
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1396 خرداد 30 شنبهسه 4602 شماره بیستم ـسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

شده است؛  یعنوان کی» منطقه يسازثباتیب« ما، مسئله هیعل هاییکایآمر يهادر حرف راًیاخ

و عمال  کای. آمردییمنطقه شما نیا کنندهثباتیب اًیدارد؟ ثان یمنطقه به شما چه ربط نیاوالً ا

  کرد؟ تیوجود آورد و تقوبه یاند؛ داعش را چه کسکرده ثباتیمنطقه را ب کایآمر

)22/3/96(  

 آفرینهاي وحدتموشک             روز حرف ▼

فرماندهی داعش در  به مقرّ موشک هنگام شششلیک به

ی و ه خوبب  را ایران بر اینکه توانست پیام افزونالزور سوریه دیر

 ،برساند موردنظر مخاطبان به ابهامی و خدشه کمترین بدون

هاي سیاسی پیام اتحاد و وحدت را براي جریاندر داخل 

 هاییتبلیغات انتخاباتی کدورت دوران در گاهیمختلف که 

ه در کلمایجاد اجماع و وحدت  از پس رقم زد. ،بود شدهایجاد 

ها این موشک هايو دستاورد هایکی از سوغات داخل کشور

 این هاي سیاسی بهجریان بود که این براي جمهوري اسالمی

ها زمینه اقتدار موشک که رسیدند كنقطه نظر مشتر

ي سیاسی هاجریان همه .کنندیمجمهوري اسالمی را فراهم 

ت مایگرا از این حمله حطلب و اصولداخل ایران اعم از اصالح

سال  چند ر ایناگر د. اقتدار ایران دانستندکردند و آن را نشان 

کنیم، درخواهیم هاي سیاسی را رصد روند فعالیت جریان

 به وجود داشته است؛در این سطح  وحدتیخیلی کم  یافت که

ا ت بر سر یک موضوعاري است که توان گفت اولین بنوعی می

ها و شخصیتهمه  ایم ورسیدهملی به وحدت  این اندازه

هاي از تصمیمات نظام در برابر گروه هاي سیاسیجریان

 یکی اند.کردهقاطع و جدي به ویژه داعش حمایت  ،تروریستی

 و ویرتصا انتشار و خبر این از پس که بود این عینی شواهد از

 هايشخصیت و هاچهره از يبسیار سپاه موشکی حمله هايفیلم

 و سپاه اقتدار به اجتماعی هايشبکه در کشورمان سیاسی

 مثبت واکنش شانحامیان و هاتروریست به ایران محکم پاسخ

 موشکی حمله به داخلی هايشخصیت واکنش. دادند نشان

به چند  است کهگسترده  اياندازهبه  سوریه دیرالزور به سپاه

از سوي چند واکنش  به. در اینجا رسدمیلیون پیام می

اشاره  ولگراهاي خارج از طیف اصها و شخصیتجریان

د سال ه در این چننشین کمهاجرانی خارج اهللاءعطا .یمکنمی

 نتشاربراي اولین بار با ا شدهخوانی معروف همیشه به مخالف

 عشدا مقرّ به موشکى حمله: در فضاي مجازي نوشت پیامی

 ملیاتع شهیدان انتقام و داعش به حمله از فراتر دیرالزور، در

 !است همه به هنگامبه و مقتدرانه روشن، پیامى ،تهران در ترور

 در نیز مجلس سنت اهل فراکسیون رئیس ،رحیمی جلیل

 و پاسداران سپاه بر درود: نوشت خود اینستاگرام صفحه

 اخیر، شهداي عدد به کاش اي ها،تروریست با قاطع برخورد

 اقتدار ،در نهایت باید گفتو...  شدمی شلیک موشک 18

نها تهاي سیاسی و جریانهمه مردم و  قوي با پشتوانه نظامی

  .شودمی میسر انقالب خانواده همدلی و وحدت با
  

  اي!درجه 180چرخش                            گزارش روز▼ 

هاي مشان این است که درباره وضع تحریاگرچه مسئوالن ارشد دولتی همچنان ترجیح

هاي هرهز چاما برخی ا ي اسالمی ایران سکوت اختیار کنند؛آمریکا علیه جمهور يتازه سنا

