
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی اونت سیاسینشریه روزانه (داخلی) مع

  1396 خرداد 6 شنبه 4586 شماره بیستم ـسال 

  

  

   العالی)اي (مدظلهامام خامنه

عزت  ،ی: رحمت الهیاله يهاافتیاست؛ انواع و اقسام ض یاله افتیرمضان تاالر ضماه 

همه  ،يرزق معنو ،يرزق ماد ،یاز تفضل اله یناش ياستغنا ،یقرب اله ،یاله قیتوف ،یاله

 )13/7/1383(اند.ماه رمضان گذاشته را سر سفره نهایدر ماه رمضان است؛ ا

  

  شلیکی دیگر به برجام         روز حرف ▼

ــه ــط کمیت ــارجی رواب ــناي خ ــا س ــامع طــرح آمریک  ج

 هـاي فعالیـت  بـا  مقابله قانون« به ایران، موسوم هايتحریم

 میتـه ک ایـن  .کرد تصویب را» 2017 ایران ثبات زنندهبرهم

 رکرکـو  بـاب  سـناتور  ریاسـت  به ايجلسه در شنبهپنج روز

 منفـی  رأي سه برابر در مثبت أير هجده با را مذکور طرح

ـ  ایـران  علیـه  هاتحریم اعمال این طرح، در .کرد تصویب  هب

 از حمایت ادعاي کشور، این بالستیک موشکی برنامه سبب

 نقـض  ايادعـ  همچنین و المللیبین تروریستی هايفعالیت

   .است گرفته قرار مدنظر دیگر موارد و بشر حقوق

ر سـناي آمریکـا   د هاي جدید ضد ایرانـی تصویب تحریم

تداوم سیاست تخاصمی این کشور علیه ایران  هنشان دهند

نکتـه ضـروري    دواست؛ از این رو در این زمینه توجـه بـه   

  است:

گـرا و  الملـل ـ درست در شرایطی که یک دولـت بـین  1

 طرفدار مذاکره در ایران روي کار است و همین دولت براي

شده است، سـفر   منظر موافق مردبار دوم نیز موفق به جلب

ترامپ بـه منطقـه و مواضـع و اقـدامات ضـد ایرانـی وي و       

هاي مذکور حکایت از تغییر نکردن همچنین تصویب تحریم

نگاه و سیاست آمریکا نسبت بـه جمهـوري اسـالمی ایـران     

ــن ــه در داخــل کشــور، حــل   دارد و از ای ــدگاهی ک رو، دی

د، باید دانمشکالت را به مذاکره و توافق با آمریکا منوط می

  به خود آید.

ـ در حالی که جان کري، وزیر خارجه سابق آمریکـا،  2

هــا و عواقــب تصــویب آن، نســبت بــه طــرح ایــن تحــریم

هشدارهایی به سنا داده بود، اما این موضوع نـه از سـوي   

هـاي کشـورمان مـورد توجـه جـدي قـرار       جراید و رسانه

گیـري  هاي دولتی نسـبت بـه آن موضـع   گرفت و نه مقام

رسـد تکـرار بـیش از حـد     ندانه داشتند. به نظر مـی عزتم

تحریم ایران از سوي آمریکا سبب عادي شدن این پدیده 

تفاوتی نسـبت بـه   براي مقامات کشورمان و در نتیجه، بی

 ها به نوبـه آن شده است؛ حال آنکه هر یک از این تحریم

کنند که هایی را براي کشورمان ایجاد میخود محدودیت

ازي آنها اوالً باید آنها را محکوم کـرد، ثانیـاً   سبراي خنثی

اي اندیشید و هاي آنها چارهرفت از چالشباید براي برون

واضـح   به آنهـا اقـدام متقابـل انجـام داد؛    ثالثاً در واکنش 

سـازي  مسئوالنی که هنوز قدم اول را بـراي خنثـی  است 

بعـدي   هايقدمبرداشتن ، ناتوان از دارندنمیبر ها تحریم

  تند.هس

  ساز!هاي پوللیست                          روز گزارش▼ 

هایی است که در جریان از جمله پدیده ،زاییهاي انتخاباتی به راه درآمدتبدیل لیست

سی اصالحات شاهد آن هستیم. اگر در انتخابات مجلس دهم الهه کوالیی، فعال سیا

شتن طلب با وجود سوابق کاري و دامجمع زنان اصالح طلب و عضو شوراي هماهنگیاصالح

مید در مجلس شوراي اسالمی جا از لیست ا که اي سرشناس در جریان اصالحاتچهره

طلبان حرف به اي از وجود رانت و زدوبند در بستن لیست اصالحمانده بود، در مصاحبه

رند و ارخوردبه هر حال افرادي که از امکان مالی و ارتباطات خوبی ب« میان آورد و گفت:

