
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1396اردیبهشت  30 شنبه 4581 شماره بیستم ـسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه
  

 یبدخواهان به رخ همه یرا با نظام اسالم یرانیو ا رانیمستحکم ا وندیپحضور شما  حماسه

 نیکردن ا سست ایگسستن  یدر پ یتیو امن يو اقتصاد یاسیکه با صد ترفند س دیکش

 )25/3/92(.دسنمقد وندیاعتماد و پ

  
  

  شدهساالري تثبیتمردم       روز حرف ▼

درصدي مردم در انتخابات  80 دودحمشارکت 

جمهوري، برگ دیگري از تجلی دوازدهمین دوره ریاست

ساالري دینی در کشور را به نمایش گذاشت. راستین مردم

بر اینکه نشان از تثبیت  افزوناین حضور گسترده 

باور مردم به  دهندهنشان دارد، ساالري دینی در کشورمردم

تأثیرگذاري حضور آنها در صحنه و اطمینان آنها به 

رو، ن از ای. ي نظام در صیانت از آراي خود استدارامانت

 از این انتخابات سیاست راستین نظام در پاسداري و صیانت

ر سال دبر ادعاي کسانی که  دهد وآراي ملت را نشان می

ر کشاندند، مه را به آشوببا طرح دروغین تقلب، کشور  88

  زند.باطل می

برخالف  ، انتخابات روز گذشته نشان دادواقع در

انقالب، جمهوري  تبلیغات و ادعاهاي بیگانگان و ضد

انسته است، توجهان ترین منطقه اسالمی در قلب بحرانی

از حدود پس شده ایجاد کند و ساالري تثبیتیک مردم

هاي صحنهآفرینی مردم در چهار دهه همچنان شاهد نقش

  مختلف این نظام باشیم. 

بت امزدها پیروز این رقاحال اگرچه در نهایت یکی از ن

 ضوراما از آنجا که رقابت در ظرف نظام و با ح خواهد شد؛

 ،گسترده مردم شکل گرفته است، پیروز واقعی این رقابت

  نظام و مردم هستند که این حماسه را خلق کردند.

من «طور که رهبر معظم انقالب نیز فرمودند: همان

 کس معتقد به برنده و بازنده در انتخابات نیستم زیرا هر

 ی وام جمهوري اسالمرأي بیاورد، برنده اصلی انتخابات نظ

 نتظاراداران آنها نیز ها و طرفنامزداز  »ملت ایران هستند.

د و ذیرا باشننتایج قانونی انتخابات را با کمال میل پرود می

 آن را صرفاً از مجاري قانونیچنانچه اعتراضی دارند، 

 ابتیري کنند و همچنین، اعالم نتایج را فصل پایان رقپیگ

و آغاز فصل نوینی از رفاقت و همدلی و همکاري براي 

و  ائلد. به عبارتی، فراوانی مسساختن ایرانی آبادتر بدانن

» سرنوشتیهم«مشکالت موجود در کشور و توجه به اصل 

 کارگیري همهده براي بهکند که دولت آیناب میایج

هاي موجود در کشور، اعم از کسانی که با وي ظرفیت

ا ی اند تا کسانی که منتقدایت کردهموافق بوده و از وي حم

ین شد؛ زیرا تنها در اته بااند، عزم جدي داشرقیب وي بوده

روي ت پیشمعضال از توان امیدوار بودرت است که میصو

 مردم کاسته خواهد شد.

  

  سفر مهم منطقه                                گزارش روز ▼

لین او براين سعودي را کار ایاالت متحده که عربستاجمهور تازهرئیس ،دونالد ترامپ

 رد؛کصد ریاض ترك مقبه را مقصد خارجی خود انتخاب کرده است، روز گذشته  کشورش 

 هازنیانهه این گممیان هم ازنچه ؛ اما آآن وجود دارد بارههاي زیادي دریزنکه گمانه يسفر

