
  

  

  

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

  1396 بهمن 23 شنبهود 4762 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

ر شما که به نظ ییمایپ عظمت راه. دیآفر اي کننده رهیبزرگ و خ  شما حادثه رتیعزم و بص

  و پرشورتر بود، پاسخ قاطع و  تر تیپرجمع شیپ يها از سال ق،یگران دق محاسبه

  .عهدان داد و دشمنان و سست گانگانیبه ب یشکن دندان

)22/11/96( 

  بهمن تماشایی 22هاي  پیام       روز حرف ▼

ونهمین سالگرد  در جشن سی 1396 بهمن 22 پیمایی راه

 و شهرستان و شهر بخش، 1000 انقالب اسالمی در بیش از

. شد برگزار همزمان طور به کشور روستاي هزار 4 همچنین

کنگره عظیم حضور میلیونی مردم عزیز ایران اسالمی در 

 تصویربردار و عکاس خبرنگار، 6000ا که تظاهرات دیروز ر

دادند، ترجمان  انعکاس جهان سراسر به خارجی و داخلی

وعده صادق دیگري بود که دو روز قبل مراد و رهبر فرزانه 

بازخوانی . بودن آن داده بودند» تماشایی«انقالب خبر از 

 22 پیمایی پژواك گسترده حماسه حضور مردم ایران در راه

ـ عربی با وجود عبور  ـ عبري هاي غربی انهدر رس 96بهمن

دهد که آنها  ها صافی سانسور نشان می دادن آن از ده

از باب تمثیل، . اند شکن را دریافته هاي این حضور دشمن پیام

 هفته چند تنها: داد آمریکا گزارش آسوشیتدپرس خبرگزاري

 کشور این مردم ایران، شهر چند در اخیر هاي اعتراض پس از

 1979 سال در که اسالمی انقالب سالگرد بزرگداشت براي

 بر مرگ شعار هم آمدند و باز ها خیابان به پیوست، وقوع به

ترین و  تماشایی .سر دادند اسرائیل بر مرگ و آمریکا

شهرها از جمله  بهمن در کالن 22پیمایی  ترین راه حماسی

  :چند پیام مهم براي مخاطبان داخلی و خارجی داشت تهران

و به » روي آمریکا را کم کنند«ـ مردم همه آمدند تا 1

هاي اخیر مسئوالن  ها و لفاظی پراکنی تهدیدها، لجن

هاي سفید و سیاه معاند انقالب و نظام اسالمی پاسخ  کاخ

قاطع دهند و همبستگی و عالقه واقعی خود را به نظام، 

 راحل امام هاي آرمان به و پایبندي انقالب بودن پویا و زنده

 .کنند فریاد بلند صداي با شعارها و با خود، گرم حضور با

ـ همه عالیق و سالیق سیاسی و فرهنگی آمدند تا 2

انسجام و وحدت ملی را به نمایش بگذارند؛ اکسیري که 

بخش ایران در طول تاریخ بوده و امروز گمشده برخی  نجات

هاي پیرامونی ما و مآالً دلیل اصلی سلطه  ها و دولت از ملت

 .شان است بیرونی و مشکالت

ـ مردم آمدند تا بار دیگر مسئوالن را مرهون خود 3

تري  هاي جدي نمایند و از این طریق از آنها بخواهند که گام

 ها شکنی اصالح قانون ها، شان، رفع تبعیض براي حل مشکالت

امان با فساد اقتصادي و اداري  ها، مبارزه بی قانونی بی و

  . نین مردم نازنینی استبردارند و این، حق چ

 گونه این پیام تشکرآمیز رهبر معظم انقالب این مهم در

 را نظیر بی  پدیده این مسئوالن کشور قدر«: تکلیف شد

 جهادي عمل و انقالبی  روحیه و کامل استقامت با و بدانند

 ».کنند دفاع انقالب هاي آرمان از و خدمت عزیز ملت به

 

 !عصبانیت از مواضع انقالبی               گزارش روز▼ 

کیا در مراسم اختتامیه  هاي ابراهیم حاتمی کمتر کسی است که شب گذشته حرف

وقتی او براي دریافت سیمرغ بهترین کارگردانی براي فیلم  ،جشنواره فجر را نشنیده باشد

