
  

  

  

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

  1396 بهمن 30 دوشنبه 4767 شماره بیستم ـسال 

  

  

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

ضعفا، دلسپرده مرفهین شدیم، اگر به جاي توجه به گري رفتیم، اگر به  اشرافیما اگر به سمت 

هاي  در ارتجاع، همان آدم... ها تکیه کردیم، این ارتجاع است جاي تکیه به مردم، به خارجی

  )29/11/96.(اند انقالبی سابق سرکارند اما خط و راه را عوض کرده

 *گوییم را تسلیت می ، بانوي بزرگ اسالم)س(شهادت حضرت فاطمه زهرا*

  
  اي کامل براي امروز و فردا بسته    روز حرف ▼

با ) ره(دیروز دیدار مهمی در حسینیه امام خمینی

هایی از جنس دلدادگی و عشق بین امام و امت به  حاشیه

 29در چهلمین سالگرد قیام مردم تبریز در . وقوع پیوست

هاي غیور به محضر یار مشرف شدند  آذربایجانی 1356بهمن 

  اي امام خامنه و برگیرند توشه رهبرشان و ادمر کالم از تا

چه زیبا، محکم و منطقی راهی را که ملت ) العالی مدظله(

هایی را که براي به سر بردن پیمان انقالب  ایران آمد و مرارت

، 1342خرداد  15دار خوبی براي انقالبیون  کشید تا میراث

. باشد، ترسیم کرد 1357شهریور  17و  1356دي  19

اي کامل است از سیاست داخلی  اي بسته امام خامنه سخنان

یابی انقالب تا جراحی فساد اقتصادي، از  تا خارجی، از آفت

یریتی تا اصالح تنبه فردي تا تقواي سیاسی، از تزکیه مد

هر آنچه امروز در آستانه بلوغ چهل سالگی  فرهنگ عمومی و

  .براي تداوم انقالب اسالمی نیاز داریم

 هبر معظم انقالب در چهار محور ارائه شد؛ انقالببیانات ر

 و ها اولویت انقالب، شناسی آسیب انقالب، اصلی کارکرد و

له  معظم .مقطع و آینده انقالب این ترجیحات انقالب در

انقالب به عظمت انقالب و  کارکرد و انقالب  مسئله درباره

اینکه هنوز ابعاد آن درست درك نشده، اشاره کردند و از 

فهرست بلند خدمات انقالب به ایران سخن گفتند و تأکید 

 است، کرده انقالب که اي اصولی کار ترین مهم«: کردند

رهبر » .است ساالر مردم نظام به ساالر طاغوت نظام تبدیل

هاي گوناگون را معلول  معظم انقالب پیشرفت کشور در حوزه

. ساالر متأسی از تعالیم دینی دانستند همین نظام مردم

 انقالب بهگفتند، اگر  هم انقالب شناسی آسیب درباره ایشان

 و مرفه به طبقات سپردن دل  گري، اشرافی«چون  آفاتی،

و امید بستن  تکیه ضعیف،  طبقه به هتوج به جاي خواه زیاده

 حرکت«به  مبتال شود،» مردم به  تکیه جاي به ها خارجی به

  . دچار شده است »ارتجاع سمت در

هاي امروز نیز رهبر معظم انقالب، اقتصاد،  تدرباره اولوی

ترین مشکل امروز کشور دانسته،  اشتغال و تولید را مهم

مانند  هایی، عالج را توجه به اقتصاد مقاومتی و اولویت

 متن فرسوده، هاي ساالري دیوان بر جهادي تترجیح مدیری

بر مرفهان، نوسازي  مستضعفان حزبی، هاي اقلیت بر مردم

 ترجیح خارجی، سیاست کشور و در دفاعی هاي سیاست

در . را مد نظر قرار دادند دور بر غرب و همسایه بر شرق

پایان، روشناي آینده انقالب را به رشد علمی و اعتقادي 

جوانان و تقویت انگیزه انقالبی آنان به مثابه موتور پیشرفت 

  .انقالب منوط کردند

  قدم شد باید پیش                               روز گزارش▼ 

درست یک روز پس از آنکه شهردار تهران در حساب کاربري خود در توئیتر، از 

در اقدامی » روزنامه شرق« ،هاي شهرداري تهران گالیه کرد هاي برخی در فعالیت کارشکنی

اي در مدح و ثناي شهردار تهران، آقاي  صفحه 160نامه  برانگیز و جالب توجه ویژه تأمل

شهردار تهران از فشارهاي پیدا و پنهان گفت؛ اما من «فی با تیتر روي جلد محمدعلی نج

نامه در حالی روي پیشخوان  این ویژه .پرونده را به چاپ رسانده است 9در قالب » ام ایستاده

