
  

  

  

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

  1396 اسفند 19 شنبه 4779 شماره بیستم ـسال 

 )العالی مدظله(اي  امام خامنه

  مربوط چه شما به کنیم؛ وگو گفت منطقه در حضورش درباره ایران با خواهیم می گویند می

  .کنیم می صحبت منطقه هاي حکومت و مردم با خودمان ما هستید؟ اینجا چرا شما است؟

)17/12/96( 

  
 انگیزي آزادي مذهبی نه آزادي فتنه     روز حرف ▼

در پیش  انگلیسپایتخت تعرض به سفارت کشورمان در 

شود به دست  که گفته می چشمان پلیس این کشور

شیرازي صورت گرفته است، برگ   طرفداران و اعضاي فرقه

ارتجاع و نفاق « ؛دشمنان نظام  دوگانهدیگري از سیاست 

 را نمایان کرد که به مثابه دو لبه »رجیخا  توطئه«و  »داخلی

سازي جمهوري اسالمی ایران،  قیچی درصدد ناامن  یک

تصویر ضد حقوق بشري از نظام   امنیتی کردن فضا و ارائه

عهد عربستان  هستند، به ویژه آنکه این اتفاق با سفر ولی

  .سلمان به انگلیس همزمان شده است سعودي، محمدبن

در  ات اخیر فرقه دراویش گناباديبه عبارت دیگر، تحرک 

طرفداران فرقه   انگیزانه و حرکت غیرقانونی و فتنه تهران

دهد براساس یک  ، به خوبی نشان میلندنشیرازي در 

شود  شده و از پیش طراحی شده، تالش می سناریوي حساب 

ـ  اي هاي فرقه جمهوري اسالمی ایران درگیر کشمکش

رسد دشمن براي عملیاتی  در واقع، به نظر می. مذهبی شود

راهبرد کالن خود در قبال جمهوري اسالمی  کردن و اجراي 

سازي  کنونی مبتنی و متمرکز بر ناامن  ایران که در برهه

هاي گوناگون  در پرونده  با توجه به شکست درونی است،

بافت متنوع و  همچنین با در نظر گرفتن اي و منطقه

بر گی و زبانی کشور مذهبی، قومی، فرهن  گونه موزائیک

ـ  هاي عقیدتی ها و جریان فرقه  هاي بالقوه استفاده از ظرفیت

و اسالمی  ایرانبراي به آشوب کشاندن ضد انقالب مذهبی 

رو، شرایط  از این  .کرده استتضعیف نظام حساب ویژه باز 

تی، امنیتی موجود، هوشیاري مضاعف مردم و نیروهاي اطالعا

   .دکن می طلبو انتظامی را 

ها،  همچنین در پاسخ به کسانی که با وقوع این فتنه

کنند،  جمهوري اسالمی را به نقض آزادي مذهبی متهم می

، آزادي مذهبی اسالمی باید گفت در چارچوب قوانین نظام

پذیرفته شده است، اما آزادي اقدامات غیر قانونی، ضد 

 انگیزانه و امنیتی، توهین به مقدسات، انجام حرکات تفرقه

در . اي وجود ندارد براي هیچ گروه و فرقه... شکنانه و وحدت

واقع، انجام این قبیل اقدامات از سوي هر فرد و گروهی جرم 

وجه مستمسکی  اي آن به هیچ  بوده و هویت مذهبی و فرقه

تر، برخورد با  به بیان دقیق. براي مصونیت او نخواهد بود

تند، به دلیل کسانی که به فرقه یا گروهی خاص وابسته هس

اي آنها نیست، بلکه به دلیل اقدامات آنها است؛  هویت فرقه

اقداماتی که چنانچه هر شهروندي، ولو شیعه انجام دهد، 

  . بازخواست خواهد شد

  

 !ابطال یک فرضیه                       گزارش روز▼ 

اي ه هایش و با همه درخواست لودریان، وزیر خارجه فرانسه با همه جنجال سفر

و سخن ها ها  فمیان همه حر ازمنطقش به کشورمان به پایان رسید؛ اما  خواهانه و بی زیاده

