها را به همراهی در این اقدام 

کنند که  دعا را در حالی مطرح میها این ا اما آمریکایی

سعود در تجاوز به یمن پس از حدود  ائتالف تحت رهبري آل

اي نرسیده است؛ بلکه به دلیل  سه سال نه تنها به نتیجه

رود تا به  می متحدانشهاي نامعقول عربستان و  سیاست

سعود  آمریکا و آل. باتالقی دیگر براي آمریکا تبدیل شود

زنی  اي جز اتهام بار خود چاره خفت هاي براي جبران شکست

به ایران ندارند؛ چرا که اعتراف به مقاومت و ایستادگی مردم 

یمن و شکست از آنها هزینه سنگینی براي آنها در صحنه 

  .المللی خواهد داشت بین

 !خطر سقوط                         گزارش روز▼ 

معنا و عبارتی است که رهبر ؛ این »کند وقتی نخبگان سقوط کنند جامعه سقوط می«

و آن فتنه پیچیده  88معظم انقالب در سخنانی متعدد درباره حوادث پس از انتخابات سال 

اي در جایگاه مسئول جمهوري اسالمی، استاد دانشگاه  بیان کردند؛ به این معنا که وقتی عده

مسیر صالح شوند، خالف  اي و القابی از این دست در جامعه شناخته می و چهره رسانه

گویند و خطاي  گیرند، دروغ می گونه که باید موضع نمی کنند یا در موقع ضرور آن حرکت می

دار کرده و باعث  دانشی و خطا خدشه محاسباتی دارند، اعتماد عمومی را با تکیه بر همین بی

یکی از همین رفتارهاي غلط و اشتباه که . شودد در مسیر تعالی کشور مانع ایجاد نشو می

شوند،  دهد برخی افراد که به منزله نخبه و همه چیز دان به جامعه معرفی می نشان می

به سوي  آن را و به جاي حرکت دادن جامعه به سمت مسیر صالح،! چقدر اشتباه دارند

عملکرد و رفتارهاي صادق زیباکالم در ماجراي زلزله کرمانشاه ! کنند ها هدایت می راهه بی

وارد ماجرا  ،ابتداي ماجرا بدون آنکه اطالعاتی دقیقی داشته باشد است؛ آقاي استاد همان

شد و علیه نیروهاي امدادي از جمله هالل احمر موضع گرفت و شماره حسابی را براي 

اگرچه اظهاراتش با روشن شدن واقعیات و فشار . هاي مردمی اعالم کرد آوري کمک جمع

سند دیگري این  با چاشنی کنایه و سخنان بیافکار عمومی به عذرخواهی از این نهاد، البته 

، اما توانست مبلغ قابل توجهی را در این (!)بار علیه صداوسیما و جریان اصولگرا منتهی شد

این ماجرا گذشت تا اینکه وي چند روز پیش اعالم کرد همچنان تمام . آوري کند زمینه جمع

) روستاي نمونه(ک دهکده امید هاي واریزي مردم در حسابم است و قصد دارم با آن ی پول

این ادعا در کنار خبر مشکالت مردم در سرماي زمستان در آن مناطق را بگذارید ! بسازم

فحه شخصی خود در توئیتر زیباکالم در زمان اعالم شماره حساب در ص جمالتی کهکنار 

عالوه مردم زده حکایت از نیازهاي اولیه گسترده دارد، به  تصاویر مناطق زلزله« بود نوشته

کنم تا با کمک معتمدین  منطقه بسیار فقیر و محروم هستند، بنده شماره حسابم را اعالم می

با کنار هم نشستن این موارد اهمیت سخن و نکته رهبر معظم  ؛».منطقه به آنها کمک کنیم

  .توان احساس کرد انقالب پیش روي ماست و خطر سقوط را می

 اند طلبکار هم شده، نددر لطمه زبه کشو            ویژه راخبا▼ 

عضو کمیته پیگیري رفع حصر فراکسیون امید در اظهاراتی طلبکارانه  ،غالمرضا حیدري

آید حاکمیت هم به این نتیجه رسید که ادامه حصر جز خسران  به نظر می«: گفته است

مه امیدواریم رفع کامل حصر اتفاق بیفتد و ه ...براي منافع ملی عایدي نخواهد داشت

همچنین امیدواریم حاکمیت . وآمد کنند راحتی رفت  دوستان و اقوام محصوران بتوانند به

 ،گفتنی است» .جمهوري اسالمی به سمتی برود که دیگر زندانی سیاسی نداشته باشیم

از  ،88هاي فتنه  تحمل و سعه صدر نظام درباره سران فتنه در حالی ادامه دارد که خسارت

کند و  براي کشور همچنان هزینه ایجاد می. ..هاي ظالمانه و اي تحریمسازي بر جمله زمینه