اي ی جبس حامیان برجام و دولت در فضاي مجازي مواضعی را اعالم کردند که ،طلباصالح

عال هاست به یک فینده مردم تهران در مجلس که مدتنما ،دارد. محمود صادقی تأمل

ها ریمد تحکرده است، در واکنش به انتقادات به برجام و امتدا فضاي مجازي تقلیل پیدا

را ا مجلس اصولگبرجام ر«: نویسددر صفحه شخصی خود در توئیتر می علیه کشورمان

 همه که نیز دولت اصالحاترئیس  به گران از افراد نزدیکعلی آهن؛ محمد»تصویب کرد

در صفحه شخصی  ی محدود است،هاي اجتماعپست در شبکه داش به چنسابقه سیاسی

 ح بدانندقالب اگر صالهاي جدید آمریکا علیه ایران رهبر انپیرامون تحریم«نویسد: خود می

 ت افرادهارااظ تی از خرواردو اظهار نظري که مش ».کنندخود دستور لغو برجام را صادر می

 ز یکنشان ا که استبرجامیان  به قول سعید حجاریان منصوب به جریان حامی دولت یا

م برانگیز دارد، کسانی که در روزهاي مذاکره و انعقاد برجاسؤالچرخش عجیب و 

ودند ر آن بکردند و خواستات محکوم میحد اکرات را با شدت وترین انتقادات به مذکوچک

ر دکه  دولت بدون هیچ تذکر و نقدي به مسیر خود در مذاکرات ادامه دهد، جریانی که

ست و تاده االفتوح اتفاق افکردند فتحبرجام که خیال می انعقادی پس از هاي ابتدایماه

 ،کندمی هاي فراوانی را به کشور سرازیرسرمایه ،امضاي مشترك با آمریکا پاي یک سند

غ دری دانستند و از تخریب و تحقیر منتقدانهمه افتخار این توافق را براي خود می

لس جدر م اعتراض نمایندگان اصولگرا و گریه نماینده مردم تهرانکردند، کسانی که نمی

با ال دانستند! حاتی از پایان کاسبی میتصویب برجام با آن وضعیت را ناراح دلیلبه  نهم

ن گردند و توپ را به زمین دیگرادنبال شریک براي خود میي به ادرجه 180چرخش 

  اندازند!می

ان ما ایر« :نویسدمیکه  استزاده در این باره نوشته مصطفی تاج ،اینهاتر از البته جالب

 ارجی راخهدید تتواند هر تحریم و به ایرانیان در انتخابات اخیر میسربلند از مشارکت قاط

او و  است که انگار فراموش کرده ايزاده، تاج»و خردمندي از سر بگذراند، به شرط وحدت

و  کرده چگونه دشمن را امیدوار چه کردند و 88سال  دوستانش پس از انتخابات باشکوه

  نشان دادند! هاچراغ سبز تحریم و فشار را به آمریکایی

  باشند کوچک روحانی یک کدام هر جدید وزراي              ژهوی خبر▼ 

 غییرت جدید، دولت تشکیل : درگفت اصالحات دولت پارلمانی معاون ابطحی، محمدعلی

 روحانی یک شانکدام هر وزرا که است این نیز آن و باشد داشته مبنا یک باید کابینه

 باید ،شوندمی انتخاب مختلف هايخانهوزارت براي که وزرا از یک هر یعنی ؛باشند کوچک

 را فراديا روحانی اگر. باشد داشته جمهوررئیس مشابه دیدگاهی اجرایی، و سیاسی نظر از

 تبلیغات انزم در او شعارهاي با مسائل به آنها نگاه و شخصیت که کند انتخاب کابینه در

 يرأ به احترامیبی مسئله این گفت توانمی آنگاه ،باشد تضاد در جمهوريریاست تانتخابا

 بچارچو در روحانی دولت وزراي از بخشی. است گرفته صورت عهدشکنی و بوده مردم

 که ظاتیلح دوره، این در ایشان وزراي از برخی که است معروف گیرندنمی قرار او آراي

 کنار سیاسی اقاتاتف از را خودشان ،شوند پیروز روحانی رقیبان است ممکن کردندمی تصور

   .باشند داشته جایگاه نیز بعدي احتمالی هايکابینه در تا بودند کشیده

        