خواهی این وزیر  رفت در مقابل زیاده ها و از همه آنچه  انتظار می و همه جار و جنجال

اروپایی انجام شود و نشد، یک نکته در خور توجه و البته در خور ستایش وجود داشت و 

کرد دبیر شوراي عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه کشورمان در برابر این آن، نحوه عمل

علی شمخانی در اقدامی هوشمندانه و دقیق با لباس نظامی در دیدار . مقام اروپایی بود

تواند امید  وگوها، وزیر خارجه فرانسه بداند که نمی لودریان حاضر شد تا پیش از آغاز گفت

توان دفاعی جمهوري اسالمی ایران مطرح کرده و به  داشته باشد مباحثی درباره

پوشش علی شمخانی محدود انتخاب هاي نابحق خود برسد؛ پیامی که البته به  خواسته

نماند و دبیر شوراي عالی امنیت ملی چنان محکم و قاطع در برابر مواضع وزیر خارجه 

علی شمخانی » 1پ یورو«، خبرنگار شبکه خبري »فرانس کلمانسو«فرانسه سخن گفت که 

مواجهه عزتمندانه در برابر اظهارات لودریان که بر  .کردرا به مثابه یک بوکسور توصیف 

اساس اخبار منتشر شده در دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان با همتاي 

هاي منتشر شده از این  توان از روي عکس فضایی که می. اش نیز حاکم بوده است فرانسوي

توان از آن دو نکته  ار و برخورد سرد ظریف با لودریان نیز به آن پی برد؛ اتفاقی که میدید

گونه که  اول آنکه جمهوري اسالمی درباره خطوط قرمز نظامی خود همان ؛را استنباط کرد

بارها مسئوالن و باالتر از همه رهبر معظم انقالب بر آن تأکید کردند، هرگز کوتاه نخواهد 

توان با دیپلماسی لبخند و استقبال  دوم اینکه، تجربه برجام این فرضیه را که میآمد و نکته 

  .اعتبار کرده است ها منافع کشور را تأمین کرد، تا حدود زیادي بی و اعتماد به غربی

  !نمایی از یک عضو گروهک نفاق مظلوم                ویژه راخبا▼ 

گناه  اي را براي مظلوم و بی هاي گسترده تالش، »العربیه«هاي ضد انقالب از جمله  رسانه

 معلمان صنفی غیر قانونی کانون اعضاي که از »محمد حبیبی« به نام نشان دادن فردي

 منزلش مقابل بوده و در فرهنگیان صنفی هاي تشکل غیرقانونی شوراي عضو و تهران استان

 نام به منافقین گروهک یهنشر با تنگاتنگی ارتباط نامبرده. اند شده، آغاز کرده بازداشت

این . است بوده آفرین نقش نشریه این هاي سیاست از برخی تدوین در و داشته »صلح خط«

. شود می منتشر »روزگرد سیمین« سردبیري است، به منافقین گروهک به متعلق که نشریه

 انتشار و شد ملحق منافقین گروهک به کشور از با خروج 1388 سال فتنه در روزگرد

 تشکیل با گذشته هاي ماه در منافقین سازمان گفتنی است، .گرفت برعهده را مذکور یهنشر

 پوشش با را کشور داخل در اغتشاش و آشوب ایجاد »اجتماعی ستاد« نام به ستادي

 کارگران دانشگاه، استادان دانشجویان، معلمان، همچون هایی گروه صنفی حقوق یگیريپ

  .دستور کار خود قرار داده است در عربی و غربی رهايکشو از برخی مالی حمایت با... و

  داشتیم اختالف ایران مقامات با :لودریان

 در که دیدارهایی در: گفتفرانسه پس از سفر به ایران  خارجه ژان ایو لودریان، وزیر

 بسیار را فرانسه مواضع آنها براي من که داشت وجود اختالف موارد برخی در داشتم ایران

 زیر را بالستیک هاي موشک زمینه در ویژه به ایران، مقامات مقاصد و کردم بیان روشن

 باید: دهیم، افزود انجام باید که هست زیادي کارهاي وي با بیان اینکه هنوز. بردم سؤال

 زمینه در مواضعش هم باید کرد و ایران خواهیم را کار این و دهیم ادامه را وگوها  گفت

 .کند تر متعادل را موشکی



  

