
  

  

  

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

  1396 آذر 26 شنبه یک 4722 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 داخل در که کاالهایی واردات. است مهم خیلی قاچاق از جلوگیري و داخلی تولید  سئلهم

 اجناس برخی ...شود شمرده شرعی و قانونی حرام باید شود، می تولید کافی  اندازه به

  .است شرمندگی  مایه این شود؛ می وارد اما دارد تولید قابلیت داخل در اساسی

)1/1/96(  

  !آنهاما و  تفاوت              روز حرف ▼

 از انتقاد راستاي در »پشیمانم من کمپین«این روزها 

شاهد تبخیر  مطرح شده وروحانی دولت عملکرد 

سینما،  بازیگران هستیم؛ جمهور رئیس هاي انتخاباتی سرمایه

طلب  شاخص اصالح هاي چهره برخی و خوانندگان ورزشکاران،

حکایت . که از روحانی انتقاد کنند اند جرئت پیدا کرده

رویگردانی این طیف با رویگردانی مردم متفاوت است؛ اما 

این براي ما خبر خوشی نیست که به دلیل ناکارآمدي 

دولت مردم از آن گریزان باشند؛ ما نباید از این اتفاق 

مسرور باشیم که چون دولت ناکارآمد است، مردم از 

یاري از مردم فرقی میان شوند؛ بس اطرافش پراکنده می

دانند و هر دولتی  طلب، اصولگرا و اعتدالی نمی دولت اصالح

را که رأي آورده است، خط مقدم نظام در حل مشکالت 

هاي خارجی و  ریانطلب و ج اینکه جریان اصالح. دانند می

اند به دلیل حل  امروز منتقد دولت شده... حتی هنرمندان و

هایی  خواهی علت سهم به بلکه نیست؛ مردم مشکالت نشدن

آنها به این دلیل . است که در حال کالفه کردن دولت است

زده کرمانشاه  که دولت نتوانست به مشکالت مردم زلزله

زنند؛ اما به دلیل یک  رسیدگی کند، بر سر آن فریاد نمی

آنها از  .کنند میدار گلوي خود را پاره  شجوي ستارهدان

اینکه برجام نتوانسته است اهداف نظام را محقق کند یا 

شده، پشیمان نیستند؛ ولی ریزي  اي بتون تأسیسات هسته

از این ناراحتند که چرا مذاکرات براي از دست دادن منافع 

د ما از بین نارضایتی و انتقا... . یابد و ملی بیشتر ادامه نمی

هیچ اشتراکی وجود ندارد؛ ما  آندولت و حامیان سابق 

مندیم دولتی که با  دلسوز انقالب و مردم هستیم و عالقه

 رهبر هاي دغدغه رفع در است، شده آنها رأي ملت خادم

 فرزانهرهبر  هم مانندما . معظم انقالب و مردم موفق باشد

مام ا .آفرین داریم هاي عزت انقالب از دولت خواسته

در دیدار هیئت دولت بارها براي موفقیت دولت  اي خامنه

 و حفظ اند؛ از جمله لزوم  هایی را مطرح کرده سفارش

 نظر گري، در اشرافی از پرهیز و مردمی  روحیه تقویت

 جهادي و پرکاري بودن، انقالبی تدین، کارآمدي، گرفتن

؛ ... زیرمجموعه و مدیران و همکاران انتخاب در کردن عمل

موارد همین از دولت هم در همین راستا انتظارات ما 

دولت . اقدامات قرار گیردمذکور است که باید سرلوحه 

طلب  اي فرصت محترم هم نباید نگران پشیمانی عده

را براي خدمت به مردم و حل  فرصتزده باشد و  سیاست

 .مشکالت آنها مغتنم بشمارد

  طلبان الحسردرگمی اص                    گزارش روز▼ 

هاي جریان اصالحات روزهاي  نویسان رسانه طلب و ستون هاي اصالح سردبیران روزنامه

صادق زیباکالم که یک روز به . برند گذارند و در بالتکلیفی به سر می سختی را پشت سر می

پردازي و گفتاردرمانی،  جمهور به خیال کند و با متهم کردن رئیس شدت از دولت انتقاد می

