
  

  

  

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

  1396 بهمن 9 دوشنبه 4753 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 »یاقتصاد مولد و مردم«به  »یو نفت یاقتصاد رانت«کشور از  ياقتصاد يریگ ضرورت دارد جهت

و  ها تیهدف مهم با توجه به امکانات، ظرف نیو ا میاقتصاد را از نفت خالص کن دیبا. ابدی رییتغ

کار را  نیبدون نفت، ا يکشورها یگونه که برخ است؛ همان ریپذ کشور تحقق یانسان يروین

 )4/6/96.(اند کرده

    

  !گیري ملی ضرورت گذار به تصمیم    روز حرف ▼

 ،کند می تقدیم به مجلس دولت که هر ساله بودجه الیحه

 نماي  تمام آینه بودجه زیراکننده است؛  مهم و تعیین اي الیحه

 را آنتغییرات  اندکی با  مجلسساله است و هر  کشور اقتصاد

 بهمن 8 یکشنبه، عصر نوبت علنی جلسه در. کند می تصویب

 هزار 1194 بودجه الیحه کلیات ،مجلس شوراي اسالمی

 و مخالف رأي 120با  کشور کل 1397 سال تومانی میلیارد

کلیات  با ردحال . رأي رد شد 216از مجموع ممتنع  أير 9

اینکه الیحه  شود، میمهم مطرح ال دو سؤ 97الیحه بودجه 

  شود؟  چرا رد شد و چه می بودجه

لیات الیحه ک اخیر این است که با رد پرسشپاسخ 

 به گزارش نامه داخلی مجلس، این بودجه، مطابق با آیین

پس از  نیز کمیسیون این و شود می ارجاع تلفیق کمیسیون

ی خود را به صحن علن مجدد بررسی باید نتیجه ،ساعت 72

گیري مجدد صحن علنی  اگر اصالحات در رأي. کندتقدیم 

 بودجه ي نیاورد، بودجه به صورت یک دوازدهم، یعنیرأ

موکول  به بعد ها ماه بقیه بررسی تصویب و ماه فروردین

  . خواهد شد

از  الهوتی مهرداد کلیات الیحه، باره چرایی ردا درام

کند؛  میکمیسیون تلفیق بودجه به سه دلیل اشاره اعضاي 

 تفریغ گزارشدرباره  دولت موضع منفی بازخورد ،یکی

 نمایندگان دوم، نگرانی .است در بین نمایندگان 95 بودجه

 ،و سوم بگیر یارانه میلیون 30 از بیش حذف درباره مجلس

 براي ایجاد جایگزین بودجه تأمین درباره نگرانی نمایندگان

 هاي حامل قیمت افزایش با نمایندگان مخالفت از پس اشتغال

  .دولت است نظر مد تومانی میلیارد هزار 17 درآمد و انرژي

و  دولت و رد بندي سخنان نمایندگان مجلس و جمع با

درگمی و بالتکلیفی بدل مباحث کارشناسی، نوعی سر

گیري  جه نظیر تصمیمهاي مهم و حساس بود تبصره بارهدر

اشتغال و اوراق هاي انرژي،  ها، قیمت حامل درباره یارانه

 کمیسیون شود که به بیان رئیس مشارکت مشاهده می

. نیستانتخاباتی  و مجلس، خالی از انگیزه سیاسی تلفیق

در حالی که هم دولت و هم نمایندگان مجلس باید به 

چه بسا . بیندیشندمنافع کالن کشور و مصالح عموم مردم 

یارانه برخوردارها و اختصاص آن به ایجاد اشتغال  حذف

 امروز یکی از ضروریات کالن کشور ،براي فرزندان مردم

گیري و عبور ایثارگرانه  باشد که نیازمند جسارت در تصمیم

از خود و مراقبت از فواید و پیامدهاي ملی تصمیمات و 

  .در عمل استتوجه به حسن اجراي آنها 

 

  

  !دنیاي وارونه                                     گزارش روز▼ 

اندك پرونده  مدتاما در همین  ؛تاریخ ایاالت متحده آمریکا اگرچه بسیار کوتاه است

و عراق، دخالت در  جنگ ویتنام، لشکرکشی به افغانستان. از جنایت و ظلم دارد يقطور

هاي تروریستی، حمایت از رژیم  امور کشورهاي جهان، زندان ابوغریب، حمایت از گروه

اما اینها همه جنایات این نظام سیاسی  از جمله این جنایات است؛ ...غاصب صهیونیستی و

درون  و در ، نیستشده بناپوست قاره آمریکا  سیاه که اساس آن نیز با ظلم بزرگ بر بومیان

