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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 يو عدالت نامگذار شرفتیما دهه چهارم انقالب را دهه پ. است شرفتیپ يساالر مردم جهیتن

خودمان  م،یاما درباره عدالت مشکل دار ،کلمه اتفاق افتاده یواقع یمعنه ب شرفتیپ م؛یکرد

  .میکن یاز مردم و خدا عذرخواه دیو با میکار کن دیبا. میکن یاعتراف م

)29/11/96(  

 جنایت در پاسداران      روز    حرف ▼

 ابانیخآشوب و بلواي ایجاد شده روزهاي گذشته در 

جمعی که  به دست) محدوده گلستان هفتم(تهران پاسداران 

سف افکار عمومی را به ند، تأثر و تأنام خود را درویش می

به جرم بازداشت یکی از همین قماش . همراه داشته است

ی، سرآغاز ماجرایی بود که خصوص یشاک تیسرقت و با شکا

از  نفرها  دهبا تهدید پلیس براي آزادي وي و در نهایت حمله 

قمه،  ،گرم و سرد هاي و حمل سالح یقبل یبا آمادگاوباش 

  . به خشونت انجامید يچاقو به کالنتر و ریشمش

این اوباش در یک روز امنیت محله را به هم ریخته و 

 .وال ساکنان را تخریب کردندها نفر را زخمی کرده و ام ده

ها و  هاي ضد انقالب از طریق ماهواره حمایت همزمان جریان

فضاي مجازي گویاي این بود که دستوري سراسري براي 

جانبه از مدعیان تصوف و درویشی صادر شده  حمایت همه

طراحی شده، به شهادت رسیدن  يحاصل این سناریو. است

یجیانی بود که براي ایجاد از نیروهاي انتظامی و بس نفرپنج 

انتشار صحنه . امنیت و آرامش در صحنه حاضر بودند

اتوبوسی که به یکباره  بادلخراش زیر گرفتن حافظان امنیت 

موجب شد ورد، آ به صف نیروهاي پلیس هجوم می

دار شود و مظلومیت  احساسات افکار عمومی جامعه جریحه

الزم براي نیروهاي مخلص انتظامی که با توجه به توان 

برخورد سخت با این اوباش، با مالیمت و نرمی به مصاف 

  .شودآنان رفتند، بیش از پیش آشکار 

که چگونه دراویشی که  شود میمطرح  پرسشاین  حال

با ادعاي مدارا و اعتدال خود را عاري از هرگونه 

گونه وحشیانه به ایجاد  اینکردند،  طلبی معرفی می خشونت

ده و پنج نفر از نیروهاي حافظ رعب و وحشت روي آور

چطور این جریان که ! ؟رسانند امنیت را به شهادت می

فعالیت خود را به سیر و سلوك فردي و خودسازي درونی 

را به دوري از اجتماع و سیاست  شمحدود کرده و هواداران

هاي انقالب و جریان گونه بازیچه ضد کند، این دعوت می

هاي بیگانه را  یغاتی رسانهو خوراك تبل شدهسیاسی معاند 

براي چند روز فراهم آورده است؟ چرا برخی از مسئوالن که 

تر بالفاصله واکنش  تر و کم اهمیت در حوادث بسیار کوچک

دادند، این بار سکوت اختیار کرده و از واکنش الزم  نشان می

در نهایت چرا نیروي انتظامی از برخورد  !اند؟ پرهیز کرده

  !نع شده بود؟قاطع با اوباش م

نیروهاي انتظامی از  رود میتظار در این مواقع ان

اختیارات الزم براي برخورد هوشمند، بموقع و قاطع 

برخوردار باشند تا به همه اوباش و عوامل هدایتگر آنان 

  .امنیت خط قرمز نظام اسالمی استفهمانده شود 

 یبواکنش عج                                   روز گزارش▼ 

بهمن ماه تهران به یاسوج، شرکت هواپیمایی آسمان از  29صبح  7:55پرواز ساعت 

هاي خودشیفته همه چیزدان در فضاي  و کله سلبریتی شود و کمی بعدتر سر رادار محو می

گوید  ي میدیگر گوید این سرزمین نفرین شده است، یشان م یکی. شود مجازي پیدا می

شان  جمهور و دیگري گوید خداحافظ آقاي رئیس ی میآن یک خودکرده را تدبیر نیست،

. هستیم بافی از این دست قصهشاهد هاي مرگ بر آمریکاست و  گوید اینها نتیجه شعار می

تبدیل شده  موضوعاي از پمپاژ غم و ناامیدي در جامعه که حاال خود به یک  حجم گسترده

ارند و تنبل و غیر ي کشور قرار دها کفایتی در برخی از مسئولیت است؛ در اینکه مدیران بی

