
  

  

  

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

  1396 اسفند 9 چهارشنبه 4773 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

و  میاعتماد کرد نهایبه ا يا در مذاکرات هسته. میدیرا در برجام د ها یبه خارج ياتکا جهیما نت

از  دیمن واقعاً با. دارند یخوب يمسئوالن کشور برخوردها نمیب یخوشبختانه م. مینبرد يسود

به  یکیبه نعل و  یکیو  ها ییکایخاطر برخوردش با خباثت آمره مان تشکر کنم ب خارجه ریوز

 )29/11/96.(نشان دهند دیرا با یعزت مل. است نیبله، راه هم ها؛ ییاروپا دنز خیم

 ظارت مردمن                روز حرف ▼

 موضوعیاست که مسائل مربوط به ائمه جمعه به  یمدت

بدل  یعموم يها و رسانه يمجاز يپر سر و صدا در فضا

ز است که با ین اخبار امام جمعه تبریا يک سوی. شده است

رضرور یغ يها هیرو یر برخییاقدامات ارزشمند خود در تغ

مردم را روز به روز کم کرده  يها فاصله خود از توده ،يجار

تواضع و . شده استز یمردم تبر يها و محبوب قلب

ي ها ن به زبان مردم، برداشتن میلهزیستی، سخن گفت ساده

، تردد در شهر با وسایل نقلیه مسئوالنصفوف مردم و بین 

هاي دانشجویی و ورزشی جوانان  مراسم شرکت در و عمومی

اي از اقدامات قابل تحسین این  مردمی نمونه تجمعات و

  . سید بزرگوار است

اقدامات   شنویم، نمونه ارزشمند دیگري که در اخبار می

زده است که از روز اول  امام جمعه سر پل ذهاب زلزله

  .حادثه در راستاي همدردي با مردم ساکن چادر شده است

از  یکی نوهمه یاز مراسم ول يریانتشار تصوگر، ید ياز سو

ها و بازیگران  تعدادي از فوتبالیستدر آن که  جمعه ائمه

در  يتند يها با واکنش ،حضور دارندسینما و تلویزیون 

ماشین ر ین تصاویدر ا. رو شده است هروب يمجاز يفضا

ز ین از آن استفاده کردهامام جمعه شاسی بلندي که 

ایشان نیز حات یتوض! ها را دوچندان کرده است تیحساس

 یمذکور و چگونگ يمبنی بر عدم تملک شخصی خودرو

ماجراي ولیمه نیز چندان رافع سوء تفاهمات نبوده  يبرگزار

  .است

 ینظام اسالم مسئوالنت از آن دارد که ین اخبار حکایا

ن یتر ن ملت قرار دارند و کوچکیزبیر نظر چشمان تیز

 یومافکار عم يها شان با واکنشیا یاقدامات مثبت و منف

 که اقتضاي ییآنها يت برایوضعن یا. شود میمواجه 

خواهد تر نیز  حساسکارشان تعامل مستمر با مردم است، 

ت یمقبولافزایش ت و یمحبوبحفظ  يبرابود؛ از این رو 

 یکیو نزد) ع(علی نیمنؤرالمیره امیجز تمسک به س یراه

طبقات مستضعف و محروم جامعه وجود سبک زندگی به 

رهبري معظم انقالب اسالمی چنین  ها پیش سال. ندارد

ه و اندازه نگ دیبه حد ضرورت اکتفا کن«: ندتوصیه کرده بود

را از مردم  ونیروحان کند،یما را از مردم دور م نهایا د؛یدار

 ایبه دن ییاعتنا یبه تقوا و ورع و ب ون،یروحان. کندیدور م

بدون ورع و بدون دورانداختن . شدند نیریها ش در چشم

 یستیمردم رودربا. ماند نیریها ش در چشم شودینم ایدن

  )23/5/1370(» .ندارد یستیرودربا یهم با کس داندارند؛ خ

  !ضرورت یک بررسی                         گزارش روز▼ 

بیشتر به این ماجرا فکر کنیم کـه چـرا در جامعـه مـا، در میـان افکـار       شاید باید کمی 

وند و اتفاقـات خـوب   شـ  ها و فضاي مجازي خبرهاي خوب کمتر دیده می ، در رسانهعمومی

بـه شـنیدن    کـه چـرا   بررسی شوند ها و دالیل این ماجرا باید ریشه حتماً! ندکمتر نمود دار