ا این وششم جشنواره نامش خوانده شد و با بغض جمالتش را ب در دوره سی» به وقت شام«

جمالتی که در ادامه به » .ام؛ فیلمساز نظام هستم من فیلمساز وابسته«عبارات آغاز کرد که 

هاي صورت گرفته از او براي  درباره حمایت اي هاي رسانه سازي برخی از چهره انتقاد از واژه

 قاسم سلیمانی ادامه یافت و گذار این پروژه رسید، با تشکر از حاج ساخت فیلمش و سرمایه

کند  اما آنچه در این میان جلب توجه می .مسئوالن رسانه ملی به پایان رسیدبا شکایت از 

جریانی خاص شاید هنوز جمالت . بود» اي آژانس شیشه«واکنش به سخنان کارگردان 

که  حمله و توهین به او را آغاز کرد کیا پایان نیافته بود که در فضاي مجازي ابراهیم حاتمی

آورد که مگر  رسید و این سؤال را به ذهن می ل کمی عجیب به نظر میشاید در نگاه او

شاید باید  !دادند؟چنین واکنش نشان  ونها شد کیا چه گفت که موجب عصبانیت آ حاتمی

من افتخار «: یافت که گفت» از کرخه تا راین«در این جمله کارگردان را راز این خشم 

ام  رم؛ من بابت کارهایی که انجام دادهکنم که فیلمی ساختم در مورد مدافعان ح می

روشن  .تابد آن را برنمیخاص هاي  جریان واضح است آن؛ جمالتی که »شرمنده نیستم

ها تالش کرده است، هنرمندان این مرز و بوم از انقالبی  جریانی که در تمام این سالاست 

، داي انقالب بودنو پژواك صانقالب  روایت کردناز  ،ها ارزش درباره زدناز حرف  ،بودن

داري مانند  کنند که کارگردان استخوان به ناگاه مشاهده می وقتی ،شرمنده باشند

کنم و انقالبی بودن  گوید به انقالبی بودن افتخار می ایستد و با صدایی رسا می کیا می حاتمی

دنبال بینند که جو سنگینی که به  کنند و می نگاه می عصبانی شوند، وقتی .کند را تبلیغ می

کیاها در  حاتمی سال بر تعداد هر شکل دادن به آن بودند در حال درهم شکستن است و

شان و به  آشفتگی وقتی این واقعیت را در نظر بگیریم دیگر ،شود افزوده میسینماي ایران 

  .درکش سخت نخواهد بود ي آنهاها راه افتادن سیل توهین

  ردمتهم به جاسوسییات یک خبر درباره فئجز          ویژه خبر▼ 

از متهمان وابسته به  اي عده که بود گفتهآبادي در اظهاراتش  پس از آنکه جعفري دولت

آوري اطالعاتی از برخی مراکز داخلی کرده و به  هاي اطالعاتی بیگانه اقدام به جمع شبکه

 ها براي مشخص شدن هویت افراد بازداشت شده ادامه بررسی، بیگانگان منتقل کرده بودند

زیست   تا اینکه مشخص شد این افراد برخی از کارشناسان و مسئوالن حوزه محیط ،داشت

هاي  هاي معاند و رسانه برخی از شبکهشدن این موضوع  روشنبا فاصله کوتاهی از . اند بوده

افراد دستگیر  خبر دادند که یکی از یضد انقالب از مرگ کاووس سیدامامی استاد دانشگاه

کردند تا خودکشی  يبسیار انقالب تالش جریانات ضد. ده جاسوسی بودپرون این شده در

اما اطالعات موجود از پرونده سیدامامی حکایت از آن  ،امامی را جنایت قلمداد کنند سید

تهران دستگیر شده  یداشت که این فرد چند روز قبل از اعالم دستگیري از سوي دادستان

هاي  زیادي از اطالعات محرمانه به سرویسها به انتقال حجم  و در جریان بازجویی

 بازجویان با مواجهه در وي شد مشخص همچنین .استجاسوسی خارجی اعتراف کرده 

 در و شده زده بهت شوکه و اش پرونده از بازجویان اطالعات حجم بودن باال از پرونده

 تاطالعاتنی است، گف .است زده خودکشی به دست بانان زندان چشم از دور لحظاتی

 به ایران آبی منابع و آب حوزه از را اطالعاتی سیدامامی که دارد آن از حکایت تر تکمیلی