کفایتی برخی از  ز بیمشکالت و حوادث ناشی ا درباره اینکه بسیاري از انقالبی هستند،

مدیران را پاي کار آورد و اگر  این گري در اینکه باید با پرسشگري و مطالبه مسئوالن است،

چرا شکی نیست؛ اما  ،ندبرکنار شو یاروند و استعفا کنند بتوانند پاسخگو باشند، کنار  نمی

نامی براي خود ... هایی که به لطف فضاي مجازي و صدا و سیماي جمهوري اسالمی و چهره

اند، به جاي آنکه براي عبور از این حوادث در کنار مردم قرار بگیرند، به  دست و پا کرده

کننده  اراحتالبته تردیدي در ن! اند تبدیل شده بلندگوهایی براي تشدید غم و پمپاژ ناامیدي

مان وجود  بودن و سخت بودن رخ دادن حوادث در کشور و از دست رفتن جان هموطنان

در همه کشورهاي دیگر نیز در  ها  پذیر هستند؟ آیا سلبریتی اما آیا حوادث اجتناب ،ندارد

سوزي  کنند؟ براي نمونه در کدام یک از حوادث آتش حوادث مشابه چنین رفتار می

هاي  چهره... تان، سقوط هواپیما در مالزي، طوفان کاتریناي آمریکا وساختمان در انگلس

اند و در اوج حادثه به جاي همدردي  چنین داشته مشهور و مردم این کشورها رفتاري این

خودمان بپرسیم چه اتفاقی  از امروزموضوعی که باید  !؟اند کردهشروع به پمپاژ ناامیدي 

هاي مشهور شیوع پیدا کرده  ري در جامعه و میان چهرهافتاده است که چنین رویکرد و رفتا

  است؟ 

  !تحریف سکوت تعجب برانگیز در برابر               ر ویژه     خب▼ 

 منتشر ضد انقالب پایگاه یک با وگو گفت در منتظري احمد از اي مصاحبه پیش روز چند

 دنبال به او بود شده عیمد و گفته سخن )ره(امام فرزند علیه اي سابقه بی صراحت با که شد

 منتظري اهللا آیت علیه انگیزي فتنه و فعالیت به انگیزه همین با و بود )ره(امام از پس رهبري

 احمد که هست شواهدي«: بود گفته او. است شده ایشان عزل سبب نهایت در و آورده  روي

 رخ کرد می تصور وا که زمانی از زودتر )ره(امام فوت اما داشت، برنامه خود رهبري براي آقا

 صحت ها ریزي برنامه این اگر که پرسش این به پاسخ در او» .نرفت پیش شان برنامه و داد

 درست )ره(خمینی امام فوت« :گوید می نیز شدند رهبر اي خامنه العظمی اهللا آیت چرا دارد،

 جزء خمینی احمد« :بود گفته  اش مصاحبه از دیگري بخش در او» .بود نشده بینی پیش

 انتخاب از بعد که بود اساس همین بر. بود دوستانش بعضی بین در مطرح هاي گزینه

 و شد انتخاب خیرالموجودین که گفت منتظري اهللا آیت رهبري، به اي خامنه اهللا آیت

 اصوالً که گلپایگانی اهللا آیت جمله از بودند مطرح که دیگري اشخاص که بود خوشحال

 محمد و خلخالی آقایان .نشدند انتخاب خمینی قايآ احمد یا نبودند سیاسی شخصیت

در این میان، نکته  ».بودند خمینی احمد رهبري دنبال به رفسنجان جمعه امام هاشمیان،

بلکه  ؛نیست منتظريت و صحت از سوي بیت عجیب تکرار سخنان بدون سند و وجاه

آثار امام و مؤسسه تنظیم و حفظ و نشر ) ره(سکوت و واکنش نشان ندادن بیت امام

 .است برانگیز تعجب هایی نسبت به چنین تحریف) ره(خمینی

 