ها از حضور شهردار تهران گذشته است و  هاي کشور قرار گرفته است که ماه فروشی روزنامه

علیه  ها ها و ارائه گزارش قابل ذکري را براي وي جز سخنرانی توان فعالیت همچنان نمی

طلب تهران در زلزله اخیر پایتخت،  کارنامه شهردار اصالح شهردار سابق تهران نام برد و

کامالً واضح و روشن است؛ اما فراتر از نام ... بارش برف در بهمن ماه، آلودگی هوا و ترافیک و

سی او و فراتر از عملکرد وي، آنچه در این میان با اهمیت است، شهردار تهران و گرایش سیا

هاي سیاسی که  عبارت است از شکل گرفتن این تفکر در میان برخی از مسئوالن و جریان

ها، تظاهر به این موضوع که فشارهایی علیه ما  اي و انتشار رپرتاژ آگهی هاي رسانه با بازي

هاي محوله و  توان بدون انجام فعالیت اي می هوجود دارد یا طرح مسائل سیاسی و حاشی

تفکري . ها تکیه زد و از پاسخگویی طفره رفت وظایف مربوطه همچنان بر مسندها و پست

تواند  که براي پیشرفت کشور، براي حل مشکالت کشور و براي تحقق مطالبات مردم می

هاي مسئول و یک سم مهلک باشد و در درازمدت موجب ایجاد نارضایتی مردم از نهاد

هاي متعهد  رسد فعالیت رسانه افزایش ناامیدي در میان مردم شود؛ موضوعی که به نظر می

و دلسوز کشور باید براي از بین بردن این فضا و این تفکر بیش از پیش باشد و صداي 

گري مردم و پاسخگو کردن مسئوالنی باشد که به دنبال فرار از پاسخگویی با  مطالبه

  .هایی هستند ها و روش چنین حربهاستفاده از 

  !برنامه ویژه براي خوب جلوه دادن رژیم پهلوي اخبار ویژه      ▼ 

 وزارت هاي ارقام و آمار و مدارك به استناد با »پرس مینت« آمریکایی خبري پایگاه

 2006 سال از ویژه  به کشور، این دالري میلیون صدها هاي بودجه از آمریکا کنگره و خارجه

 تمرکز :کرد اعالم و داد خبر ایران اسالمی جمهوري نظام براندازي هدف با دبه بع ديمیال

 در نفوذ شاه، مخلوع رژیم و سلطنتی رژیم دادن جلوه خوب ها، رسانه انواع از استفاده روي

 از اسالمی انقالب هاي ارزش از آنان کردن دور و جوانان ویژه  به و ها خانواده میان

 پایگاه این. است کرده تمرکز آنها روي خود اهداف تحقق براي آمریکا که است محورهایی

 دالر میلیون یک از بیش آمدن، کار روي زمان از ترامپ، دونالد دولت که نوشت هم را این

  .است کرده هزینه ایران داخل در اغتشاشات ایجاد براي

  !هاست همچنان بگویید تقصیر قبلی                                     

دولت یازدهم و  مطلبی ضمن اعتراف به عدم موفقیت در »اعتماد« طلب وزنامه اصالحر

: هاي قبل انداخت، نوشت ها را به گردن دولت دوازدهم، با این توصیه که همچنان باید ضعف

 از سال پنج اکنون. گرفت تحویل را کشور وضعیتی چه در دولت این که کنیم توجه باید«

 نفت صادرات بگوید و کند یادآوري را گذشته تواند می هنوز دولت و گذرد می موقع آن

 طول در بپرسد و شد کم تجارت بود، دسترس در کمی پول بود، بشکه هزار 800 از کمتر

 این به توانند می سیاستگذاران. شد ایجاد شغل هزار چند سالی حدوداً گذشته سال هشت

 گذشته وضعیت که همین و دنبو مناسب اصالً گذشته در کشور شرایط که کنند اشاره

  ».است ما کارنامه جزء حال هر به کرد، تغییر

 



