
  

  

  

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

  1397 اردیبهشت 30 شنبه یک 4815 شماره ـ ویکم بیستسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

  همه در این، از پیش را قرآن داریم؛ فاصله قرآن با ما دوریم، خیلی قرآن از ما

 بایستی رفتارمان مان، عزم افکارمان، مان، عملیات مان، ذهنیات  همه در مان، زندگی

  .بدهیم قرار خود امام و ملجأ و هادي

)27/2/97( 

    

  جبهه مؤمن انقالبیرسالت           روز حرف ▼

 جدي رهبر معظم انقالب يها از دغدغه یکی همواره       

 يها انیاما جر ؛بوده است یمل تیحفظ استقالل کشور و امن

 تیظرف کم نزده و مسئوال از روشنفکران غرب ی، برخیاسیس

را به  ییها موضوعات، خدشه نینادرست از ا ریبا تفاس

را به  شمنناتوان د يآن وارد کرده و پا ینیع يها جنبه

ها با ابزار  اند که اگر سال باز کرده یمل تیاز امن ییها حوزه

توانست  ینم ،کرد یخود تالش م یالملل نیو قواعد ب یجنگ

 . آنجاها را متصرف شود

و  یفرهنگ معضالت حل در دولت که ستین یشک

به  از شناخت و معرفت نسبت یدر سطح نازل یاجتماع

تر  نییپا اریبس نظر نیآن قرار دارد و از ا يها انقالب و ارزش

و با  کند یعمل م يسطح توقعات و انتظارت امام و رهبر زا

 نیا ،خود از فرهنگ یستیبرالیل يها شیها و نما برداشت

غرب در  ینفوذ فرهنگ انیجر اریدر اخت عرصه را کامالً

 يو فضا اتیر، نشکتاب ،یقیموس تئاتر، نما،یس يها عرصه

 يایامروز جامعه گو یفرهنگ تیوضع .قرار داده است يمجاز

امور  يبرا یانقالب دهیا کیاست که دولت  تیواقع نیا

را با  یاتیعرصه مهم و ح نیا یو به راحت ندارد یفرهنگ

 .کرده است میتسه یو داخل یخارج يتجار يها شرکت

بداند و نسبت به  يکه دولت خود را مدافع مردم و آزادنیا

تفاوت  یآن ب ياعتال يتالش براجامعه و  یفرهنگ تیوضع

 خشونت به انفعال و تن دادن شدن، میتسل ینوع ،باشد

ها  است که سال غرب فرهنگ لیتحم رشیپذ و خاموش

 .اند عظم انقالب نسبت به آن تذکر دادهرهبر م شیپ

 ریخا انیرا در سال یفرهنگ يکه ولنگار ياز موارد یکی

 است؛ یو واقع يمجاز یزندگ ییجا هجاب ،دهیسرعت بخش

به  ریاخ دهه کیها در طول  رسان امیو پ یاجتماع يها شبکه

ها و  از رابطه یبرخ یو حت تیحما عدم ن،یضعف قوان دلیل

از  یاند قاچ بزرگ توانسته گانگانیبا ب یتوافقات محرمانه حزب

ها را در  ياراز نابهنج ياریمردم را ببلعند و بس یزندگ

 .اجتماع دامن بزنند

 ینوع قتل عام فرهنگ کیوقوع  71از سال  يا خامنه امام

 نهیزم نای در ها دولت چه اگر« :و فرمودند اند را هشدار داده

اما  ؛ندارند یدر عرصه فرهنگ يرفتار متناسب با شجاعت علو

 نیخود در ا فهیبه وظ ینقالبامن و ؤو جبهه م مسئوالناگر 

زده  رتغا گونه آن یفرهنگ لحاظ از اکنون ؛کردند یم عمل نهیزم

 و ، فرهنگشناسنامهو فاقد  تیهو یجوان ب کیکه  مینبود

 ».ردیبگ تمسخر باد به را یرانیا تیهو و یاسالم اعتقادات

  

  تر خسارت بزرگ                              گزارش روز▼ 

 مذاکره به ایران با است مند عالقه که است این ترامپ سخنان در توجه قابل نکته نظرم به«

 سوي از وعموض این. اروپایی سران حضور از دور به نظرم به و برابر اي مذاکره بنشیند،

 و اروپا از بهتر. است باخبر منطقه در ایران جایگاه از رامپت ...شود گرفته جدي باید مسئوالن