  

  اخبار▼ 

  است گرفته نشانه را فتنه قلب اختیار به آتش

 احتمالی هايکوتاهی با فرهنگی مقابله به را نرم جنگ افسران ايخامنه امام که روزي از

هاي انقالبی باید در برابر اختالل دستگاه وهاينیر اندفرمان داده و نداهکرد امر مسئوالن

 هايماندهجا و کشور از خارج فراري گرانفتنه فرهنگی کشور آتش به اختیار عمل کنند،

 این با مقابله براي عجیبی تکاپوي به و گرفته خود به را امر این ضمیر بدجوري آنان داخلی

 گرانفتنه از دیگر بسیاري و گنجی اکبر نژاد،حقیقت واحدي، امثال اند. افراديافتاده فرمان

 دست به و کنند پراکنیسخن آقا حضرت فرمان با مقابله در که به دنبال آن هستند

 به را حقیقت این ،کندمی نگاه آنها لبمطا به منصفی هر ولی ،بزنند ايگسترده هايتخریب

 است مشخص . کامالًاندگرفته نشانه را قلب فتنه خوبی به آقا حضرت که یابددرمی خوبی

 از دارد سعی گوناگون تحریفات با حتی که است افتاده اشالنه در آب بدجوري فتنه جریان

  .کند استفاده خود مقابل در بیداري از جلوگیري براي موضوع این اهمیت

  کندمی اندازيپوست مردمی جبهه

 انقالب نیروهاي مردمی جبهه مرکزي شوراي عضو و اقشار کمیته دبیر ،روستاآزاد رضا

 نزدیک ايآینده در انقالب نیروهاي مردمی جبهه اندازيپوست و چارت تدوین از اسالمی

 برایش قشر 33 حدود و تشکیل اقشار ستاد که اول روزهاي همان از: افزود وي. داد خبر

 باید بلکه ؛خواهیمنمی انتخابات يبرا فقط را ستاد این که بود این جدي بحث ،شد مشخص

 و مجلس انتخابات تا سال دو در حال حاضر .کنیم حفظ را آن هم انتخابات از پس براي

 را خودمان فرصت این در که است این مهم و مانده جمهوريریاست انتخابات تا سال چهار

 وقت اکنون اینکه بر کیدتأ با کنیم. روستاآزاد رصد فعاالنه شرایط کشور را و دهیم سازمان

 و باشیم داشته نقد خود به نسبت هم بایدرا نقد کنیم، اظهار داشت:  خودمان که است نای

 را آن ،داریم سراغ خود تجربیات به جز تجربیاتی اگر و مان بپردازیمبه بازخوانی تجربیات

  .کنیم مطرح

  شد ایران با »همکاري شوراي« قطر خواستار مذاکره کشورهاي

 شرط را کشور این از محاصره رفع قطر خارجه وزیر »ثانیآل عبدالرحمن حمدبن«

 کرد. به اعالم عربی کشور چند با خود روابط در دیپلماتیک بحران وفصلحل براي وگوگفت

 و شوند انجام متمدن روشی به باید تمذاکرا«: گفت قطر خارجه وزیر بلومبرگ، گزارش

 ».کنیم آغاز را مذاکرات تا بردارند را محاصره باید آنها. باشند داشته محکم مبنایی بایستی

 بر باید روابط«: گفت ایران با کشورش روابط درباره اظهاراتش از دیگري بخش در »ثانیآل«

