
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1396 تیر 17 شنبه 4612 شمارهبیستم ـ سال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

 کیکلمه را به عنوان  نیدرخشان است؛ ا کارنامه کیو چند سال،  یس نیسپاه در ا کارنامه

 نیا هیواقع قض کنم،یجاها عرض نم یلیبر زبان در خ شوندهيمتعارف و معمول و جار کلمه

 رانیملّت ا تیهو و تیاعماق شخص یعنیملّت است؛  کی تجربه شگرینماسپاه  است. کارنامه

  )26/6/92.(کارنامه مشاهده کرد نیدر ا توانیرا م

 
  عمرانی سپاه فعالیت نطقم            روز حرف ▼

سازندگی  ـ  هاي عمرانیفعالیت به بهانه پاهس تخریب وجهه

ــی از عرصــه  ــواره یک ــاجم دشــمن و برخــی  آن، هم ــاي ته ه

 مینـه زدر ایـن   است. ین نهاد انقالبیاهاي داخلی به شخصیت

  توجه به چند نکته ضروري است:

ه بین نهاد امطابق با قانون اساسی و اساسنامه سپاه، ـ 1

 نیروهـا،  یگردبخشی از نیروهاي نظامی کشور، مانند  منزله

نیروهاي نظامی در داخل کشور و نیروهـاي نظـامی   اعم از 

تواند به امـور سـازندگی و   کشورها، در زمان صلح می یگرد

نیسـت کـه    ي آنمعنا. البته این وجه داشته باشدتعمرانی 

نیروهاي نظامی مأموریتی در حوزه سـازندگی   یگرداه و سپ

معنــا اســت کــه بــه ســبب داشــتن  ه ایــنبــبلکــه  ؛دارنــد

آنهـا در زمـان صـلح    ل فـراوان  هاي بـالقوه و بالفعـ  ظرفیت

هـاي  فعالیـت  کننـده توانند به عنـوان مکمـل و تقویـت   می

   وارد عرصه سازندگی شوند.ها عمرانی دولت

ینی به معناي جایگز ،ود سپاه به حوزه عمرانی اوالًورـ 2

روي  ،یا رقابـت بـا آن نیسـت و ثانیـاً    براي بخش خصوصی 

هـاي عمرانـی نشـان از    آوردن به سپاه براي انجام فعالیـت 

یا دولتی اسـت؛ زیـرا چنانچـه آنهـا     ضعف بخش خصوصی 

وجـه  هـیچ  به ،نجام دهنداهاي عمرانی فعالیتخود بتوانند 

  کنند. به سپاه واگذار نمیها را آن فعالیت

سـازندگی، بـا پایـان جنــگ     ورود سـپاه بـه عرصــه  ــ  3

براساس تقاضاي دولت وقـت   تحمیلی مصادف بوده و اتفاقاً

سـازندگی   است و اگر تاکنون سپاه در عرصهصورت گرفته 

نکـه  کمـا ای  بوده است. هاتقاضاي دولت نها باتحضور دارد، 

ر برنامـه  سـازندگی د  بنا به سخنان اخیر فرمانـده قرارگـاه  

، هـا اکنون دولت بابت انجام پـروژه  گوي ویژه خبري،وگفت

  .به سپاه بدهکار استهزار میلیارد تومان  23

 ،طـی سـالیان اخیـر انجـام داده    چه قرارگاه خـاتم  آن ـ4

داخلـی  تالش براي حمایت از استعدادهاي  عبارت است از:

فـر  هزار ن 50بیش از کار براي  کشور با فراهم کردن زمینه

هـاي  هاي مختلف، تکمیل پـروژه نیروي متخصص در زمینه

هـا از تکمیـل   ها که به دلیل تحـریم واگذار شده به خارجی

هـا از  آنها خودداري کرده بودند، کوتاه کردن دست خارجی

ـ    تسلط بـر پـروژه   ژه در برخـی  ویـ ه هـاي عمرانـی کشـور ب

یـن زمینـه   کـه در ا  مانند نفـت و گـاز   ،هاي راهبرديحوزه

 با د کهاشاره کرپارس جنوبی  15و  14فازهاي  توان بهمی

برداري به بهرهتحریم و تنگناهاي مختلف با موفقیت  وجود

  رسید.