شرایط  توان به براي نمونه میماجرا به همان سان است؛  هم مرزهاي جغرافیایی این کشور

جمهور آمریکا در روز مراسم تحلیف  ، رئیس»دونالد ترامپ«شدگان مخالف  دستگیر

تظاهرات کرده بودند؛ موضوعی که روزنامه  ويجمهوري او اشاره کرد که علیه  ریاست

: نویسد می دستگیرشدگانارشی در شرح وضعیت نامناسب در گز »ایندیپندنت«انگلیسی 

اند دستگیرشدگان  گفته آمریکایی هاي رسانه و کرد دستگیر را نفرات این از زیادي عده پلیس«

عالوه بر  .سال حبس مواجه شوند 60هایی تا ممکن است در صورت تأیید جرم با مجازات

شان  تکلیفط با این پرونده هستند که نفر از متهمان در ارتبا 59در حال حاضر حدود  این

درس عبرتی براي نشان دادن  منزلهآمریکا از آنها به  دولت گویند آنها می. مشخص نیست

این افراد حتی در صورتی که  این، کند؛ بر اساس سرنوشت مخالفت با ترامپ استفاده می

ر آمریکا در جمهو شان احراز نشود، بیش از یک سال را تنها به دلیل اعتراض به رئیس جرم

در رعایت حقوق  )!(حال تصور کنید کشوري با این کارنامه درخشان» .اند بالتکلیفی گذرانده

اي از  اش کارنامه بشر که از درون خاك خود تا دورترین مناطق جهان از مرزهاي جغرافیایی

ها شده است و مردم  مدعی اول حمایت از حقوق انسان ،ها و ظلم دارد تضییع حقوق انسان

قیام کردند و  وابستگی و ظلم و ستمکه علیه رژیم ظالم پهلوي با آن سابقه سیاه را ایران 

ها و مؤثرترین  ترین حامی ملت نظام جمهوري اسالمی ایران را که در منطقه و جهان بزرگ

و در صف اول این مبارزه  اي و فرامنطقه است تروریسم منطقهکارترین کشور علیه  و پاي

 !کند می متهم به نقض حقوق بشر ،قرار دارد

  !گیرند می را طلبان دست پیش اصالح                     ویژه خبر▼ 

هاي  گیري بیشتر با الیه براي ارتباط و حامیان دولت طلب هاي جریان اصالح رسانه

ساز در  هاي تصمیم به دلیل در اختیار داشتن بیشتر کرسی عتراضات اخیر کهمعترض در ا

تالش  اند، بودهبیکاري، رکود و گرانی  دلیلبه وجود آمدن آن به خود متولی اصلی  کشور

سال  پنجهاي انتخاباتی خود در  وعده درباره محقق نشدنسخگویی جاي پابه  آنها! کنند می

 نبودهاي روحانی  وعده محقق نشدنکه دلیل  به دنبال القاي این مطلب هستند ،گذشته

این در ! استهاي دولت  ها و برنامه ولت و دخالت دولت موازي در سیاستاختیارات کافی د

ت وي اختیار حانی و دولدهند که اگر رو گاه پاسخ نمی ست که این جماعت هیچحالی ا

و براي بار دوم پا به  96پس چرا در سال  ،نداشته استهاي خود  براي تحقق وعده کافی

هاي دیگري نیز به مردم  وعده ،92بر تکرار شعارهاي سال  افزونمیدان رقابت گذاشتند و 

زم براي این دولت سرمایه ال ،گویند پاسخگویی میهمچنین براي فرار از  این طیف! دادند

دالر  70ي باال بهاي هاي گذشته نفت به طی سال در حالی که د؛ارتقاي اقتصاد را ندار

گذاري خارجی به  برجام حجم باالیی از سرمایه دلیلو بنا بر ادعاي همین جماعت به  رسید

د دولت طلبان که خود را در قضیه رویکر دولت روحانی و اصالح! کشور سرازیر شده است

به هر طریق ممکن سعی دارند این شکست را به گردن  ،بینند آمریکا در برجام مغموم می

  .خود بیندازند داخلیمخالفان سیاسی 



  

