
  

  

  

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

  1396 شهریور 15 چهارشنبه 4656 شماره بیستم ـسال 

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

حاکم باشد،  تیبر علم و درا یو مبتن یاله تیهمان کار و تالش با ن ای يجهاد تیریاگر مد

قابل  گر،ید طیو در شرا یجهان يها قدرت زِیآم خباثت يفشارها یِکنون طیمشکالت کشور، در شرا

  )23/10/92(.حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد

  ***عید سعید غدیرخم مبارك باد فرارسیدن و) ع(النقی میالد با سعادت امام علی***

  
  و حقیقت غدیرروح             روز    حرف ▼

و ادبیات ) ع(عید غدیرخم را که در مکتب اهل بیت

در توان سرفصلی نو  ، مینامند می» عیداهللا االکبر«شیعه 

در این . ورزي و ارائه الگوي حکومت دینی دانست سیاست

روز خداوند متعال با تثبیت جایگاه والیت و رهبري جامعه 

آن، دین خود را کامل و نعمتش را بر  و تعیین مصداق

را دین مطلوب و » اسالم با والیت«آدمیان تمام کرد و 

  .مورد رضایت خود براي هدایت بشریت معرفی نمود

براي فهم دقیق حماسه غدیر باید به این مقدمه توجه 

ترین نسخه هدایت بشري  کرد که اسالم آخرین و کامل

نگاه . رائه شده استا) ص(النبیین است که از طریق خاتم

اسالم نگاهی فردگرایانه و تالش براي هدایت معدودي از 

مردم در یک زمان و مکان خاص نیست؛ بلکه اسالم آن 

نسخه شفابخشی است که براي هدایت تمام بشریت در 

تواند  چنین دینی نمی. آمده استها  نها و مکا همه زمان

ر سرنوشت ترین نهادهاي اجتماعی اثرگذار ب نسبت به مهم

اي که  توان در جامعه چطور می. توجه باشدآدمیان بی

حاکمیت و ساختار و کارگزاران آن مبتنی بر شرك و 

ها و  اند، انتظار داشت که توده چینش شدهخدایی  بی

اکثریت جامعه به سمت اهداف دین که نجات انسان از 

از طریق عبودیت و بندگی و هاي درونی و بیرونی  اسارت

  ! داوند متعال است، حرکت کنند؟اطاعت خ

غدیر فراتر از آن آمده است تا این حقیقت را آشکار کند 

که تنها شایستگان حق حاکمیت دارند و حکومتی که 

هاي اسالمی شکل نگیرد، نامشروع  مبتنی بر صالحیت

  .خواهد بود

به ) ع(از سویی دیگر، غدیر با معرفی امیرالمؤمنین علی

کمیت، مسئله چگونگی حکمرانی را منزله اسوه و الگوي حا

در این الگو اگر اهداف . نیز تعیین تکلیف کرده است

حکومت اسالمی را تحقق چهارگانه عدالت، امنیت، معنویت 

 بدانیم، مکتب غدیر این حقیقت را آشکار می کندو رفاه 

تحقق  تمسک به چون  ،هایی آموزهکه این مهم از طریق 

ساالري دینی،  مردمشرع مقدس، اجراي حدود الهی، 

ن نظام اسالمی، اولویت اورزي حاکمین و کارگزار عدالت

  . ممکن خواهد بود... دادن به محرومان و مستضعفان و

که نفسانیت و اهواي آدمی خود  مدرندر دنیاي جاهلیت 

را در قالب خرد ابزاري و نظام لیبرال دموکراسی غرب 

زادي، امنیت بندي کرده است، تنها راه تحقق عدالت، آ صورت

  .و سعادت بشري بازگشت و تمسک به غدیر خواهد بود

 

  !ساله 14لجبازي                         روز گزارش▼ 

شناس، عضو شوراي شهر تهران در صفحه خود در توئیتر از موافقت  محمدجواد حق

دهد؛ خبري  حسن روحانی با حضور نجفی، شهردار تهران در جلسه هیئت دولت خبر می

گذارد و  با فاصله کوتاهی محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت دوازدهم نیز بر آن صحه می که

شود؛ چرا  آقاي نجفی به زودي به دولت دعوت می« :گوید در نشست خود با خبرنگاران می

که با حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت شرایط براي تعامل بیشتر و پیشبرد 