 
  

  اخبار ▼

  غیرمجاز مؤسسه پنج به میلیاردي هزار 25 اعتماد

 پنج در که دارد گذشته، حکایت از آن غیرمجاز مؤسسات و ها تعاونی در آنچه بر مروري

 دو از بیش فرشتگان همچنین و ایرانیان البرز وحدت، توس، افضل الحجج، ثامن تعاونی

گذاران  تعداد سپرده که اند کرده گذاري سپرده آنها فعالیت زمان در نفر هزار 284 و میلیون

 در افضل نفر، میلیون یک حدود الحجج ثامن در: ها به شرح زیر است در هر یک از تعاونی

 و هزار 44 ایرانیان نفر، در البرز 246 و هزار 374 در وحدت نفر، 600 و هزار 365 توس

 جذب سپرده ارقام و اند کرده گذاري سپرده نفر هزار 500 حدود فرشتگان در و نفر 178

 میلیارد 300 و هزار 12 حدود الحجج ثامن در که است اي گونه به تعاونی پنج این در شده

 میلیارد 780وحدت چهار هزار و  تومان، در میلیارد 447دو هزار و  توس در افضل تومان،

پنج هزار و  حدود فرشتگان در و تومان میلیارد 300یک هزار و  ایرانیان در البرز تومان،

 تومان میلیارد هزار 25 به حدود مجموع در که شده انجام سپرده جذب تومان میلیارد 600

 که بود شده ثبت بدهی تومان میلیارد 600هشت هزار و  حدود فرشتگان در البته. رسد می

 بدهی تومان میلیارد 600پنج هزار و  و شد تلقی نشده، شناسایی سود آن میلیارد سه هزار

  .دارد وجود سپرده قالب در

  هاي آسیایی براي تحریم تهران تمرکز آمریکا بر روي بانک

 جمهوري اسالمی دادن قرار براي آمریکا هاي تالش شد، مدعی گزارشی طی بلومبرگ

 توافق و مذاکره میز پاي کرده بود ورمجب را این کشور و داده جواب مالی منگنه در ایران

 مبادالت براي جدیدي کانال ایران فهمیدند زودي به آمریکایی مقامات اما بیاید؛ اي هسته

 دادگاهی، هاي شهادت اساس بر ،این نشریه این نوشته به. آسیاست آن و یافته خود

 کشورهاي و وانتای جنوبی، کره بانکداران موضوع، این با مطلع افراد و حقوقی مستندات

 هاي تحریم زدن دور براي ایران به کمک در ندانسته یا دانسته احتماالً منطقه این در دیگر

 این نفت از حاصل درآمدهاي از بخشی و اند داشته نقش اي هسته توافق از پیش اقتصادي

 دالر امیلیارده که آمریکایی) قانون( بر اساس این، مجریان. اند کرده تبدیل دالر به را کشور

 هاي بانک بر را خود تمرکز اکنون اند، کرده جمع ها تحریم نقض براي اروپایی هاي بانک از

  .اند گذاشته کنند که به ایران کمک می آسیایی

  شود خره استیضاح میوزیر راه باال

 جمله از محورهایی براساس راه وزیر: گفت مجلس عمران کمیسیون سخنگوي

 ادامه بدري صدیف .شود می استیضاح... و برف بحران وایی،ه و ریلی سوانح در سوءمدیریت

 .زد کلید را شهرسازي و راه وزیر استیضاح که بود دالیلی جمله از یاسوج هوایی سانحه: داد

 و درباره حوادث نمایندگان و مردم به کافی توضیحات ارائه از خودداري: شد متذکر بدري

 کرده مطرح رأي اخذ هنگام در وزیر که داتیتعه به توجهی بی همچنین و آن مدیریت نحوه

 از بخشی اینکه بیان با مجلس عمران کمیسیون سخنگوي .است استیضاح عللدیگر  از بود،

: داد ادامه است، درنیامده اجرا به هنوز عمومی ونقل حمل درباره ناوگان راه وزیر تعهدات

  .کرد خواهیم بررسی مجلس در را استیضاح موضوع آینده هفته

  کند استفاده ایران علیه عراق خاك از ناتو داد نخواهیم جازها

: گفت خود هفتگی خبري نشست در »العبادي حیدر« ،»سومریه« شبکه اعالم بنابر

 این خاك از يدیگر کشور هر یا) ناتو( شمالی آتالنتیک پیمان داد نخواهد اجازه هرگز عراق