  اخبار▼ 

  العاتی ایرانطنگرانی آمریکا از پیچیدگی و پیشرفت قدرت ا

پهپادهاي ایرانی به  گفته است، یک مقام دفاعی آمریکایی »نیوز آي ان اس یو«به گزارش 

میانه فعال شده و به حیاتی در خاور يها آبراههطور روزافزونی بر فراز خلیج فارس و دیگر 

هاي جنگی ایاالت متحده که در حال  پروازهاي شناسایی در نزدیکی کشتی ،صورت مرتبط

 یپهپادهای ؛دهند عبور از تنگه هرمز بوده یا در منطقه در حال عملیات هستند، انجام می

مشهور بوده و قادر به حمل سالح نیز  129به شاهد است و » 1کیو او ام « که از نوع

هاي اطالعاتی، شناسایی و  ترشدن قابلیت دهنده پیچیده استفاده از پهپاد، نشان که ندهست

این ماجرا پس از آن عنوان شد که  :کند اضافه می »نیوز آي ان اس یو« .نظارتی ایران است

هاي جنگی ایران در اطراف  ناوگان پنجم نیروي دریایی آمریکا اعالم کرد حضور قایق

فارس از ماه آگوست تاکنون متوقف شده است که در این باره  یجهاي آمریکایی در خل کشتی

 کهافشان استوار، مدرس امنیت ملی در دانشکده تحصیالت تکمیلی نیروي دریایی آمریکا 

آنها  احتماالً«: گوید می ،به طور خاص بر مطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی تمرکز دارد

  ».کنند ها را با استفاده از پهپادها جبران می توقف فعالیت قایق

  مواضع آمریکا و اروپا درباره ایران نزدیک شده است

: نوشت» داوود هرمیداس باوند«به قلم  خوددر سرمقاله  »آرمان« طلب اصالح روزنامه

راي دونالد ترامپ پس از تهدیدات، در تالش است متحدان اروپایی خود را در نشست شو«

دار شدن  آمریکا ادعاهایی درباره خدشه. کند  امنیت سازمان ملل به خروج از برجام راضی

ربط به برجام، درصدد  هاي بی منطقه و بهانه روح برجام کرده و به بهانه حضور ایران در

 ااین است که گوی د،آی آنچه از شواهد برمی .است اروپا را متقاعد به خروج از برجام کند

دهند و احتمال دارد در  طور نشان می اند یا این اي به آمریکا متمایل شده ها تا اندازه اروپایی

 .جلسه شوراي امنیت به تفاهم رسیده باشند و موضعی کم و بیش مشترك اعالم کنند

بدیهی است که بخواهند ایاالت  و دارند اي ها با آمریکا تعامالت بسیار گسترده اروپایی

هاي مالی، یکجانبه و  هاي اخیر آمریکا علیه ایران تحریم تحریم. متحده را راضی کنند

توان تعامالت مالی و اقتصادي گسترده با ایران برقرار  مضاعف است و در صورت اعمال، نمی

ها  در نتیجه این شرکت. هاي اروپایی با آمریکا سهام مشترك دارند بسیاري از شرکت. کرد

  ».حاضر به ریسک نیستند

  ریه براي رژیم صهیونیستیوجمهور س رئیس یزتهدیدآمپیام 

جمهور  رئیس »بشار اسد« ،اعالم کردند »معاریو«و  »آروتز شوا«صهیونیستی هاي  رسانه

تهدید کرده است  ،در پاسخ به حمالت ارتش رژیم صهیونیستی به داخل خاك سوریه سوریه

جمهور  ها اعالم کردند رئیس این رسانه .کرد آویو را موشکباران خواهد گوریون تل فرودگاه بن

جمهور روسیه تهدید کرده  سوریه با ارسال پیامی تهدیدآمیز از طریق والدیمیر پوتین، رئیس

رژیم صهیونیستی قرار گیرد، فرودگاه  هدف حملهاست در صورتی که کشورش بار دیگر 

در نخستین  .د دادهاي اسکاد هدف حمله قرار خواه آویو را با موشک تل »گوریون بن«

گفته است  رژیم صهیونیستییک مسئول نظامی ارتش  ،ها به اظهارات بشار اسد واکنش

  .استگوریون به منزله اعالن جنگ  موشکباران فرودگاه بن

  دولت نباید نقش اپوزیسیونی به خود بگیرد

ی گفته طلب و مشاور رئیس دولت اصالحات به تازگ محمدرضا تاجیک، فعال اصالح

با این همه، بر . خواهم که تجویزي براي دولت داشته باشم توانم و نه می من نه می«: است