» اعتماد«کند، روز دیگر در سرمقاله روزنامه  طلبان و دولت را تجویز می مسیر اصالحجدایی 

. دهیم ادامه او از حمایت به باید ما معتقدم طلبان اصالح از اي عده برخالف من«: نویسد می

 به دولت از جهانگیري آقاي شدن جدا اگرچه. بماند دولت در باید جهانگیري آقاي همچنین

 جهانگیري آقاي اگر... رفت نخواهد بین از 1400 انتخابات در شانسش و بود خواهد او نفع

 سمت به دولت حرکت و شد خواهد یقین به تبدیل دولت موفقیت عدم احتمال شود، جدا

در یادداشتی با عنوان » آرمان امروز«  طور که روزنامه همان ».بود قطعی خواهد دره

 جایگاه در و کرده گیري کناره دولت از) جهانگیري(«: نویسد می» ماند جهانگیري برود، می«

 انتخابات براي آمده دست  به  اجتماعی نفوذ و وجاهت از تا کند عمل سایه جمهور رئیس

منتشر » آرمان ملی«؛ در دیگر محصول همین مجموعه که با عنوان »کند استفاده بعدي

و البته  نشیند میاول بر صفحه » عبور از روحانی اشتباه است«شود، تیتر درشت  می

که با کمی دقت از ها وجود دارد  گویی این رسانه اقضفراوانی از سردرگمی و تنهاي  نمونه

 توان ، میطلب ها و قلم به دستان اصالح هاي چهره گیري الي تیترها و نوشتارها و موضع البه

؛ چرا پارادوکس شده استیافت تا بیش از پیش مشخص شود جریان اصالحات دچار آنها را 

 واهی خود از حسن روحانی دست بکشدخ و سهم تواند از حضور در دولت از یک سو نمی که

از سوي دیگر با توجه به عملکرد ضعیف دولت دوازدهم و نارضایتی مردم از عملکرد دولت  و

با نگرانی از همراهی با دولت سخن به میان آورده و نگران پیامدهاي نارضایتی  ،اعتدال

  همین حاال به جاي کمک دولت و ازهاي آتی هستند  ر آن در انتخاباتیمردم از دولت و تأث

چهار سال  هنگامفکر کسب قدرت در دوره بعدي هستند که تا آن  بهبراي حل مشکالت 

 !زمان باقی مانده است

  !آبروي نظام ظطلب براي حف معیار عجیب یک اصالح      ویژه اخبار▼ 

مقام حزب اعتماد ملی در برنامه روز  طلب و قائم نیا، فعال سیاسی اصالح رسول منتجب

انجمن اسالمی دانشگاه آزاد تبریز به ماجراي دست دادن رئیس دولت اصالحات  در دانشجو

داد، آبروي  آن زن دست نمی بهاگر خاتمی ، شود با زنی ایتالیایی اشاره کرده و مدعی می

نقل شد که در سفر خارج یک زن « :وي در این باره گفته است !رفت جمهوري اسالمی می

دست داد و ایشان هم قبول کرد و مراجع هم گفتند اشکالی  به رئیس دولت اصالحات

ن مشنگ است که جمهورشا گفتند رئیس رفت و می خب آبروي جمهوري اسالمی می. ندارد

  »!!کشید اگر دستش را کنار می ،رفت آبروي کشور می. دهد با زن دست نمی

  مرکزي بانک کل رئیس براي سازي شایعه پرده پشت

 چندین انتشار به اشاره با مرکزي جمهوري اسالمی ایران بانک به نزدیک آگاه منبع یک

 نیست و بیان اینکه این موضوعی گذشته ماه در مرکزي بانک کل رئیس تغییر شایعه باره

 از برخی که است دست در شواهدي: گفت گذشت، آن کنار از بتوان سادگی به که

 این به مربوط فاسد مدیران برخی و غیرمجاز مالی مؤسسات ساماندهی برنامه متضرران

 انتشار گردان صحنه شان، عوامل طریق از اما هستند؛ زندان در خود اگرچه مؤسسات،

 بانکی نظام عملیاتی و فکري انسجام به زدن ضربه صرفاً آنها هدف و کذبند اخبار گونه این

  .است کشور



  

