
  
  

  

  

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

  1397 اردیبهشت 3 دوشنبه 4797 ارهشم ـ ویکم بیستسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 معیشت  مسئله به نسبت مندم دغدغه خیلی کنم، می فکر خیلی مردم معیشت مسائل به بنده

   کنم، می مشورت مطّلع و وارد هاي آدم و ها کارشناس با هرچه کنم، می فکر هرچه اما مردم

  .داخلی مسائل به کنیم تکیه قاطعاً ما که ندارد وجود راهی این جز بینم می

)11/5/95(  

 !عیار سخن                     روز حرف 

تجلیل دیروز فرمانده معظم کل قوا از مواضع انقالبی و 

آفرین امیر سرلشکر موسوي، فرمانده بسیجی کل  وحدت

بخش براي کلیه مدیران و  ارتش، افتخارآمیز براي وي و الهام

مسئوالن لشکري و کشوري در راستاي مدیریت انقالبی، 

هاي  مؤلفهي و عمل بسیجی به منزله حفظ روحیه جهاد

اصلی قدرت جمهوري اسالمی در برابر دشمنان انقالب در 

) العالی مدظله(اي امام خامنه. ها و سطوح گوناگون است جبهه

آمیز این سرباز  این چنین با گزینش دقیق کلمات محبت

آقاي سرلشکر موسوي در عین «: والیت را تکریم کردند

یبندي عاطفی به ارتش که حفظ و دلبستگی سازمانی و پا

تأکید بر آن الزم است، سخنان بسیار خوبی در خصوص 

دهنده  اتحاد نیروهاي مسلح بیان کردند که این سخنان نشان

عقل مدیریتی و صفاي باطنی است و ارتش را در چشم 

  ».کند مردم بیش از پیش ارزشمند می

وهاي افزایی با سایر نیر رویکرد تحولی و انقالبی و هم«

مورد انتظار رهبري در حکم انتصاب وي به » مسلح

از این رو، این . بود 1396مرداد  30فرماندهی کل ارتش در 

المسلمین  نوازش حکیمانه به دلیل اطاعت فوري از حکم امام

سازي و تحقق زودهنگام فرامین و تدابیر  در عملیاتی

فرماندهی کل در شرایط حساس کنونی داراي وزن و ثقل 

تصنعی  ي کهرویکرد. وي همسنگ با مسئولیت وي استمعن

و نمایشی نبود و خودش را به مثابه یک باور قلبی در 

کل ارتش در همایش تجلیل از فرمانده هاي  فرازهایی از گفته

مدافعان حرم نشان داد؛ جمالتی که با تحلیل منطقی از نوع 

و تنوع مأموریتی و قانونی سپاه به بسیاري از شبهات و 

ها درباره این نهاد انقالبی پاسخ داد و برخالف مواضع  روایینا

اخیر برخی مقامات اجرایی و سیاسی که با اظهاراتی تلویحی 

ـ سپاه دهه شصت  سازي بین ارتش درصدد احیاي دوگانه

هستند، آن را بازي همیشگی دشمنان انقالب دانست و 

... ردهاي ناصحیح درباره سپاه تازگی ندا قضاوت«: تأکید کرد

طور که از نام آن بر  سپاه، یک ارتش دیگر نیست، بلکه همان

آید، سپاه پاسداران انقالب اسالمی است و وظیفه  می

اش باید در  سپاه بنا به وظیفه. پاسداري از انقالب را دارد

ایستادگی ... مقابل تهدیدات سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و

شود،  ها می رصهاینکه کسی بگوید سپاه چرا وارد این ع. کند

این چنین » ...خواهد متوجه شود شود یا نمی ییا متوجه نم

بود که امیر موسوي با عیار سخن خود، تصویري از اتحاد 

ارتش و سپاه به عنوان مشت واحد در برابر دشمن را ترسیم 

» عقل مدیریتی و صفاي باطن«کرد و شایسته دریافت مدال 

  ! درود بر امیر بسیجی. از رهبري شد

  

  در انتظار تغییر رویکرد                    گزارش روز▼ 

حسن روحانی، رئیس دولت اعتدال در روزهاي اخیر سخنان جنجالی فراوانی را بر زبان 

 29(هاي متفاوتی را نیز برانگیخته است، از اظهاراتش در مراسم روز ارتش  آورده که واکنش

