
  

  

  

  فقیه در سپاهیندگی ولینما نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1396 تیر 27 شنبهسه 4620 شماره بیستم ـسال 

   العالی)(مدظلهاي امام خامنه

کشور را به  نیتوانست ا مینخواه یو انقالب يرا هم همه بدانند که ما جز با کار جهاد نیا

  .یو انقالب تیفیکار فراوان و پرحجم و باک م؛یسامان برسان

)10/2/96( 

  هاریسک بزرگ آمریکایی           روز حرف ▼  

سالحی قوي در سیاست خارجی آمریکا است که تحریم 

از جنگ  پسبه ویژه  ،هاي متماديدر سالاین کشور 

علیه  هاي مختلفو به بهانهدر سطح وسیع جهانی دوم 

می به کار گرفته است. روند تحری ، از جمله ایرانکشورها

کشورمان از سوي آمریکا همچنان ادامه داشت تا اینکه 

این شد قرار  به این ترتیب ؛تصویب و اجرا شدبرجام 

جمهور رئیسبه قول  یافته و عالوه بر آنوضعیت خاتمه 

ین ااز اجراي  پساما  ؛ها برداشته شودبالمره همه تحریم

ترس  لیلدبه  ، آن همیک بارفقط ها آمریکایی نامه،توافق

 جمهوريریاست انتخابات نتیجه بر هااثرگذاري تحریم از

 اآمریک رهايسناتو از شماري پیشنهادي طرح ایران، بررسی

 ویقتع به ایران را علیه تازه هايتحریم تصویب هدف با

از انتخابات شتاب  پساین روند تحریمی  .انداختند

صحبت جدید  هاياز تحریمو هر روز  بیشتري گرفته است

 »فید باز«آمریکایی  وبگاه ،آن مورد آخرین. در کنندمی

 دولت که کرده پیدا دست ايبیانیه مفاد به شد مدعی

ر در فک برجام به ایران پایبندي اعالم با همزمان ترامپ

اعالم کرد، همچنین  این وبگاه هاي جدیدتري است.تحریم

 خود عزم دادن نشان هدف با آمریکا داريخزانه وزارت

 »مخرب رفتارهاي« انجام به دلیل ایران تنبیه براي

وضع  یایران فرد پنج و دولتی نهاد هفت علیه هاییتحریم

د سردار سرلشکر پاسدار محم ،در همین راستا کرد. خواهد

 هشدار با مایش فرماندهان نیروي زمینی سپاهدر ه ،باقري

پاه با سردیف شمردن  هم« بیان کرد: ،هاییبه آمریکا

نان آهاي مشابه هاي تروریستی و جاري کردن تحریمگروه

 ا و نیروهايهمریکا و پایگاهآبراي سپاه ریسک بزرگی براي 

 وزیر ،ظریف محمدجواد »ت.ها در منطقه اسنآمستقر 

 برد،می سر به نیویورك در که نیز اسالمی جمهوري خارجه

نتقاد از اآمریکایی با  هايرسانه از دیگر یکی با مصاحبه در

 میز روي ازدولت آمریکا  از سوينقض روح و جسم برجام 

در پایان باید  .گفت سخن برجام از خروج گزینه بودن

 اقدامات دکنن حس که زمانی تا هاآمریکایی ،گفت

 را تحریم توانندمی و ندارد شانبراي ايهزینه شانتهاجمی

 حریمت و فشار بهدهند،  قرار ایران علیه فشار اعمال ابزار

با  رانای علیه اقدام ببینند که آنجا اما ؛داد خواهند ادامه

 قطعاً ،شودمیدر داخل مواجه  صداییو  متقابل پاسخی

  .نشست خواهند عقب

  آژیر قرمز!                                       گزارش روز▼ 

اي شبیه دانند، قصهدختري که حاال قصه پر غصه قتل او را همه ایرانیان می» آتنا«

نون جایران قربانی  اي که  در حاشیه پایتخت جمهوري اسالمیماجراي ستایش، دختر بچه

که » ندا«اي شبیه ماجراي دختري به نام سال داشت، قصه 18جنسی پسري شد که تنها 

اش در مدت بسیار کوتاه در یکی از بار آزار و اذیت از سوي ناپدري 70به دلیل 