  ...اگر سپاه نبود                            روز گزارش▼ 

فـاع از  دتیموري که در  هنوز داغ  نشسته بر دل مادر شهید پاسدار انگیز است وقتیحیرت

ن ایـ به چهلمین روز شـهادت  حتی  وآرام نگرفته حمله تروریستی  مجلس شوراي اسالمی در

ا بـه  خـود ر  ،زخمی شدن با وجودکه  آن پاسداري هنوز جراحتایم، وقتی نرسیده شهید عزیز

هـاي تکفیـري وارد مجلـس نشـوند التیـام      علنی مجلس رساند تا تروریسـت  صحن يورود رد

رشـادت ایـن    در سایه جانفشـانی و ی که آن روز نفر از نمایندگان 162تنها و تنها  ،نیافته است

در  کردنـد و ماعی منتشـر مـی  اجتهاي خندان خود را در شبکه عزیزان از صحن علنی تصاویر

سالمی را نامه حمایت از حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب ا، خوردنشان آب از آب تکان دل

در  سـالمی اشـوراي   تدابیر امنیتـی در اطـراف مجلـس    کهاي از آن نمایندهالبته  !کردندامضا 

نـین  چ کـه پـاي  توان داشـت  چه انتظاري می ،خوانداي تازه میفتنهآغاز  روزهاي انتخابات را

ال سـ  ود دودر عمـر حـد  کسیونی کـه  فرا اعضاياز  رودمیامضا کند! چه انتظاري اي را بیانیه

اص یک نماینده خچون  لغو سخنرانی  ،و جناحی ايحاشیه مسائل به دنبالمجلس دهم تنها 

انی کـه وقتـی   از نماینـدگ  توان داشـت میچه انتظاري  اند!بودهیا شعار چند نفر در یک تجمع 

بـه  و کنـد  ی و توان دفاعی کشور را تضعیف میکشور سپاه پاسداران انقالب اسالمر دمسئولی 

کننـد،  ینمـ  ی، هیچ اعتراضدهدهاي ناروا میتوان انقالب اسالمی نسبت این بازوي مقتدر و پر

هـاي  و نگـاه  هـا مهـري بیهمین  د!نامضا کن راحمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی  بیانیه

 یدیه بگشـا سلیمانی نیز زبان به گال حی و حزبی کار را به آنجا رسانده است که حاج قاسمجنا

گـر  اپاه را، نه سـ  د،یمن را هدف قرار ده د،ینکن سهیدارم مقا بیسپاه را با من که ع« :گویدبو 

رد کنـد و مـو   فیسـپاه را تضـع   یکس دیحرف همه روزهاست. نبا نیسپاه نبود کشور نبود و ا

 هنیامروز س رای، زگذشته را کرد يهادوره يهاحرف ید تداعیگوناگون قرار دهد، نبا يهاحمله

 ».در راه کشور و مردم سپر است ثاریا يسپاه برا

  کنید! سالح خلع را سپاه عمالً خواهیدمی           ویژه    رخب▼ 

 موشک سپاهگفته است  آمریکا نیوجرسی راتگرز دانشگاه استاد ،امیراحمدي هوشنگ

؛ کنید حفظ هم را هایشتحریم بعد و بگیرید سپاه از را آن خواهیدمی شما اما ؛دارد الزم

 و رئیس بدهید. هاآمریکایی ویلتح و کنید سالح خلع را سپاه خواهیدمی عمالً یعنی

 نظامی نیروي در جایگاه سپاه به مناست، کرده  تأکید آمریکاـ  ایران شوراي بنیانگذار

 ظلم خارج در هم و کشور داخل در هم سپاه به گویممی همیشه و گذارممی احترام کشور

 دفاع و نظامی وظیفه که ایدکرده ایجاد اسالمی انقالب حفظ براي نیرویی شما. شودمی

 او به یعنی ؛زنیممی هم سرش بر دنکمی که دفاعی دلیله ب بعد و دزنمی خطر به و ددار

 این گوییممی ،کندمی تیراندازي دشمن سمت به وقتی و کند دفاع ما از که دهیممی تفنگ

 فرستندمی را شانسربازهاي هاآمریکایی افزوده است،وي  کنید!می که است کاري چه

 به ساعت نیم آنها براي ،ایستاده کنگره در بعد و کشندمی را نفر هزار 10 آنجا در و عراق

