
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 شهریور 6 دوشنبه 4649 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

اقتصاد مولد و «به  »یو نفت یاقتصاد رانت«کشور از  ياقتصاد يریگ ضرورت دارد جهت

هدف مهم با توجه به  نیو ا میاقتصاد را از نفت خالص کن دیبا. ابدی رییتغ »یمردم

 يکشورها یگونه که برخ است؛ همان ریپذ کشور تحقق یانسان يرویو ن ها تیامکانات، ظرف

)4/6/96.(اند هکار را کرد نیبدون نفت، ا  

 !برجام، ما و آمریکا                روز حرف ▼  

هاي  تراشی بهانهو  ها گیري خرده ،ها این روزها کارشکنی

عضو  کشورهاي تأییدبرجامی که مورد باره ها در آمریکایی

 در جایگاهاي  المللی انرژي هسته بینآژانس و است برجام 

در این زمینه پایبندي جمهوري اسالمی ایران مرجع علمی 

یش به قدري افزا ،کند را به این سند چندجانبه تأیید می

ها  آنچه در رسانهبرجام  ههمپیدا کرده است که گویی 

که آمریکا  دارد وجود سند دومینیست و  ،منتشر شد

البته این شائبه در فضاي داخل . کندخواهد به آن عمل  می

جامعه ما هم وجود دارد و دلیل آن به نوع رفتار دولت بر 

هاي آمریکا که  برابر کارشکنیچون دولت در . گردد می

رهم زدن هاي جدید و بسترسازي براي ب اعمال تحریم

به کنایه در نقد  منتقداندهد،  برجام است، پاسخ قاطع نمی

سخن به میان سند دوم  از احتمال وجودعملکرد دولت 

  .آورند می

مردم انقالبی و مهم است و موجبات نگرانی اما آنچه 

، رویکرد کرده است فراهمبرجام  را در زمینهدلسوزان نظام 

با  تیم دولت در نحوه مواجهه عالیانفهاي  و پاسخ

  . آمریکاست

با برجام  ها به ویژه شخص ترامپ مریکاییآنوع مواجهه 

که باید ایران را در موقعیتی  مبناي تحلیلی استاین  با

قرار دهیم که یا به خواسته ما براي از سرگیري مذاکرات و 

برجام را کنار بگذارد که در هر بازنویسی برجام تن بدهد یا 

تواند  می ران متضرر خواهد بود و آمریکادو صورت ای

هاي اجماع جدیدي علیه ایران به دلیل آنچه نقض  زمینه

این در . کندایجاد  ،برجام از سوي ایران تبلیغ خواهد کرد

که آن  2231برجام و قطعنامه مفاد حالی است که مطابق 

تواند  کند، ایران می الملل پشتیبانی می حقوق بین از نظررا 

عمل  ،5+1 اعضاي سوي برجام از ناقض عملهر به تناسب 

از این رو، نمایش قاطعیت و مانور . آن را انجام دهد مشابه

باالي  رأيبیرونی آن از سوي دولت که به تازگی هم با 

رأي مردمی در انتخابات و مجلس شوراي اسالمی در 

نظیري قرار گرفته،  وزرایش مورد حمایت کم اعتماد به

د در اصالح تصویر دولت در اذهان ناظران و توان می

به  ،نیکنندگان بیرو تحلیلگران داخلی و همچنین مذاکره

یادمان باشد . گیردبرداري قرار  ویژه دولت ترامپ مورد بهره

 بههایی را که  تکه رهبر معظم انقالب نیز یکی از اولوی

مقاومت و ایستادگی در برابر  کردند، تأکیددولت 

قدرت  مؤلفهکه  ،هاي زورگو است ي قدرتها خواهی زیاده

  .       انقالب و فصل ممیز گفتمان اسالم ناب است

 

  شیرین ثمره                                    گزارش روز▼ 

از  بغداد از پس عراق شهر دومین که تلعفر شهر سازي آزاد تلعفر هم آزاد شد، عملیات

 شمار به موصل و بغداد از پس شهر مهم و پرجمعیت عراق سومین و جغرافیایی وسعت نظر

از لوث وجود یک هفته از عملیات گسترده  ارتش و نیروهاي مردمی عراق  از آید، پس می

آزادي این شهر بسیار قابل توجه  دربارهاما آنچه  سازي شد؛ هاي تکفیري پاك تروریست

بینی  ر از آنچه از قبل پیشدر کمتر از یک هفته و بسیار زودت عراقیاست، پیروزي نیروهاي 