گونه که سخنگوي دولت دوازدهم  تردید همان اتفاقی که بی» .شود ها فراهم می بهتر کار

گوید، تأثیرات مثبت زیادي بر حل مشکالت شهر تهران خواهد داشت؛ اما سؤال  می

اینجاست که آیا حل مشکالت تهران تا پیش از حضور محمدعلی نجفی در ساختمان 

آیا تا پیش از دوران  !خیابان بهشت نیازمند همکاري نزدیک  دولت و شهرداري تهران نبود؟

جدید در شوراي شهر و شهرداري پایتخت، حل مشکالت مردم اهمیتی نداشت یا آنکه 

ها در جلوگیري از  ها معتقد بودند تهران هیچ مشکلی نداشته است؟ آیا ممانعت دولت دولتی

حضور شهرداري تهران تنها به دلیل آنکه با شخص شهردار تهران موافق نبودند و 

هایی  نیست؟ سؤال کاري سیاسیظر داشتند، به معناي قربانی کردن منافع مردم و ن اختالف

که پیش از همه باید رئیس دولت اصالحات که آغازگر این بدعت نامبارك بود و مانع از 

، پاسخ دهد و پس از آن نیز محمود شدنژاد در هیئت دولت  حضور محمود احمدي

هاي این همکاري نکردن را چشیده بود و حسن  نژاد که خود در مقام شهردار آسیب احمدي

هاي مکرر از وي، با حضور محمدباقر قالیباف در هیئت دولت  روحانی که با وجود درخواست

اعتدال گذاشته نیز دولت یازدهم نام خود را آنکه موافقت نکرده بود، پاسخ دهند، به ویژه 

دانیم پاسخ مستدل و  می البته همه ما! داد می بودن شعار فراجناحی هموارهبود و 

سال منافع مردم تهران قربانی  14حدود  ،متأسفانه. اي وجود نخواهد داشت کننده قانع

 .ها و تصمیمات جناحی و سیاسی شده است و زمان نیز هرگز به عقب برنخواهد گشت نگاه

  گذشت؟ چه محرمانه جلسه در                      خبر ویژه    ▼ 

 براي تصمیم: گفت سخنانی طی ملی امنیت عالی شوراي ويسخنگ خسروي، کیوان

 و شده اتخاذ ملی امنیت عالی شوراي سوي از 89 سال در امنیتی اقتضائات اساس بر حصر

 به اشاره با وي .کرد خواهد گیري تصمیم شورا همین نیز آن تغییر یا درباره تداوم

 در شده مطرح مباحث بارهدر مختلف مراجع سوي از اخیر روزهاي طی که اظهارنظرهایی

جلسه  این در: داشت اظهار است، شده عنوان ملی امنیت عالی شوراي جلسه آخرین

انجام  محصورین وضعیت از رسانی اطالع تنها و نبوده شورا جلسه دستور در حصر موضوع

 ،گفتنی است .است نشده اتخاذ حصر موضوع درباره اصل جدیدي تصمیم گونه هیچ و شده

 :نویسد جلسه می این نگاران اصولگرایان در کانال خود درباره ز روزنامهمهدي محمدي ا

 دولتی اعضاي همه و روحانی آقاي حضور با خود جلسهآخرین  در ملی امنیت شوراي عالی

 از پس و 89 اسفند در که را خود 544 مصوبه نظامی ـ فرماندهان برخی حضور ـ بدون

است  کرده حفظ شد، منجر کروبی و موسوي حصر به تروریسم، و فتنه پیوند شدن قطعی

 امري حصر تداوم اصل اما شود؛ ایجاد تغییراتی جزئیات برخی درباره شاید یعنی که این

 که است این ماجرا این سیاسی پیام .ندارد بهتري سناریوي کس هیچ و است »اجماعی«

 ملی امنیت طراتخ به و دارد قبول را حصر قانونی مبناي پرده پس نیز روحانی آقاي دولت

 اي عده وکار کسب بر پایانی این امیدوارم من .است واقف »حصر از گران فتنه هزینه بی عبور«

  .چیست دانند می خوبی به خود گران فتنه و دارد وجود حل راه البته حصر باشد؛ موضوع با
 

 



  
  