ش جمهوري اسالمی ایران را برانگیخت تا که واکنش سردار موسوي، فرمانده ارت) فروردین

طلب  هاي اصالح هاي نظارتی و منتقدان که حتی سبب اعتراض رسانه سخنانش درباره دستگاه

هم شد و البته اشتباه عجیب او درباره میزان اشتغال در فضاي مجازي که اطالعیه دولت و 

غلط خواندن آمار جهرمی با  آذريبه وزیر ارتباطات را در پی داشت و همچنین مصاح

جمهور  جمهور، اعالم چنین آماري را خطاي لسانی دانست که ناشی از خستگی رئیس رئیس

ها، نباید از یک جمله  اما در میان همه این حاشیه! ه استدر سخنرانی صبح روز شنبه بود

 ارشد مدیران اندیشی هم نشست غافل شد، آقاي روحانی در حسن روحانیاساسی و کلیدي 

 مدیران«: کنیم، اظهار داشت اداره را کشور مسئولیت داریم امید با بیان اینکه ما و دبیرت دولت

  » . ...باشد داشته ریزي برنامه باید کشور، اجرایی مدیر... بروند منبر و کنند  نصیحت نباید دولتی

بیان  چرا کهسنجی درست وي داشت،  جمهور نه تنها حکایت از زمان این جمالت رئیس

آقاي روحانی براي بلکه رسد،  در شرایط فعلی بسیار درست و الزم به نظر می التاین جم

 مدیران اندیشی جلسه نشست هم. طرح این مطالب مکان و جمع درستی را نیز انتخاب کرد

 ،شود جمهور نیز طبعاً یکی از آنان محسوب می امید که خود رئیس و تدبیر دولت ارشد

به آنها درباره رها کردن سخنرانی و خطابه و به جاي آن دقیقاً همان جمعی است که باید 

اي  مسئله. ریزي و آمدن پاي کار کشور تذکر جدي داد تالش براي حل مشکالت با برنامه

آید و  هاي جدي دستگاه اجرایی کشور و مسئوالن ارشد به شمار می که امروز یکی از آسیب

اجرایی بیش از آنکه به دنبال حل  هاي اخیر شاهد بودیم که مسئوالن متأسفانه در سال

واقعی مشکالت مردم به ویژه در حوزه اقتصاد باشند، تالش کردند گفتار درمانی کنند که 

امیدواریم با توجه به اظهارات اخیر رئیس دولت شاهد تغییر رویکرد در دستگاه اجرایی 

 .  باشیم

 ارندهاي دربار سعودي در حمله ریاض دست د برخی چهره   ویژه خبر▼ 

فعال و افشاگر سعودي در واکنش به حمله به کاخ پادشاه سعودي در ریاض » مجتهد«

حمله اخیر به وسیله یک خودروي مجهز به توپ مسلسل انجام شده و حدود یک : گفت

وي تأکید . سعود در آن دست دارند هاي خاندان آل ساعت کامل طول کشیده که برخی چهره

ت تصادفی صورت گرفته و هنوز درباره هویت افراد مهاجم و پاسخ به این حمله به صور: کرد

ها گزارشی در دست نیست و ماجراي پهپاد که از سوي  هدف از این اقدام یا شمار زخمی

مجتهد در ادامه توئیتی از توئیتر . هاي دولتی عربستان منتشر شده، ساختگی است رسانه

سعود این روایت نیز منتشر  داخلی آلصوت العرب را نیز نقل کرده و گفته است، در دوایر 

عهد عربستان بوده است و هفت نفر از دو  سلمان، ولی شده که هدف از این حمله محمدبن

هاي خانواده حاکم عربستان در  اند و برخی چهره طرف کشته و باقی مهاجمان ناپدید شده

اطالعات بیشتري وعده داده است به زودي  همچنین مجتهد .پشت پرده این حمله قرار دارند

طنزپرداز و » غانم الدوسري«در این زمینه منتشر خواهد کرد، این در حالی است که پیشتر 

عهد عربستان  سلمان، ولی بن سعود در توئیتر خود نوشته بود، محمد یکی از مخالفان خاندان آل

د که هاي غربی ایجاد کن کند با مطرح کردن ماجراي پهپاد این حس را در رسانه تالش می

سلمان در داخل  محمدبنمقابله با یک هواپیما بوده است و  هاي صورت گرفته براي تیراندازي

  . عربستان از محبوبیت برخوردار است و کسی قصد کودتا علیه او را ندارد

   



   

  