 داند می. شود نمی هدایت ایران نقش و ایران حضور بدون منطقه که داند می آمریکا سران دیگر

 داند می. ددار حاضر حال در نیز قدرتمندي ملت و دولت که قدرتمند پیشینه تنها نه ایران که

 بهتر منطقه کشورهاي دیگر از وضعیتش نیز اقتصادي حتی و استراتژیک لحاظ به ایران که

 کشورهاي دیگر و افغانستان و سوریه و عراق به را امنیت که است ایران این حتی. است

 و منطقه مسائل حل در موفقیت نیازمند را خود ترامپ دلیل همین به. است برده منطقه

 و از! اي نیست این جمالت براي روزهاي پیش از توافق هسته» .بیند می ایران اي هسته مسائل

استخراج نشده است، بلکه  همروزهاي پیش از خروج آمریکا از برجام  منتشر شده در آرشیو

جمهور آمریکا از هیچ دروغ و تهمتی به  متعلق به همین روزهاست که دونالد ترامپ، رئیس

اي  به صورت یکجانبه از توافق جامع هستهو شرمانه  بی کند و جمهوري اسالمی دریغ نمی

در هاي کارگزارانی است که  از چهره هاي حسین مرعشی ، گفتهاین اظهارات. خارج شده است

ترین و  لوح براي ساده داوت سران و دولتمردان آمریکاو ع روزهاي اخیر، که عمق دشمنی

! منتشر شده است» سازندگی«و در روزنامه  ین افراد نیز روشن شده است، مطرحتر بین خوش

ها براي بازگرداندن  آمریکاییجمالتی عجیب که همچنان با وجود تجربه برجام و اعالم صریح 

ها و تهدید ایران اسالمی بیش از آنکه نشانی از خطا در تحلیل و فهم  موقعیت کشور و   تحریم

سازي دوباره مذاکره با  چرا که عادي! آید چگونگی برخورد با آمریکا باشد، خیانت به نظر می

تر از  تواند خسارتی بزرگ می هها دور یک میز براي مذاکر آمریکا و تجویز نشستن با آمریکایی

  .بار آورد، خسارتی که شاید دیگر جبران آن ممکن نباشدبه برجام را 

  نقش دالرهاي نفتی در انتخابات آمریکا                ویژه اخبار▼ 

 مانده ماه چند که برداشته پرده اي محرمانه دیدار از گزارشی در »تایمز نیویورك« روزنامه

 دونالد« ارشد فرزند و عربستان و امارات فرستادگان میان آمریکا جمهوري ریاست انتخابات به

 راه متخصص صهیونیست یک نشست آن در. است شده انجام انتخابات وقت نامزد »ترامپ

 ارائه دیدار این اصلی هدفاست که  داشته حضور هم روانی و تبلیغاتی هاي موج انداختن

 از پس که بود وي نزدیکان و افراد با روابط برقراري و انتخابات در ترامپ تیم مالی به کمک

 عربستان و امارات به وابسته افراد هاي تالش از همچنین گزارش این .شد تقویت انتخابات

 مسئوالن بین اعتمادي بی ایجاد و ایران در اقتصادي خرابکاري به منظور طرحی پیشبرد براي

  .است ایران اسالمی جمهوري نظام براندازي هدف نهایی آن که است برداشته پرده ایرانی

  هم رکورد زدواردات از چین باز 

 چینی کاالي دالر میلیارد 2/13 پذیراي ایران 1396 سال در گمرك، گزارش اساس بر

 درصد 88 اخیر دهه یک میانگین به نسبت و درصد 23 آن از پیش سال به نسبت که بوده

 دالر میلیارد 7/10 کشور به چینی اجناس واردات ،1395 سال در. است کرده پیدا افزایش

 از ایران واردات میانگین 1395 تا 1384 سال از رسمی، آمارهاي مطابق. بود شده گزارش

 1396 سال در چینی اجناس دالر میلیارد 2/13 واردات .بود دالر میلیارد 7 سالیانه چین

 به مربوط رکورد این از پیش. شود می محسوب کشور این از واردات در تاریخی رکورد باالترین

  .شد وارد ایران به چینی جنس دالر میلیارد 7/12 سال آن در که بود 1393 سال

  



  