هاي همانند پدیده ،هاي متفاوت؛ قصه تکراري که با ناماستهاي کشور بستري بیمارستان

کننده رو به افزایش اي نگرانبه گونهو... کاهش سن فحشا  ،رف مشروبات الکلیاعتیاد، مص

ده هاي صعودي آمارها زنگ خطر را براي کشور و جامعه ما به صدا درآوراست و منحنی

شوند، درد و نگرانی براي مردم ایجاد ها منتشر میاست؛ خبرها و آمارهایی که در رسانه

آمار  د تا نام قربانی دیگري بر صدر اخبار بنشیند وشونکنند و کمی بعد فراموش میمی

و  تمعضال افزایشآژیر قرمز هاي اجتماعی منتشر شود؛ اما این حوادث و اي از بزهتازه

گذاري شود که در کالم و رفتار و سیاستتر میکنندهاجتماعی زمانی نگران هايآسیب

ن هایی براي درمان ایاهرکنترل و یافتن  ریزي برايمسئوالن اثري از پیگیري آنها، برنامه

انتهاي سیاسی شود و همه دغدغه مسئوالن به  مسائل سیاسی و جدل بیدردها یافت نمی

به صفحه اول اگر ماه گذشته،  یبهشتاردشود. اگر به شعارهاي انتخاباتی ختم می

در  هاي سیاسی و مسئوالنجمهور و دیگر چهرهبه سخنرانی رئیساگر هاي کشور، روزنامه

کنید که به این مسائل هاي اخیر نگاهی بیندازید، چند جمله را پیدا میها و سالماه

ت معطوف شده باشد و کدام یک نگران معضالت روزافزون اجتماعی و افزایش معضال

سیاسی  هايترین حالت سرگرم بازيبینانهاجتماعی هستند؟! متأسفانه، مسئوالن در خوش

تفاوتند؛ هاي فرهنگی غافل شده و نسبت به آنها بیو بحران شده و از مسائل اجتماعی

تر هاي اجتماعی به مراتب سختها و تکانهساز بحرانتواند زمینهموضوعی که امتداد آن می

 پذیر نخواهد بود.رفع آثار و نتایج منفی آن امکان که باشد

  سپاری میتینگ عنصر منافقین پس از دو فرار            ویژه راخبا▼ 

 نشست از بعد عضدانلو قجر مریم به تودهنی اولین« عنوان با مطلبی در یک منبع خبري

 قهساب سال 39 کدام هر که رجوي فرقه ارشد فرماندهان از نفر دو: نوشت »دویلپن

 فرقه این از پاریس ویلپنت در قجر عضدانلو مریم سالیانه شوي از داشتند، پس تشکیالتی

 هر که ممبینی محمود و سیفی زدند. سیاوش قجر مریم به محکمی تودهنی و شدند جدا

 از) ژوئیه 12( تیر ماه 21 چهارشنبه روز بودند، سازمان تشکیالت همراه سیاسی بعد از دو

کردند.  یجدای تروریستی اعالم فرقه این از و کرده فرار آلبانی در رجوي فرقه مقرهاي

 سال دو روال هب منافقین سازمان راخی میتینگ در کنندگانشرکت درصد 80گفتنی است، 

  .بودند غیر ایرانی اياجاره افراد گذشته

  تومانی میلیارد هزار هشت مالیاتی فرار

 بر مالیات درصد 50 نهات کشور، کل داريخزانه هايپرداخت و هادریافت اطالعات به بنا

است.  ستردهگ مالیاتی فرار دهندهنشان که شده وصول بازرگانی کارت دارندگان درآمد

 سال بتدايا تا بازرگانی کارت مالیاتی فرار حجم ،کشور مالیاتی امور سازمان اعالم طبق

 مالیاتی راست. این فرا شده اعالم تومان میلیون 100 و میلیارد هزار هشت از بیش ،95

 فرار این نحوه شایان ذکر است، .است مشاغل صاحبان و حقوقی اشخاص درآمد به مربوط

 به ومانت میلیون چند مبلغ پرداخت ازاي در سودجو افراد که است شکل این به یاتیمال

 بازرگانی کارت آنها منا به و کرده آنها هویت خرید به اقدام بضاعتبی و ناآگاه اغلب افراد

