
  

  

  

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

  1397 خرداد 1 شنبه سه 4817 شماره ـ ویکم بیستسال 

 )العالی مدظله(اي  امام خامنه

شان هم پوسید  هاي جمهور قبلی مردند و استخوان ملت ایران با قدرت ایستاده و آن رؤساي

اك خواهد شد و بدنش خوراك هم خ ]ترامپ[ این آقا. و جمهوري اسالمی همچنان هست

 .شود و جمهوري اسالمی همچنان خواهد ایستاد مار و مور می

)19/2/97(  

 !آرایی محکوم به شکست صحنه    روز حرف ▼

» هریتیج« آمریکایی اندیشکده نشست در آمریکا خارجه وزیر

یک استراتژي تازه درباره ): برجام(بعد از توافق «با عنوان 

ضمن تکرار ادعاهاي قبلی علیه کشورمان و دفاع از » ایران

خروج ترامپ از برجام، راهبرد جدید واشنگتن در قبال تهران 

براي توافق جدید با  را شرط 12را بیان کرد و در ادامه 

سازي  جمهوري اسالمی عنوان کرد که از توقف کامل غنی

اورانیوم تا متوقف کردن برنامه موشکی، عدم ایفاي نقش در 

را ... تحوالت منطقه از فلسطین، سوریه و لبنان تا یمن و

 از زود خیلی که واهی گیري سخنان و موضع. شد شامل می

هاي غربی هم مورد نقد قرار گرفت و  رسانه و ها دولت ويس

کش صهیونیستی و  وزیر رژیم کودك تنها نتانیاهو، نخست

اي وابسته به آمریکا در منطقه از آن  چند کشور قبیله

 را اظهارات این »ان ان سی«در این راستا، . حمایت کردند

آنها را فاقد راهبرد » پست واشنگتن« و خواند متوهمانه

هیچ جایگزینی براي : هم گفت» فدریکا موگرینی«. دانست

وزیر خارجه انگلیس » بوریس جانسون«برجام وجود ندارد؛ 

 . نیز مذاکره بر سر شروط پمپئو را بسیار بسیار دشوار دانست

اول اینکه،  در این میان باید به دو نکته توجه داشت؛

دولت استکباري ایاالت متحده با وجود همراهی نکردن 

 حاکم جامعه جهانی، با دلخوش کردن به رضایت چند

المللی را زیر پا  بین قواعد همه منطقه، در حقیر و ورشکسته

گذاشته و در برابر ایران که به تمام تعهداتش پایبند بوده، 

استیصال  نشانه اقدامات این که کند می تعیین شروط و شرط

شتر را اعتباري بی دلتمردان این کشور است و رسوایی و بی

دوم اینکه، در همه مصایب و مشکالت  .در پی خواهد داشت

 و عراق تا لبنان و جهان اسالم و منطقه غرب آسیا از سوریه

هاي این دولت  ها و حمایت دخالت پاي جاي افغانستان و یمن

هاي  حامیان گروهک. شود استکباري به وضوح دیده می

 آرایی صحنه چنین با ...و القاعده تا گرفته منافقین از تروریستی

 که حالی خواهند جاي مدعی و متهم را عوض کنند؛ در می

  .خورد هاي تبلیغاتی را نمی نیرنگ فریب دیگر عمومی افکار

سخن آخر اینکه انقالب اسالمی که با خواست و اراده 

ملت ایران محقق شد، در طول چهل سال گذشته در برابر 

ایستادگی  پیمانان آن هاي استکبار جهانی و هم همه توطئه

از این پس نیز با . کرده و همواره پیروز میدان بوده است

همین مقاومت مانع تحقق اهداف شوم دشمنان انقالب و 

ایران خواهد بود و فریب هیمنه پوشالی آمریکا به منزله  ملت

 .خورد دشمن درجه یک خود را نمی

 !کپی از روي کپی                         گزارش روز▼ 

تر  هایی بزرگ جنون ساخت مال ها و هاي هنگفت در ساخت مال گذاري رمایهماجراي س

هاي تجاري که دیگر به  مجتمع. شهرهاي کشور شکل گرفته است کالن هاست که در سال

اما در ! اند فلک کشیدهدر جاي جاي شهر سر به  شهر محدود نمانده ونشین  مناطق مرفه

 »ایران مال«که بخشی از آن افتتاح شده، پروژه هاي پر سر و صدا  این میان یکی از پروژه