  .است داده  انتقال »6آي ام« و »سیا« به وابسته مؤسسات



    

  اخبار▼ 

  دوست به مسئولیت نرسند پول طلبان قدرت باشند مراقب باید مردم

 انقالب: گفت ارومیه در همنب 22پیمایان  جمع راه در خمینی سیدعلی االسالم حجت

 ما به دست خود خون نثار با شهدا که است امانتی اسالمی جمهوري نظام و اسالمی

 جمهوري اینکه بیان با راحل امام یادگار .است واجب ما بر امانت این حفظ و اند سپرده

 وظایف، اداي در باید نظام مسئوالن و است شهید هزار صدها خون نتیجه اسالمی ایران

: داشت اظهار نکنند، کوتاهی امانت این برابر در و بدانند شهدا خون و ملت مسئول را خود

 طلبان قدرت و نکنند اداره انحرافی هاي گروه را نظام این تا باشند مراقب باید مردم

 یاري اینکه به اشاره با وي .نگیرند قرار نظام این مدیریتی هاي جایگاه در دوست پول

 امام: کرد تصریح نیست، آن از مطلق تعریف معناي به نظام از کردن حمایت و رساندن

 داشته باشند دغدغه انقالب و نظام به نسبت و بوده تیزبین تا بود خواسته مردم از نیز راحل

  .سر دهند انتقاد فریاد دلسوزانه بود، مشکلی و انحراف اگر و

  رژیم صهیونیستیسریع نشینی  ترس و عقب

به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که رژیم » ارونوتیدیعوت آح«نشریه 

صهیونیستی در پیامی به مسکو، از روسیه خواسته میانجیگري کند و به تهران و دمشق 

ها و  بگوید که با وجود حمالتی که اسرائیل در سوریه انجام داد، اما خواهان باال گرفتن تنش

پیام مشابهی هم به واشنگتن  صهیونیستی رژیمبه نوشته این نشریه، . درگیري نیست

در . ارسال کرده و خواهان آن شده که آمریکا میان این رژیم و لبنان میانجیگري کند

براي دیوارکشی در مرز لبنان و همچنین تالش این  رژیم صهیونیستیروزهاي گذشته طرح 

 .ده بودطرف شدورژیم براي دست بردن به منابع زیرزمینی لبنان، موجب تنش میان 

ارتش  16ـ روز شنبه سامانه پدافندي سوریه توانست یک فروند جنگنده اف ،گفتنی است

این   ارسال پیامو  کرده بود، ساقط کند را که به خاك این کشور تجاوز رژیم صهیونیستی

  .به مسکو براي کاهش تنش، پس از این حادثه انجام گرفته است رژیم

  بماند برجام در خواستم ترامپ از :توتال رئیس

 جمهوري رئیس ترامپ دونالد از فرانسه توتال شرکت عامل مدیر »پویانه پاتریک«

 که گفته ترامپ به همچنین وي. بماند باقی ایران اي هسته توافق مسیر در خواسته آمریکا

 این در وي .کند کمک ایران در اصالحات روند به تواند می گازي و نفتی هاي گذاري سرمایه

 از، آمد پیش شام میز سر ترامپ با دیدار فرصت که وقتی: گفت تایمز فایننشال به زمینه

 به کافی فرصت ما آیا بدهیم؟ زمان اصالحات براي باید مدت چه ما کردم؛ سؤال ترامپ

 با موافقت معناي به این البته. داد گوش هایم حرف به ترامپ آقاي نظرم به ایم؟ داده آنها

 هایش پروژه به که گفته پویانه :نوشت هم انگلیسی تایمز ایننشالف روزنامه .نبود هایم حرف

 مختلفی هاي راه ما برگردد، ها تحریم اگر اما است، پایبند کامالً ایران با قرارداد جمله از

 ارزیابی دوباره هم ما شود، عوض بازي قاعده و چارچوب اگر .داریم آن از خروج براي

  .کنیم می

  سسات مالی و اعتباريؤوضوع مورود وزارت اطالعات به م

در تشریح آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه رئیس مجلس  نایب ،مسعود پزشکیان

