
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1396 خرداد 27 شنبه 4599 شماره بیستم ـسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

هاي اساسی در مدیریت کشور است که باید به آن توجه اعتماد نکردن به دشمن از تجربه

وسواس و احتیاط کامل وارد شد و  ،باید با دقتکامل شود. هر کجا عرصه با بیگانگان است 

 عتماد به دشمن در آن احساساي سخن گفت که ادر لحن و بیان هم به گونه

  )22/30/96نشود.(

 نقض متن و روح برجام          روز حرف ▼

رأي موافق و دو رأي  98مجلس سناي آمریکا با 

 مخالف، طرح جامعی را که خواستار تحریم ایران به

هاي مختلف است، به تصویب رساند. این طرح موسوم بهانه

زداي ثباتهاي مقابله با فعالیتبه منظور  »722اس.«به 

است و دایره وسیعی از  بخش تشکیل شده 12از ایران 

ور طرح مذک البته دهد.دف قرار میههاي ایران را فعالیت

ن آبه تأیید مجلس نمایندگان آمریکا برسد و پس از  باید

جمهور آمریکا خواهد بود. بر اساس نیازمند امضاي رئیس

هاي روز باید تحریم 90این طرح، دولت آمریکا ظرف مدت 

هاي فعال در توسعه برنامهجدیدي علیه افراد و نهادهاي 

موشکی ایران تصویب کند. طرح تحریمی مذکور سه محور 

موشک بالستیک که افراد مرتبط با برنامه  دارد: تحریم

د، ارنموشک بالستیک ایران و کسانی را که با آنها معامله د

علیه سپاه پاسداران انقالب  دهد، تحریمهدف قرار می

و تحریم  ت از تروریسماتهام حمای اسالمی ایران به

تسلیحاتی که بر اساس آن، کلیه افرادي که در فروش، 

تأمین قطعه، تعمیر و انتقال تانک، خودروي زرهی، 

ي تسلیحات با کالیبر باال، هواپیماهاي جنگی، بالگردها

هاي موشکی به ایران تهاجمی، کشتی، موشک و سامانه

ارتباط  درشوند. به هر حال، آفرین باشند، تحریم مینقش

  با این اقدام آمریکا توجه به چند نکته ضروري است:

ـ آمریکا با این اقدام درصدد است ساختمان 1

 تر از برهههاي ضدایرانی را حتی شدیدتر و مستحکمتحریم

گونه که رهبر معظم پیش از برجام کند. در واقع، همان

اي در دولت یازدهم، انقالب، پیش از شروع مذاکرات هسته

هر  اعتماد است، این اقدام بیش ازرمودند آمریکا غیر قابل ف

دهد. اعتماد نبودن آمریکا را نشان میچیزي، ماهیت قابل 

   زند.هرچند این بار اول نیست که آمریکا به برجام لگد می

ـ اکنون بیش از هر زمان دیگري ثابت شده است که 2

کشور حل مشکالت  امید کرد و چارهباید از دشمن قطع 

ها و استعدادهاي در نگاه به درون و اعتماد به ظرفیت

ن سرشار داخلی است. بنابراین، انتظار آن است که مسئوال

هاي پوچ دشمن چشم ندوزند و دیگر بیش از این به وعده

  جزم کنند. تکیه بر درون با عزم خود را براي شکوفایی

هاي کنونی هم با روح برجام و هم با متن ـ تحریم3

. برجام) در تعارض است 29و  26جام (به ویژه بندهاي بر

ین ارو، مسئوالن امر باید نه تنها به شدت نسبت به  از این

گیري کنند؛ بلکه هیئت نظارت بر نقض آشکار برجام موضع

هاي مسئول باید درصدد تنبیه برجام و دیگر دستگاه

  دشمن با اقدام متقابل باشند.
  

