
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی نت سیاسیمعاو) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 بهمن 25 چهارشنبه 4764 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

مدرن  تیدر مقابل نظام جاهل يمتماد يها سال نیاست که در طول ا ینظام یاسالم يجمهور

  ابهت بحمدللّه  یاسالم يآنچه موجب شد جمهور است و کردهو مقاومت  یستادگیا
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  جدي نفوذتهدید             روز حرف ▼

هاي  فعالیت  نفوذي در کشور که به بهانه  دستگیري شبکه

اطالعات بـه دشـمن     محیطی مشغول جاسوسی و ارائه زیست

شود برخی از اعضـاي ایـن شـبکه بـه      بودند و حتی گفته می

و اطالعات نظامی و امنیتی را هاي اشغالی سفر کرده  سرزمین

، جدي و واقعی بودن خطر نفوذ دشمن را دنددا به دشمن می

در واقع، آنگاه که از خطر نفوذ دشـمن سـخن   . دهد نشان می

کردند دشـمن تـا ایـن     ها تصور نمی به میان آمد، شاید خیلی

نفـوذ را   رو، در آن زمـان   حد بتواند در کشور نفوذ کند؛ از این

یک جریان و ابزاري براي تخریب جریانی   خودساخته» توهم«

سال از آن هشدارها و  سهدیگر دانستند؛ اما اکنون با گذشت 

ها، خطر نفوذ دشمن بیش از هر زمان دیگري ملموس  توصیه

مهم در این زمینه این است که در شـرایطی    نکته. شده است

که دشمن به طور جدي درصدد نفوذ در کشور است و هر روز 

ور کشـف  هاي آن براي این منظ اي از اقدامات و توطئه گوشه

شود، برخـی در داخـل کشـور هنـوز درصـدد تخطئـه و        می

زیرسؤال بردن سدکنندگان نفوذ و مدافعان حـریم امنیـت و   

استقالل کشور و در رأس آنهـا سـازمان توانمنـد، جهـادي و     

به بیان دیگر، وقایعی از جملـه  . انقالبیِ اطالعات سپاه هستند

شـور در  هاي ک نفوذي در مطبوعات و رسانه  دستگیري شبکه

 کـه بـه بهانـه   نفـوذي    اکنون دستگیري شبکه و هم 94سال 

بـه   دادنـد  هاي جاسوسی ویژه انجام می فعالیتمحیط زیست 

دست سازمان اطالعات سپاه و مواردي از این دسـت، دقـت،   

شجاعت، صراحت، تیزبینی، جهادي بودن، تخصـص تـوأم بـا    

دهـد و در   مسئولیت ایـن سـازمان خـدمتگزار را نشـان مـی     

دشـمن بـراي نفـوذ عینیـت و       ایطی که روز به روز نقشـه شر

یابـد، ضـروري اسـت کـه از زحمـات و       واقعیت بیشتري مـی 

خدمات ارزشمند این سازمان انقالبی بیش از هر زمان دیگري 

درواقع، انقالبـی بـودن، جهـادي بـودن،     . تقدیر و تشکر شود

، ...اندیش نبودن، اقدام بموقع و به انـدازه انجـام دادن و   سهل

هایی هستند که سازمان اطالعـات سـپاه بـا     ویژگی  مجموعه

  هاي اخیر توانسـته اسـت کارنامـه    برخورداري از آنها در سال

درخشانی را از خود، در دفاع از حریم امنیت، عزت و استقالل 

کشور و حفظ دستاوردهاي ملت، نظام و انقـالب بـه نمـایش    

و اسـتقالل کشـور   دوستداران عزت   رو، بر همه از این. بگذارد

توجهی به اقدامات دشمنان براي تخریب  فرض است ضمن بی

وجهه و زیرسؤال بردن اقدامات این نهاد ارزشـمند، قـدردان   

  . آن باشند  وقفه هاي بی زحمات و تالش

  !مدیران زورکی                            گزارش روز▼ 

برخی از همکارانش خرده گرفت  به رئیس دولتهاي پایانی دولت یازدهم بود که  در ماه

کنند و پاشنه خود را براي کار و حمایت از  و گالیه کرد که پا به پاي دولت حرکت نمی

درباره اینکه همکاران و  ،بر این افزون. کنان همراه هستند لخ کشند و لخ نمی دولت باال