  اخبار▼ 

 اورمیانه استترین بازنده خ سلمان بزرگ بن محمد

اقدامات «نویسنده و تحلیلگر ارشد انگلیسی در یادداشتی با انتقاد از  ،پاتریک کاکبرن

: نوشت» ایندیپندنت«در  ، در تضعیف جایگاه عربستان سعودي،سلمان محمدبن» غیرعاقالنه

ثیر بزرگ او أت أسلمانِ سعودي، بدون تردید مرد سال خاورمیانه است اما منش محمدبن«

او متهم شده که در هموار کردن راهش . هایش هایش است تا از پیروزي از شکستبیشتر 

براي تخت سلطنت، به روش ماکیاولی مخالفان خود در داخل و خارج از خانواده پادشاهی 

شود،  اما وقتی موضوع جایگاه عربستان سعودي در جهان مطرح می ؛را حذف کرده است

ي زیرکانه ماکیاولی دارد و آدم را بیشتر به یاد سوءمحاسبات او نشانه کمی از مانورها

پلنگ «شخصیتی در مجموعه ( بار سربازرس کلوز هاي خجالت هاي اشتباهات و ناکامی نشانه

وي در ادامه  .اندازد می) اي احمقانه معروف استه که به اشتباهات و گاف» صورتی

ند دا نمی شود که اصالً هایی می اکنون عربستان سعودي وارد منازعات و تخاصم« :نویسد می

  ».چطور آنها را پایان دهد

  ستا شده فقیرتر تدریج به متوسط طبقه

 با ایران اقتصاد نشست دومین اختتامیه در جمهور رئیس اقتصادي مشاور نیلی، مسعود

 دهد، می نشان ها گزارش و آمارها روند: داشت اظهار جامعه، در ها دهک موضوع به اشاره

 درصد 50 میانگین طور به متوسط هاي دهک و شده فقیرتر تدریج به جامعه متوسط بخش

 هاي دهک: افزود ها، یارانه حذف موضوع به اشاره با وي .است هشد نزدیک هم به شان سطح

 جا جابه آنها جاي شود، قطع ششم دهک یارانه مثالً اگر که هستند نزدیک قدري به میانی

 .دارد زیادي فاصله اول دهک به نسبت دهم دهک فقط. افتد می پایین دهک دو و شده

 دهد می نشان کنیم، بررسی ها صدك شکل به را جمعیت دهک، جاي به اگر: افزود نیلی

 وسط هاي صدك درآمد توزیع .است برابر 86 و دارند فاصله خیلی هم با اول و صدم صدك

   .ندارند توازن آخر و اول فقط و است برابر نسبتاً و خوب

  آور کارشناس سعودي درباره قدس ادعاي حیرت

  وگو با شبکه رئیس مرکز تحقیقات خاورمیانه جده در گفت» عبدالحمید حکیم«

  »دونالد ترامپ«تصمیم « :حوادث اخیر در فلسطین گفت بارهدر» الحره«اي  ماهواره

سرائیل شوك مثبتی در روند ا یجمهوري آمریکا در تعیین قدس به پایتخت رئیس

ها باید این  ما عرب«: وي افزود» .وگوهاي سازش اعراب با اسرائیل ایجاد کرده است گفت

نکته را بدانیم، بفهمیم و آن را به رسمیت بشناسیم که قدس نماد دینی یهودیان است و 

س این کارشنا» .قداستش براي آنها همانند قداست مکه و مدینه براي مسلمانان است

جمال عبدالناصر، (میراث ناصریسیم ها خواست خود را از  چنین از عربسعودي هم

براي منافع  خواه شیعی که صرفاً و و اسالم سیاسی خواه سنی) جمهور اسبق مصر رئیس

  .آزاد کنند سیاسی ایجاد شده و دشمنی یهود و انکار حق تاریخی آنها در منطقه

  آمریکا باید رفتار خود را تغییر دهد

معاون ستادکل نیروهاي مسلح در واکنش به سخنان  ،سردار سیدمسعود جزایري

ریاض و اینکه هاي یمن به  شلیک موشکباره نماینده آمریکا در سازمان ملل در ،هیلی نیکی