  .کنندمی دریافت



                

   اخبار▼ 

 فارس بودخلیج حاشیه قوط شاهزادگانسباید منتظر 

هار عربی ب«عنوان  باتحوالت آتی منطقه  دربارهدر تحلیلی » سادات ـ بگین«ه اندیشکد

بار یقه  ظهور مجدد بهار عربی در منطقه این کرد،بینی پیش» فارسجدید در خلیج

در بخشی از این تحلیل آمده است: . فارس را خواهد گرفتکشورهاي عرب حاشیه خلیج

هاي گیريتصمیم به دلیلوخیم اقتصادي  وضعیت ووزش باد جنگ بین عربستان و قطر 

. به نوشته این خواهد شدهاي مردمی گسترده قیام ساززمینه ،هاي اخیراشتباه در سال

بغداد، دمشق، بیروت و صنعا را  اکنوناندیشکده، برنده اصلی این ماجرا ایران خواهد بود که 

 و شدت شکننده استفارس به وضعیت در خلیج نوشت:این اندیشکده . در اختیار دارد

با  پایانها شاید به سقوط دیگري منجر شود. این اندیشکده در سقوط یکی از پادشاهی

فارس از تهران در تالش است تا نفوذ آمریکا و عربستان سعودي را در خلیج اینکهادعاي 

فارس به خلیج و اگر ایران موفق شود، نوشت: بین ببرد و جهان اسالم را به دست خود گیرد

[رژیم صهیونیستی] براي اسرائیل  شرایط ،شودبین این کشور و روسیه تقسیم  مؤثروري ط

با اسرائیل ارتباط ندارد، اما باید به  کامالًفارس بحران خلیجالبته . خواهد شدبسیار نامطلوب 

 .نظارت داشته باشد ،افتدطور دقیق بر آنچه اتفاق می

  گیرممی حقوق جا یک از فقط اهللا جنتی: منآیت

 از یکی در که بود نوشته اينامه اخیراً فردي: گفت نگهبان شوراي اهللا جنتی، دبیریتآ

 زیرا بود؛ شده تمام فرد این ضرر به که بود داده نظري نگهبان دیدم؛ گویا شوراي نشریات

 وي .بود کرده رد را آن نگهبان شوراي اما شود، تأمین قانون در خواستهمی و داشته منافعی

 ،است انداخته خطر به را آنان منافع نگهبان شوراي همین که فهمیدند اینها :کرد اضافه

 به توجه با و گیریممی فراوانی حقوق ما شدند مدعی کردند و آغاز مرا به حمله

 حقوق چقدر هاسمت این از یک هر بابت بودند پرسیده بنده، مختلف هايمسئولیت

 .کنممی دریافت چقدر تهران جمعه ماما جایگاه بابت که بودند کرده سؤال حتی گیرم،می

 .باشد راحت تانخیال گیرم؛می حقوق جا یک از فقط من که گویممی آقا این به

 ندارد ارتباطی تروریستی مسائل با در قزوین تیراندازي

 خود هايخدمتیهم به آبیک در ارتش پادگان وظیفه سربازان از یکی دیروز عصر

 آبیک فرماندار .شدند زخمی نیز شش نفر و کشته نفر سه که در اثر آن کرد تیراندازي

 در خود هايخدمتیهم به سرباز یک تیراندازي حادثه علت: گفتدرباره انگیزه این سرباز 

 مشخص اولیه تحقیقات در اما ؛است بررسی دست در شهرستان این در ارتش پادگان

: افزود رحمانی علی است. ارتباطیب تروریستی و امنیتی مسائل با اتفاق این است شده

نیست.  ذهن از دور باشد، داشته روانی و روحی مشکالت حادثه این ضارب اینکه احتمال

 فوت کرد، خودزنی اقدام این از پس که حادثه این ضارب: گفت همچنین آبیک فرماندار

 شد. 

