
  

  

  

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

  1396 شهریور 22 چهارشنبه 4660 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

و  اردیلیم کیچشم  ياست؛ جلو رینظ کم  حادثه کی انماریم زیآم فاجعه قتاًیحق  مسئله نیا

را  پناه یجمع مردم ب ،یرحم یدولت ب کی ،یمدع یِچشم مجامع جهان يمسلمان، جلو مین

 )21/6/96.(زنند یو آتش م کشند یم

  
  !رسوایی نوبل                   روز حرف ▼

 ينهادها از سوي ییز اهدایگر جوایزه صلح نوبل و دیجا

و  یابیارز يبرا ياریر به معیاخ ايه دههدر  یالملل نیب

، ی، فرهنگیاسیاز امور س ياریبس يساز سنجش و نرمال

ند یغرب در فرا. ل شده استیتبد... و یعلماقتصادي، 

 ابزارن یا از خود، یطره تمدنیو گسترش س يساز یجهان

رد؛ از یگ یگر کشورها بهره مینخبگان د يساز همراه يبرا

ت و معنا یشتر دچار بحران هویهر چه کشورها باین رو 

رنج  یو استقالل فرهنگ يخودباور نداشتنبوده و از 

... چون اسکار و ،ییها ت در جشنوارهیل به موفقیم برند، یم

 يمتماد يها جالب آنکه سال .شود میشتر ین جوامع بیدر ا

ن یچن يمند اهدا ت جهتیریبودن و مد یاسیس که است

آشکار رت یصاحبان بصاز آگاهان و  ياریبس يابر يزیجوا

که امثال اوباما، کارتر، اسحاق  ییدر جا به ویژه ،است شده

  !برندگان آن باشند... مون پرز ویش ن،یراب

است که  یاتی، جناچنین جوایزي یین برگه رسوایآخر

در ! در حال رقم خوردن است انماریدر مر یاخ يدر روزها

زه نوبل در سال یبرنده جا »یچآنگ سان سو«که  یحال

سوچی کسی است که . س این کشور قرار دارددر رأ 1991

 چون ،يدیگر زیجوا یو دموکراس يبا شعار صلح، آزاد

 زهیساخاروف، جا زهی، جا)فرانسه(دونور  ونیلژنشان 

 جواهر لعل نهرو زهی، جا)ونزوئال( واریبول مونیس یالملل نیب

  .استکسب کرده نیز را اوالف پالمه  زهیو جا) 1992(

 کلیدمیالدي  2012کشی در این کشور از سال  نسل

در موج جدید خود این روزها با جنایات و خورده 

 این در حالی است که سوچیاست؛ باورنکردنی همراه شده 

توقف این جنایات، براي تالش ه جاي ب! اش و حامیان غربی

سطح به  ، این فجایع انسانی راضمن حمایت از جنایتکاران

  .دنده هاي مختصر قومی تقلیل می درگیري

چنین عملکردي به خوبی حکایت از آن دارد که چطور 

بازیچه و ابزاري براي پیشبرد به چنین جوایزي  ياهدا

با  گردانندگان پشت صحنه و تبدیل شدهاهداف استعماري 

دیگر ، تالش دارند و نفوذي هایی وابسته برندسازي چهره

غافل از اینکه در کنار آن  ،کنندجوامع را مدیریت و مهار 

فته المللی سرعت بیشتري یا روند اعتبازدایی از جوایز بین

فرزانه انقالب اسالمی  و حکیمرهبر  به فرموده. است

 نیخواندند با ا نهاینوبل و نوبل را ا] صلح[  زهیجا  فاتحه«

 نیانسانِ به ا کیصلح نوبل به   زهیجا] دادنِ. [کار

  »!رحم یب همه  نیزن و ا! یرحم یب

 !سفرهاي معنادار                            گزارش روز▼ 

هاي  دهتواند دا یکی از مسائلی که در شناخت یک جامعه اهمیت بسیاري دارد و می

ها و آرزوهاي مردم آن جامعه را نشان دهد، مقاصدي است که  آل ، ایدهها فراوانی از گرایش

ریزي و هدفی از خانه و  اینکه افراد با چه برنامه. کنند مردم براي سفرهاي خود انتخاب می