اظهارات این فرد را به حساب : ها ساخت ایران بوده است، اظهار داشت این موشک

چنانچه : وي افزود .اطالعی و عدم درك او از مسائل نظامی و تسلیحاتی بگذارید بی

موشکی یمن اطالع داشتند، از بیان چنین اظهارات  فناوريها از سطح توان باالي  آمریکایی

سازي علیه  آمریکا توان اجماع: کید کردأجزایري تسردار  .کردند میمضحکی خودداري 

از  این کشوررفت  اسالمی ایران و مقاومت را ندارد، بنابراین تنها راه برون جمهوري

طلبانه و  هایی که در آن گرفتار شده است، تغییر رفتار جدي و توقف اقدامات جنگ دشواري

  .تاساش در اقصی نقاط جهان  جنایتکارانه
  

  کوتاه اخبار ▼

 جهاد وزارت باغبانی امور معاون ،طهماسبی محمدعلی ◄

 باغبانی در عامل ترین اساسی نهال، با بیان اینکه کشاورزي

 آینده کننده تضمین و باغ یک احداث زیربناي که است

 40: گفتاست،  تولیدکنندگان گذاري سرمایه و اقتصاد

وي . ایم کرده تولید استاندارد دار برچسب نهال اصله میلیون

 سیب تن هزار 200 و میلیون یک جاري سال در: افزود

 هزار 160 و سازي خیرهذ کشور هاي سردخانه در یک درجه

  .است شده صادر کشور از سیب تن

با ابراز  آمریکا دري سعود عربستان سفارت مقام یک ◄

، کرد فاش »تایمز نیویورك« در ظریف مقاله چاپ از خشم

 »سلمان خالدبن« یادداشت چاپ از گذشته ماه این روزنامه

 آمریکا در کشور این سفیر وسعودي  عربستان پادشاه پسر

 محمدجواد یادداشت بعد هفته یک اما ؛کرده خودداري

 در ایران مواضع از حمایت در راوزیر خارجه ایران  ،ظریف

  .است کرده چاپ منطقه

 اي منطقه آب شرکت مدیرعامل ،بختیاري محمدرضا ◄

 زیرزمینی آب منابع سالیانه افت میزان به اشاره با تهران

 در متري 2/2 سالیانه افت متوسط: داشت اظهار تهران

 آبخوان در متري 34/1 یا آبسرد ـ هومند دشت آبخوان

 ایجاد بر افزون که است مواردي جمله از ورامین دشت

 مداوم کاهش سبب زمین فرونشست نظیر ،هایی پدیده

  .است شده استان زیرزمینی آب منابع پتانسیل

جمهور از  کواکبیان درباره رویگردانی رئیس یفمصط ◄

طلبم که  مگر روحانی از اول گفت اصالح: طلبان گفت اصالح

طلبان پشت کند؟ بنده معتقد  امروز بخواهد به اصالح

کاندیداي خودمان را داشته  1400هستم ما باید براي سال 

ی شعارهایی هم داده که باید به آن عمل باشیم، البته روحان

  .کنیم کند و ما نیز آن را مطالبه می

: گفت اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر ،ربیعیعلی  ◄

 اجتماعی اي مسئله بلکه ؛نیست اجتماعی آسیب نشینی حاشیه

وي . کرد اندیشی چاره آن معضالت براي باید که است

 موجب اجتماعی هاي آسیب و لمسائ کتمان :اظهار داشت

  .شود می هاآن نشدن حل و پیچیدگی

لب درباره ط فعال سیاسی اصالح ،حسن میردامادي ◄

آتی  انتخابات براي طلبان اصالح برنامه و رویکرد

طلبان از الریجانی در  حمایت اصالح: جمهوري گفت ریاست

و شاید بتوانیم است خیلی دور از ذهن  1400انتخابات 

  .بگوییم ناممکن است

سفیر روسیه در سازمان ملل هشدار داد تا زمانی که  ◄

طلبانه و اقدامات  هاي جنگ آمریکا لفاظیمقامات دولت 

د، کره شمالی نیز نیانگ را کنار نگذار تهاجمی علیه پیونگ

  .اي خود دست نخواهد کشید از برنامه هسته

 