اي هتري بربر و چنین امکاناتی براي آنها فراهم است، قطعاً نسبت به بقیه افراد شانس بیشت

ذار درت در حوزه سیاست تأثیرگقهمیشه پول و  .هاي انتخاباتی دارندحضور در همه لیست

کذیب را ت برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله. هستند

ون چطلب شوراي شهر بود که افشا کرد فاطمه دانشور، عضو اصالح بار نیزاین  ».کنمنمی

ی که دو میلیارد پرداخت کند، از لیست امید خط خورده است! موضوع حاضر نشده است

 ايهپیامد، آنها و اعتراض بدنه اجتماعیطلبان شوراي هماهنگی اصالحافزون بر رسوایی 

به  یست ولبسیار ساده است؛ کسی که براي حضور در  ت،کشور خواهد داش برايناگواري را 

گیري حاضر است مبالغ هنگفتی پرداخت کند، پس از دست آوردن یک کرسی تصمیم

و  تردید از راه قانونها برآید! جبرانی که بیرسیدن به مقصد خود درصدد جبران این هزینه

توان آغاز و مبدأ ه را میناممکن است. همین صورت مسئله ساد هاي معمول قطعاًدریافت

است  ردمیفساد و تخلفات گسترده در آینده دانست که اولین ضرر و خسران آن هم براي م

 هاي سیاسی نام اعضاي آن را بر برگه رأي خود نوشتند و بهجریان که با اعتماد به لیست

  امید پیشرفت و حل مشکالت، این افراد را راهی مجلس کردند.

گراي غرب حاکم هاي ماديدر نظام شدن چنین شرایطی که معموالً حاکمافزون بر آن 

ساالري و هاست در ساختار یک جریان سیاسی در جمهوري اسالمی را باید پایانی بر شایست

ار و هاي مجلس، شورا و... دانست و آثگزینش افراد داراي صالحیت براي حضور در کرسی

مند هرهبواران و افراد خهد شد که به نفع رانتظاهر خوا هاو مصوبهتبعات آن در تصمیمات 

 از پول و امکانات خواهد بود. 

  !وشهرسازيراهادامه اظهارنظرهاي سیاسی وزیر                ویژه    اخبار▼ 

 معموالً و است روحانی دولت کابینه وزراي ترینسیاسی از یکی که شهرسازي و راه وزیر

 سیاسی، مسائل ارهبه تازگی درب کند،می صحبت زیاد د،شونمی مربوط وي به که اموري در

 در که يآخوند عباس مفصلی داشته است. خطابه اصولگرایان و طلباناصالح احزاب،

 ادماند ساختمان در کشور سراسر هاياستان شهرسازي و راه کل مدیران مشترك نشست

 پرچم که کسانی بیشتر ناکنوهم: کرده است ادعا کرد،می سخنرانی شهرسازي و راه وزارت

 دست اصولگرایی پرچم اآلن و اندنبوده اصولگرایی تاریخ در دارند، دست در را اصولگرایی

  !است اینجا اصلی مشکل و است دیگري عده

 هایش چیست؟راهکار دولت براي تحقق وعده

 برخی گرفتن باال به با توجه اینکه بر مبنی یپرسش به واکنش در نوبخت محمدباقر

 خاتمی، التصویريممنوع حصر، رفع از اعم سیاسی توسعه راستاي در عمومی هايالبهمط

 براي دوازدهم دولت برنامه و راهکار کابینه، در مذهبی و قومی هاياقلیت و زنان حضور

 مردم حقوق از کهمصادیق اشاره شده  از نظرصرف: گفت چیست، موضوعات این تحقق

 در و بشناسد رسمیت به را آن باید دولت که هستیم روروبه حقوقی مجموعه یک با است،

  کند. اقدام حقوق این استیفاي جهت



  