شوند و براي گذران تعطیالت و اوقات فراغت خود کدام مقصد را  شهر خود خارج می

صالح آماري را  در همین راستا، به تازگی مراجع ذي. کنند، اهمیت بسیاري دارد یانتخاب م

اند که  در زمینه سفر ایرانیان به خارج از کشور و اولویت آنان در انتخاب مقصد منتشر کرده

شناسان چرایی  هاي تأمل برانگیزي است؛ شرایطی که ضروري است جامعه حاوي نشانه

د و مسئوالن کشور نیز به ویژه در حوزه فرهنگی به آن نگاهی گیري آن را بررسی کنن شکل

بندي امروز جامعه تا چه میزان  ویژه داشته باشند و این موضوع را بررسی کنند که اولویت

بر اساس این آمار، رتبه اول سفرهاي . ها و اهداف آنها مطابقت دارد ها، برنامه با سیاست

موضوعی که سالنامه آماري سازمان جهانی  خارجی ایرانیان در اختیار ترکیه است؛

نویسد، ترکیه در تسخیر گردشگران  زند و در این باره می آن مهر تأیید می نیز برجهانگردي 

فرست به  ایرانی قرار دارد؛ چنانکه پس از آلمان و گرجستان، ایران سومین کشور توریست

رکیه در حالی است که این کشور ها به ت آمار میلیونی مسافرت ایرانی. آید ترکیه به شمار می

هاي تکفیري قرار  رو بوده و شهرهاي مهم آن بارها در معرض تهدید گروه با ناامنی نیز روبه

سفر ایرانیان به ترکیه درباره . در آن رخ داده است بسیاريهاي تروریستی  و عملیات گرفته

این  یساحل اما شهرهاي مقاصد گوناگی دارد،سفر ایرانیان به ترکیه هم باید گفت، اگرچه 

به جز ترکیه که  .هاي خاص در صدر انتخاب ایرانیان قرار دارد کشور با مختصات و ویژگی

، کشورهاي امارات، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و شود دیده میاین فهرست  بااليدر 

. اند کشوري هستند که بیشترین توجه ایرانیان را به خود جلب کرده 10آلمان جزء 

بندي زنگ خطر را در  توان به سادگی از کنار آن گذشت و چنین اولویت موضوعی که نمی

  .رساند رهنگی بیش از پیش به گوش ما میحوزه ف

 علیه شوراي نگهبان گر فتنه هاي یک هجمه           ویژه خبر▼ 

که تا سال گذشته در بازداشت به  1388 سال فتنهاز عوامل دخیل در  زاده تاج مصطفی

 که است داده نسبت نگهبان شوراي به را خالفی مطالب اساس، بی سخنانی در برد، سر می

 اي پشت این انگیزهچه  شود مشخص تا شود رسیدگی اقدام این به قانون پیشگاه در باید

 دولت که انتخاباتی ششم، مجلس انتخابات در تقلب اعالم با زاده اجت. وجود دارد ها گري فتنه

 نیست علومم ،بوده آن برگزارکننده انتخابات ستاد رئیس در مقام وي شخص واصالحات 

و  بود افتاده طلبان اصالح دست به مجلس طی آن که انتخاباتی. کند می دنبال را هدفی چه

 توجه جالب نکته. بود هاي فراوانی را مرتکب شد که تحصن یکی از آنها شکنیهنجار

 یک در و جلو به رو فرار براي و کرده بیان درپی پی دروغ چند که است این وي سخنان

 حرف فقط و فقط باید و ندارد قبول نیز را قانون و دادگاه که گوید می حتی تمام دیکتاتوري

 خود سخنان از دیگر جایی در زاده تاج همچنین !نیست صحیح آن جز چیزي و باشد او

 باید ؟کردند مجازات را وي 78 سال در چرا پس ،بوده سالم حاال تا ها انتخابات اگر، گوید می

 از بسیاري همانند ؛شد می مجازات باید که است بوده گسترده تخلف او جرم گفت

 حال در گسترده تخلفات جرم به اکنون هم که یازدهم دولت استانداران و فرمانداران

 فرد این چرا نیست معلوم که است زیاد» تقلب« و »تخلف« بین فرق پس هستند؛ محاکمه

 . کند درك را این خواهد نمی شیاد



    