  اخبار▼ 

  خارجی اشتباه بود سیاست بر تمرکز

 تر ضعیف گذشته به نسبت دولت موقعیت: طلب گفت عباس عبدي از تحلیلگران اصالح

 آنچه از بیش برجام یعنی نبود، واقعی که شد داده برجام درباره شعارهایی زیرا ؛است شده

 دولت و وريجمه رئیس. است شده سالح خلع شعارها آنبا  عمالً اکنون. شد برجسته بود،

 مشکل اما؛ کردند می برجسته آن، ظرفیت از بیش را برجام مشکالت، از عبور براي نباید

 است این اصلی مشکل بلکه ؛نیست شدن ضعیف فقط ایران، در دولت اساساً و دولت اصلی

 عملکرد و اهداف و برقرار روشنی پیوند خود سیاسی و اجتماعی بدنه با نتوانست دولت که

 محور در دولت استراتژي: وي همچنین افزود .بدهد پاسخ دیگران به و کند ینتبی را خود

 بوده اشتباه ابتدا از داخلی سیاست فراموشی و اقتصاد سپس و خارجی سیاست دادن قرار

 این پیروزي اول روز از که طور همان که عنام این به. ندارد هم اکنون به ربطی این، و است

 ایران در اقتصاد، و خارجی سیاست بر تمرکز بر مبنی لتدو استراتژي ،گفتم هم دولت

  .داد نخواهد جواب

  است ایران کانتینري عملیات درصد 5/2 از کمتر »مرسک« فعالیت

 الینر« فعالیت توقف به واکنش در بنادر سازمان بندري معاون ،زاده حسن علی محمد

 TEU هزار 55 ایران ادربن در 96 سال در مرسک فعالیت کل: گفت ایران بنادر در »مرسک

 شهید بندر در کانتینر TEU هزار 650 و میلیون ود بارگیري و تخلیه با قیاس در که بود

 آمار: کرد بیان در ادامه وي .است بندري عملیات درصد 5/2 از کمتر قبل، سال در رجایی

 ربند طریق از بار جایی به جا دهد می نشان بنادر سازمان گذشته سال عملکرد از استخراجی

 خطوط ( الینري هاي شرکت قالب در کشتیرانی شرکت 305 ه وسیلهب رجایی شهید

 هایی شرکت ( اپراتورها باکس ، )کشتیرانی کوچک هاي شرکت( فیدري ، )کشتیرانی مستقیم

 کانتینر مالک که هایی شرکت( SOC  و) دارند کانتینر تنها و ندارند کشتی خودشان که

 ونقل حمل کنندگان ارائه تنوع دهنده نشان که شود می انجام رجایی شهید بندر به) هستند

 »مرسک الینر« شرکت برجام از آمریکا خروج از، پس است گفتنی . است کانتینري کاالهاي

  .کند می متوقف ایران در را هایش فعالیت است گفته

  برجام دیگر به فرجامی نخواهد رسید

اصولگرا درباره تالش دولت براي حفظ برجام با همراهی اروپا هاي  پرویز سروري از چهره

؛ از این رو ندارد وجود اي مرده آن در که ایم ایستاده تابوتی سر بر ما رسد می نظر به: گفت

 مذاکره وارد آنها با بخواهیم که اروپا وجود نخواهد داشت سوي از تضمینی عنوان هیچ به

 از بیشتري امتیازات برجام الشه واسطه به که است آن پی در اروپا دیگر تعبیري به. شویم

 بود آمریکا ها تحریم امر در ما اساسی مشکل که داشت توجه باید و بگیرد اسالمی جمهوري

 به تضمینی اروپا اگر حتی: کید کردوي تأ .ندارد اعراب از محلی اروپا با کردن مذاکره وگرنه

 اروپا اتحادیه که چرا ؛داشت نخواهد ما براي نفعی دیگر برجام که بدانیم باید ،بدهد رانیا