   اخبار ▼

 هاي انتخاباتیانتقاد امام جمعه اصفهان از جشن

: اگر برخی جمعه اصفهان گفت نمازهاي روز گذشته در خطبهنژاد سیدیوسف طباطبائی

مردم در میزان مشارکت در  ،صندوق نبودها و کمبود ها از جمله دیر رساندن تعرفهسستی

افرادي که  با اشاره به اینکههمچنین طباطبایی  اهللاآیت. کردندانتخابات رکوردشکنی می

برخی براي به آشوب افزود:  ،فضا را آرام نگه داشتند ،ي نیاوردأنامزد مورد نظرشان ر

و قوه الهی این چراغ اما به حول  ؛از انتخابات چراغ سبز نشان دادند پسکشیدن جامعه 

رفتارهاي برخی هواداران در  از در بخش دیگر از سخنان خود وي شود.سبزها خاموش می

هاي انتخاباتی انتقاد کرد و افزود: مردم اگر روزي ببینند رفتارهاي برخی در جشن

کند، خود یهاي انتخاباتی با پایمال کردن خون شهدا همراه است و دولت اقدامی نمجشن

امر به معروف و نهی از باره ایستند. وي گفت: اگر همه مردم درها میمقابل هنجارشکنی

رود؛ چرا در شهري مانند اصفهان باید شاهد منکر احساس وظیفه کنند، منکرات از بین می

 منان باشیم؟ ؤهاي انتخاباتی و سکوت مکشف حجاب در جشن
  

 هاي انتخابات آزاد شدندبازداشتی

روز انتخابات نفري که  120آخرین وضعیت  درباره یس کل دادگستري استان تهرانرئ

اما  ؛این افراد آزاد شدند بیشتر: گفتبازداشت شدند،  به دلیل تخلفاتاردیبهشت ماه  29

 .هاي مربوطه و استان در حال رسیدگی استهاي آنها در دادسراهاي شهرستانپرونده

که آیا از مدیران آموزش و پرورش استان  پرسشاین در پاسخ به  غالمحسین اسماعیلی

هاي مدیران آموزش و ها بودند، گفت: گزارشی از بازداشتیتهران هم در میان بازداشتی

پرورشی نداشتیم، با این حال احضار افراد موضوعی متفاوت با بازداشت است و در جریان 

تخلف  مبنی برنتشار اخباري ا دربارهرئیس کل دادگستري استان تهران  احضارها نیستم.

از تخلفات مدیران  هاییگزارش: داشت اظهار در روند برگزاري انتخابات مدیران دولتی

شود و یکی از این رسیدگی می به آنها برابر با ضوابط و قواعد که دولتی به دادسراها داشتیم

   الزامات قانونی، احضار افراد است.
  

  سلیمانی اسمق با قطر خارجه وزیر دیدار ادعاي

 پنهانی سفري در قطر، خارجه وزیر شد مدعی یگزارش با انتشار عربستان عکاظ روزنامه

فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران  »سلیمانی قاسم«سردار  با ،پایتخت عراق بغداد به

 در قطر است مدعی خود گزارش در روزنامه سعودي این .است کرده دیدار انقالب اسالمی

) انصاراهللا جنبش( »هاحوثی« از پیش هامدت از ایران، با ايمنطقه هاييهمکار چارچوب

: آورددیگري از گزارش خود می در بخش روزنامه عکاظ .است کرده حمایت یمن در

 پنهانی سفر و ریاض در آمریکا با اسالمی کشورهاي نشست در قطر شرکت بنديزمان«

 با آن از پس که سلیمانی، سردار قاسم با همحرمان دیدار و عراق به کشور این خارجه وزیر

 بسیاري دقت با اتفاقات این دهدمی نشان شد، همراه قطر امیر حمد، بنتمیم اظهارات

  »بود. شده ریزيبرنامه
  

  رسید خواهند سوریه مرزهاي به زوديبه عراقی نیروهاي

 امر تحت نیروهاي تصمیم از »المیادین« با شبکه وگوگفت در بدر سازمان کل دبیر

العامري با  داد. هادي خبر سوریه با عراق مرزي مناطق آزادسازي عملیات ادامه براي خود