 و فرستیممی سوریه به را مانسربازهاي ما اینجا اما ،زنندمی دست کشور قهرمانان عنوان

 .کنندمی کاره چ سوریه در آنها گوییممی و زنیممی هم بد حرف آنها سر پشت بعد

 در صلح دوران در سپاه است آمده ایران اساسی قانون در است،امیراحمدي در ادامه گفته 

 فریاد و داد ،بگیرد پروژه خواهدمی (ص)ءاالنبیاقرارگاه خاتم وقتی. کند شرکت بازسازي

 مهندسی آمریکا در مهندسی نهاد ترینبزرگ. بگیرند پروژه خواهندمی اینها که کنندمی

 حالی در ،زندنمی آنها سر بر یکس ؛ امادارد (ص)ءاالنبیاخاتم هم آمریکا یعنی ؛است ارتش

  . است امور از بسیاري بنیانگذار بوده و طویل و عریض نهاد یک که



   
  

  اخبار ▼

  شد هو یونسکو اجالس در صهیونیستی رژیم سفیر

 پیشنهادي قطعنامه نویسپیش یونسکو جهانی میراث کمیته اجالس ویکمینچهل در

 اسرائیل آمریکا، شدید هايمخالفت وجود با ابراهیمی حرم و الخلیل قدیمی شهر ثبت براي

شش  مثبت، رأي 12 با فت وگر قرار یونسکو خطر در میراث جهانی فهرست در کانادا و

 یونسکو، جهانی میراث کمیته رأي اعالم پی در. شد تصویب منفی رأي سه و ممتنع رأي

 لفظی برآمد و درگیري اجالس نظم زدن برهم صدددر شدت به صهیونیستی رژیم نماینده

 صهیونیستی رژیم نماینده .شد منجر محافظان مداخله به و داد رخ نفر دو بین شدیدي

 جهانی میراث کمیته اقدام دیپلماتیک، عرف از خارج و عصبی ادبانه،یب سخنان طی

 :گفت اجالس ترك هنگام به و کرد توصیف انسانیت و شرافت صلح، برخالف را یونسکو

 رژیم سفیر اقدام این» .است ترواجب اجالس در ماندن از برایش رفتن دستشویی«

 .شد روهروب جهان کشورهاي اننمایندگ کردن هو و تمسخر با یونسکو در صهیونیستی

 در صهیونیستی رژیم مشروعیتبراي  یچالش قطعنامه این تصویب ،گفتنی است

  آید.به حساب می المللیبین سازوکارهاي

  شودمی لغو مجلس در مردمی مراجعات

 نمایندگان مردمی هايمالقات انتقال از مجلس داخلی نامهآیین تدوین کمیسیون رئیس

 که دوشنبه روزهاي رد گفت: مالیوسفیان اهللاعزت .داد خبر انتخابیه هايحوزه به تهران از

 داشته کنندههمراجع 50 حدود نماینده هر اگر دارند، عمومی هايمالقات نمایندگان بیشتر

 هزار 13 حداقل باشند، داشته حضور مجلس در نیز نماینده 250 حدود و باشد

این تعداد از  امنیت کامل برقراري که شوندمی مجلس وارد روز یک در کنندهمراجعه

 موظف نماینده هر اینکه به توجه با: بود. وي در ادامه افزود نخواهد پذیرن امکانمراجعا

 گرفتند تصمیم نمایندگان ،بزند سر خود انتخابیه حوزه به هفته در روز یک حداقل است

 را مجلس محل در مردمی دیدارهاي پس این از مجلس امنیت بیشتر چه هر افزایش براي

  .کنند محدود استانی هايمالقات به را مردمی دیدارهاي و کرده لغو

 جمهوررئیس به طلباصالح نماینده کنایه

باره دراسالمی  شوراي مجلس امید فراکسیون عضو مازنی، احمد االسالمحجت 

 کار فعالً: گفت دوازدهم کابینه تشکیل براي متبوعش فراکسیون با دولت يهارایزنی

 آن زمان هنوز شاید است، نگرفته شکل کابینه زمینه در دولت و فراکسیون بین ايدوسویه

 قدم اولین و است انجام حال در شفاف صورت به امید فراکسیون در کار. است فرانرسیده

 وزرايباره در نیز فراکسیون ياعضا و است شده تهیه ايسشنامهپر که است بوده این نیز

 نظرسنجی به روحانی آقاي داریم انتظار ما: در ادامه افزود وي. اندکرده اظهارنظر موجود