 صنعتی، شهرك العسکري، هاي محله توانستند عراق مردمی بسیج و ارتش نیروهاي. شد می

اما راز این  آزاد کنند؛ کامل طور به را تعلفر شهر العلو منطقه و شهر تباغا نظامی، پایگاه

کارشناسان سیاسی و نظامی درباره علل آن به دو بزرگ و البته سریع چه بود؟ پیروزي 

ل و دیگر مناطق عراق هاي سخت در موص ابتدا اینکه پس از شکست ؛ویژه دارند تأکیدنکته 

و در  درعاسازي در لبنان با آزادداعش ه تروریستی گروکه به همچنین ضربات سنگینی  و

و حمله موشکی غافلگیرکننده جمهوري اسالمی ایران به شکست سخت در حلب با سوریه 

ر توان حفظ و دیگ اند گرفتههاي داعش در مسیر سقوط قرار  تکفیري وارد شد، دیرالزور

 از داعش پسهتر، ت ببه عبار .دنموقعیت خود و جنگ با نیروهاي مقاومت را ندار

اما  و پایان قطعی آن بسیار نزدیک است؛دچار فروپاشی شده از درون هاي اخیر  شکست

 .گردد مردم عراق، سوریه و لبنان بازمی تر به سیاست درست دولت و مته مهنکته دوم و الب

تأثیر  اما بی ،هاي پر سرو صدا و ائتالف مسئوالن این کشورها به آمریکا و کشورهاي اروپایی

و با اتحاد با محور مقاومت و در کردند بلکه بر توان مردمی خود تکیه آنها اعتماد نکردند؛ 

ها رفتند و اکنون ثمره شیرین این  المی ایران به مقابله با تروریستآن جمهوري اس رأس

گیرند تا این پیروزي و جشن  هاي تکفیري جشن می انتخاب درست را با فرار تروریست

 هایی این کشورها از این پدیده شوم، این درس و تجربه را هم براي آنان به همراهبر ر افزون

ه تکیه بر توان چرا ک دل بست؛ آنها يها و شعارها توان و نباید به غربی داشته باشد که نمی

 .کردمسیر مقاومت است که هر غیر ممکنی را ممکن خواهد  داخلی و حرکت در

  آمریکایی د ایرانی به ناوپاپه جواب سرباالي              ویژه خبر▼ 

افزایش تهدیدات هواپیماهاي بدون «سوشیتدپرس در یادداشتی با عنوان آخبرگزاري 

پرواز هواپیماهاي بدون سرنشین ایران بر فراز : نوشت »سرنشین ایران براي آمریکا

هاي اخیر  در سال. آید می شمار به آمریکا دریایی نیروي براي روزافزون تهدیدي		فارس خلیج

این رویارویی به تهدیدي جدید براي آمریکا تبدیل شده این روند رو به افزایش بوده و 

 هشدارهاي آمریکا اشاره کرددهاي ایران به پاتوجهی په به بی ادامهآسوشیتدپرس در . است

با نیروهاي  یماهاي بدون سرنشین ایرانرویارویی هواپی حتی در بسیاري از موارد: نوشتو 

دهند و برخی از مواقع نیز پاسخ کوتاهی به ما  نمیآمریکایی، آنها پاسخ ارتباطات ما را 

ایران حتی در صورت پاسخ هم نگرانی نیروهاي آمریکایی در زمینه تهدیدآمیز . دهند می

 و کشتی فراز بر دائماً ایران سرنشین بدون هواپیماهاي	.کنند را رد می بودن پروازهاي ایران

فرمانده  :در ادامه نوشتنویسنده  .کنند می برداري عکس و شوند می ظاهر آمریکایی ناوهاي

ایران بیان کرد که  هايادپاقدام اخیر په زمینهناو هواپیمابر نیمیتز نیز با ابراز نگرانی در 

هاي  آمریکا و همچنین نگرانیهاي زیادي در  بحث ادسبب ایجهاي این هواپیماها  فعالیت

مقابله با پهپادهاي ایرانی در  در راستايوزارت دفاع آمریکا . روزافزون شده است

بازداشتن، شکست  به منظورهایی  را براي تحقیق درباره روش یفارس، متخصصان خلیج

  .دادن یا از کار انداختن این هواپیماها گمارده است



    