  .ها هرگز قابل جبران نیستند بسیاري از این هزینه

  در لبناننافرجام جزئیات ترور افشاي 

از عملیات ترور نافرجام محمد حمدان باره تحقیقات لبنان در« :نوشت »االخبار«روزنامه 

 ]صهیونیستی[ دهد دستگاه جاسوسی رژیم اسرائیل می جنبش حماس در لبنان نشانان رهبر

بلکه دو  ؛کردن مزدوران محلی خود در لبنان براي ارتکاب این ترور بسنده نکرد مأمورتنها به 

این روزنامه با تأکید بر اینکه  ».اند افسر اسرائیلی به طور مستقیم در این ترور شرکت داشته

هاي  دستگاه«: اند، نوشت خاك لبنان را ترك کردهاین دو افسر پس از پایان عملیات ترور 

  ».کنند اطالعاتی لبنان توانستند هویت دو افسر اسرائیلی یاد شده را شناسایی



    

  اخبار▼ 

  هزار میلیارد تسهیالت اشتغال در روستاها 12آغاز پرداخت 

غال پرداخت تسهیالت براي اشت: فرهاد فنودي، مدیر امور اعتبارات بانک کشاورزي گفت

بانک کشاورزي، رفاه کارگران، توسعه چهار در مناطق روستایی از هفته گذشته آغاز شده و 

وي درباره نحوه . اند تعاون و صندوق کارآفرینی امید براي پرداخت این وام معرفی شده

ونیم میلیارد دالر از صندوق  اجراي طرح اشتغال پایدار روستایی که با مصوبه مجلس یک

درصد منابع این  50قرار است : ي اجراي آن اختصاص یافته، خاطرنشان کردتوسعه ملی برا

ها  بانک درصد آن از 50هزار میلیارد تومان است، از صندوق توسعه ملی و  12طرح که 

هاي توسعه روستایی شامل  فنودي با اشاره به اینکه بخش زیادي از طرح. تأمین شود

هزار میلیارد تومان سهم  6درصد از  50از همین رو : شود، افزود هاي کشاورزي می طرح

چهار بانک عامل باید از طریق بانک کشاورزي تأمین شود که هر گونه اشتغال روستایی، از 

هاي مختلف کشاورزي را که در روستا اشتغال ایجاد کند،  تی و بخشجمله صنایع دس

  .شود شامل می

  شده است» ها تبهکاران و تروریست«تلگرام خانه 

هاي اجتماعی در  نشست اقتصادي داووس فرصتی شد تا دوباره بحث نقش شبکه

از سوي ه اما این بار نه از سوي ایران یا روسیه، بلک ؛هاي اجتماعی برجسته شود ناآرامی

ترزا « .هاي سراسري شده است هاي اخیر چندین بار دچار  شورش بریتانیا که خود در سال

هاي فناورانه  شرکت«: وزیر بریتانیا در این نشست در برابر رهبران جهان گفت نخست» می

هاي برخط  پذیري در قبال فعالیت تقویت مسئولیتبراي هایی را  همچنان نیاز دارند گام

وقتی  .توانند صرفاً تماشاگر باشند ها نمی شرکت« :او گفت ».نه و غیرمجاز بردارندخرابکارا

داري مدرن یا گسترش  آزاري، برده کودك«فرم آنها براي ترویج  اي از پلت بینند عده می

وي مشخصاً به تلگرام اشاره کرد و آن را  ».گیرند بهره می» گرایانه تروریسم و محتواي افراط

تر باید اصالحاتی را  هاي کوچک فرم این پلت« :گفت و خواند» ها ن و تروریستخانه تبهکارا«

ها و اپلیکیشن  فرم تروریست پلت«صورت به عنوان  صورت دهند و تهدید کرد در غیر این

  ».معروف خواهند شد» آزاران کودك

  پاسداران در حوادث و مشکالت کنار مردم هستند

هاي استقراري سپاه و  اي استانی و یگانه ه ورود سپاهبا اشاره ب معاون روابط عمومی سپاه

هاي سپاه به صورت مقتضی و نیز نیروها و تجهیزات  ظرفیت: ، گفتگیر بسیج در مناطق برف

امدادرسانی  براياي  هاي منطقه در محدوده پروژه) ص(ءاالنبیا سنگین قرارگاه سازندگی خاتم

سردار . شوند کار گرفته میه ت و جدیت بسرع باگیر  برف يبه مردم در شهرها و روستاها

هاي استانی همجوار  ها و سپاه کید بر اینکه در این مواقع در صورت ضرورت یگانأشریف با ت

 جریاندر  بحمدهللا: د شد، گفتنخواه گوناگونهاي  نیز وارد صحنه امدادرسانی در عرصه

ها تا اطمینان از شرایط  ارشروند کاهش ب با وجود بالفاصله آغاز و عملیات امداد بارش اخیر