  اخبار ▼

  اي عدول کرده است ایران بارها از توافق هسته

بار دیگر مواضع » اینترپرایز«زمان ملل در سخنانی در مؤسسه سفیر آمریکا در سا

بدعهدي  بدون اشاره بهوي  .را تکرار کرد اي خصمانه کشورش علیه ایران و توافق هسته

چگونگی  زمینهدر  ترامپمن با : ، افزوددر برجامتعهدات این کشور  در اجرايواشنگتن 

بینی کنم ماه  توانم پیش نمیاما  ؛ام هردصحبت کدرباره این توافق وي ادامه برجام و نظر 

. یا خیرکند  میپایبندي ایران به این توافق را تأیید ) جمهور آمریکا رئیس(آینده ترامپ 

اي ایران پایان دهد؛  اي قرار بود به فعالیت هسته توافق هسته: در ادامه گفت» نیکی هیلی«

: ادعا کرد همچنین هیلی! حدود استها نیز م کند و بازرسی سازي می اما ایران همچنان غنی

و آب سنگین بیشتري (!) اي عدول کرده سال گذشته بارها از توافق هسته ایران در یک

 .و چه زیاد، جمهوري اسالمی ایران باید تنبیه شود باشد تولید کرده است؛ تخلف چه کم

در واکنش به اظهارات سفیر آمریکا  خارجه ایرانامور محمدجواد ظریف وزیر  گفتنی است،

 علیه یینما بدون اطالع از مفاد برجام و در راستاي ادامه سیاه او :در سازمان ملل گفته است

  .هیچ وجاهتی نداردهم ها  گوید و این گفته کشورمان سخن می

  هم آخر ،هم وسط ،نیروي انتظامی هم ایستگاه اول است

، مراجع و متدینانمی براساس مطالبات مردم، نیروي انتظا: تسردار حسین اشتري گف

هاي انقالب اسالمی، وظیفه دارد با  علما و با توجه به وظیفه خود در پاسداري از ارزش

هاي  تواند به جامعه آسیب بزند و ما را از مسیر ارزش هرگونه ناهنجاري و اقداماتی که می

 تأکیدفرمانده نیروي انتظامی . خود خارج کند، مقابله کرده و در برابر آن ایستادگی کند

آن  شاهد، در حالی که نیروي انتظامی باید ایستگاه آخر در حوزه عفاف و حجاب باشد: کرد

هاي مسئول، نیروي انتظامی هم  دستگاه از سوي وظایف ندادن که در سایه انجام هستیم

با برنامه،  عاًنیروي انتظامی قط :وي همچنین افزود. ایستگاه اول است و هم وسط و هم آخر

دانش و اختیارات خود با قوت در حوزه عفاف و حجاب به وظایف خود ، عقالنیت، تجربه

  .آییم تا شرمنده شهدا نباشیم در این زمینه کوتاه نمی اصالًعمل خواهد کرد و 

  دار است هماهنگی با ناوهاي آمریکایی براي ایران خنده

وهاي مسلح با بیان اینکه طبق قواعد رئیس ستاد کل نیر ،سردار سرلشکر محمد باقري

باید از منافع خود در آن دفاع کند، کشورمان حق ایران است و  جزءفارس  ساحلی خلیج

فارس براي خود دکان باز کرده و حقوق  کشوري از آن سوي جهان در خلیج متأسفانه  :گفت

ا ما هماهنگ کند باید ب ،خواهد به ما نزدیک شود گوید اگر ایران می خاصی قائل است و می

وي با  .المللی است ظلم مضاعف در حقوق بین مصداقو است خواهی  که این عین زیاده

: کید کردأدار است، ت اي خنده بیان اینکه هماهنگی با ناوهاي آمریکایی براي ایران مسئله

 فارس بیفتد، آیا ناوهاي ها براي سکوهاي نفتی ایران در خلیج اگر اتفاقی از سوي تروریست