  شد نمایندگان با پیشنهادي وزراي ارتباط مسئول پزشکیان

 درباره هیئت این مصوبات آخرین به اشاره با مجلس رئیسههیئت عضو عباسی، اسداهللا

 مقرر مجلس، رئیسههیئت تصمیم طبق: گفت دوازدهم، دولت کابینه هايشاخصه بررسی

 روحانی، آقاي با نشستی دوازدهم دولت کابینه هايشاخصه ررسیب براي هیئت اعضاي شد

 رئیسنایب »پزشکیان مسعود« شد، مقرر: افزودهمچنین  وي .باشند داشته جمهوررئیس

 با پارلمان رئیسههیئت دیدار دقیق زمان تعیین براي الزم هايهماهنگی مجلس اول

 آقاي اظهار داشت: پایان در نماینده مردم شریف رودسر و املش .دهد انجام را جمهوررئیس

 نمایندگان با دوازدهم دولت کابینه پیشنهادي وزراي با ارتباط همچنین مسئول پزشکیان

  است. شده مجلس
 

  کوتاه اخبار ▼

 که بود حرکتی جمنا: گفت باباییحاجی حمیدرضا 

 نقاط هم و داشت قوت نقاط گرفت؛ این حرکت هم شکل

 و رزیابیا کرد؛ برطرف راآن  ضعف نقاط باید که ،ضعف

اي قاعده قوت نقاط تقویت و ضعف نقاط کردن مرتفع

 منکر من نیست. مستثنی آن از هم جمنا که است اصلی

وجود داشت، نیستم  مختلف هايبخش در که ضعف نقاط

 الزم اما داشت؛ تأثیر هم شکست حتی در هاضعف این که

 پوشش را هاضعف که رود پیش ايگونه به هاحرکت است

  دهد. افزایش هم را قوت نقاط تهالب و دهد

 شوراي رئیس تقوي، سیدرضا االسالمحجت 

 درباره شکایت ثبت در زمینه جمعه ائمه گذاريسیاست

 شکایت که ما از: گفت جمعه ائمه برخی انتخاباتی تخلف

 و ضابطه که کردند شکایت اشخاص برخی از نکردند،

ي و برا کسی چه از شکایت دید باید. دارد ايقاعده

 آقاي ،بله است؟ مطالبی چه براساس چیست؟ همچنین

مباحثی را پیرامون شکایت دولت از ائمه جمعه  انصاري

 دقیقی خبر از چند و چون موضوعاما  ،مطرح کردند

  .نداریم

اقدامات ، اعالم کرداي در بیانیهدولت عربستان  هیئت 

د تا دوحه به اجراي کامل علیه قطر باید ادامه داشته باش

تا است،  هشد تأکیدبیانیه این در . ملزم شود مطالبات

زمانی که قطر به مطالبات کشورهاي عربستان، امارات، 

فشارها و بحرین و مصر به طور کامل پایبند نباشد، 

 .خواهد داشتها علیه این کشور ادامه تحریم

دولت با بیان اینکه سقف  محمدباقر نوبخت، سخنگوي 

 دریافتی مقامات: گفت حقوق مدیران همچنان پابرجاست،

میلیون  10میلیون و کمتر از  9همه باید در حد  یسیاس

مدیران و مدیران شرکتی با  دیگرمنتهی براي  ،تومان باشد

میلیون  18یا  17این رقم تا حد  ،شغلی تعاریفتوجه به 

 د.رستومان در ماه می

 انتقاد با عراق کردستان اقلیم رئیس بارزانی، مسعود 

 وقوع بغداد، دولت در حاضر شیعیان عملکرد از شدید

 عراق کردستان استقالل عدم صورت در خونین هايجنگ

 یک در توانیمنمی وقتی :گفت دانست و جدي احتمالی را

 همسایه دو همانند است بهتر باشیم، خوبی شرکاي کشور

  .دهیم ادامه زندگی به طلبصلح

رئیس مجلس گفت: پس از پزشکیان، نایبمسعود  

باختگان و ، فهرست جاننشست شوراي تأمین استانداري

مجروحان حادثه تروریستی مجلس به بنیاد شهید اعالم 

شود تا بر اساس فهرست ارائه شده اطالق عنوان شهید می

  و جانباز به آنها تحقق یابد.