اساسی در  همراهان آقاي روحانی در دولت در وسط میدان نیستند و ضروري است تغییرات

دولت انجام گیرد چه در دولت یازدهم و چه اکنون در دولت دوازدهم هم از سوي جریان 

شنویم؛ اما  ایم و همچنان نیز می بسیار شنیدهدولت منتقد و هم از سوي جریان حامی 

برخی « :در این باره گفته استاو  .است برانگیز کمی تعجب» قدرت علیخانی« اخیراظهارات 

اند و برخی هم فاقد انگیزه الزم براي پیگیري  دولت با مردم رو راست نبوده مدیران ارشد

پرهیز از  براي نمونه ـ دلیل اینکه دنبال دردسر نبودند  برخی وزرا به. جدي امور هستند

خواستند در دولت باشند و  نمی اساساً ـ مواجهه با مجلس یا نهادهاي نظارتی و قضایی

گونه در کابینه  مشخص است وزیري که این. در دولت نگه داشت جمهور آنها را به زور رئیس

شود و  ماند، عملکردش و حتی نوع برخوردش با مردم و حتی حامیان دولت متفاوت می می

برخی از وزرایی که از مجلس . بیشتر منتظر پایان دوره است تا یک اقدام اساسی و ماندگار

اظهاراتی که اگر » .کارآیی الزم هستند فاقد ،شوراي اسالمی آراي خوبی هم کسب کردند

البته با توجه به عملکرد برخی از وزرا نیز چندان دور از واقعیت به  کهصحت داشته باشد 

 اي مایل و عالقهتکه را چرا باید نیروهایی  آورد که به وجود میال را ؤاین س ،آید نظر نمی

شان  اي خدمت به مردم برايبراي حضور در مسند و گرفتن مسئولیت ندارند و انگیزه بر

مدي دولت را تشدید کرد؟ آیا در کشور آناکار و در دولت نگه داشت است،نمانده 

وجود ندارد که از اداره امور برآید که باید افراد فاقد انگیزه  یالرجال است و هیچ نیروی حطق

که اکنون به  ها ه داشت و زمینه ناکارآمدي دستگاهگبا خواهش و تمنا در دولت ن را و عالقه

 ، فراهم کرد؟مردم از دولت منتهی شده است نارضایتی

  جمهور کارشناسی شده نبود پیشنهاد رئیس            ویژه راخبا▼ 

: کدخدایی، سخنگوي شوراي نگهبان در واکنش به سخنان روحانی گفت عباسعلی

 نشده کارشناسی رسد می نظر به که فرمودند مطرح را پیشنهادي محترم جمهور رئیس

 بحث به و است معلوم اساسی حقوق به آشنایان همه براي 59 اصل کاربرد چون باشد؛

 باید البته: وي افزود. است مقننه قوه اختیارات اعمال به مربوط 59 اصل. ندارد نیاز بیشتر

 نگرانیم هم ما که دارد گوناگون هاي حوزه در متنوعی هاي ظرفیت اساسی قانون که بدانیم

 و سؤال نباید چرا براي نمونه. شوند نمی گرفته کار به درستی به ها یتظرف این چرا

 مقامات از سؤال شاید نتیجه، از فارغ. باشد داشته وجود محترم مجلس رویکرد در استیضاح

 ها  ناکارآمدي احیاناً و کمبودها دالیل برخی تا آورد به وجود آنها براي را فرصت این اجرایی

  .دهند توضیح سیاسی مسائل به توجه بدون را

  تی همچنان مسئولیت دارندیافراد دوتابع

یک از  بیشما : اعالم کرد نمایندگان مجلس شوراي اسالمی از ،سیدمحمدجواد ابطحی

از این مقامات  بسیاريهاي  زن و بچه ،در حال حاضر. میلیون دوتابعیتی در کشور داریم

هاي مختلف اعم از تابعیت  تابعیت: ودوي افز. کنند دوتابعیتی در خارج از کشور زندگی می

عضو فراکسیون . اسکاتلند، کانادا، آمریکا و انگلیس در بین مسئوالن ارشد نظام وجود دارد

اند،  ها جرمی مرتکب شده گوییم دوتابعیتی ما نمی: خاطرنشان کردنمایندگان والیی مجلس 

 .مدیر ارشد نظام باشد نبایدعیتی دوتاب ؛ین افراد از سمت خود استعفا دهندکنیم ا اما تقاضا می