 موصل غرب داشت، گفت: عملیات خواهد ادامه موصل غرب هايعملیات بیان اینکه

 شد. وي نخواهد متوقف البعاج و القیروان آزادسازي از پس حتی و است مرزي عملیات

 سوریه مرزهاي به عملیات این ویژه نقشه سازيآماده از پس زودي به: افزود همچنین

 بخش در اکنونهم عراقی هاي رسیده، نیروهايبنا بر گزارشگفتنی است رسید.  خواهیم

 موصل را شهر غربی سمت درصد 95 حدود چیزي و نبردند حال در داعش با موصل غربی

 .اندکرده آزاد

  

  کوتاه اخبار ▼

ینده مردم ارومیه در مجلس شوراي نما ،پورنادر قاضی 

کانتینر کولر گازي  100اسالمی با اشاره به کشف بیش از 

قاچاق، اظهار داشت: این کاالهاي قاچاق در کرج و تهران 

تا با دادن مالیات و  نداشتنددپو شده و کد رهگیري 

وي با بیان اینکه این . عوارض گمرکی ترخیص شوند

مجاز برده شده بود که کولرهاي گازي به انبارهاي غیر

یید گمرك أخالف قانون است و باید در انبارهاي مورد ت

ستاد قاچاق باید با افراد خاطی  شد، تصریح کرد:ثبت می

 .برخورد کند

 صهیونیستی رژیم پهپاد یک حمله از سوریه هايرسانه 

 حاکی هادادند. گزارش خبردر این کشور  قنیطره استان به

 و اندشده کشته حمله این اثر بر سوریه سرباز سه است

 است. رژیم شده سرنگون صهیونیستی رژیم پهپاد

 تقویت براي تالش در گذشته هايسال طی صهیونیستی

 متحمل سوریه ارتش با جنگ در که تروریستی هايگروه

وارد عمل شده  دفعات به بودند، شده سنگین هايشکست

 زدهجنگ کشور این ارتش و نیروهاي مردمی مواضع بهو 

  .است کرده حمله

 کردند، جنایت اعالم ايبیانیه در بحرین علماي 

 کشورهاي و آمریکا تبانی با که خلیفهآل رژیم وحشیانه

 گرفته است، صورت المللیبین سکوت سایه در و منطقه

 به: آمده است بیانیه کند. در اینمی بیشتر را ما اراده و عزم

 انتقام روز خدا یاري به که گوییممیخلیفه آل ظالم رژیم

 جوابگوي بایدبه زودي  شما و رسید فراخواهد شما از مردم

  .باشیداعمال خود 

 تروریستی گروه نوشت: انگلیس »میلدیلی« روزنامه 

 کرد تهدید ویدئویی انتشار با رمضان، ماه آستانه در داعش

 خواهد قرار »جانبههمه جنگی« هدف را غربی »کافران«

 ویدئویی پیام این در داعش میل،دیلی وشتهن داد. به

 در ما برادارن«: کرد اعالم اروپا در خود هواداران به خطاب

 و بازارها ها،خیابان شان،هايخانه در را مردم باید اروپا،

   »دهید. قرار هدف هاباشگاه

با اعتراض به ها ن، رئیس شوراي عالی استانمهدي چمرا 

 200گفت: حدود انتخابات عملکرد دولت در برگزاري 

گزارش مبنی بر تخلف در انتخابات پنجمین دوره شوراي 

اسالمی شهر تهران، ري و تجریش از سوي نامزدها اعالم 

شده که باید بررسی شود. البته با توافق فرمانداري تهران 

  درصد از آراي اخذ شده بازشماري شود. 10مقرر شده است 

ن فناوري اطالعات از سازما رئیس ،جهانگرد نصراهللا 

یلیارد پیام در شبکه ملی اطالعات در ایام م 7/2 جاییجابه

ها در قالب درصد این پیام 70انتخابات خبر داد و افزود: 

 اي بوده است. هاي چند رسانهپیام