تر و بزرگ آغاز تالش ویژه دولت جدید آمریکا براي ایجاد ائتالف ،رسدقطعی به نظر می

 نیط میداتغییر شرای :که عبارت است از است یک هدف ویژهبا تر علیه محور مقاومت جدي

منابع  موضوعی که؛ ایرانجمهوري اسالمی سوریه و انزواي  مسئله درو معادالت سیاسی 

 ازیکی  قل ازه نشبکه العالم ب کنند، چنانکهنیز آن را تأیید می کاخ سفیدن آگاه از درو

ژیم و ری تالش براي پیوند هرچه بیشتر میان کشورهاي عرب نویسد؛مقامات این کاخ  می

 مهوريجمقابله با  به منظورعربی  صهیونیستی و همچنین تالش ویژه براي تشکیل ناتوي

ر نامه سفه ادامه برتوجه ب که بااي مسئلهاهداف اصلی این سفر خواهد بود؛  از اسالمی ایران

 امالًکژیم رویو براي دیدار با سران این آرئیس دولت آمریکا در منطقه و حضور وي در تل

  اي را آغاز کرده است.این هدف فعالیت ویژه دهد وي براي تحققنشان می

ن و حضور مقامات ای شورهاي عربیکبرگزاري نشست سران  که با توجه به سفري 

در ربی ار عگذصر به عنوان دومین کشور بزرگ و تأثیرپایه ممقامات بلند به ویژه ،کشورها

د توجه مور به طور حتم باید با دقت بیشتري ،به خود گرفته است ریاض اهمیت فراتري نیز

  کهمقامات ارشد دستگاه دیپلماسی حاال مسئوالن سیاست خارجی قرار بگیرد. و رصد

اي و کمی شرایط منطقهاست رسیده، بهتر شان به پایان هاي انتخاباتیو نطقسفرها 

در  تا به ناگاه درا بررسی کنناي منطقهفرا محیط تحرکات و اقدامات کشورهاي منطقه و

  ه نشوند. مواج و تصمیمات خود غافلگیر هابینیمحاسبات و پیش
 

  انتخابات ها درایرانی حضور از هاانگلیسی عصبانیت       ویژه اخبار▼ 

 گسترده حضور از را خود عصبانیت جمعه روز اسالمی جمهوري مخالفان از قلیلی عدادت

 شعبه متس به رنگ پرتاب با جمهوري،ریاست انتخابات در انگلیس مقیم ایرانیان پرشور و

 این .دگذاشتن نمایش به لندن در ایران کنسولگري ساختمان در ایرانیان يرأ اخذ محل

 ندکرد تالش ندگوبل از استفاده با ابتدا داشتند، دست در را پالکاردهایی و تصاویر که افراد

 خبرنگاران یزن و بودند آمده کنسولگري محل به يرأ دادن براي که را ایرانیانی انبوه نظر

 ضورح از خود خشم تکمیل رد شده یاد افراد .نندک جلب خودشان به را محل در حاضر

 و رنگ یکنسول ساختمان سمت به انتخابات، در انگلیس مقیم ایرانیان سابقهکم و پرشور

   .ودب کرده پرتاب رنگ که شد منجر فردي دستگیري به مسئله اینند که کرد پرتاب گچ

  اسرائیل در اشخانواده با ترامپ تعطیالت

اي خود به غرب تور منطقه جریان اولین در ترامپ :نوشت گزارشی در نیوزویک مجله

 رسدمی نظر به و کند سفر هاي اشغالی)(سرزمیناسرائیل آسیا (خاورمیانه) قصد دارد به

 مالنیا تنها نه سفر این در. است شده تبدیل تفریحی و خانوادگی سفر یک به سفر این

 و کوشنر جرارد ،همسرش همراه به ترامپ ایوانکا بلکه ؛دکنمی همراهی را وي ترامپ

 برنامه ها،ریزيبرنامه طبق ترامپ ابتدا در. روندمی اسرائیل به تعطیالت براي فرزندانش

 نظر به که است بوده کاري خارجه سفر یک این اصل در و است داشته را اسرائیل به سفر

  .است کرده پیدا تفریحی جنبه بیشتر سفر این ترامپ خانواده همراهی با رسدمی



 