    

  اخبار▼ 

 !مان را برطرف کنیم ايه از موشک ها اروپاییباید نگرانی 

اند که باید  ها از مجموع سخنان و عملکرد ترامپ دریافته اروپایی«: روزنامه شرق نوشت

و از  سو زمان بخرند نوعی شکالتی به ترامپ بدهند تا از یک  اي به هسته هاي غیر در زمینه

اي محسوب کند و به شرایط حاضر رضایت  سوي دیگر ترامپ آن را براي خود کسب وجهه

اروپا از توسعه موشکی پاکستان، هند، اسرائیل، عربستان، ترکیه، امارات و مصر ... دهد

اش از همه کشورهاي فوق  چرا در مورد ایران که برد موشکی ،کند احساس نگرانی نمی

کدام از  اول، هیچ ؛شود؟ راز این امر در دو دلیل نهفته است یکمتر است، احساس خطر م

سروصدا به توسعه  که بی حالی کنند، در کشورهاي منطقه درباره برد موشکی خود تبلیغ نمی

هاي خود  کدام از این کشورها اقدام به تهدید هیچ کشوري با موشک دوم، هیچ. آن مشغولند

به حلی است که اروپا را  اگر ایران دنبال راه ،اي باید گفت بدون هرگونه مجامله .کنند نمی

صدد رفع دو عامل فوق برآید تا درجه احساس ناامنی اروپا از خود نزدیک کند، باید ابتدا در

وگویی شروع کند  سپس با اروپا گفت. توسعه موشکی ایران را به مقدار زیادي کاهش دهد

  ».توسعه موشکی ایران مطرح شودکه در آن علت منطقی 

  حضور مردم در جشن پیروزي انقالب ررشد چشمگی

 415از  ،دهد درباره میزان حضور مردم در جشن پیروزي انقالب اسالمی نشان میها  بررسی

، در حالی که اند رشد جمعیت نداشته پیششهرستان نسبت به سال  6شهرستان کشور فقط 

 500البته در . اند دم را نسبت به سال گذشته شاهد بودهشهرستان حضور بیشتري از مر 409

  میزان رشد جمعیت. پیمایی انجام شده است دیگر و هزاران روستا نیز راه) نه شهرستان(شهر

 100درصد، اراك  15تهران : گونه است ها و شهرها این برخی استان پیمایی در حاضر در راه

 درصد، کردستان 20درصد، آذربایجان شرقی  30 آذربایجان غربی درصد، 20درصد، آبادان 

 15درصد، کرمان  25 درصد، همدان 40درصد، اردبیل 30درصد، قم  40درصد، مشهد  30

شهرهاي شیراز و اهواز گفتنی است، . درصد 50کاشان  و درصد 35 ویراحمدب و لویهیدرصد، کهگ

  .نبوده است مواجه افت جمعیت با اما هیچ شهري ،است  همانند سال گذشته بودهجمعیت 

  جامعه اطالعاتی آمریکا سالیانهگزارش  تکرار ادعاهاي واهی در

جامعه اطالعاتی این کشور  سالیانه، مدیر اطالعات ملی آمریکا، گزارش »دانیل کوتس«

موضوع به آن به طور مفصل  در منتشر کرد که ،کند را ارزیابی می» تهدیدهاي جهانی«که 

در بخشی از این  .اهی آمریکا درباره کشورمان تکرار شده استایران پرداخته و ادعاهاي و

هاي  برنامه موشک«گزارش در زمینه برنامه دفاعی جمهوري اسالمی ایران آمده است؛ 

بالستیک ایران به این کشور امکان هدف قرار دادن مواضع مختلف در سراسر منطقه را 

هاي بالستیک در  انه موشکترین زرادخ تهران، در حال حاضر دارنده بزرگ. دهد می

میل تهران براي مهار ایاالت متحده ممکن است آن را به سمت دستیابی . خاورمیانه است

تواند مسیر  فضایی ایران، می برنامهپیشرفت در . پیما سوق دهد به موشک بالستیک قاره

 ».دستیابی ایران به چنین موشکی را کوتاه کند

  پرسی همهره طرح ی به حسن روحانی درباچکنایه کرباس

جمهور  غالمحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با کنایه به اظهارات رئیس

ه بود اگر جایی دکر تأکیداشاره و » پرسی همه«بهمن که به مسئله  22پیمایی روز  در مراسم راه

