
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1396 تیر 12 دوشنبه 4609 شماره بیستم ـسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

را رونق  یداخل دیتول میاست. اگر ما توانست یداخل دیبر تول هیبنده، تک و مطالبه هیتوص

  .افتیجوانان کاهش خواهد  يکاریو ب دیآیاشتغال به وجود م م،یده

)1/1/96(  

 
  جدول دشمن را پر نکنیم!        روز حرف ▼

در سطوح داخلی،  یگوناگون در روزهاي گذشته تحوالت

اي و جهانی به وقوع پیوست که به نوعی به صورت منطقه

یح ا تصریا پنهان، به تلویح ی امستقیم، آشکار مستقیم یا غیر

 به جمهوري اسالمی ایران و نقشی که براي حرکت به سمت

 کند؛ارتباط پیدا می ،د نظر ملت ایران ترسیم شدهافق مور

انند وزیر م ،کار کاخ سفیدنماي مقامات تازهاظهارات نخ

 ریزي براي تغییرتالش و برنامه دربارهخارجه و مسئول سیا 

که  منافقین در پاریس سالیانهنظام جمهوري اسالمی، تجمع 

و الحق ها دالر از برخی مقامات سابق کرد میلیونبا هزینه

عوت دآمریکایی، صهیونیستی، ارتجاع عربی منطقه و اروپایی 

اي خود علیه هاي فروخفته چهار دههبه عمل آمد تا عقده

د رون انقالب و نظام اسالمی را با تهدید باز کنند، پیگیري

، ها و تحدیدها از سوي نظام سلطه و آمریکاجدیدي از تحریم

خارجه رژیم نگ و ج وزرايسلمان و هاي بنلفاظی

هاي آمریکا جرئت عرض صهیونیستی که به پشتوانه حمایت

ار به شمهایی از تحوالت مهمی بخش ،اند و...اندام پیدا کرده

نظر  مد الزم است نکات زیربا توجه به آنها  آید کهمی

متولی  در جایگاهبه ویژه دولت  ،مسئوالن مختلف کشور

  د:اجراي اصول سیاست خارجه کشور قرار گیر

نباید موجب نگرانی  چنینی هاي اینـ تهدیدها و تحریم1

بل در مقا است برخی از مسئوالنی شود که تجربه نشان داده

؛ چرا که لرزندهایی از این دست به خود میو تحریم هاتهدید

 دهنده قدرت واز ایران با این میزان بسامد نشان گفتنسخن 

 اقتدار کشورمان است.

 هايبا مسائل و طراحی بسته عالفضرورت برخورد ـ 2

ملت غیور  چرا که ،ها به دشمنانها و پاسخمتنوع از واکنش

بل مقا ایران انتظار دارند مسئوالن دولتی با صراحت لهجه در

 ،دبه فکر دشمنی و تغییر نظام ما هستن اشکارآکسانی که 

طور که مجلس شوراي اسالمی در همان .کنندگیري موضع

 رصدد یک طرح دو فوریتی برآمده است.اقدامی متقابل د

انسجام ملی در بین آحاد  حفظ و تقویت وحدت وـ 3

مردم و مسئوالن با یکدیگر تا یک صداي واحد از درون 

ند مان ییشنیده شود. در این راستا، بروز و ظهور رفتارها

ا نظیر سپاه که جان خود ر ،هاي انقالبیزنی به ارگاناتهام

ها علیه نظام اسالمی ها و فتنهسازي بحرانسپر خنثی

قالب را پر طراحی شده دشمنان ان جدولاند، تنها کرده

  .کندمی

  

  

  روزنه امید!                                گزارش روز▼ 

ت مشکال دهیم؟باید اکنون تبلیغات انتخاباتی را در فضاي خوب پس از انتخابات ادامه ب«

ما  اتحاد برطرف شود. دشمن هیچ وقت نخواسته کشور مشکالت ملت ماست که باید با

، کار روحانی است آقاي متعلق بهمذکور عبارات  اینکهحدس زدن » اتحاد داشته باشیم

ان ه به زبضائیاما این عبارات را رئیس دولت یازدهم در اجالسیه قوه ق ؛است يبسیار دشوار

گاه قواي مختلف ینکه هیچید بر اهاي خود با تأکاز گفته بخشیروحانی در  .آورده است

ید مام شده و بادوران انتخابات ت« گفته است: اند،نبودهکشور به دنبال تخریب یکدیگر 

ار ب باراتبا نقض این ع با چند سطر فاصلهوي  اگرچه »امروز مشکالت کشور را حل کنیم.