ها بخواهد که امنیت سکوهاي  تواند از خارجی خارجی پاسخگو هستند؟ آیا ملت ایران می

  ؟ کنندمین أنفتی را ت

  اقتصادي کشور اوضاعطلب از  انتقاد روزنامه اصالح

تر شده و در  هاي مردم کوچک سفره«: در گزارشی اقتصادي نوشت »قانون«روزنامه 

بد مصرفی خانوار رخ داده و علت اصلی آن نیز هاي اخیر تغییرات زیادي در ترکیب س سال

ا بحث کاهش تورم را ه در حالی مسئوالن در این سال. کاهش قدرت خرید مردم است

. اند مردم اثري از این کاهش تورم را در زندگی خود حس نکرده که کنند مطرح می

خود را هاي باال نفس مردم را گرفته و شهرنشینان مجبورند بیشتر حقوق  خانه اجاره

که ... قرمز، برنج، شیر و  بسیاري از اقالم از جمله گوشت. ها کنند دودستی تقدیم صاحبخانه

هاي مردم یافت  به دلیل گران بودن، کمتر در سفره ،نقش مهمی نیز در سالمتی افراد دارند

 ».ها را ندارند افزایش قیمت بهتر به عبارت یاشهروندان دیگر تاب شوك قیمتی . شود می

  

  کوتاه اخبار ▼

داشت یمن در سازمان بهداشت جهانی و وزارت به◄ 

تعداد مبتالیان به بیماري وبا در یمن از  :اي اعالم کرد بیانیه

مورد  703هزار و  612زمان آغاز شیوعش در ماه آوریل به 

میانگین شیوع بیماري در دو ماه اخیر کاهش  .رسیده است

از  مورد جدید زارسه هیافته، اما در چند روز اخیر حدود 

بنا به گزارش  .به وبا گزارش شده استافراد  يبتالا

در اثر این نفر  48دو هزار و  تاکنون خبرگزاري رویترز،

  .اند بیماري در یمن جان خود را از دست داده

پژوهشگر تاریخ  نگار و روزنامه ،نمین عباس سلیمی◄ 

نه هاي جریان فت ژهوبا اشاره به پر اي معاصر در مصاحبه

در گذشته برخی تندروهاي : گفت ،درباره موضوع حصر

هاشم «، مانند جریان اصالحات به دنبال اعدام افرادي

ها دنبال این هستند که  بودند و امروز همان» آغاجري

امثال  .موسوي یا مهدي کروبی اعدام شوند میرحسین

را حل کرده و شرایط  مسئلهتاجزاده دنبال این نیستند که 

کند که این  آنها حکم می بلکه منافع ؛فی کنندحصر را منت

  .را حادتر از شرایط کنونی آن کنند مسئله

وزیر خارجه سعودي ضمن تکرار مواضع خصمانه خود ◄ 

مدعی شد ایران ثبات منطقه را از طریق  ،کشورمان علیه

 عادل الجبیر .ریزد اهللا و حمالت تروریستی به هم می حزب

نزدیکی دو کشور باره ران درسخنان وزیر خارجه ای: گفت

اگر ایران خواهان بهبود روابط با عربستان  .مضحک است

باید اقدامات تروریستی و مداخالت خود را متوقف  ،است

گو و و گفت زمینهما هیچ جدیتی از سوي ایران در  .کند

  .بینیم همکاري دیپلماتیک نمی

 در را داعشی تروریست یک عراقی به تازگی نیروهاي◄ 

 ستگیريد جالب نکته اما اند؛ کرده دستگیر زنانه پوشش

 تن بر را زنانه کامل لباس گرچه وي که است این، فرد این

 کرده فراموش اما بود؛ کرده آرایش را خود صورت و داشت

 هاي شبکه کاربران. بتراشد کامالً را خود سبیل و ریش بود

 لقب تروریست، این عکس انتشار از پس اجتماعی

  .دادند وي به را داعشی ترین کودن

 بانک مصوبه شدن اجرایی از روز چهار گذشت با◄ 

 خودروساز، هاي شرکت سود نرخ درباره کاهش مرکزي

 اند نرفته مصوبه این اجراي بار زیر هنوز خودروسازان برخی

 22 تا 20 سود هاي نرخ با را شان محصوالت فروش پیش و

 .دهند می ادامه درصد

از میانمار حاکی از آن است که  ها ترین گزارش تازه◄ 

تعداد آوارگان مسلمان میانماري که قربانی خشونت ارتش 

 .گذشته استهزار نفر  123این کشور شدند، از مرز 

نفر کشته  400ها بیش از  در این خشونت ،گفتنی است

  .ندا هشد

 