از زبان ها  این حرف« :قانون اساسی مراجعه کنیم، گفت 59باید به اصل  ،با هم بحث داریم

اجرایی در  مسئوالناما این از توقعات عمومی مردم است که  ،جمهور بسیار خوب است سئیر

هاي قانونی  خواهند رفراندوم برگزار کنند، از ظرفیت مرحله اول در مورد اهدافی که می

آید این است که قبل از اینکه به استفاده از  اشکالی که به نظر می. خودشان استفاده کنند

هاي موجود قانون در  ایم از همین ظرفیت رفراندوم در قانون اساسی برسیم، آیا توانسته ظرفیت

  ».این اشکالی است که به دولت وارد است م؟هاي دیگر استفاده کنی بخش

  

  کوتاه اخبار ▼

با اشاره به حمایت خجسته االسالم محمدحسن  حجت ◄

زمانی که در : داشتاظهار  ،مردم ایران از ملت بحرین

از حمایت مردم  ،کردیم حرین احساس غربت و تنهایی میب

 عضو شوراي علماي بحرین. گرفتیم ایران قوت قلب می

خلیفه متوهم است که بر اراده ملت   رژیم آل: ادامه داد

دهم  خلیفه پیغام می به رژیم آل .بحرین پیروز شده است

که ملت بحرین در میدان مطالبه حقوق خود باقی هستند 

  .تر نسبت به گذشته دارد اي قوي ت ارادهو این مل

کارشناس برجسته مسائل منطقه و » نجاح محمدعلی« ◄

 با اشاره بهکارشناس سابق شبکه العربیه در کانال تلگرامی 

از همراهی سردار  ،د عماد مغنیهیاي از روز ترور شه ناگفته

قاسم « :سلیمانی در روز شهادت مغنیه خبر داد و نوشت

از ساختمان  یهمغن عماد زدقایقی زودتر اتنها  سلیمانی

سال  10از منطقه دور شده بود؛  ي خودخارج و با خودرو

اما خدا حاجی را براي این روزهاي ما ... ترور گذشت  از این

  ».زنده نگه داشت

: آتش و خشم«نویسنده آمریکایی کتاب  »مایکل ولف« ◄

 هاي اخیرش درباره که افشاگري» درون کاخ سفید ترامپ

نامه  در بخشی از مصاحبه با هفته ،آفرین بود ترامپ جنجال

تواند یک  میدر پاسخ به این پرسش که ترامپ  »اشپیگل«

شانس اینکه وي یک : گفتجمهور شود،  دوره دیگر رئیس

یک بار دیگر  جمهور آمریکا شود یا اصالً دوره دیگر رئیس

  .صفر است بگذارد،ها  قدم در این رقابت

کننده و مجري تلویزیون در واکنش  تهیه ،پور وحید یامین◄ 

اش از  زاده مبنی بر پشیمانی به پست توئیتري عبداهللا رمضان

: هاي جوانی خود نوشت گرایی سال شور انقالبی و آرمان

حضرت آقا چند روز پیش به همین اشاره کردند، اینکه به «

جوانان امروز بیش از نسل انقالب اعتماد دارم؛ نسل انقالب 

  ».زده و سطحی بودند که امروز پشیمانند هیجان هاي آدمضا بع

در شوراي  معظم انقالب نماینده رهبر ،جلیلی سعید ◄

سرپل « عالی امنیت ملی با اشاره به امتناع امام جمعه

از دریافت کانکس و زندگی در چادر براي همدردي » ذهاب

ي ي براا اگر امام جمعه: یتر نوشتئزده در تو با مردم زلزله

چرا کسی ؛ اما شود اي می رسانه ،اش جشن تولد بگیرد نوه

  این اقدام امام جمعه سرپل ذهاب را ندید؟

با تأکید بر اینکه سیدمهدي طباطبایی االسالم  حجت ◄

 ،تنها مثل و مانند ندارد اي نه خامنه العظمی اهللا نظرم آیت به

زنم و  با قدرت این حرف را می: نظیر است، گفت بلکه بی

  .ی ندارمترس

 احداث براي آمریکا طرح از لبنان »االخبار« روزنامه ◄

 محدود براي ایران و عراق مرز نزدیکی در نظامی پایگاه یک

  .داد خبر منطقه این در شیعه نیروهاي تحرکات کردن