  اخبار▼ 

  طلبان در شورا طلب از اختالف اصالح روایت یک روزنامه اصالح

 با«: نوشت »شهردار گیري کناره هاي محرمانه« انعنو با گزارشی در »شرق« روزنامه

 وجود دیگر تهران، شهرداري از نجفی محمدعلی گیري کناره از روز 10 حدود گذشت

 شهر شوراي اصلی فراکسیون دو ـ»سازندگی کارگزاران« و »ملت اتحاد« حزب دو اختالف

. داد نشان را خود جفین استعفاي در ابتدا اختالف این. است نمانده پوشیده کسی بر ـ تهران

 آبستن خود دل در استعفا موضوع. نگرانی ابراز اتحاد و کرد می استقبال استعفا از کارگزاران

 حزب دو این دوم اختالف دقیقاً این و »بعدي شهردار« انتخاب مسئله بود؛ دیگري چالش

 ظهور ها مصاحبه و ها گیري موضع الي البه در و عمومی سطح در اختالف. است طلب اصالح

 گذاشت پیش پا نوري عبداهللا. کرد می نگران را طلب اصالح بزرگان که وضعیتی یافت؛ بروز و

. بود پذیر اجتناب که شود تنشی از مانع تا شد حزب دو این سران وگوي گفت میانجیِ و

 رسمی ارگان ـ سازندگی روزنامه در گزارشی بعد، روز چند اما. رفت پیش خوب جلسه گویا

  ».کرد متهم »عهد نقض« به را مقابل طرف و خبري را نشست این ـ کارگزاران زبح

  جمهور شایسته نبود لحن و کالم رئیس

با انتقاد از  »روحانی سینوسی سخنان« عنوان با یادداشتی در »اعتماد« روزنامه

ه هاي پس از انتخابات وي را متناقض و متضاد خواند و با اشاره ب جمهور، سخنرانی رئیس

 لحنی و اخیراً شاهد ادبیات: هاي نظارتی کشور، نوشت درباره دستگاه روحانیاظهارات اخیر 

 حق که در حالی ،بودیمدرباره دستگاه نظارتی و منتقدان  جمهوري رئیس از سوي نامتعارف

 که شد تأکید سخنرانی این در است، بوده دولت اصلی شعار اطالع، و انتقاد نظارت،

 جمهوري، رئیس سخنان محتواي از فارغ .نکنند دخالت اجرایی امور رد نظارتی نهادهاي

 ؛نبود شایسته عنوان هیچ به نیز گرفت قرار استفاده مورد ایشان از سوي که لحنی و ادبیات

 ذهن در را نظارتی نهادهاي جایگاه هنوز جمهوري رئیس که دهد می نشان ادبیات این

 اجرایی مسئوالن از دارد وظیفه نظارتی نهاد الح هر به که است در حالی این و نپذیرفته

  .هستند نظارتی نهادهاي به منطقی پاسخگویی به موظف اجرایی مسئوالن ...کند سؤال

  اهللا لبنان اقدام مجلس سناي آمریکا علیه حزب

 نویس پیش ارائه با مقاومت، محور ضد و هدفمند اقدامی در آمریکا سناتورهاي برخی

 »االخبار« روزنامه. شدند لبنان اهللا حزب سالح خلع براي قانون تصویب خواستار طرحی

 کنگره در هراسی اهللا حزب پروژه را آن آمریکایی، سناتورهاي اقدام این به پرداختن با لبنان

 تام« سوي از» اهللا حزب سالح خلع قانون« با عنوان نویس پیش این: نوشت و دانست آمریکا

 این. است شده مطرح جمهوریخواه سناتور »کینزینگر آدام« و دموکرات سناتور »سیوزي

 در صهیونیستی رژیم از حمایت را قانون این نویس پیش طرح از آمریکا اصلی هدف روزنامه

 دلیل همین به است؛ واشنگتن حیاتی متحد آویو تل: کرد اضافه و عنوان مقاومت محور برابر

 را تحقیقاتی تا اند خواسته کشور نای داخلی اطالعات دستگاه از آمریکا سناتورهاي برخی

 و آن دفاعی و نظامی هاي توانمندي جمله از اهللا حزب هاي توانمندي زدن تخمین براي

  .دهد انجام اهللا حزب ـ تسلیحاتی مالی کننده تأمین منابع

  افزایش فشار بر ایران همراه با حفظ برجام

 شبکه با مصاحبه در اشنگتن،و به سفر آستانه فرانسه در جمهور رئیس »مکرون امانوئل«

 که زمانی تا است معتقد و ندارد برجام براي دومی طرح هیچ: گفت ،»نیوز فاکس« تلویزیونی