اش  ورشکستگی درباره شایعات که است هایی بانک از یکی به متعلق که است تهران غرب در

 .شان منجر شده است گذارانش را نگران کرده و حتی به تجمع و اعتراض بارها سپرده

جاري در جهان است هاي ت ترین مجتمع سازندگان آن مدعی هستند این مجتمع جزء بزرگ

! طلب را به صف کردند هاي اصالح روزنامه تقریباً همه ها و سلبریتی بیشترو براي تبلیغ آن 

امان و ادعاي سازندگانش درباره تالش براي حمایت از کاالي  اما با وجود این تبلیغات بی

ردن این سرمایه ایرانی، واقعاً چنین بازاري به حمایت از کاالي ایرانی منجر خواهد شد؟ آیا ب

هنگفت به بخش صنعت و تولید به جاي ساخت بازاري که مشخص نیست تا چه حد رونق 

! مفیدتر نبود ،پاتوق برندهاي خارجی خواهد شد هاي مشابهش  و احتماالً همچون نمونهیابد 

هاي تجاري  اي در تهران در حالی که انبوه مجتمع و باالتر از آن اینکه چرا باید چنین پروژه

در آن وجود دارد، ساخته و بر تمرکز بیشتر سرمایه در تهران منجر شود؟ چرا این 

گذاري به شهرهاي بندري، مانند چابهار و بندرعباس یا جزایر قشم و کیش برده  سرمایه

هایی که شاید اظهارنظر یکی از  تر باشد؟ پرسش نشد تا در تحقق اهداف اعالمی موفق

 در من« :گوید می که مجتمع این ساخت ایده گیري شکل ونگیچگ درباره پروژه سازندگان این

ها با  کردم که ایرانی کوچکی می احساسفارس مثل دبی همیشه  هاي خلیج نشین شیخ

هاي بنجل را که اغلب ساخت  آمدند و گاهی حتی جنس زحمت و هزینه به این کشورها می

طر داشتن چنین امکاناتی به ها اغلب به خا نشین همین شیخ. کردند چین بود، خریداري می

کردم که چرا ما در ایران چنین محلی را  من همیشه احساس می. فروختند ما فخر می

تا » .ها سربلند شویم و کاالها را در آنجا عرضه کنیم نداریم که بتوانیم در مقابل خارجی

ري بردا کپی با که قرار است اي توسعه مِسرانجا تردید بی !حدود زیادي براي ما روشنگر باشد

در برابر  شخصی اساس احساس کوچکی و حقارت آن هم از کشورهاي عربی و بر

برداري از مراکز تجاري در  که خود کپی حاصل شود... دبی، ابوظبی و تجاري هاي ساختمان

   !استمشخص  اکنون از همغرب هستند، 

 !ادعاي جنجالی نماینده مردم کازرون                 ویژه خبر▼ 

هایش در تشکیل یک شهرستان  نماینده مردم کازرون که پیگیري »حسین رضازاده«

سواري افراد  جدید از دل این شهرستان سبب بروز نارضایتی در بین مردم شد و با موج

هاي اجتماعی، زمینه ناآرامی و اعتراضات خیابانی  گر و فضاسازي برخی شبکه سوءاستفاده

برانگیز با اشاره به حوادث اخیر،  و سؤال در این شهر را پدید آورد، در اظهاراتی جنجالی

دادند که  من اطالع دارم برخی افراد که مسئولیتی در تهران دارند، پیام می: مدعی شد

قطعاً ما اینها . هایی را ارسال کنند تا این موضوع جهانی شود مردم به خیابان رفته و عکس

گونه اظهارنظر در شرایطی  ؛ ایناند کنیم کما اینکه چند نفر هم دستگیر شده را پیگیري می

که از یک سو دشمن براي ایجاد اغتشاش و آشوب در کشور برنامه داشته و به آن اذعان 

کرده و از سوي دیگر مردم این منطقه به آرامش روحی و روانی نیاز دارند و باید براي جلب 

کند؛ بلکه  ل نمیرضایت و اقناع آنها تالش کرد، ناشیانه بوده و نه تنها کمکی به حل مشک