 

  اخبار▼ 

 جمهورينتایج اولیه آراي انتخابات ریاست

وره ددوازدهمین ئیس ستاد انتخابات کشور با اعالم نتایج اولیه شمارش آراي ر

 848 هزار و 619میلیون و  14حسن روحانی با  آقايجمهوري گفت: ریاستانتخابات 

عالم لیه ااصغر احمدي افزود: براساس آمار اوعلی .ي تاکنون پیشتاز انتخابات استأر

هزار  182میلیون و  25 خوذه،مأآراي  729هزار و  966ن و میلیو 25شده از مجموع 

و  میلیون 14نی حسن روحا این، اساس وي تصریح کرد: بر .ي صحیح استأر 310و 

 و میلیون 10ابراهیم رئیسی االسالم والمسلمین سیدي، حجتأر 848هزار و  619

ي و مصطفی أر 276هزار و  297م ي، سیدمصطفی آقامیرسلیأر 855هزار و  125

کشور  وزارترئیس ستاد انتخابات . اندي را کسب کردهأر 331و  هزار 139 طباهاشمی

داد:  ادامه ،ي حضور یافتندأهاي رپاي صندوق نفر میلیون 40حدود با بیان اینکه 

  .نیمکنتیجه نهایی را اعالم ظهر امروز یا زودتر امیدواریم تا بعداز

  شودمی اعالم امنیت شوراي به زودي به ژنو نشست نتایج

 از ورد این و کرد اعالم را ژنو مذاکرات پایان سوریه به ملل سازمان فرستاده

 لیاص مسئله چهار حفظ با همزمان سیاسی روند بر تمرکز راستاي در را مذاکرات

 میستورا،دي استفان الیوم، روسیا شبکهبه گزارش  .خواند آمیزموفقیت سوریه درباره

 رگزارب آینده ژوئن در ژنو در مذاکرات روند آتی دور :داشت اظهار خبري نشست در

 با مناسبی و سازنده جانبهسه نشست :گفت سوریه به ملل سازمان فرستاده .شد خواهد

 و سوریه هايطرف مذاکرات بررسی به هک شد برگزار روسیه و آمریکا نمایندگان

 سطح در ژنو شهر در هایینشست :کرد تصریح میستورابود. دي مرتبط دیگر مسائل

ظهار ا نهمچنی ي. وکند هموار را مستقیم مذاکرات روند تا است شده آغاز کارشناسان

 دچن ظرف امنیت شوراي نشست چارچوب در 6 ژنو مذاکرات لمس قابل نتایج :داشت

  شد. خواهد اعالم آینده روز

  عربستان پایتخت به یمن بالستیک موشک شلیک

 ضربات همچنان یمن مردمی هايکمیته و ارتش نیروهاي المسیره، گزارش به

 وشکیم یگان راستا، همین در .کنندمی وارد سعودي تجاوزانم پیکره بر را سنگینی

 پایتخت ،ریاض به را» 2برکان« بالستیک موشک یمن مردمی هايکمیته و ارتش

 ام پیام: کرد کیدتأ یمن ارتش سخنگوي »لقمان شرف« .کرد شلیک سعودي عربستان

 به پاسخ براي و دهیممی ادامه تجاوز با مقابله به که است این ریاض دادن قرار هدف از

 موشک شلیک از هاحوثی اینکه از پس: داد گزارش نیز» نیوزاسکاي« .ایمآماده حمالت

 .داد رارق هدف صنعا در را هاموشک انبار نیز عربی ائتالف دادند، خبر ریاض سمت به

 یبرخ حضور با که نشستی در شرکت براي ترامپ که است حالی در موشک این شلیک

  است. شده ریاض راهی ،شودمی برگزار ربیع و اسالمی سران

  داعش علیه فوري کمپین تشکیل

 به هک آمریکا جمهوررئیس »ترامپ دونالد« :گفت آمریکا دفاع وزیر »ماتیس جیمز«

 اعشد ضد ائتالف مسئله بر اعدف وزارت هايبخش همه بود داده دستور دفاع وزارت