فرهنگ ما در آیا این مسئله ! داریم بیشتريخبرهاي بد و دنبال کردن آنها گرایش و عالقه 

چرا یک کنند؟  هاي بد را پر رنگ می رند که  خبرهاي خاصی وجود دا دارد؟ آیا جریانریشه 

در هر جاي کشور را د فسا در اینکه باید ؟شود اي می ترین شکل رسانه فساد کوچک به بزرگ

 امـا مسـئله ایـن    ؛تردیدي نیست ،با آن به شکل بازدارنده برخورد کردفریاد زد و که باشد، 

 به نمسئوال نامشروع اموال فساد چرا خبري مانند تصویب طرح اعادهاست که در کنار دیدن 

طرحی که قرار است بر اساس  !گذریم؟ شود و به سادگی از کنار آن می المال دیده نمی  بیت

 از نفـر  یک سپاه، اطالعات سازمان اطالعات، وزیر ،از نمایندگان مجلس متشکل  کمیتهآن 

 سـازمان  رئـیس  نماینده و انقالب معظم رهبر بازرسی دفتر نماینده کشور، رتبه عالی قضات

اعـم از   مسـئوالن  موالا ،مجلس 90 اصل و قضایی هاي کمیسیون رؤساي حضور با بازرسی

 شـان،  نمشـاورا  و گانـه  سـه  قـواي  رؤسـاي  معاونـان  آنهـا،  نامشاور و گانه سه قواي رؤساي

 بـا  ،باشـند  کرده کسب نامشروعی مال چنانچهو  دکنن بررسی را... وشهرداران  و استانداران

 همـه  بـراي آن  تصـمیمات  اي کـه  کمیتـه . شود بازگردانده المال بیت به کمیته این تصمیم

 مسترد اموال ،آنطبق  ی کهطرح .هستند آن رعایت به مکلف گانه سه قواي و االجراست الزم

شـود و   هزینه کشور در یفقرزدای و اشتغال ایجاد برايباید  مربوطه مسئوالن سوي از شده

ظـام باشـد، امـا متأسـفانه دیـده      نها علیـه   نمایی ند پادزهر بسیاري از سیاهتوا که میخبري 

  .شود نمی

  مردم است جدي گران مطالبه فتنه مجازات            ویژه راخبا▼ 

 مجلس امید فراکسیون رئیس ،عارف سخنان به واکنش در ذوالنوري مجتبی االسالم حجت

 کند می تالش که است کسانی از مجلس در قم مردم نماینده ،ذوالنوري آقاي گفته بودکه 

: اظهار داشت ،کنیم می تشکر ایشان هاي پیگیري از و ما شود حل زودتر هرچه حصر مسئله

 در خود، گذشته جبران و توبه با ایشان تا کردم تالش کروبی، آقاي حصر رفع زمینه در بنده

 کسانی و حصر کاسبان اما؛ برود بین از مغرضان هاي شیطنت بهانه و کند حرکت نجات مسیر

  نامه انتشار و خود کارشکنی با دانند، می حصر مانند ،دستاویزها وجود در را خود حیات که

 مردم جدي مطالبه :وي تأکید کرد .انداختند کروبی آقاي پاي زیر جدیدي موز پوست اخیر،

 ماه  هشت طی انقالب، خورده قسم دشمنان و سلطه نظام با راستا هم که است کسانی مجازات

  .کردند وارد عزیزمان کشور و مردم به معنوي و مالی سنگین خسارات فتنه، ایجاد با

  گرفت می قرار رهبري عتاب جمهوري که مورد رئیس

با افشاي این مسئله که  دهم دولت در نژاد احمدي فرهنگی مشاور، فر عباس امیري

با اشاره به اینکه مسئله  و گرفت می قرار رهبري عتاب مورد دولتش، اواخر در نژاد احمدي

 قضائیه قوه اگر: نگران عدالت نیست، افزودوي و است جمهور سابق مسئله شخصی  رئیس

 خادم نژاد احمدي گیرد، می پس را هایش حرف تمام نژاد احمدي کند، تبرئه را بقایی امروز

