
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1395 بهمن 9 شنبه 4516 شماره ـ نوزدهمسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

خواهیم ایران را منزوي کنیم؛ اما خودشان منزوي شدند. امروز در میان گویند میمی

ها و ها، هیچ دولتی در دنیا به قدر آمریکا منفور نیست. امروز آمریکا منفورترین دولتملت

 )23/7/1390(هاي منطقه است.ها در چشم ملترژیم

  
  

  ماکروسفالی سیاسی         روزحرف ▼

سري نوعی بیماري است که در آن ماکروسفالی یا بزرگ

سر نسبت به سایر اعضاي بدن رشد بیشتري داشته و همین 

شود. بر این هاي بدن میامر سبب ضعف و سستی سایر اندام

اساس، منظور از ماکروسفالی سیاسی این است که رشد 

 ی بیش از حد سبب شود اززدگفزاینده سیاست و سیاست

ل توجه به مسائل اصلی طفره رفته و در برخی موارد، مسائ

ه د بفرعی جاي مسائل اصلی را بگیرد. با وجود تلخ بودن بای

ده این واقعیت اعتراف کرد که بازي سیاست در کشور ما آلو

ز به این عارضه است؛ به این معنا که همواره طیف خاصی ا

آفرینی، در کارنامه آنها غائله نیروهاي سیاسی کشور که

انگیزي و اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد، سعی فتنه

  زده کنند.کنند فضاي کشور را به شدت سیاستمی

نمونه این ماکروسفالی سیاسی را در حادثه دردناك 

ساختمان پالسکو در روزهاي اخیر شاهد بودیم که در آن 

صدا با مذکور، همهاي وابسته به طیف ها و شخصیترسانه

اي براي حل این هاي بیگانه، به جاي آنکه به فکر چارهرسانه

معضل و التیام دردهاي مردم و به ویژه بازماندگان شهداي 

نشان باشند، سعی کردند از این وضعیت براي قهرمان آتش

مدیریت شهر تخریب و حمله به رقباي سیاسی خود، به ویژه 

هاي بیگانه انتظاري بیش از از رسانهاستفاده کنند. هر چند 

هاي داخلی فرض است ها و شخصیتاین نیست، اما بر رسانه

تا در میدان بازي سیاست، آزادمردي و انصاف را بر رقابت و 

داري و تعادل را بر عبور از خطوط قرمز همچنین خویشتن

اخالقی و سیاسی ترجیح دهند. در واقع، گرفتاري اینان به 

سیاسی سبب شده است به جاي آنکه به مسائل  ماکروسفالی

اي و رفع آنها چاره اساسی کشور توجه کنند و براي حل

آفرین توجه ها و مسائل جنجالبیندیشند. همواره به حاشیه

ها که توان الزم را براي توان گفت، این طیفکنند. می

هاي کارآمدي و پاسخگویی به مسائل کشور و چالش

سوءاستفاده از چنین  با کوشنددارند، میروي مردم نپیش

حال آنکه همین نوع  ی اهداف خود را دنبال کنند.فضاهای

آشیلی اساسی براي برداشته شدن موانع ها پاشنهنگاه

روي نظام و مردم است. به تعبیر دیگر، نتیجه این نوع پیش

زدگی این نگاه این است که سیاست (در واقع سیاست

نده امور باشد، خود مانعی ها) بیش از آنکه تدبیرکنطیف

  براي تمشیت امور و تدبیر مسائل است. 

  

 انگار نه انگار                                گزارش روز ▼

 یطمح سازمان رئیس همچنان ولی ؛کندمی سپري را خود پایانی هايماه یازدهم دولت

 رسیک بر کشور محیطیزیست هايبحران حل در ناتوانی و فراوان اعتراضات وجود با زیست

 و مدیریت هنحو به نسبت و سازمان داخل از که اعتراضاتی! است زده تکیه سازمان اینریاست 

 شامل ار کشور مختلف شهرهاي در محیطیزیست هايبحران تا يو سازمانیدرون هاينتصابا

 .شودمی

 و است نداشته را اينتیجه هیچ خطاها و آزمون و دارد ادامه همچنان هوا آلودگی تهران در