کنند می کسانی که امروز از رکود صحبت«چون  ،جمالتی ه ودیگر به منتقدان حمله  کرد

اند کلمه اي توانستهکه شرایط به اینجا رسیده، به تازگی عده اآلنکجا بودند،  91در سال 

سن حز زبان جمالت کوتاه ا همیناما شنیدن  آورده است؛به زبان » رکود را ادا بفرمایند

الب سپاه پاسداران انقعلیه مالت جنجالی جهاي اخیر بیشترین که در هفته نیز روحانی

ز یاري احسن روحانی که بس به ویژه اینکه است؛ امیدوارکننده ،را بیان کرده اسالمی

متوقف جمهوري همچنان در فضاي انتخابات ریاست معتقدندمنتقدان و فعاالن سیاسی 

 29 س از، منتقد امتداد فضا و ادبیات دوران انتخابات در کشور و در روزهاي پمانده

جود واین امید را به  طرح این مباحث ؛رکننده استامیدوا ،اردیبهشت ماه شده است

ردم جمهور نیز به ضرورت افزایش اتحاد در میان مسئوالن و در بین مآورد که رئیسمی

ضا فکردن  افراطیجامعه و پرهیز از  فضايبه هشدارها درباره دوقطبی نکردن  وواقف شده 

مه هکرد وي و که این مسئله مهم در رفتار و گفتار و عمل رودمی انتظارپی برده است؛ 

  .ملموس و قابل مشاهده باشد ،مسئوالن دولتی در هر جایگاه و مقامی که باشند

  هاي جدید کلید داري بهشت!گزینه               ویژه اخبار▼ 

 دیگري دافرا تهران، شهرداري هاياز گزینه هاشمی محسن کنار گذاشته شدن از پس 

. است نژادكتر احمد شده مطرح هايگزینه از یکی .شدند مطرح تهران رداريشه تصدي براي

 دوره دو و هشتم دولت در کرمانشاه استاندار ششم، دولت در سازندگی جهاد وزیر معاون وي

 محمود اصلی هايگزینه از دیگر یکی. است بوده تهران بازرگانی اتاق نماینده

 بلوچستانوسیستان تانداراس است. وي یازدهم) (وزیر جهاد کشاورزي دولت آبادينجفحجتی

 برداريبهره مانز تا پروژه این اجرایی مدیر در مقام کرخه سد اجرایی عملیات شروع با و بوده

ولت د و در ترابري و راه وزیر دولت اصالحات اول دوره در همچنین حجتی. است کرده فعالیت

 ماند. باقی سمت این رد دولت آن پایان تا و بود کشاورزي جهاد وزیرنیز  هشتم

 بازي منافقینشبمهمانان ویژه خیمه                                   

اي داشت. نشست سالیانه اعضاي گروهک منافقین که در پاریس برگزار شد، مهمانان ویژه

شهردار پیشین » رودي جولیانی«رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، » نیوت گینگریچ«

عضو حزب دموکرات » جوزف لیبرمن«هاي نزدیک به دونالد ترامپ، و از چهرهنیویورك 

نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد و پاي همیشگی » جان بولتون«آمریکا، 

نماینده مجلس ملی فرانسه از جنبش » میشل دو وو کولور«هاي نمایشی منافقین، میتینگ

زمان اطالعات عربستان سعودي، مهمانان ویژه رئیس سا» ترکی الفیصل«امانوئل ماکرون و 

بازي گروهک تروریستی منافقین بودند که براي خوشامد این جنایتکاران شبخیمه

  رقصی کردند.خوش



 