کند،   مندي کنم که دولت باید دولتی کند، حکومت اساس یک تعهد اخالقی عنوان می

از سوي دیگر دولت باید به . دولت باید وارد نگاه احساسات، هیجانات و مطالبات مردم شود

به » اپوزیسیونی«دولت باید از نقش  .ها برون انسان ها ورود کند و نه صرفاً درون انسان

جامعه تغییر نقش بدهد و به جاي اینکه بخشی از مشکالت » ابرپوزیسیونی«وضعیت 

 ».حل مشکالت جامعه تبدیل شود به بخشی از راه ،جامعه باشد

  کوتاه اخبار ▼

 جهانی بندي رتبه نظام جدید ویرایش در تهران دانشگاه ◄

 صعود پله 77 با شد، منتشر 2018 ژانویه که )وبومتریکس(

 میان در 455 رتبه و ایران اول رتبه گذشته، سال به نسبت

 دانشگاهاین،  اساس بر. کرد کسب را جهان هاي دانشگاه

 نظام این در 500 زیر رتبه داراي ایرانی دانشگاه تنها تهران

 شریف، تهران، پزشکی علوم هاي دانشگاه. است بندي رتبه

 صنعت و علم اصفهان، صنعتی مدرس، تربیت امیرکبیر،

 شیراز و بهشتی شهید پزشکی علوم مشهد، فردوسی ایران،

  .اند کسب کرده را دهم تا دوم هاي رتبه

 مشهور نگار روزنامه سیاستمدار و ،»تودنهوفر یورگن« ◄

 ها آمریکایی تسلیم ایران اتمی مسئله در نباید: آلمانی گفت

 تحریم دنبال به هم آلمان شده اینکه گفته: وي افزود. شویم

 با آلمان. است رسوایی و شرم مایه اقدامات این است، ایران

 نشاندگی دست و سیلی کاسه سیاست خواهد می روش این

 اصالً ترامپ: کید کردتأتودنهوفر  کند؟ اجرا را ها آمریکایی

 ایرانی بلکه خواهد؛ نمی را خود به متکی و موفق یایران یک

 عربستان و اسرائیل طرفدار آمریکا، چاپلوس و متملق

  .است خواهان را سعودي

 میان اي سابقه بی هماهنگی: نوشت »الیوم يرأ«روزنامه  ◄

 عملیات تا است گرفتن شکل حال در اهللا حزب و حماس

 لبنان جنوب از سال 20 حدود از پس اسرائیل علیه مقاومت

 به ؛شده اسرائیل نگرانی سبب مسئله این. شود سرگرفته از

 لبنان جنوب در حماس فرماندهان ترور دلیل درصدد همین

 ایران هماهنگی با آن در قوي اي جبهه چون ؛ه استبرآمد

  .است گرفتن شکل حال در

  هیچ  مصلحی با تأکید بر اینکه آمریکا به  االسالم حجت ◄

: عنوان دوست ملت ایران نبوده و نخواهد بود، تصریح کرد

ها با ملت ایران در موضوع برجام آشکار  دشمنی آمریکایی

تنها با ما دوستی و مهربانی   شد و دیدیم که آمریکا نه

بلکه دشمن واقعی ملت ایران نیز هست، اما متأسفانه  ؛ندارد

  .ن ما استباور ندارند که آمریکا دشم برخیهنوز 

درباره رئیس فراکسیون امید مجلس  ،محمدرضا عارف ◄

تأسف : رسانی به مردم در پایتخت گفت مشکالت خدمات

خورم از اقدامات شهرداري و استانداري که براي بارش  می

 ،گفتنی است .متوسط برف، شهر به این وضع درآمده است

وزارت راه  استانداري تهران و همچنین اري ودشهر عملکرد

  .است به دنبال داشتهوانی را در روزهاي اخیر انتقادات فرا

حسن نوروزي، سخنگوي کمیسیون قضایی و حقوقی  ◄

گفتند  شدگان کرمانشاهی می برخی بازداشت: گفت مجلس

، نددر خیابان بود وقتی فهمیدند !آوردیدچرا ما را اینجا 

ا اصالً گفتند م  ،ندکرد اغتشاش می و ندشکست شیشه می

جا قرصی خوردیم و بعد اي بردند آن ما را به خانه ،نفهمیدیم

  .چه شد یماصالً نفهمید به خیابان آمدیم و

 