  اخبار▼ 

  در اوج بحران به ما امید داد اي امام خامنه

پس از آغاز حوادث سوریه به ایران سفر کرده و با  :سیدحسن نصراهللا در سخنانی گفت

اهللا لبنان ادامه  دبیرکل حزب .که ایشان امید پیروزي را دادند یماي دیدار کرد امام خامنه

در دمشق هاي طرف متخاصم را تشریح کردیم و گفتیم که اگر  ما براي ایشان پروژه: داد

بقاع جنوبی و جنوب لبنان مبارزه   ،الغازیه  ،ضاحیه، بعلبک، مبارزه نکنیم، در الهرمل

خوزستان و تهران  تنها در این مناطق، بلکه در کرمان و  نه«: فرمودندایشان . خواهیم کرد

شامل چند ] مقاومت[کردند که این جبهه  تأکیدایشان . نیز مجبور به مبارزه خواهیم بود

فرمانده این محور بشار اسد است و باید تالش . محور ایران، لبنان و سوریه: شود محور می

  ».کنیم که او پیروز شود و پیروز خواهد شد

  اصالح شود یا لغو برجام یا باید

آن . تبدي اس) برجام(این توافقِ«: اظهار داشتنتانیاهو  ،»هاآرتص«روزنامه به گزارش 

 نیزشود که پیش از این  مطرح می شرایطیاظهارات نتانیاهو در » .کنید یا لغو الحاصرا 

از جمله بنیاد دفاع از دموکراسی طرح فشار بر  ژیم صهیونیستیرهاي همسو با  اندیشکده

ها، رفع  این اندیشکده. اي را ارائه کرده بودند توافق هسته در زمینهایران براي مذاکره مجدد 

سازي به ایران را دو  ایران پس از ده سال و اعطاي حق غنی شده محدودیت حجم مواد غنی

مدیر کل آژانس » یوکیا آمانو«این در حالی است که . اند ایراد عمده برجام توصیف کرده

هاي قبلی، پایبندي کامل  ، مانند تمام گزارشخود  مللی انرژي اتمی در گزارش تازهال بین

  .کرده است تأییداي را  ایران به توافق هسته

 !فراکسیون امیدحمله روزنامه کارگزاران به رئیس 

محمدرضا » کدخداي امید«کارگزاران در مطلبی با عنوان  به نشریه سازندگی متعلق

ترین نمایندگان  تحرك عارف یکی از کم«: و نوشت عارف را آماج انتقادات خود قرار داد

و یک مجلس است و در سایر مناسبات نمایندگی هم به جز براي یکی دو نطق میان دستور 

دفاعیه از کلیات کابینه دوازدهم پشت تریبون قرار نگرفته و میکروفونش هم براي تذکر و 

 ؛...زند رئیس منفعلی که به جا و به موقع دست به عمل نمی. . ..اخطاري روشن نشده است

ردار شود تا حتی خود عارف در کمیسیون آموزش و تحقیقات نتوانست از رأي کافی برخو

  ».رئیس این کمیسیون باشدزاهدي نماینده نزدیک به جبهه پایداري 

  خورند هاي مرتجع به حال ما غبطه می دولت

 هیچ که هستیم برخوردار امنیتی چنان از :سردار سرلشکر محمد باقري گفت

 در گذاري سرمایه که کنند عنوان توانند نمی مسئوالن حتی و خارجی و داخلی گذار سرمایه

 جمهوري :خاطرنشان کرد رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح. افتد می خطر به ما کشور

 جایگاهی در امروز اما ؛جنگیدند می اهواز دیوارهاي کنار در روزي رزمندگانش و اسالمی

 امروز. زنند می حرف مدیترانهـ  ایران محور مانند ،مسائلی از ترس با دشمنان که هستند

 به خصوصی محافل در ،آید می اسالمی جمهوري اسم که زمانی منطقه مرتجع هاي دولت

 .بودیم شما مسیر در هم ما کاش اي گویند می و خورند می غبطه ما حال

  !طلب برانگیز یک روزنامه اصالح ي تعجبساز شبیه

شاخص سنجش ؛ روهینگیا«با عنوان  برانگیز در یادداشتی تعجب »بهار«روزنامه 

دن و دیدن قدر که با شنیدن، خوانبه گمان راقم این سطور، همان « :نوشت» روشنفکري

شود و بانیان آن  زده می چهره انسان افسرده و غم ،کشی هولوکاست هاي نسل تصاویر و کتاب