  

  اعتماد به لبخند آمریکا                           گزارش روز▼ 

کوبا کشوري است که نامش با فیدل کاسترو، رهبر مبارزي عجین شده است که 

 راي کوباهاي متوالی در برابر ایاالت متحده آمریکا ایستاد؛ رهبري که استقالل را بدهه

ز تن سم آمریکایی اگاه لباس نظامی را در راه مقابله با استعمار و امپریالیخواست و هیچمی

ها شکست سختی را به آمریکا تحمیل کرد و در نیاورد؛ کسی که در جنگ خلیج خوك

انقالب کوبا «نویسد: اش مینامهدر وصیت وياشتند. دبار قصد ترور او را  638ها آمریکایی

هاي یک خلق هرمانیقاین انقالب حاصل . تواند هم باشددسترنج یک نفر نیست و نمی

خون به دفاع اند از این انقالب تا آخرین قطره ها کوبایی آمادهمیلیون. ناپذیر استتسلیم

الل ما استق وهیچ نیرویی در جهان قادر نخواهد بود مقاومت ما را در هم بشکند . برخیزند

ظامی تا نگفت که در برابر فشارها از حمله کاسترو به درستی از ملتی می» .را نابود سازد

 فت، ریم محکم ایستاده بودند؛ اما وقتی فیدل از دنیاي سیاست کنار رتهدید و تح

ه نزدیک ب مدارانی جاي او را گرفتند که لبخند آمریکایی را باور کردند و ایستادگیسیاست

 زیر شدنسرا پایان تحریم و در آرزوي با آمریکا و یک قرن مردم کوبا را با رؤیاي دوستی

 ،سال قطع روابط دیپلماتیک 54 از پس ، تا جان کريهاي خارجی درهم شکستندسرمایه

شد کایی باجمهور آمریرا بازگشایی کند و باراك اوباما اولین رئیس هاواناسفارت آمریکا در 

؛ گویدمیها و آغاز دوستی سخن شود و از پایان تحریمسال راهی کوبا می 88که پس از 

رو ل کاستآن سرمست بودند؛ اما فید ازکوبا، سخنانی که گرچه جانشینان رهبر انقالبی 

ت، بلکه ا نپذیرفنشین هرگز آنها را باور نکرد و نه تنها درخواست دیدار اوباما ربیمار و خانه

 دم کوبامک مرما تمام آنچه را که نیاز داریم به ک«در سخنانی اعتراضی به این سفر گفت: 

هاي انهرس آن روز» .ریکا نداریماداش از سوي امپراتوري آمپآوریم و نیازي به به دست می

 وردند وان آجهان از یک اتفاق تاریخی و برتري تعامل با آمریکا بر ایستادگی سخن به می

ل ن فیدطول نکشید که سخنا چندانکمتر کسی سخنان رهبر انقالبی کوبا را شنید؛ اما 

وباما، از سفر ا کمتر از یک سال کار کوبا مجسم شود!ان سازشدر برابر دیدگاه رهبرکاسترو 

ما «: ته اساعالم کرد حاال ازگرداند وبهاي کوبا را و همه تحریم رفتترامپ به کاخ سفید 

 خواهیم با توافقی جدید بر سرا می. ما از دولت کوبکنیمبرطرف نمیرا ها علیه کوبا تحریم

  »میز مذاکره بیایند که در راستاي منافع مردم آنها و مردم ما است.
  

 وبلوچستانسیستان قصرقند در تروریستی تیم انهدام       ژهوی خبر▼ 

 در: کرد اعالم اياطالعیه در اسالمی انقالب پاسداران سپاه زمینی نیروي عمومی روابط

 صرقندق عمومی منطقه در تکفیري تروریستی تیم یک حضور بر مبنی اطالعاتی دریافت پی

در  و اعزام منطقه هب سپاه زمینی یروين قدس قرارگاه از واحدهایی وبلوچستان،سیستان

 محاصره با وبلوچستانسیسستان استان اطالعات وزارت کل اداره و انتظامی نیروي کنار

 کشته هاوریستتر از تعدادي درگیري این در .شدند درگیر هاتروریست با قصرقند ارتفاعات

 هايروریستت تعقیب کهاین اعالم با اطالعیه در این .شدند متواري نیز تعدادي و زخمی و

 بر زوناف ضد تروریستی عملیات این طی: است آمده دارد، ادامه منطقه در شده متواري

 پنج تعداد منفجره، مواد کیلوگرم 600 با شده گذاريبمب خودروي دستگاه یک انهدام

 هزار هاهد با همراه انفجاري مواد کیلوگرم 700 از بیش و انتحاري اقدامات آماده بمب

نی قرارگاه قدس نیروي زمی رزمندگان به دستدیگر  مهمات و سالح تعدادي و نگفش

 .افتادسپاه 



                                                                                                                                   