هاي تسویه  مقرر شده که هیئت :سسات مالی و اعتباري، گفتؤبراي بررسی مشکالت م

سس دارد و دیگري مؤشکل بگیرد که یکی از آنها هیئت تسویه قانونی است که هیئت 

یه باید براي تسریع در کارها تشکیل ئکه از سوي دولت و قوه قضااست اي  هیئت تسویه

. یه و بانک مشخص شدندئشود که به این منظور نمایندگانی از وزارت اطالعات، قوه قضا

با بیان اینکه در آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه وزیر اطالعات نیز حضور  وي

اره اموالی که باید شناسایی شود و اموالی که چند شد وزیر اطالعات درب مقرر: داشت، افزود

  .تري تعیین و انتخاب کند نیروهاي ویژه ،مرتبه منتقل شده

  

  کوتاه اخبار ▼

 آبی سال ابتداي از گرفته صورت ارزیابی اساس بر ◄

 سد 177 آب ذخیره حجم ماه بهمن 18 تا) مهر ماه ابتداي(

 فارس، جخلی خزر، دریاي آبریز حوضه 6 در موجود بزرگ

 27/20 سرخس، و هامون مرکزي، فالت ارومیه، دریاچه

 مخازن درصد 41 اکنون هم. بوده است مترمکعب میلیارد

 درصد، 34 نیز آنها ورودي و است پر شده یاد سدهاي

 مخازن در شده ذخیره آب حجم و درصد 11 آنها خروجی

  . است داشته کاهش گذشته سال به نسبت درصد 15

در «: استطلب گفته  ال سیاسی اصالحجواد امام، فع◄ 

... طلبان حضور پررنگی در دولت ندارند کنونی اصالح  شرایط

طلبان و مردم از آقاي روحانی در چینش  انتظاري که اصالح

توان  کابینه داشتند برآورده نشده و این مسئله را نمی

با  نطلبا اصالح ،با توجه به عملکرد دولت» .کتمان کرد

ن دست به دنبال فرار از پذیرش مسئولیت عباراتی از ای

  .هستند

: گفت کشوري هواپیمایی سازمان عمومی روابط مدیر◄ 

 تیم همراه 100 سوپرجت سوخو هواپیماي فروند یک امروز

 خواهد فرود تهران مهرآباد فرودگاه در هواپیما این مهندسی

 پروازهاي قابلیت، پرواز صندلی 100 با هواپیما این. آمد

 مذکور هواپیماي است قرار دارد و را برد کوتاه و يا منطقه

  .بگیرد قرار داخلی هاي ایرالین بازدید مورد

 طول در جنوبی پارس جدید فازهاي از برداري بهره با◄ 

 این در ایران گاز تولید ظرفیت تاکنون گذشته، سال پنج

 میلیون 570 به برابري دو حدود افزایشی با مشترك حوزه

 برداري بهره با تولید ظرفیت این که رسیده روز در مترمکعب

 مترمکعب میلیون 700 مرز از آینده سال تا جدید فاز پنج از

  .کند می عبور روز در

 تلویزیونوگو با شبکه یک  سرگئی الوروف در گفت◄ 

هاي  ایران تنها کشوري نیست که برنامه موشک: روسیه گفت

منطقه  برخی کشورهاي ،دهد بالستیکی خود را توسعه می

معتقدم در  :وي افزود. کنند می اي را اجرا نیز چنین برنامه

  .اي وجود دارد مغرضانه اقدامات آمریکا رفتار پردهپشت 

عضو سابق شوراي شهر تهران با اشاره به پرویز سروري، ◄ 

هاي این دوره از مدیریت شهري بوي  اینکه فعالیت

 8خط  ،امنیت نبودنبه بهانه : دهد، گفت کاري می سیاسی

شاید دوستان شوراي شهر و شهرداري سال  .تعطیل شد

  .آینده این خط را یک بار دیگر به نام خود افتتاح کنند

قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه پیشرفت  سرلشکر حاج ◄

برخی که : حاصل شعار نه شرقی نه غربی است، گفتکشور 

پیمان  هاي هم دنبال ارتباط با آمریکا هستند از کشور

چه وضعیتی دارند، تحریم هم  ، ببینیدندمریکا عبرت بگیرآ

  .اند نیستند، اما امروز به فالکت افتاده