  .کند عمل ها مریکاییآ اراده خالف نیست قادر

  آمریکا و اروپا اتفاق نظر دارند

 دولت: اظهار داشت آمریکا ایاالت متحده وزیر خارجه ،مپئوپ ارشد مشاور »هوك بریان«

 دیگر که خودخواسته آسیب یک نه ،داند می فرصت را اي هسته جامع توافق توقف ترامپ

 چارچوب به ما: گفت با ناقص خواندن برجام وي .کنند می ادعا جهان شورهايک سران

 ما. شود شامل را ایران تهدیدهاي همه کنترل و محدودسازي که داریم نیاز يجدید

 و ایران براي بهتر اي هسته سالح اشاعه عدم و بازدارندگی کاروساز یک که داریم فرصتی

 بیشتر در اش اروپایی متحدان و آمریکا، است مدعی چنینهم هوك .کنیم ایجاد منطقه

 برنامه بر بیشتر نظارت به نیاز و بشري حقوق آمارهاي ایران، هاي موشک نظیر اه حوزه

  .شود انجام بیشتري کارهاي باید معتقدند و دارند نظر اتفاق ایران اي هسته

  

  کوتاه اخبار ▼

 چارلز هنري« بریتانیا ملکه نوه سلطنتی عروسی مراسم ◄

 آمریکایی رگه دو بازیگر »مارکل مگان« با »دیوید البرت

 32 حدودي هزینه با عروسی مراسم این. شد برگزار

؛ بود خود نوع در ها مراسم ترین پرخرج از یکی پوند میلیون

 استسی است سال چند انگلیس دولت که زمانی در هم آن

 هزینه اینکه با. است گرفته پیش در را اقتصادي ریاضت

 با بریتانیا ملکه نوه سلطنتی عروسی مراسم هنگفت

 مواجه کشور این خارج و داخل در وناگونگ اعتراضات

 این برابر در را عجیبی سکوت انگلیسی هاي رسانه اما ؛شده

  .اند گرفته پیش در میلیونی پاشو ریخت

 به اشاره با مجلس در ارومیه نماینده ،پور قاضی نادر ◄

 نهادهاي سپاه، نهاد اینکه بر مبنی انصاري مجید اظهارات

 معرض در دیگري جاي هر از بیش انقالب، مقدس و مؤثر

: گفت هستند، منافقین یا رژیم صهیونیستی عناصر نفوذ

 دنبال و بینند نمی را خود چشم جلوي جوالدوز برخی

 و مقدس نهاد یک سپاه اینکه بیان با وي. گردند می سوزن

 ندفرمود راحل امام که طور همان واست  کشور در انقالبی

 کشور امروز امنیت :افزود ،»نبود کشور نبود، سپاه اگر«

  . است سپاه انقالبی نیروهاي هاي فداکاري مدیون

 با بیان اینکه یک وگویی گفتدر  قالیباف محمدباقر ◄

 این و است وگو گفت نیازمند حتماً منسجم حرکت

 هارظااست،  کم خیلی اصولگرایی اردوگاه در وگو گفت

 قرار مرکزیت در اصولگرایی اردوگاه در که کسانی: داشت

 گوش را بقیه حرف ندارند نیازي کنند می احساس دارند،

 دارند وظیفه حتی و توانند  می کنند می فکر ها بعضی. کنند

 از دارند وظیفه هم بقیه و بگیرند تصمیم جمع براي

  !کنند حمایت اینها تصمیم

 آلمان تحریم به نسبت آمریکایی مقامات تهدید پی در ◄

 این به آلمانی مقامات روسیه، از گاز واردات صورت در

 افزایش یاقدامات چنین گفتند و دادند پاسخ آمریکا تهدید

گفتنی . کند نمی تضمین را اروپا به آمریکا LNG صادرات

 است کرده تهدید را وسیهر و آلمان ه تازگیب آمریکااست، 

 »2 نورداستریم« گاز انتقال لوله خط ساخت صورت در

  .داشت خواهد وجود کشور دو این تحریم احتمال

 و جوانان استانی ستادهاي رؤساي دریافتی، اخبار طبق ◄

 اقدامی طی کشور استان 31 در روحانی ویانجدانش

 دولت عملکرد به خود اعتراض اعالم ه منظورب هماهنگ

 جوانان، مطالبات و ها دغدغه به نسبت توجهی بی و دوازدهم

  .حضور نیافتند جمهوري ریاست نهاد افطاري ضیافت در

 انتخابات در خود پیروزي سالروز در جمهور رئیس ◄

 خود حامیان به معناداري پیام دوازدهم، جمهوري ریاست

 هم با را راهی ما: نوشت در صفحه شخصی خود و داد

   .دهیم ادامه هم با باید پایان تا و ایم کرده شروع