 

  اخبار▼ 

  منافقین دروغ ادعاهاي شدن برمال

 یک از زبانفارسی اربرانک استفاده به مطلبی در »البوابه« ـ اماراتیاردنی خبري پایگاه

 آنها ساساتاح نمایش و »آزادي« از ایرانیان واقعی منظور دادن نشان براي توئیتري هشتگ

 روز« آمده است: مطلب این در .است اشاره کرده منافقین تروریستی گروهک به نسبت

 و خلق هدینمجا سازمان میزبانی به که بود آزاد ایران سالیانه نشست میزبان پاریس شنبه

 مراسم، برگزاري از پیش منافقین» برگزار شد. مقاومت ملی شوراي یعنی آن سیاسی شاخه

 این از تحمای پیام صدها و است ایران ملت اراده نمایانگر نشست، این بودند شده مدعی

 با ودموج واقعیت تعارض به نویسنده در ادامه» است. شده واصل ایران داخل از گروه

 مجاهدین زا ایران« هشتگی سیل حال، این با است، نوشته و ردهک اشاره منافقین ادعاهاي

 ادعاي از( متفاوتی پیام تواندمی امر این« که افتاد راه به توئیتر در »است متنفر خلق

 هشتگ همین با توئیتري هايپیام از یکی تصویر ،مذکور متن همراه» برساند. را) منافقین

 که داشت وجود داعش هم داعش از یشپ« نوشته شده است: آن در که شده ترسیم

  »خواندند.می خلقش مجاهدین
  

 کرد اعالم را البغدادي مرگ خبر که شخصی عاقبت

 داعش: گفت عراق »نیوز سومریه« تلویزیونی شبکه به نینوا استان در محلی منبع یک

 داعش ریستیترو گروه رهبر البغدادي، ابوبکر نزدیکان از که را »ابوقتیبه« نام به شخصی

 از یکی در جمعه نماز خطبه در البغدادي مرگ به اشاشاره دلیل به شد،می محسوب

 که محلی منبع این .متهم کرد داخلی فتنه ایجاد براي تالش به تلعفر، شهر مساجد

 شتبازدا زا پس ساعت چند تنها داعش افزود: بارهاین در شود، فاش نامش نخواست

 آتش در داعشی هاده جمع در و تلعفر شهر مرکز در ابوقتیبه و کرد اعدام را وي ابوقتیبه،

 سکوت و عشدا داخلی تحوالت درباره بسیاري هايپرسش اعدام، این پی در. شد سوزانده

 بازداشت سسپ و ابوقتیبه سوي از البغدادي مرگ خبر انتشار به نسبت تروریستی گروه این

ر داین گروه  مقرّ بهحمله موشکی سپاه  از پس ؛گفتنی است .شد مطرح وي ماعدا و

  ت.روه اسخبرها حاکی از فروپاشی این گنیروهاي عراقی و سوري هاي دیرالزور و پیشروي

  شودمی برکنار آمریکا خارجه وزیر

در دوران حضور  نتیلرسو داد: گزارش آمریکایی هايرسانه از نقل به »دبکا فایل« پایگاه

 به را خود ردکارک باید که گونهآن نتوانسته است ،ت متحدهایاال خارجه وزارت در خود

 هب را هیلی ییکن وي را برکنار و دارد نظر در ترامپ دونالدهمین اساس  بر ؛بگذارد نمایش

اند شده مدعی منابع از کند. همچنین برخی منصوب سمت این در تیلرسون رکس جاي

 خارجه وزارت ايحرفه کارشناسان با را درخوري کاري روابط نتوانسته است تیلرسون رکس

 از ارجهخ وزارت کلیدي هايپست از بسیاري بودنخالی ،اندافزوده منابع کند. این برقرار

شده  خانهوزارت این در گیريتصمیم روند در شکاف ایجاد موجب که است دیگري عوامل

  است.
  