به تناقضات رفتاري رئیس  وي همچنین با اشاره. است بقایی و مشایی خادم نیست، ملت

 حاال بود، کروبی و موسوي اعدام خواستار نژاد احمدي: کید کردأت و دهم دولت نهم

 گیرند می تماس هم رئیس دولت اصالحات با ناآل حتی یارانش او و! شوند آزاد خواهد می

  .است سوخته مهره نژاد احمدي دانند، می چون ؛گیرند نمی شان تحویل آنها البته که

 



  

  اخبار▼ 

  هاي ایران نگرانی آمریکا از دقت موشک

 در کشورش نمایندگان مجلس آمریکا در جمع اعضاي نیروهاي مرکزي فرماندهی رئیس

 از گذشته ما، عمده هاي نگرانی از یکی« :گفت »خاورمیانه امنیتی هاي چالش« زمینه

 مناطق دیگر به آنها صادرات و ایران بالستیک هاي موشک کیفیت افزایش عددي، افزایش

 براي ملل سازمان در آمریکا نماینده »هیلی نیکی« نمایش به وتل جوزف ».است خاورمیانه

 در ایرانی شده  ساقط موشک عنوان به پاره آهن یک دادن نشان و امنیت شوراي اعضاي

 درگیري گسترش خطر داد، نشان هیلی سفیر که موشکی«: گفت و کرد اشاره هم عربستان

 جوزف ».کند می گوشزد را امارات و ریاض در ما نیروهاي امنیت تهدید و یمن از خارج به

 چه ما اما و«: گفت و اشاره کرد تهدیدات این با مقابله براي آمریکا برنامه به سپس وتل

 از تا هستیم کار حال در خود اي منطقه متحدان از دیگر یبرخ و عربستان با ما کنیم؟ می

  ».شویم مطمئن خود از دفاع براي آنها نظامی توانایی شدن بهینه

  فشارهاي عربستان بر لبنان اثر عکس داشت

 .برگزار کرده است  »اهللا حزب از رمزگشایی« عنوان با سمیناري »امارات سیاسات مرکز«

 آمریکا و »آتالنتیک شوراي« مطالعاتی مرکز تحلیلگر ،»بلنفورد نیکالس«در این نشست 

 را لبنان امروز عربستان«: گفت و اشاره کرد اهللا حزب پیدایش سابقه به لبنان امور متخصص

 که است دلیل این به] لبنان در[ گذشته سال یک ثبات و بیند می ایران با رقابت دریچه از

 به در عربستان« اینکه تصریح با کارشناس این» .است آورده دست به را باال دست اهللا حزب

 تحوالت برنده ایران«: کرد اضافه ،»بوده ناموفق] لبنان عرصه از[ اهللا حزب راندن حاشیه

 متمرکز اهللا حزب امنیت و توان حفظ بر لبنان درش تمرکز بیشتر که... است بوده لبنان

 راندن حاشیه به در ریاض سیاست چرا که ؛است عربستان طوالنی نبرد این بازنده و است

 است این عمومی تصور: کرد تأکید همچنین بلنفورد» .است بوده ناموفق لبنان در اهللا حزب

  .یابد می افزایش آینده پارلمانی انتخابات در متحدانش و اهللا حزب سهم که

  !دهند می فراري موریتأم بهانه به را گران اختالس

 با مبارزه ستاد عملکرد با انتقاد از اقتصادي کمیسیون عضو ،الرگانی موسوي سیدناصر

 با برخورد در باید اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد اعضاي اینکه بر کیدتأ بااقتصادي  مفاسد

 با مبارزه مسئوالن که زمانی تا: کرد تصریح کنند، برخورد یکسان اقتصادي مفسدان همه

 مشکل این نکنند، برخورد خود هاي حزبی هم و خانواده مالی تخلفات با اقتصادي مفاسد

 و یافته کاهش آنقدر امور بر نظارت سفانهمتأ اینکه بیان با الرگانی موسوي .شود نمی حل

 10 از پس ما و کند می دزدي 87 سال از ساده کارمند یک که است شده کتاب و حساب بی

 مشخص مسئله این وقتی که است آن براي بیشتر سفتأ: گفت بریم، می پی آن به سال

 اختالس با که طور همان! کن فرار کشور از و بردار را دزدي اموال گفتند متهم این به شد،