  اخبار▼ 

  !هشدار درباره سالمت روانی ترامپ

درباره مسائل داخلی و  جمهور آمریکا رئیس »دونالد ترامپ«هاي  امات و لفاظیاقد

این . وجود آورده استه هاي مختلف ب خارجی، نگرانی زیادي در میان کارشناسان حوزه

 اي به پزشکان زبده و سرشناس آمریکایی، نامه گروهی از روان شده استها موجب  نگرانی

آمریکا و جهان بودن ترامپ براي  کنگره این کشور ارسال کرده و در آن درباره خطرناك 

گره ارسال شده و در خواه کناین نامه براي هر دو حزب دموکرات و جمهوری. هشدار دهند

کشد تا الگوهاي هشداردهنده  براي یک روانپزشک زمان زیادي طول نمی :آن آمده است

را ) اختالل شخصیت خودشیفته(مسئولیتی و رفتار نارسیستی  کنندگی، بی تحریک

شود و جهان را در معرض  جمهور ترامپ مشاهده می که در رئیسمواردي  ؛تشخیص دهد

تعداد زیادي از نمایندگان مجلس  ،اي گذشتهه گفتنی است در هفته .خطر قرار داده است

فید از ضرورت حضور دونالد ترامپ در کاخ س هآمریکا و کارشناسان با ابراز نگرانی از ادام

  .اند آورده میانن به خاستیضاح وي س
 

  حال تغییر استوضعیت خاورمیانه در 

که به تازگی  رژیم صهیونیستیتلویزیون  20با شبکه  اي بنیامین نتانیاهو در مصاحبه

به شکلی که  ،در چند هفته اخیر، وضعیت خاورمیانه در حال تغییر است: گفت ،پخش شد

: وي افزود .المللی علیه داعش در سوریه وجود دارد براي پیروزي بزرگ بین بسیاريتمال اح

زیرا ایران به صورت سازماندهی شده  ؛بد است. خوب است و هم بد این اتفاق، همزمان هم

ساله رژیم  67وزیر  نخست. کند  که داعش آنها را ترك می رود میبه سمت مناطقی 

ریزي براي  که در حال برنامه کند نمیایران این موضوع را مخفی : دصهیونیستی ادامه دا

اش در مناطقی از سوریه است که  ینیو نیروهاي هوایی، دریایی و زماستقرار نظامیانش 

. یکی از اهداف این اقدام، آغاز جنگ علیه اسرائیل است که تاس داعش از آنجا خارج شده

  .کند واضح است که این تغییر، ما و کشورهاي منطقه و به نظرم کل جهان را تهدید می

 فتنه جدید است مأمور به ایجادهیلی   یکین

مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا با  ،سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادي

اینکه ایران باید اجازه بازدید از باره آمریکا در ویژهها به  اخیر غربی هاي اشاره به جوسازي

 در سازمان ملل آمریکانماینده ، هیلی  خانم نیکی: داشتدهد، اظهار مراکز نظامی خود را ب

وي  .دهد برجام اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی. گوید جدید است و دروغ می مأمور فتنه

در جمهوري اسالمی ایران جز با اجازه فرماندهی کل قوا هیچ مقامی نه خارجی، : تأکید کرد

نه داخلی و نه حتی مقامات نیروهاي مسلح غیرمرتبط حق بازدید از مراکز نظامی ایران را 

نظامی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه آمریکا بهتر است  مشاور عالی .دنندار

خواهد توجه  ها می بازي شب ترامپ با این خیمه: انگیزي جدید را کنار بگذارد، گفت فتنه

انگیزي نیز  ر این فتنهاما د ؛هاي نژادپرستی در آمریکا منحرف کند را از درگیري جهان

  .د خوردشکست خواه

  سلمان هاي بن شکست کامل بلندپروازي

 تمام اینکه به اشاره ضمن »جانسون مایکل« قلم به گزارشی در »تایمز آیریش« وبگاه

 به ،است سعودي عربستان اي منطقه هاي سیاست در بنیادین چرخشی از حاکی ها نشانه

 حج مراسم در ایرانی زائر هزار 86 اعزامو  کشور دو بین تنش کاهش برايعربستان  تالش

 نشست در عربستان و ایران خارجه امور وزیر کوتاه دیدار همچنین و سال دو از پس امسال

 تأکید بر اینکه باکند و  می اشاره استانبول در مسلمان کشورهاي همکاري سازمان

: نویسد میرو شده،  به طور کامل با شکست روبه منطقه در سلمان محمدبن هاي بلندپروازي

 و اي منطقه نیابتی هاي جنگ شکست منطقه، در عربستان هاي سیاست تغییر اصلی دالیل

 در عربستان سرکردگی به ائتالف ناتوانی سوریه، دولت سرنگونی براي سوریه در المللی بین