  اخبار▼ 

 !به تاریخ خاورمیانه نگاه کن و عبرت بگیر

رابرت فیسک، از تحلیلگران مشهور انگلیسی در یادداشتی که در گاردین منتشر شده، به 

وزیر انگلیس استقبال گرمى از محمدبن سلمان،  خدا را شکر ترزا مى، نخست«: کنایه نوشت

آید، ما هر خودکامه  رت به میان مىوقتى حرف از پول، سالح و قد. عهد عربستان کرد ولی

عرب را در آغوش خواهیم گرفت، به ویژه اگر اربابان ما در واشنگتن هم همین احساس را 

سلمان درباره قابل اعتماد نبودن غرب  وي در ادامه با هشدار به بن» .داشته باشند

به  1980سال در زمان صدام ما در ابتدا او را دوست داشتیم و زمانی که در «: نویسد می

ایران حمله کرد، به او کمک کردیم و او را دولتمردى بزرگ خواندیم؛ اما زمانی که در سال 

وقتى در مصر، جمال عبدالناصر دولت . به کویت حمله کرد، او را تروریست خواندیم 1992

ـ و کانال سوئز را ملى کرد، ما او را  سـ دولت وابسته به انگلی فاسد فاروق را سرنگون

ها از حافظ اسد در سوریه تجلیل  فرانسوى. خواندیم» موسولینى رود نیل«تروریست و 

  ».کردند، اما همین که با آنها همراهى نکرد او را تروریست خواندند مى

  هاي دشمن ساده عبور کنیم نباید از کنار برنامه

یص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمن طراحی غالمعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخ

: اي براي مقابله با  انقالب انجام داده است و همه توان خود را به میدان آورده، نوشت ویژه

پوشی از اتفاقات خوب و نشان دادن و  نمایی، چشم اآلن برنامه دشمن در راستاي سیاه

دنبال این است که  دشمن به. ترین اتفاقات است ترین و جزئی برجسته کردن کوچک

 همین اساس امروز برمشکالتی را که براي انقالب ایجاد کرده، به پاي انقالب بگذارد و 

پس از : وي افزود. تبیین وضعیت قبل از انقالب براي مردم از وظایف فعاالن فرهنگی است

وسوي رهبر معظم انقالب ایجاد شد؛ هدف  اي به سمت شده یک هجمه حساب 88فتنه 

له و بدبین کردن مردم نسبت  منان تهمت زدن به نزدیکان و خدمتگزاران معظماصلی دش

گونه  مردم نباید این کهبه ایشان است تا رابطه مردم و رهبر معظم انقالب را تضعیف کنند 

  .ها را ساده بگیرند برنامه

  ثباتی منطقه نقش پر رنگ عربستان در بی

نگار مصري با انتقاد شدید از  زنامهوگو با یک رو عهد عربستان سعودي طی گفت ولی

. نامید» مثلث امروزي شر«نظامی  هاي شبه ایران و ترکیه، این دو کشور را در کنار گروه

سلمان در اظهار نظري جالب مدعی شد، پروژه ایران در حال فروپاشی است و ما  محمدبن

چیست و چگونه در  ایران پروژهالبته وي توضیح نداد که . همه جا آن را در محاصره داریم

حکومت این کشور : وي در مصاحبه خود درباره ترکیه نیز گفته است .حال فروپاشی است

این در حالی است که عربستان . در تالش است امپراتوري عثمانی را بار دیگر زنده کند

هاي تکفیري و همچنین حمله  هاي گسترده مالی و معنوي از گروه سعودي با حمایت

به یمن و دخالت آشکار در سرکوب مردم انقالبی بحرین و تالش براي مستقیم نظامی 

  .افروزي نقش پر رنگی داشته است ثباتی منطقه و آتش کودتا در قطر در بی

  !کمی هم از عملکرد خودتان بگویید

حسن ... «: نوشت» !موتور را روشن کن«در مطلبی با عنوان » آفتاب یزد«روزنامه 

و دیگر دولتمردان باید موتور را روشن کنند؛ اما نه براي نبش روحانی، اسحاق جهانگیري 

نژاد که دیگر تأثیري بر صحنه سیاسی ایران ندارد؛ بلکه درباره عملکرد  قبر دولت احمدي