همچنان در  ،تداوم خواهد یافت و پاسداران و بسیجیان تا بازگشت شرایط به وضعیت عادي

   .حضور خواهند داشت کنار مردم

 ها چینی به برخی از ایرانی  فراخوان بانک

ها براي  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از گام جدید چینی مجیدرضا حریري، نایب

چین، فراخوان جدیدي براي آن  ABC بانک: روابط بانکی با ایران خبر داد و گفت بهبود

اي  هاي گذشته مسدود شده بود؛ به گونه هایی داشته که حساب آنها طی ماه دسته از ایرانی

. که درخواست شده است آنها با مراجعه به شعب بانکی، مجدد افتتاح حساب داشته باشند

ها دارد و امیدواریم این روند ادامه داشته  نشان از رفع سوءتفاهم این اقدام چین: وي افزود

اتاق بازرگانی ایران و چین نیز فراخوانی به ایرانیان ساکن چین : حریري تصریح کرد. باشد

بندي شده و  داشته تا هر یک از آنها که مشکل دارند، اعالم کنند تا مسائل و مشکالت جمع

  .آن به سفارت و بانک مرکزي ارجاع داده شود گیري به منظور رفع براي تصمیم

 

  کوتاه اخبار ▼

 اي بشکه هزار 60 سوآپ: کرد اعالم خبرگزاري رویترز◄ 

 است، گفتنی. شود می آغاز آینده هفته عراق و ایران نفت

 واردات از است عبارت نفتی هاي فرآورده معاوضه یا سوآپ

کشور  داخل در مصرف به منظور مرزي نقطه یک از فرآورده

 همان به و مشخصات همان با فرآورده صدور آن قبال در و

 هاي فرآورده با(غیر همنام به صورت فرآورده صدور یا مقدار

 از )وارده محموالت ارزش معادل(ارزشی صورت به یا) دیگر

  .دیگر خروجی مرز

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، پور نادر قاضی◄ 

 ،ق مشارکت در سال آیندهبا انتقاد از چاپ و فروش اورا

چاپ اوراق مشارکت بدون حساب و کتاب در الیحه : گفت

توان کشور را اداره  میگونه  اینآیا  .یابد ادامه می 97بودجه 

کرد؟ بهتر بود سازمان برنامه و بودجه، بانک استقراض در 

کرد که الاقل وضعیت  سیس میأداخل و خارج از کشور ت

  .هایش شفاف شود استقراض

نژاد، با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق  جبار کوچکی◄ 

، 97هاي الیحه بودجه سال  بودجه براي بررسی برخی تبصره

که مربوط به پرداخت  14قرار شد در تبصره : اظهار داشت

هزار میلیارد تومان پیشنهادي  23یارانه به خانوارها است، رقم 

ابع آن از هزار میلیارد تومان افزایش یابد و من 29دولت به 

افزوده بنزین تأمین  محل فروش بیشتر بنزین و مالیات ارزش

  .شود

شهردار تهران در واکنش جالب توجه محمدعلی نجفی، ◄ 

بارش برف  از درباره مشکالت مردم براي تردد در تهران پس

  ها مسدود شده ها بعضی از راه با آغاز بارش«: گفته است

ها و لیز  یب زیاد خیابانبودند که در بیشتر موارد دلیل آن ش

هایی ایجاد  خوردن خودروها بود؛ به همین دلیل راهبندان

  (!)».آمد نمیشده بود و کاري از عهده شهرداري بر 

در  جه کشورمانوزیر امور خار ،محمدجواد ظریف ◄

کنند  ترامپ و همدستانش تالش می«: نوشتی توئیت

ایجاد هراسانه در شوراي امنیت ملل متحد  روایتی ایران

کنند، آن هم از طریق برگزاري ضیافت و ارائه مدارك 

و تنها  کردهجعلی که یک همسایه در حال جنگ تولید 

براي همان همسایه مستأصل و همدستانش در ارتکاب 

  ».جنایات جنگی قابل باور است

 رژیم صهیونیستی، نتانیاهو تلویزیون 10 به گزارش شبکه◄ 

 المللی بین جامعه که تیصور در :گفت پوتین با دیدار در

 ساخت و سوریه در ایران نظامی حضور توقف براي اقدامی

 ندهد، انجام لبنان در زن نقطه هاي  موشک هاي کارخانه

  .کرد خواهد نظامی اقدام اسرائیل

اي به  وزیر آموزش و پرورش در نامه ،سیدمحمد بطحایی◄ 

رئیس مجلس شوراي اسالمی از حذف پاداش پایان خدمت 

  .نگیان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انتقاد کردفره

  