 در ترامپ دولت هاي سیاستبه  نسبت تردید همچنین و یمن انصاراهللا نیروهاي شکست

  .است منطقه

  کوتاه اخبار ▼

 جهان پرمصرف کشور 20 جزء دارو مصرف از نظر ایران ◄

 ایرانی هر. دارد را دوم رتبه چین از پسنیز  آسیا در و است

 این که خورد می دارو بار 339 سال یک در متوسط طور  به

 داروهاي مصرف سرانه. است جهانی آمار برابر چهار رقم

 تقریباً کهاست  درصد 4/11 حدود ایران در نیز تزریقی

 مسئوالنگفتنی است، . است یافته توسعه جوامع برابر چهار

 خودسرانه مصرف از گذشته هاي سال در بهداشت وزارت

  .بردند نام جدي بحران عنوان  به کشور در دارو

ازمیر ترکیه کل نهضت آزادي در  دبیر ،ابراهیم یزدي ◄

مهم  مسئلهدو » آزادي  نهضت«و » منتظري«. درگذشت

 سببو انقالب  )ره(شان با امام دهه شصت بودند که ضدیت

، از پیشتازان مبارزه با آنها )ره(شد جناح چپ خط امام

 وزیر نخستین به وي از حالی در ها رسانه برخی. باشد

 وزیر ،سنجابی دکتر او از پیش که اند کرده یاد ایران خارجه

 یزدي وي استعفاي از پس و بود موقت دولت خارجه امور

  .رسید به این سمت

تاد تمام دانشگاه علوم پزشکی پروفسور کرمی، اس ◄

مافیاي جهانی تراریخته و با اشاره به اینکه  )عج(اهللا هبقی

سلطه بر جهان و کنترل  صدددرصهیونیستی  هاي شرکت

ریزي حساب شده  در حال برنامهآنها : گفت هستند، مردم

ایجاد زمینه کسب مجوز و کشت گسترده  به منظور

تواند  این روند خطرناك می هستند کهتراریخته در کشور 

ذخایر ژنتیکی ، مت جامعهبه کشاورزي، امنیت غذایی، سال

  . کندناپذیري وارد  هاي جبران زیست کشور آسیب و محیط

 اعالم) یونیسف( متحد ملل سازمان کودکان صندوق ◄

 نیجریه در که کودکانی شمار میالدي جاري سال در :کرد

 قرار استفاده سوء مورد انتحاري گذار بمب عنوان به

 برابر چهار به میالدي گذشته سال به نسبت ،اند گرفته

 ابتداي از ،است آمده این گزارش در. است یافته  افزایش

 83 از بوکوحرام، تروریستی گروه میالدي جاري سال

 کرده استفاده نیجریه در خود انتحاري حمالت براي کودك

  .بوده است نوزاد یکی از آنها که

 از هیئتی :اعالم کرد صهیونیستی رژیم جنگ وزارت ◄

 هفته آخر تعطیالت طی وزارتخانه این خریدهاي بخش

 17 خرید منظور به را جدیدي قرارداد آمریکا در گذشته

 .است کرده امضا واشنگتن از 35ـ  اف جدید هواپیماي فروند

 قبلی قراردادهاي و قرارداد این امضاي با صهیونیستی ارتش

 از فروند 50 میالدي، 2024 سال پایان تا توانست خواهد

  .باشد داشته اختیار در را هواپیماها این

 ضمن تهران استان زیست محیط حقوقی اداره رئیس ◄

 پرونده 900 تاکنون گذشته سال 10 از اینکه به اشاره

 بیشترین: گفت شده، تشکیل استاناین  در خواري زمین

 کمترین و شمیرانات شهرستان در خواري زمین هاي پرونده

  .است حصار سرخه خجیر و ملی پارك در آن