  شنود تجهیزات و سیمبی دستگاه صدها کشف

 استراق و ودشن تجهیزات سازمانی، سیمبی دستگاه صدها شد موفق تهران سپاه اطالعات

 شریحت در خبر، این تأیید با یک منبع آگاه .کند ضبط و کشف تهران شمال در را سمع

 رتصو به که شد کشف و یشناسای باند یک از تجهیزات این: داشت اظهار آن جزئیات

پرونده،  این پیگیري دنبال به: داد ادامه وي .فروختندرا می تجهیزات این یافته،سازمان

 به .دندش دستگیر و شناسایی سپاه، اطالعات به همت باند این اصلی اعضاي از نفر چهار

 ردوا اققاچ صورت به و مرزي هاياستان از شده کشف تجهیزات آگاه، منبع این گفته

  .بود شده کشور

  کوتاه اخبار ▼

 از سؤال طرح تهیه به اشاره با وکیلی محمدعلی 

: کرد اعالم نمایندگان از تعدادي از سوي جمهوريرئیس

 هايمؤسسه وضعیت درباره جمهوريرئیس از سؤال طرح

 این: وي افزود .شد رئیسههیئت تقدیم اعتباري و مالی

 علنی نشست در که شده تهیه امضا 119 با سؤال طرح

شد؛ گفتنی  گرفته تحویل رئیسههیئت سوي از مجلس

 امضا را سؤال طرح این که امید فراکسیون اعضاي است،

  .گرفتند پس را خود امضاي بودند، کرده

تهران در مجلس  شریف نماینده مردم حضرتی الیاس 

: نوشت »احتمالی تغییرات« هشتگ با خود توئیتر در دهم

 شتال در و فناوري اطالعات ارتباطات وزیر واعظى، محمود

 در ظریف محمدجواد جایگزین در دولت دوازدهم ستا

 وجود زمینه این در اقبالى ولى شود، خارجه امور وزارت

 گفتنی است، واعظی یکی از وزراي پرحاشیه دولت .ندارد

است که همواره خبرهایی از دخالت وي در دولت، مجلس 

  شود.و... منتشر می

 و شهرسازي دولت دهم گفت: زاد، وزیر راهعلی نیک 

 هواپیمایی هايشرکت براي سابق راه وزارت و دولت

 به ار فنی کمک نهایت بلکه خرید؛نمی هواپیما خصوصی،

 داد. ويمی را کشور آسمان در زپروا مجوز یا کردمی آنها

 روندف 140 با را هواپیمایی صنعت 84 سال در ما: داد ادامه

 ار عدد این دولت دهم پایان در که گرفتیم تحویل هواپیما

  .رساندیم فروند 244 به

 به قطر گفت: آمریکا جاسوسی سازمان اسبق رئیس 

 حماس جنبش از هاییهیئت میزبان واشنگتن، درخواست

 دیوید الجزیره، است. به گزارش بوده طالبان گروه و

 فارسخلیج در واشنگتن شرکاي به است گفته پترائوس

 بر بنا حماس و طالبان هايهیئت که کنممی یادآوري

  شدند. پذیرفته قطر در آمریکا تقاضاي

 تشییع مراسم یک صهیونیستی به غاصب رژیم نظامیان 

 این حمله دنبال یورش بردند که به اشغالی قدس در جنازه

 نظامیان و فلسطینی شهروندان میان شدیدي درگیري وحشیانه

 در فلسطینی، هايرسانه اعالم طبق .درگرفت صهیونیست

 زخمی شدت به فلسطینی شهروند 35 درگیري این جریان

  .شدند

جمهوري  ارتش کل فرمانده امیر پوردستان، جانشین 

ز مر کیلومتري 40 به اگر داعش نیروهاي: گفت سالمی ایرانا

ر د که است این مسلح نیروهاي راهبرد شوند، نزدیک ما خاکی

  .شوند نابود همان فاصله

 به کاال قلم 114 شدن دولت، با اضافه در جلسه هیئت 

خریداري  که داخلی تولید مشابه خارجی کاالهاي فهرست

  .شد موافقت دولتی ممنوع است، هايدستگاه در آنها