طلبان را  ها و فرصت ب استفاده بیشتر ضد انقال ه سوءزند و زمین به این موضوع دامن می

 .کند ایجاد می

 



 

 

  اخبار▼ 

 کند درصد خانوارهاي آمریکایی را تهدید می 43فقر 

ها براي داشتن  دهد بسیاري از آمریکایی نشان میاخیر ان، تحقیقات  ان به گزارش سی

 .کنند اولیه زندگی در سطح طبقه متوسط با مشکالت زیادي دست و پنجه نرم مینیازهاي 

درصد خانوارهاي ساکن در ایاالت متحده را به  43میلیون خانوار آمریکایی که  51حدود 

خود ندارند که شامل  ماهیانهمین هزینه تأدهند، درآمد کافی براي  خود اختصاص می

ونقل و قبض موبایل  فرزند، خدمات درمانی، حملهاي مسکن و خوراك، نگهداري  هزینه

 7/34کنند و  میلیون خانوار آمریکایی در فقر زندگی می 1/16بر اساس این آمار،  .است

این گروه از خانوارها کمتر از  .دارندزایی محدودي  میلیون خانوار دارایی، درآمد و اشتغال

در کالیفرنیا،  .آنچه براي زندگی کردن در یک اقتصاد پیشرفته وجود دارد، برخوردار هستند

درصد خانوارها براي داشتن نیازهاي اولیه طبقه متوسط جامعه با  49نیومکزیکو و هاوایی، 

به خود اختصاص  هستند که بیشترین سهم را در میان نقاط دیگر آمریکا رو روبهسختی 

 .اند داده

  !کنند مدیران دولتی از باال به مردم نگاه می

ششم با انتقاد از  مجلس نمایندگان از و روحانی حامی طلب اصالح فعال تاجرنیا، علی

 هاي تحلیل و نظرها دوم دولت تشکیل ابتداي در روحانی :گوید می عملکرد مدیران دولتی 

 که کنند نفوذ دولت درون به افرادي شد سبب امر مینه و گرفت نادیده را کشور دلسوزان

 هاي پست در که افرادي از برخی کنم می احساس من. ندارند فعالیت براي الزم را انگیزه

 بر سر منتی و کنند می نگاه مردم به باال موضع از هستند، جمهور رئیس معاونان و وزارت

 در شاید و باید که طور آن شاید لیلد همین به اند؛ پذیرفته مسئولیت که بینند می آنان

 به و رفته فراتر البته در این باره باید از وزرا .کنند نمی ورود جمهور رئیس از دفاع بحث

 و جمهور رئیس نزدیک دوستان به نگاهی اگر. برویم جمهور رئیس دوستان اول حلقه سراغ

 باید روحانی و است نهاآ رفتارهاي ماحصل دولت مجموع کنم می فکر بیندازیم، او نزدیکان

  .کند گله آنها از بیشتر

  !هاي اروپایی ناقض اظهارات مقامات اروپایی رفتار شرکت

 کار برجام، از آمریکا خروج دنبال  به ایتالیایی فوالد ایتالیا، تولیدکننده دنیلی شرکت

 را) الرد میلیارد8/1( میلیارد یورو 5/1 ارزش به  ایران هاي سفارش مالی پوشش یافتن براي

 به توجه با«: است گفته شرکت این اجرایی ارشد مدیر تریویلین، الساندرو. کرد متوقف

 آماده دیگر ثانویه، هاي تحریم با شدن مواجه ترس از ها بانک توافق، این از آمریکا خروج

 نامه توافق یک ،2016 سال در دنیلی شرکت ».نیستند ایران هاي پروژه سرمایه تأمین

گفتنی است، در پی اعالم ترامپ  .کرد امضا دالر میلیارد 7/5 حدود ارزش به  رانای با تجاري