  اخبار▼ 

 شهردار شوند؟توانند منتخبان شوراي شهر تهران می

منتخب مردم تهران در انتخابات شوراي شهر اعالم کرد: در جلسه منتخبان پیشنهادي 

هاي جامعه بررسی خواهد شد که طبق آن براي اطمینان دادن به مردم و رفع دغدغه

توانند براي تصدي هیچ سمتی از شورا استعفا دهند. یک از منتخبان شوراي پنجم نمیهیچ

شود منتخبان شورا از موضوع احتمال انتخاب شهردار از ه اینکه گفته مینظري دربار حجت

اند، گفت: علت اینکه اعضاي شورا به راحتی از بحث ممنوعیت بین اعضاي شورا عبور کرده

نامه شوراي عالی اقشهردار شدن هر یک از منتخبان گذر کردند، این بود که همه ما در میث

طلبان پذیرفته بودیم در صورت ورود به شورا، براي تصدي هیچ سمتی گذاري اصالحسیاست

از شورا خارج نخواهیم شد. منتخب مردم تهران در انتخابات شوراي شهر ادامه داد: البته در 

همان جلسه پیشنهادي مطرح شد که به منظور بررسی در دستور جلسه آتی قرار گرفته 

نامه شوراي عالی است و براي اطمینان دادن به راستا و مشابه میثاقاست. این پیشنهاد هم

 هاي جامعه مطرح شده است. مردم و رفع دغدغه

 پیشنهاد تشکیل نیروي ویژه ضد تروریستی

خارجی مجلس، با  ملی و سیاستحسینی، سخنگوي کمیسیون امنیت سیدحسین نقوي

با هدف بررسی حوادث تروریستی اخیر تهران جلسه اعالم اینکه این کمیسیون 

اي را با حضور مسئوالن امنیتی، انتظامی و نظامی تشکیل داد، گفت: در این العادهفوق

هاي خود را با آن تطبیق بندي شد که باید شرایط جدید را بشناسیم و برنامهجلسه جمع

سخت به دنبال است و  شکست خورده کشورهاي منطقه از محور مقاومتدهیم. داعش در 

است. در این راستا، ضرورت دارد اقدامات  ایران اسالمی کشوردر  هاي خودجبران شکست

فوري از قبیل استقرار دستگاه هشداردهنده و طراحی و اجراي برنامه جامع تأمین امنیت 

گیرد  در ابعاد مختلف انجام شود. افزون بر این، باید آموزش همه نیروها در دستور کار قرار

شود و اگر امکان دارد یک نیروي ویژه ضد  بر انجام مأموریت محققتا تمرکز صد درصد 

  تروریستی تشکیل شود.

 هاي نجومیاهللا مکارم به سرنوشت حقوقعتراض آیتا

شیرازي در مراسم لیالی قدر در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) گفت: اهللا ناصر مکارمآیت

در جامعه ایجاد شده و فاصله بین مردم دارا و ندار بسیار زیاد امروزه فاصله طبقاتی بسیاري 

کنند؛ ولی مردمی هم هاي باالي یازده هزار متر زندگی میشده است؛ افرادي در خانه

الشعاع قرار کنند؛ فاصله طبقاتی امنیت ما را تحتمتري زندگی می 30هستند که در خانه 

شغل دارند؛ ولی  15تا  10افرادي در کشور ما  این مرجع تقلید در ادامه افزود:دهد. می

اهللا شوند به یکسري از مشاغل تن دهند. آیتهزار تومن مجبور می 300جوانان ما به خاطر 

یادآور شد: ما آخر متوجه نشدیم با اینکه دستگاه قضایی، مجلس،  همچنین شیرازيمکارم

حل شد یا خیر؟ هنوز کسی  هاي نجومی هستند، این مسئلهها درگیر حقوقدولت و رسانه

  جوابی براي این سؤال ندارد!