: همچنین اظهار داشت عراق وزیر تنخس. کند استفاده ایرانجمهوري اسالمی  علیه کشور

 بیگانه نیروهاي حضور با داشتند، حضور عراق در تروریستی هاي گروه که زمانی حتی بغداد

 شبکه با وگو گفت در گفتنی است، حیدرالعبادي. بود مخالف کشور این خاك داخل در

 در آمریکا ایاالت متحده نظامیان تمدید حضور از متناقض یدر سخنان آلمان »وله دویچه«

  !کرد حمایت این کشور

  

  کوتاه اخبار ▼

 بازار درباره وضعیت نساجی انجمن عضو کرمانی، احد◄ 

 و شده بدتر نیز گذشته سال از بازار وضعیت: گفت عید شب

 فعال نساجی واحدهاي ظرفیت درصد 35 تا 30 اکنون هم

 45 فعالیت شاهد موقع این گذشته سال که حالی در است؛

 شاهد حال عین در: افزود وي .بودیم نعتص ظرفیت درصد

 نیز ترکیه از نساجی محصوالت واردات ترجیحی تعرفه اعمال

 واردات دالر میلیارد 5/2اخیر  یک سال طی که ایم بوده

 ایران صادرات اما گرفته، صورت ترکیه از نساجی محصوالت

  .بوده است دالر میلیون 37 تنها ترکیه به

 روزهاي شایعات درباره تهران شهر اسالمی شوراي رئیس◄ 

 نجفی گیري کناره بر مبنی مجازي هاي شبکه برخی در اخیر

 کاندیداهاي با شهر شوراي مذاکره و تهران شهردار سمت از

 سیاسی، و اي رسانه برخوردهاي گونه این با: گفت جایگزین،

 مجموعه کارکنان و مدیران انگیزه کاهش و تخریب در سعی

گفتنی است، هاشمی به تازگی خود  .دارند تهران شهرداري

  .نیز به عملکرد شهردار تهران انتقاد کرده بود

 امنیت کمیسیون ذوالنوري، عضو مجتبی االسالم حجت◄ 

 را اظهاراتی که کسانی: گفت مجلس خارجی سیاست و ملی

 وزارت کاري حریم به سپاه اطالعات سازمان درباره ورود

 که هستند این دنبال هب کنند، می مطرح بالعکس و اطالعات

 از و بکاهند شده انجام کار اهمیت از اي رسانه شارالتانیسم با

  .کنند جلوگیري مردم به پیام حقیقت رسیدن

در  »پست واشنگتن« سردبیر دایل، جانشین جکسون◄ 

 ایران، براي) برجام(اي هسته توافق« عنوان با یادداشتی

 بود این یرانا امید«: نوشت »است توافق »بارترین فاجعه«

 گذاري سرمایه بازگشت و نفت صادرات هاي تحریم رفع که

 خطرناك نرخ با و تورمی رکود به مبتال اقتصاد خارجی،

  ».نشد گونه این اما دهد، نجات را بیکاري

 ها آلمانی ،اروپا در: کرد اعالم آلمان مرکزي بانک◄ 

 کنند می نگهداري خود پول کیف در را نقد اسکناس بیشترین

 گذشته سال دراما . هستند وابسته نقد پول به همچنان و

 نقد پول از کشور این مردم استفاده بار اولین براي میالدي،

  .کرد پیدا کاهش نصف از کمتر به

درباره شرایط نامطلوب رئیسی  سیدابراهیم االسالم حجت◄ 

 را انجام خود وظایف برخی اینکه عجیب: گفتاقتصادي 

 درصد دو تنها که حالی در دهند؛ می غلط آدرس و نداده

 درصد 98 و رهبري نظر زیر نهادهاي حیطه در کشور اقتصاد

 .است دولت اختیار در

 امتیازهاي آمریکا :گزارش داد» اس بی سی« خبري شبکه◄ 

 اتهام به را آنها با مرتبط شرکت سه و ترك فرد یک صادراتی

 قضن و ایر ماهان به آمریکا ساخت هواپیماي قطعات فروش

 .است درآورده تعلیق حالت به کشور این هاي تحریم قانون

 