  .دادند اش فراري مأموریت بهانه به و نشد برخورد خاوري تومانی میلیارد هزار سه

  دلیل برکناري فرماندهان ارشد سعودي چیست؟

 سلمان بن سفر از پیش سعودي ارشد فرماندهان برکناري دالیل انگلیسی، روزنامه یک

 فرماندهان تغییرات گزارشی، در لندن چاپ تایمز روزنامه .کرد تشریح را آمریکا و اروپا به

 انتظار که ،انگلیس به کشور این عهد ولی ،سلمان بن محمد سفر با را عربستان نظامی ارشد

 ریچارد. دانست مرتبط ،اعتراضاتی صورت گیرد یمن علیه عربستان جنگ دلیل به رود می

 در جنگی مشغول سعودي ارتش: نوشت یادداشت خود در تایمز روزنامه خبرنگار ،سپنسر

 این دیگر سوي از و نیست عربستانی شهروندان استقبال مورد جنگ این که است یمن

 نظامی غیر هزاران شدن کشته به وکرده  تخریب خارج در را سلمان بن محمد چهره جنگ

 آموزش را عربستان هوایی نیروي انگلیس ،است آمده گزارش این پایان رد. است شده منجر

  .است کرده ارائه سعودي خلبانان به را هوایی حمالت انجام براي الزم هاي راهنمایی و داده

  

 

  کوتاه اخبار ▼

سعید حدادیان در آیین اختتامیه شانزدهمین همایش  ◄

در » سالم بر سردار«ادبی سوختگان وصل با عنوان 

رهبر معظم انقالب : قاسم سلیمانی گفت پاسداشت از حاج

باید از زندگی سردار سلیمانی فیلم ساخته «بیان کردند، 

ام و خوب   که آن را دیده  »به وقت شام«شود، مانند فیلم 

ته همین یکی هم کم است، براي قاسم سلیمانی است و الب

همچنین علیرضا » .هم باید چند فیلم ساخته شود

افتخاري، استاد آواز ایران پیش از اجراي دو قطعه موسیقی 

من از اصفهان : کنندگان در این همایش گفت براي شرکت

خواست که عزیز دل قاسم سلیمانی را  ام و دلم می آمده

 .اي نیست نشد و چارهببینم؛ ولی خب چنین 

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  ◄

این افتخار بزرگی براي ملت ایران است که امروز : گفت

 حتماً .اند پرچمدار مبارزه با تروریسم در جهان شده

هایش را در عراق و  گویند ایران پول اید که برخی می شنیده

بود با پول اقتدار به دست آید، کند، اگر بنا  سوریه خرج می

بایست بسیار مقتدرتر از ما بود، اگر ما با پول  عربستان می

بایست بغداد و دمشق را  داعش را نابود کردیم، عربستان می

  .کرد تصرف می

نماینده اتحادیه اروپا در واشنگتن » دیوید او سالیوان« ◄

اي ایران به  هاي هسته با رد احتمال بازگرداندن تحریم

ام را براي امنیت خود بروکسل برج: اي دیگر، گفت بهانه

داند و با اقداماتی که این توافق را در معرض  اساسی می

  .خطر قرار دهد، مخالف است

کتاب خاطرات سردار : ، نوشت21پایگاه خبري عربی  ◄

قاسم سلیمانی که به کوشش جمعیت المعارف لبنان 

منتشر شده، شامل خاطرات دفاع مقدس سردار سلیمانی 

به زودي  این کتاب .است که از زبان خود او نقل شده است

  .خواهد شد روانه بازار

اي درباره  محمد شریعتمداري، وزیر صنعت در مصاحبه ◄

: هاي سیاسی در آن دوره گفته است و جریان 84انتخابات 

آقاي موسوي و همه اعوان و انصارش در دور اول انتخابات 

پس از چهار سال  نژاد رأي دادند و به احمدي 84سال 

  .شان عوض شد رأي

سفیران کشورهاي انگلیس، آمریکا، آلمان و فرانسه در  ◄

اي  سازمان ملل متحد پس از ناکامی براي تصویب قطعنامه

اي مشترك ادعا  ه ایران در شوراي امنیت با صدور بیانیهعلی

شوراي امنیت درباره یمن  2216کردند، تهران به قطعنامه 

  .پایبند نبوده است

لغو توافق : سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه گفت ◄

موضوع : وي افزود. اي ایران بسیار خطرناك است هسته

با حضور ایران و با اجماع حل شود،  و گو گفتبرجام باید با 

  .نه از طریق اولتیماتوم دادن