گویند بذر ناامیدي پاشیده نشود؛ اما  این روزها بسیاري می! هشت ماهه دولت دوازدهم

چندي پیش  نیز »قانون«گفتنی است، روزنامه » .اولین بذر یأس، همان ترکیب کابینه بود

دادن آقاي روحانی و  برخالف اظهار نظرهاي پرامید و در باغ سبز نشان: نوشته بود

شان به ویژه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، بازخوردها از عملکرد روحانی و  اطرافیان

این بار زودتر و پر  تیمش در اذهان، بسیار متفاوت و متناقض است و زنگ ناامیدي از دولت

  .تر از همیشه به صدا درآمده است طنین

 

  کوتاه اخبار ▼

 صهیونیستی با رژیم سابق جنگ وزیر »یعلون موشه« ◄

 حیات: گفت این رژیم وزیر نخست سیاسی اوضاع به توجه

این در حالی است . است رسیده پایان به »نتانیاهو« سیاسی

 رژیم این یسکه منابع خبري اعالم کردند به زودي پل

از پروندهاي متعدد  پرونده درباره دو نتانیاهو از بازجویی

 مالی فساد( 3000 فساد به فساد اقتصادي نتانیاهو، موسوم

 4000 پرونده و) اسرائیلی هاي زیردریایی قرارداد به مربوط

 الویخ، شائول و اسرائیل وزیر نخست بین درباره ارتباط(

  .از سر خواهد گرفت را )Bezeq  مخابراتی شرکت صاحب

 کانال در منطقه مسائل تحلیلگر ارشد زارعی، سعداهللا ◄

 تعرض :فرموده نرم چه نژاد بعیدي«: نوشت خود تلگرامی

 جلوي توان می را دیگري سفارت لندن در آیا: سؤال! کردند

 پیدا فرصت وقت آن و داد قرار تعرض مورد پلیس چشم

 به را جعلی چمپر و کشید پایین را کشوري پرچم که کرد

 گیري، موضع اولین در سفیر چرا داد؟ تکان پیروزي نشانه

 داخل افراد جان و از سفارت حفاظت وظیفه که میزبان به

  »است؟ نکرده اعتراض داشته، به عهده را آن

 یک در آمریکا داري خزانه وزیر ،»منوشین استیو« ◄

 شریکی هیچ«: گفت نیویورك شهر در یهودیان همایش

 وجود آمریکا براي ]رژیم صهیونیستی[اسرائیل از بهتر

: گفت برجام اي هسته توافق درباره سپس وي» .ندارد

 تحریمی هاي معافیت دیگر کرده است اعالم جمهور رئیس«

  ».کرد نخواهد امضا را برجام ذیل

 میلیون 690 و میلیارد 41 جاري سال ماهه 11 طی ◄

 کاال دالر لیونمی 657 و میلیارد 47 و شده صادر کاال دالر

 هنوز تجاري تراز دهد می نشان که شده وارد کشور به

 تراز ماه بهمن در دالر افزایش دلیل به هرچند. است منفی

 ماه 10 منفی تراز تکافوي طبیعتاً که شده مثبت تجاري

  .کند نمی را سال اول

 عراق وزیر نخست »العبادي حیدر« المیادین، از نقل به◄ 

 امنیتی نیروهاي به مردمی داوطلب نیروهاي پیوستن حکم

 داوطلب نیروهاي حکم، این طبق. کرد صادر را کشور این

 خواهند دریافت ارتش نیروهاي با برابر حقوقی عراق مردمی

  .بود خواهند نظامی قوانین تابع و کرد

 در نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو میرسلیم، مصطفی◄ 

آیند،  مى ایران به که خارجه وزراى این از برخى: نوشت توئیتی

  .نکند خوش به آنها دل دولت سیاستمدار؛ تا داللند بیشتر

 میعانات و نفت صادرات دهد، می نشان موجود آمارهاي◄ 

 رسیده روز در بشکه میلیون 94/1به  مارس ماه در ایران گازي

  .شود می محسوب گذشته سال دو در میزان کمترین که

 صهیونیستی رژیم تشار ستاد کل معاون »کوچاوي آویو«◄ 

 اضافه به مرزهایش، در جبهه پنج در نبرد براي اسرائیل: گفت

  .شود می آماده ایران با احتمالی جنگ یک

   