ها براي حفظ برجام موج خروج  مبنی بر خروج کشورش از برجام  و برخالف ادعاي اروپایی

پیش از این نیز اخباري مبنی بر خروج . هاي اروپایی از ایران آغاز شده است شرکت

  .منتشر شده بود آلیانتس و ، اینژي، ساگايهایی، مانند توتال، مرسک شرکت

  !ها براي ماندن در برجام شرط اروپایی

اسالمی در زمینه  شوراي مجلس در کالت و مشهد مردم نماینده قدوسی، کریمی جواد

 لوایح این بگویند کنند می تالش دولتی مسئوالن: المللی گفت هاي بین تصویب کنوانسیون

 لوایح این در کشورمان عضویت بحث هم برجام از پیش و ندارند برجام به ارتباطی هیچ

 ها اروپایی با پیش روز چند که مذاکراتی پس از عراقچی آقاي در حالی که بوده؛ مطرح

 خواهند قرار کار دستور در برجام اجراي راستاي در را اقداماتی ها اروپایی کرد عنوان داشت،

 وجود با اما همچنان و .اند خواسته ایران از ار FATFتصویب  برجام، در ماندن ازاي داد و به

 به لوایح این گویند می همچنان برخی که شاهد آن هستیم شده، مطرح اظهارات همه

FATF نیست درست وجه هیچ به موضوع این که ندارد ارتباطی.  

  کوتاه اخبار ▼

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی  ◄

ستیضاح بیژن نامدار زنگنه، مجلس با بیان اینکه طرح ا

رئیسه براي بررسی به کمیسیون  وزیر نفت از سوي هیئت

وزیر نفت باید در روزهاي آینده : انرژي واصل شد، گفت

وي با . براي پاسخگویی در این کمیسیون حضور پیدا کند

میلیارد دالري  18بیان اینکه محور این استیضاح جریمه 

برخالف : ، ادامه دادکشورمان بابت قرارداد کرسنت است

ادعاي برخی که معتقدند این اتفاق رخ نداده، حکم از سوي 

 .المللی صادر شده و در حال اجرا شدن است محاکم بین

محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ◄ 

ها مشغول  به نظرم برجام مرده است و اروپایی: گفت

شویم، باید بحث ما هرگز نباید معطل . خوري هستند مرده

کنیم؛ باید تفکر  کنیم و بدانیم درباره چه چیزي صحبت می

الزم نیست : وي خاطر نشان کرد. استیصالی را دور بریزیم

ما بگوییم از برجام خارج شدیم، اما بهتر آن است که دیگر 

تعهدات مربوط به برجام را تعلیق کنیم و بگوییم فعالً ما 

آوریم، چون خود  در میتعهدات خود را به صورت تعلیق 

  .توافق هم مورد اشکال واقع شده است

کننده  مذاکره اظهارات داد، گزارش »تایمز نیویورك« نشریه ◄

ارشد اتمی کره شمالی که ادعا کرده بود دولت آنها تمایلی 

هاي  کمک دریافت ازاي در خود اي هسته هاي فعالیت لغو به

عجب و عصبانی جمهور آمریکا را مت اقتصادي ندارد، رئیس

ریزي  کرده و سبب شده است ترامپ درباره دیدار برنامه

 این .شود مردد رهبر کره شمالی» کیم جونگ اون«شده با 

 است معتقد جمهور آمریکا رئیس :نوشت همچنین نشریه

او شرمندگی سیاسی به بار  براي است ممکن دیدار این

  .آورد

ندي سخنگوي پنتاگون در سخنان ت» رابرت منینگ«◄ 

علیه جمهوري اسالمی ایران، مدعی شده است براي مقابله 

و برخورد با نفوذ مخرب ایران در منطقه همه اقدامات الزم 

منینگ گفته است پنتاگون در حال  .را انجام خواهد داد

بررسی تشدید اقدامات کنونی یا اتخاذ موارد جدیدي علیه 

  .ایران است

دادگستري،  اطالعات، پرورش، و  آموزش ارتباطات، وزراي ◄

 نگ و ارشاد، نماینده مردم سبزوارعلوم و تحقیقات، فره

و نماینده مردم ) مجلس مخابرات کمیته رئیس ،فر سبحانی(

اي براي دادستان کل کشور  با ارسال نامه) کاظمی(مالیر

  .خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر شدند

ا سیدرضا تقوي، رئیس شوراي عالی زکات کشور ب◄ 

میلیارد تومان زکات  370اشاره به اینکه سال گذشته مبلغ 

با توجه به : آوري شده است، گفت در سراسر کشور جمع

هاي این بخش امکان افزایش میزان زکات  ظرفیت

  .آوري شده در سال جاري وجود دارد جمع