 دایجا داعش ضد یلی سریع کمپینیخ تا است داده دستور اکنون کنند، تجدیدنظر

 حال در لیبی رد داعش ضد هايعملیات اکنونهم اینکه بیان با آمریکا دفاع وزیر .شود

 ماتیس .داد خبر قاره این در آمریکایی نیروهاي عملیات اتمام از است، شدن انجام

 مالش که سوریه دموکراتیک نیروهاي از سفید کاخ و داعش ضد ائتالف :کرد حتصری

 هرش آزادسازي عملیات در و کرده حمایت کردند، آزاد داعش دست از را ین کشورا

  کرد. خواهند شرکت نیز داعش پایتخت »رقه«

  کوتاه اخبار ▼

 آوریل 27 از: کرد اعالم جهانی بهداشت سازمان 

 242 و اندشده مبتال وبا به یمن در فرن 23425 گذشته،

 .اندداده دست از را خود جان یمن استان 18 در نیز فرن

 در کنیممی بینیپیش: کرد کیدتأ همچنین سازمان این

 مبتال وبا به دیگر مورد هزار 200 یمن، در آتی ماه شش

 گزارش المیادین شبکه خبرنگار حال، همین در .شوند

 به ابتال اثر بر یمن درفر ن 20 اخیر، ساعت 24 ظرف ،داد

  اند.داده دست از را خود جان وبا بیماري
  

 پایین از گزارشی انتشار ضمن تلگرافدیلیروزنامه  

 تحقیر احساس دلیل به سفید کاخ کارمندان روحیه بودن

 کارمندان عملکرد از نیز ترامپ: نوشت، ترامپ سوي از

 تعداد است کرده تهدید و نیست راضی سفید کاخ در خود

 کیبتر با را تیم تا کرد خواهد برکنار را آنها از زیادي

 که خواهدمی خود کارمندان از وي .دهد تشکیل جدید

 تقادان آنان از حال عین در اما ؛باشند او طرفدار کامالً

  زند.می اتهام آنها به آشکارا و کندمی
  

 یمحر به اردن آسمان طریق از آمریکایی هايجنگنده 

 به وابسته نظامی ستون یک و کرده تجاوز سوریه هوایی

 نیروهاي کهرا  313 گردان به مموسو سوریه ارتش

 در الشحمه منطقه در داشتند، حضور آن در هم پیمانهم

 در. ندداد قرار هدف بغداد به دمشق المللیبین جاده

 کمدست سوریه، ارتش نیروهاي به اردنی آمریکایی تجاوز

 سه و اندداده دست از را خود جان تاکنون سرباز هشت

  .اندشده منهدم خودرو چند و تانک دستگاه
  

: گفتدبیر شوراي عالی امنیت ملی  ،علی شمخانی 

کنندگان المی و تحریمامنیت جمهوري اس گانندکنتهدید

: برگزاري وي افزود .بازنده اصلی انتخابات هستند

ر دانتخابات امن، منظم و قانونمند در اقصی نقاط کشور 

ي دشمنان نظام شرایطی که تالش مستمري از سو

هاي تصنعی در سازي و ایجاد بحراناسالمی براي ناامن

 بتنشانه روشنی از اقتدار و صال ،کشور ما در جریان است

 در و ایجاد ثبات پایدار نظام اسالمی در برقراري امنیت

  ست.کشور ا
  

 ضمانت صندوق مدیرعامل ،نژادحسین مهدي 

 تسهیالت درصد 100 تضمین از تعاون گذاريسرمایه

 گذشته سال در: گفت بنیاندانش هايطرح به پرداختی

 ار بنیاندانش هايطرح تسهیالت درصد 80 فقط صندوق

 با شاخصی ها،طرح اعتبارسنجی زمان در .ردکمی تضمین

 رتبه ضریب چه هر که دارد وجود »ایده شاخص« عنوان

 تسهیالت بابت کمتري وثیقه ،باشد باالتر هاطرح اعتباري

  .شودمی دریافت اعطایی