   

  اخبار ▼

  کنند می حرکت سرم  پشت که است هایی بچه براي هایم صحبت

 حنجره« عنوان با کیا حاتمی ابراهیم از حرم مدافع شهداي هاي خانواده در آیین تجلیل

 مجازي فضاي و ها رسانه در صداییسر و  روزها این: ، این کارگردان سینما گفت»سرخ

 و شد پا به  طوفانی اما بود؛ دقیقه سه اختتامیه در من زدن حرف کل .است گرفته شکل

 من افشاي قصد مختلف انحاي به و کردند وصل راست و چپ به مرا آمد که پیش اتفاقاتی

 .کنند می غضب گونه این که ام برداشته اش سفره سر از را کسی چه نان دانم نمی .دارند را

 به نسبت بپردازد و مسئله این به باید و است انقالب جشنواره فجر، فیلم جشنواره معتقدم

 که انتخابات در شرکت مانند باشد؛ داشته وجود جشنواره التزام این در انقالب هاي آرمان

 :افزود» امبه وقت ش«کارگردان فیلم  .شود می سؤال آن در فقیه والیت و نظام به التزام

 حرکت سرم  پشت که است هایی بچه براي هایم صحبت .گویم نمی خودم شخص ايبر

. کنند اعالم را انقالب به التزام اینکه از ترسند می کنند، می وحشت بینند می را ما و کنند می

  .هستیم شهدا سرسپرده و متعهد ما

  هاي وزیر خارجه سعودي در مونیخ گویی گزافه

 امنیتی کنفرانس در خود سخنرانی در عربستان سعودي خارجه زیرو »الجبیر عادل«

 ایجاد به ایران اسالمی انقالب شد، آغاز ایران انقالب با منطقه مشکالت :گفت مونیخ

 قانون باید ایران. است جهان در تروریستی گروه ترین خطرناك امروز که انجامید اهللا حزب

 :گفت الجبیر. است شده صحبت انقالب کردن درصا از آن در که قانونی دهد؛ تغییر را خود

 وزیر. نداشت مثبتی دید حال عین در و باشد مشکالت کننده حل دیپلمات یک تواند نمی

 را ایران دهد، می قرار حمله هدف را ها یمنی مواضع کشورش که حالی در عربستان خارجه

 از انتقاد خواهد می یرانا اگر :گفت و کرد متهم ها حوثی به بالستیک هاي موشک صادرات به

 متهم تروریسم از حمایت به را ایران وي. دهد تغییر را رفتارش باید شود، متوقف کشور این

) وگو گفت براي( کشور این سوي به ایران انقالب زمان از ما هاي دست«: شد مدعی و کرد

  ».است آن امثال و اسلحه سمت به ایران هاي دست اما است؛ دراز

  است شدن غرق حال در دالر کشتی :بلومبرگ

 سقف افزایش در اخیر اقدامات: معتقدند بلومبرگ اقتصادي خبرگزاري کارشناسان

 تدریجی روند دهد، می نشان آینده هاي سال طی آمریکا بودجه کسري انداز چشم و بدهی

 مالیاتی دالري میلیارد 1500 کاهش طرح کنگره .است شده آغاز دالر کشتی فرونشست

 نظر به بلومبرگ، گزارش به .بود کرده تصویب اقتصادي رشدو  توسعه هدف با را کشور این

 بهبود هدف با ترامپ دولت که چرا باشد؛ گرفتار باتالق یک در دالر نیز حاال همین رسد می

 2017 سال آغاز از .دهد کاهش را دالر ارزش است تالش در آمریکا در اقتصادي انداز چشم

 آمریکا، داري خزانه وزارت گزارش به و یافته کاهش درصد 12 دالر ارزش تاکنون میالدي

 مدت با مقایسه در سفید کاخ بودجه کسري آمریکا مالی جاري سال نخست ماه چهار در

  .است رسیده دالر میلیارد 176 به افزایش درصد 11 با گذشته سال مشابه

  جاسوس بودن سیدامامی قطعی و مسجل است

 برخی زدن دامن به اشاره با ملی امنیت کمیسیون يسخنگو حسینی، نقوي سیدحسین

 منفی بسیار فضاي بیگانه هاي رسانه: داشت اظهار سیدامامی، کاووس خودکشی به ها رسانه

 و بهمن 22 پیمایی راه در ایران ملت باشکوه حضور از را عمومی افکار توجه تا کردند ایجاد