 .بماند پایبند توافق این به باید متحده ایاالت باشد، نداشته وجود بهتري جایگزین راهکار

 در که وضعیتی از من«  :وي با ابراز نگرانی از قدرت فزاینده جمهوري اسالمی ایران افزود

 بالستیک هاي موشک برنامه علیه خواهم می من. نیستم راضی دارد، وجود ایران با ارتباط

 تا که است این من حرف بنابراین،. کنم مهار را منطقه آن در آنها نفوذ و کرده مبارزه آنها

 با را آن دبیایی و نکنید ترك را برجام ندارید، اي هسته مسئله در بهتري گزینه که زمانی

  ».کنیم تکمیل بالستیک هاي موشک و اي منطقه مهار

  کوتاه اخبار ▼

 نشریه با  مصاحبه در کشورمان خارجه امور وزیر◄ 

 آمریکا به اعتمادي بی ایران با بیان اینکه در» نیویورکر«

 از خودش سهم تنها نه متحده ایاالت«: شده، گفت بیشتر

 مطرح هم را بیشتري مطالبات بلکه نکرده، اجرا را برجام

 مردم به خطرناکی بسیار پیام فرستادن این،. است کرده

 نباید وقت هیچ شما اینکه بر مبنی است جهان مردم و ایران

 ایاالت اصل ،سرانجام چون کنید؛ توافق متحده ایاالت با

 آن از که است من آن از که چیزهایی که است این متحده

 قابل هستند، شما آن از که چیزهایی اما است، من

  ».اند مذاکره

  درباره گزارشی در لندن چاپ »العربی القدس«◄ 

 با عرب سران نشست«: نوشت عرب  اتحادیه سران اجالس

 در سیاسی ناظران و مردم توجهی بی و کامل اعتنایی بی

 نیز »االهرام« مصري روزنامه ».شد رو به رو عربی کشورهاي

: نوشت عرب، نسرا نشست گرفتن سخره به با مطلبی در

 از شما انتظار کنند سؤال عربی شهروند یک از امروز اگر«

 هیچ و زند می تلخی پوزخند یا بود، چه نشست این

  ».گوید می ناسزا و شود می عصبانی شدت به یا گوید، نمی

 اعالم روسیه فاش کردند صهیونیستی مطلع منابع◄ 

 اخیر بمباران و سوریه در آمریکا مداخله از است پس کرده

 کمک به اکنون فرانسه، و انگلیس آمریکا، سوي از کشور این

است و  متعهد نحو بهترین به خود از دفاع براي ها سوري به

 به» 300ـ اس« موشکی دفاع سامانه فروش مانع عاملی هیچ

 روسیه به گذشته هفته آویو گفتنی است، تل. شود نمی سوریه

  .است قرمز خط از عبور سوریه به 300ـ اس اعالم کرد، فروش

 نامزدهاي درباره شده منتشر اسامی به توجه با◄ 

 شوراي طلب اصالح اعضاي شد مشخص تهران، شهرداري

 را براي جریان این سابقه با زنان از یک هیچ صالحیت پنجم

طلبان  گفتنی است، اصالح .اند نکرده تأیید تهران شهر اداره

کارگیري  به در انتخابات با  طرح موضوع تبعیض جنسیتی و

زنان در مدیریت شهري تالش کردند سبد رأي زنان را به 

  .خود اختصاص دهند

 لبنان در اهللا حزب دبیر کل نصراهللا، سیدحسن◄ 

 در اسرائیل: گفت بیروت ضاحیه در »للعهد الوفاء« همایش

 قرار هدف دنبال به عمداً سوریه 4ـ  تی هوایی پایگاه به تجاوز

 شان پاسخ  درباره خودشان ها ایرانی. بود پاسداران سپاه دادن

 ها اسرائیلی به من اما گرفت؛ خواهند تصمیم اقدام این به

  .شدند بزرگ حماقت یک مرتکب که گویم می

 جمهور اوباما، رئیس: کرد فاش »میل دیلی« روزنامه◄ 

 کامپیوتري هاي سیستم به حمله دستور آمریکا پیشین

 که بود کرده صادر حرمانهم طور به را ایران اي هسته تأسیسات

 همکاري با بوش، جرج جمهوري ریاست زمان در آن عملیات

  .بود شده آغاز رژیم صهیونیستی