 با باید و است همسایه کشورهاي جزء هم) ایران. (باشند استوار مثبت و محکم هايستون

 امارات، سعودي، عربستان گفتنی است ».باشیم داشته مثبتی وگوهايگفت هم کشور این

 با هوایی و دریایی زمینی، هايراه تمامی و سیاسی روابط پیش هفته دو از بحرین و مصر

  اند.کرده مسدود را قطر

  شدند پاپ خواننده دعاخوانی بررسی مأمور فرهنگی نهاد پنج

 اعضاي از یکی آنی،قر فرهنگ توسعه شوراي مشورتی مجمع جلسه وسومینهشتاد در

 از یکی از سوي کبیرجوشن دعاي از قطعاتی نامناسب اجراي موضوع جلسه ايرسانه

 موارد تکرار از جلوگیري براي شورا ورود خواستار و کرده مطرح را کشور پاپ خوانندگان

 صوتی فایل مجدد استماع ضمن جلسه اعضاي گزارش، این بر بنا .است شده چنینیاین 

 سیما معارف و قرآن شبکه تبلیغات، سازمان قرآن، رادیو قرآن، عالی شوراي  مذکور، قطعه

 کارگیريبه نوع این شرعی و هنري ابعاد بررسی ضمن کردند مأمور را ارشاد وزارت و

 اقماري شوراهاي از که قرآنی فرهنگ توسعه شوراي به را نتیجه دعاخوانی، در موسیقی

 نامهآیین و دستورالعمل تا کنند گزارش ،آیدبه حساب می فرهنگی انقالب عالی شوراي

  . شود تهیه مشابه موارد تکرار از جلوگیري براي انضباطی

  کوتاه اخبار ▼

 با کشاورزي کمیسیون سخنگوي ،شاعري محمدعلی 

 کشاورزي بخش در گذاريسرمایه وضعیت آخرین به اشاره

 در درصد 5 حدود تنها کشاورزي بخش: داشت اظهار

 ناچیز بسیار رقم این که دارد، بريسهم گذاريسرمایه

 جایگاه به تواندنمی کشاورزي بخش این وجود با. است

 به توجه دلیل همین به ؛یابد دست ملی اقتصاد در خود

 ششم برنامه در ،يو گفته به. است ضروري حوزه این

 تا یابد افزایش درصد 15 به گذاريسرمایه سهم باید توسعه

  .باشیم اقتصاد در درصدي 8 رشد شاهد

طلب در پاسخ به این یاسی اصالحفعال س ،میرلوحی 

هایی را با آقاي روحانی طلبان چه رایزنیکه اصالح پرسش

، اظهار داشت: تا اندترکیب دولت آتی انجام داده زمینهدر 

دارم تاکنون دیدار رسمی با این آنجایی که من اطالع 

شوراي  این وجودصورت نگرفته است. با موضوع مشخص 

طلبان امیدوار است و این گذاري اصالحعالی سیاست

درخواست را مطرح کرده که بتواند با آقاي روحانی دیداري 

بررسی انجام دهد که در آن دیدار احتماالً این موضوع نیز 

  .شود

 دوم شبکه از نقل به »الیوم فلسطین« ريخبرگزا 

 کارخانه یک در انفجار وقوع از رژیم صهیونیستی تلویزیون

  آویوتل شمال در »هشارون رمات« منطقه در سازياسلحه

 تارنماي حال همین در .داد خبرمرکز رژیم صهیونیستی 

 بر انفجار :نوشت در مطلبی »معاریف« صهیونیستی روزنامه

 این ،است داده رخ سازياسلحه کارخانه در سوزيآتش اثر

 حادثه نداهها اعالم کردرسانه از برخی که است در حالی

 داده روي ساخت حال در موشک یک انفجار اثر بر مذکور

  است.

 به وابسته سوریه »بشر حقوق باندهدی« به موسوم گروه 

 ايسوریه جوان مرد و زن هفت داعش :کرد اعالم معارضان

 نیز را آن فیلم و اعدام بود، گرفته اسارت به که پیشتر را

 جنایت ادامه نفر هفت این جمعیدسته کرد. اعدام منتشر

 جاري ماه هشتم تاریخ در داعش گروه تروریستی تکفیري

 ايروست در را سوري جوان هشت آن در که است میالدي

 کرده اعدام دیرالزور شرق در البوکمال شهر توابع الباغوز

  .بودند

 ،طیب اردوغانور اقتصادي رجبمشا» ییغیت بولوت« 

 سابقه علیه عربستان،جمهوري ترکیه در اظهاراتی بیرئیس

در عربستان  :اي خواند و گفتقبیلهحکومت این کشور را 

گو ودر گفتکنند. وي قبیله پیروي می یکمه از پادشاه ه

یه افزود: حکومت ترکخبر تی آربا شبکه تلویزیونی تی

عربستان را عقل و منطق بشري  اي درپادشاهی و قبیله

 تواند بپذیرد.نمی

  