 جاسوسی اینکه بیان با وي .دکنن جلب اي حاشیه مسائل سمت به مشارکت حماسه خلق

 که آنجایی تا: کرد تأکید است، موجود آن مدارك و اسناد و مسجل کامالً سیدامامی

 بیشتري توضیحات نیز آینده در و شده ارائه جاسوسی این مدارك و اسناد بوده، پذیر امکان

 ن،زندا داخل فیلم استناد به: کرد خاطرنشان همچنین حسینی نقوي .شد خواهد ارائه

 نقش فردي تصمیم جز وي خودکشی در عاملی هیچ و کرده خودکشی به اقدام سیدامامی

  .است نداشته

  کوتاه اخبار ▼

 اتاق آفریقایی ـ عربی مدیرکل »پور خاصی شهرام«◄ 

 مشترك اتاق: گفت کشاورزي و معادن صنایع، بازرگانی،

 اتاق در مؤسس مجمع برگزاري با قطر و ایران بازرگانی

 میان تجاري مبادالت حجم وي .شده است سیستأ ایران

 دالر میلیون 200 از بیش را گذشته ماهه 9 در کشور دو

 گذشته سال به نسبت میزان این هرچند: افزود و کرد ذکر

 هاي ظرفیت با متناسب وجه هیچ به ولی داشته، رشد

 براي آمده به وجود تازه هاي زمینه همچنین و موجود

  .نیست قطر و ایران میان دياقتصا هاي همکاري توسعه

کولر : اظهار داشت کوچک خانگی لوازم انجمن دبیر◄ 

 میزان که دارد قرار خانگی لوازم قاچاق صدر در گازي

 که بود دالر میلیون 300 گذشته سال در کاال این قاچاق

 160 حدود 96 سال نخست ماهه هشت در رقم این

 از دقیقی ارآم وي، گفته به. است شده برآورد دالر میلیون

 و نیست دست در کشور به خانگی هاي کاال قاچاق میزان

 برآورد دالر میلیارد سه حدود را رقم این بازار کارشناسان

  .کنند می

 انقالب معظم رهبر اظهارات درباره محمدجواد ظریف◄ 

 از فرمودند، که گونه همان ایشان: کرد عنوان وي درباره

 طور همین و فتیمگ خصوصی جلسات در ما که آنچه همه

 همیشه مثل و دارند اطالع کامالً علنی هاي صحبت در

 و سپاسگزارم ایشان هاي محبت از بنده و فرمایند می محبت

  .باشم ایشان هاي محبت شایسته امیدوارم

: نوشت خود توئیتر در آمریکا رئیس جمهور ترامپ،◄ 

 توافق جریان در اوباما باراك که واقعیت این با هرگز

 کرد، پرداخت ایران به نقد پول دالر میلیارد 7/1 اي هسته

 وزارت یا آي بی اف و کنگره در کس هیچ حتی. نیامدم کنار

   .نشد باره این در تحقیقات انجام خواستار دادگستري

 مشارکت به اعتراض در حقوق بشر فعاالن از شماري◄ 

  امنیتی کنفرانس در امارات و بحرین ،عربستان هیئت

 این در کنندگان شرکت .زدند تظاهرات هب دست مونیخ

 مسئوالن  تا خواستند المللی بین محافل از اعتراضی تجمع

 مرتکب یمن علیه که هایی جنایت جرم به ها رژیم این

  .شوند شدند، محاکمه

 در تهران جمعه نماز ستاد رئیس نمازي، پیش سیدباقر◄ 

 آقاي کردند اعالم اکرمی سیدرضا که پرسش این به پاسخ

 امام سمت از ایشان خواند، آیا نمی خطبه دیگر جنتی

 به خبر این هنوز«: گفت اند، کرده گیري کناره تهران جمعه

  ».است نشده اعالم ما به رسمی صورت

 سخنرانی در ترکیه خارجه اوغلو، وزیر چاووش مولود◄ 

 کردهاي با آمریکا ائتالف مونیخ امنیتی کنفرانس در خود

 خطایی و قبول قابل غیر شرمانه، یب را داعش علیه سوریه

 .دانست بزرگ

 