 اردوغان علیه جمهوري اسالمی ایران اتهام

وگویی تلویزیونی، برخالف به رسمیت شناختن نقش ایران و جمهور ترکیه در گفترئیس

طلبی اي، مانند سوریه و عراق، تهران را به توسعههاي منطقههایش در حل بحرانهمکاري

طی مصاحبه با اردوغان رجب طیبمحکوم کرد.  کشورمان رایانه متهم و اقدامات در خاورم

اي ایران است؟ طلبی فرقهآیا سوریه صحنه بازي براي توسعه«پی پرتغال، گفت: شبکه آرتی

اي است (براي ایران)؟ بله هست. من این مسئله را بله هست. آیا عراق نیز چنین صحنه

اي. باید به طور خاص بگویم که من طلبی فرقهتا توسعه دانیمطلبی فارسی میتوسعه

این سخنان را بر  در حالی اردوغان ،گفتنی است »کنم.طلبی فارسی را تأیید نمیتوسعه

از کمک ایران براي مقابله با تروریست و  تقدیرزبان آورده که مقامات عراق و سوریه با 

  اند.کیه همواره شکایت داشتهاز رویکرد تخریبی تراین کشورها، حفظ یکپارچگی 

  کوتاه اخبار ▼

 میان توافق توصیف در خود سخنرانی در ترامپ دونالد 

 کوبا مردم به« توافق گفت: این اوباما و کاسترو هايدولت

به  ».شودمی کوبا رژیم تقویت سبب بلکه کند؛نمی کمکی

 سال در که را هاوانا و واشنگتن میان توافق همین دلیل

 را کاسترو رژیم لغو و بود، شده منعقد ديمیال 2014

 این با بود توانسته اوباما باراك. کرد توصیف »وحشیانه«

 .دهد پایان کشور دو میان تنش قرن نیم از بیش به توافق

 اجرا به سرعت باید توافق این لغو دستور کرد: تأکید او

 وعده آمریکا متحده ایاالت و کوبا مردم به همچنین او. شود

 .داد را »بهتري معامله« مانجا

 جدیدترین در »پترولیوم بریتیش« انگلیسی شرکت 

 پاالیشگاهی نکردن ظرفیت تغییر به اشاره با خود گزارش

 ظرفیت کرد: اعالم ،یازدهم دولت سال چهار طی ایران

 در و تغییر بدون تاکنون 2013 سال از ایران پاالیشگاهی

. است ماندهباقی  روز در بشکه میلیون 985/1 سطح

 ظرفیت کل از درصد دو تنها ایران هايپاالیشگاه ظرفیت

این در حالی است  .دهندمی تشکیل را جهان هايپاالیشگاه

 گیرولت یازدهم همواره از افزایش چشمکه مسئوالن د

امید سخن به میان  و ظرفیت پتروشیمی در دولت تدبیر

 اند.آورده

در میان نگ زنان این روزها خبرهایی درباره نقش پر ر 

در دولت دوازدهم در محافل شنیده ها وزارتخانه فهرست

وپرورش از وزارت آموزشدر میان پیشنهادات، . شودمی

هایی است که احتمال حضور یک زن در جمله وزارتخانه

ها از احتمال حضور آن بسیار باال است. برخی زمزمه رأس

چه اما آن ؛یک زن در وزارت علوم هم حکایت دارد

 ،برخالف دولت یازدهمبار این است که این ،مشخص است

خواهند  حضور پررنگیهاي مختلف دولت زنان در بخش

 داشت.

 هايگذارياست، سرمایه کرده اعالم کویت مرکزي بانک 

 با وجود و انجام داده است آمریکا اقتصاد در را کالنی

 اقتصادي مراودات به کشور این در انقباضی بودجه تصویب

 300 و میلیارد 31 کویت اکنون .دهدمی ادامه واشنگتن با

 در بهادار اوراق قالب در را آمریکا مالی اسناد دالر میلیون

 ارزي صندوق ذخایر از درصد 6 از بیش که دارد اختیار

  .دهدمی تشکیل را کویت استراتژیک

 ارتش مشترك ستاد رئیس دانفورد، جوزف ژنرال 

 هايفعالیت و آمریکا دادن آزار با ایران شد، مدعی آمریکا

 کروز هايموشک ارسال و فارسخلیج در المللیبین دریایی

 ساحل در یمن در شورشیان براي ضد کشتی پیشرفته

 اهمیت جهانی تجارت در که آبراه دو براي سرخ، دریاي

  .شودمی تلقی تهدید یک دارند، بسیاري