الزم را   نژادپرستی واکنش نسبت به هر کنش باید ،کنیم جنایت بشري را لعن و نفرین می

کشی در راخین را به عنوان یکی  توان محکومیت نسل تردید از این به بعد می بی .دهیم بروز 

هاي روشنفکري پذیرفت و سکوت در برابر چنین جنایتی را به حساب ناراستی  از شاخص

  ».در روشنفکري عنوان کرد

  

  کوتاه اخبار ▼

آخرین آمار منتشر شده از سوي سازمان گردشگري  ◄

گرجستان حاکی از آن است که میزان ورود گردشگران 

 شهریور 10مرداد تا  10ایرانی به این کشور در فاصله بین 

این  .هزار نفر رسیده است 55ماه سال جاري به بیش از 

 درصد 1/85 حدود میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش

واقعی بودن نرخ ارز  غیر گفتنی است، .داشته استافزایش 

هاي  گردشگران به این باور برسند که هزینهشود  میموجب 

نظیر ترکیه و گرجستان از  ،سفر به کشورهاي خارجی

تر  همچون کیش و قشم پایین ،برخی سفرهاي داخلی

 .است

ثبت با ) ماه شهریور 16(شنبه  مصرف بنزین در روز پنج ◄

پیش . هزار لیتر رکورد به جا گذاشت 700میلیون و  104

 96فروردین ماه  12از این، بیشترین مصرف بنزین در روز 

  گفتنی است،. میلیون لیتر ثبت شده بود 4/102 با حجم

 88حدود  به ماه امسال میانگین مصرف بنزین در شهریور

 . میلیون لیتر در روز رسیده است

 فعاالن سعودي در شبکه مجازي از گسترش موج ◄

و ها در خالل هفته گذشته در عربستان خبر دادند  بازداشت

خاندان آل سعود ) زن و مرد(از شاهزادگان  شماري :گفتند

 ،سلمان بنهاي محمد به سبب اعتراض به آغاز اقدامات و گام

عهد براي انتقال اختیارات پادشاهی به خود و نادیده  ولی

  .اند ت شدهسعود بازداش گرفتن اعتراضات امراي ارشد آل

معاون پیشین رئیس ستاد مشترك » یائیر گوالن« ◄

پرسی استقالل  ، در اظهاراتی همهرژیم صهیونیستیارتش 

 در خاورمیانه دانست یتحول مهماقلیم کردستان عراق را 

وي همچنین . و از حمایت تل آویو از این روند خبر داد

به هیچ ) ك .ك. پ(حزب کارگران کردستان  :م کرداعال

  .وجه یک گروه تروریستی نیست

ب استان مدیرعامل شرکت آب و فاضال ،محمد پرورش ◄

درصد آب مورد نیاز تهران  76در سال جاري  :تهران گفت

شده  تأمیندرصد از منابع زیرزمینی  24از منابع سطحی و 

همچنین امسال به دلیل افزایش گرماي هوا در  ؛است

ن تهرانی نیز شکسته آب شهرونداپایتخت، رکورد مصرف 

 .ه استشد

سفیر عربستان در مصر در نشست » احمد قطان« ◄

اظهارات مشاور وزیر خارجه قطر درباره  ،عرب اتحادیه

: خواند و اعالم کرد» مضحک«را » انشریف بودن ایر«

ایران کشوري است که در امور کشورهاي منطقه دخالت 

  .کند و قطر از روابطش با ایران پشیمان خواهد شد می

اعالم  »نفت روس«مدیرعامل شرکت  ،ایگورسنچین ◄

با توجه به تداوم افزایش تولید نفت آمریکا و کاهش : کرد

شود قیمت  بینی می پیش ،ارزش دالر در کنار کاهش تقاضا

  .روند کاهشی را تجربه کند نفت در سال آینده میالدي