 داریم انتظار مشخص صورت به ؛ همچنینکند توجه ،است انجام حال در فراکسیون در که

 در خودش مشاوران را امید فراکسیون ژهویه ب و مجلس ،گیريتصمیم از پیش

 .بداند سازيتصمیم

  سوریه جنوب در بسآتش سر بر آمریکا و فق روسیهتوا

 با کشور این جمهوررئیس پوتین، والدیمیر :گفت روسیه خارجه وزیر الوروف، سرگئی

 از بسآتش آغاز زمینه در 20 گروه اجالس حاشیه در اشآمریکایی همتاي ترامپ، دونالد

 اردن: کرد اعالم رسآسوشیتدپ خبرگزاري .رسیدند توافق به سوریه جنوب در یکشنبه روز

 پلیس گوید،می الوروف حال، این با بود. خواهد منطقه این در بسآتش بر نظارت مسئول

 کشورهاي هفته این داشت. خواهد برعهده را بسآتش این بر نظارت مسئولیت نظامی

 ؛شدند جمع هم دور آستانه در) ترکیه و روسیه ایران،( سوریه در بسآتش کنندهتضمین

 بنديجمع به سوریه در تنش کاهش مناطق طرح درباره ترکیه سخت مواضع دلیل به ولی

  .نرسیدند
  

  
  

  کوتاه اخبار ▼

تأکید  وزیر خارجه قطر ،ثانیعبدالرحمن آلمحمدبن 

قوانین  ناقض که را درخواستی هیچ کشورشد: کر

هایی که نخواهد پذیرفت و زیر بار راه حل المللی باشدبین

 گیرددیگران را در بر نمیشود و میفقط شامل قطر 

کشورش برعکس مصر،  اظهار داشت:وي  .نخواهد رفت

که داند، ضمن آنلمسلمین را گروه تروریستی نمیااخوان

گر یعنی بحرین ین گروه در یکی از کشورهاي تحریما

گروه را  این قطر که	حالی است در	این و دارد فعالیت	نیز

 .ندارند حضور	قطر	در اصالً	هااخوانی	کند وحمایت نمی

 مجلس اقتصادي کمیسیون سخنگوي ،زارع رحیم 

 و مالی سساتؤم درباره جمهوررئیس از سؤال طرح: گفت

 ارجاع مجلس اقتصادي کمیسیون به امضا 132 با اعتباري

 یک جمهوررئیس نامه،آیین طبق: افزود ويه است. شد

براي  را خود رسمی نمایندگان تا دارد فرصت هفته

 کند که معرفی مجلس اقتصادي کمیسیون بهپاسخگویی 

 ،کنندهالؤس نمایندگان هايخواسته نکردن تأمین صورت در

 فرصت ماه یک جمهوررئیس مجلس، داخلی نامهنآیی طبق

 پرسش پاسخگوي و یابد حضور مجلس صحن در دارد

  .باشد نمایندگان

 از تفحص و تحقیق هیئت عضو ،عباسی اسداهللا 

 مدیران از برخی: گفت فرهنگیان ذخیره صندوق

 و حقوق فرهنگیان ذخیره صندوق زیرمجموعه هايشرکت

 یک پاداش و حقوق معادل که اندکرده دریافت هاییپاداش

 حالی در متخلف مدیران این: داد ادامهاست. وي  هلدینگ

 مواقعی در که اندکرده دریافت را هاپاداش و هاحقوق این

  است. نبوده دهدسو شرکت

 یکپاسداران انقالب اسالمی  سپاه دریایی ينیرو 

 ایران سرزمینی هايآب به که را عربستان به متعلق شناور

 این گویندمنابع آگاه می .کرد توقیف بود، کرده تجاوز

 کشورمان هايآب به عربستان دارین بندر از صیادي شناور

 در سپاه دریایی نیروي هوشیاري با که ه بودکرد تجاوز

 بوشهر استان در ایران اسالمی جمهوري سرزمینی هايآب

  .شد توقیف

 عملیات 2017 جوالي هفتم با دیروز مصادف 

 داعش تروریستی تکفیري ـ گروه چنگ از موصل آزادسازي

سه سال پیش در چنین روزي  گفتنی است، یافت. پایان

 النوري مسجد در البغدادي ابوبکر )2014 جوالي هفتم(

  .بود کرده خالفت اعالم موصل قدیمی بخش در واقع

 ملی روز بزرگداشت مراسم در زادهنعمت محمدرضا 

 حضور با صنعت روز مراسم بود گفت: قرار صنعت

 مختصر کسالت به توجه با ولی ؛شود برگزار جمهوررئیس

 در نتوانستند بود، گرفته شانصداي اینکه دلیل به و وي

 .شوند حاضر مراسم این