 از عمان تنها نه تدبیريبی ارومیه در ؛دارند آسمان به چشم تراحتر تنفس براي همچنان مردم

 لیلد به محیطیزیست مشکالت ایجاد ا در زمینههنگرانی بلکه ؛است شده ارومیه دریاچه احیاي

 دیگر و خوزستان در؛ است جدي بسیار دریاچه این به صنعتی و شهري فاضالب کردن سرازیر

 بار و ستیمنی خاك و گرد موضوع با مقابله در ثريمؤ اماتاقد شاهد نیز کشور جنوبی شهرهاي

. ... و ستا شده دشوار جنوب در مانزعزی هموطنان براي کشیدن نفس گذشته روز عصر از گردی

 درباره ازدهمی دولت از پیش که رئیسی ؛هستیم ابتکار معصومه لبخند شاهد تنهادر مقابل، اما 

 از پس حاال کرد،می سازيجنجالدر تولید بنزین  کشور خودکفایی علیه و تهران يهوا آلودگی

 تانتقادا به روشنی پاسخ هیچ زیستمحیط سازمان در حضورشاز  سال چهار ذشت حدودگ

 پرسشاین  وان بهتراي نمونه، میب است؛ گذاشته پاسخبی را فراوانی هايرسشپ و ددهنمی

 هامیلیون فتنر دست از و خارجی بنزین فراوان واردات وجود با چرا بسیار ساده اشاره کرد که

 آمار اساس بر چنانکه گیرد؟می تهران در را مانانهموطن جان آلودگی همچنان کشور، ارز دالر

 اثر بر انتهر شهر در نفر 412 امسال ماه آبان در تنها ،صالحذي مراکز سوي از شده اعالم

 پس در که یخاص هايجریان که پاسخیبی رسشپ! اندداده دست از را خود جان ،هوا آلودگی

 به اکنون ،دندبووقت  مدیران عزل و استعفا خواستار گذشته هايسال در ابتکار جنجالی اظهارات

  !انگار نه انگار و گذرندمی نآ کنار از سادگی
 

 شدند بحرین وارد صهیونیستی رژیم ویژه نیروي 60     ویژه راخبا ▼

 سـه  عتسـا  صهیونیستی، رژیم ویژه نیروي 60 نوشت: »االوسط الشرق پانوراما« خبري پایگاه

 آویـو وارد تـل  از طـور مسـتقیم   بـه  قطـر  هوایی خطوط هواپیماي فروند یک با روز جمعه بامداد

 اسـت: نیروهـاي   گفتـه  خبـري  پایگاه این منبع. شدند بحرین پایتخت منامه، المللیبین فرودگاه

 خـاص  تجهیـزات  احتمـاالً  کـه  انـد داشته بزرگ هاییجعبه خود همراه به صهیونیستی رژیم ویژه

ـ  منامـه  فرودگـاه  در بحـرین  امنیتـی  نیروهاي .است بحرین در آنها با مأموریت متناسب  طـور  هب

 مـراه خـود  ه تلفـن  با و تصویربرداري کرده ندادند اجازه مسافران به و کردند پیدا حضور گسترده

 ابـ  صهیونیسـتی  نیروهـاي  به گفتـه ایـن پایگـاه خبـري، پـس از آن      .کنند ارسال فیلم و عکس

  .شدند منتقل نامعلوم یمکان به بحرین کشور وزارت خودروهاي
  

 دارد آمادگی زلزله برابر در درصد 10 تنها تهران

 امـروز  متأسـفانه  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور  بحـران  مدیریت سازمان رئیس نجار،اسماعیل محمد

 احتمـالی  زلزلـه  برابـر  در تهران آمادگی: گفت است، ضعیف طبیعی مخاطرات برابر در ما آمادگی

 وقـوع  به کشور در ریشتر چهار از بیش زلزله 175 ،سال طول در د:وي افزو .است درصد 10 تنها

  است. روروبه لرزهزمین یک با یک بار روز دو هر کشورمان یعنی این که پیوندد می



 

 

  اخبار▼ 

  امدیده که است هاییتوافق بدترین از یکی برجام

کرد  رحمط را برجام درباره ادعاهایش بار دیگر »نیوز فاکس« شبکه با مصاحبه در ترامپ

 بیان با وي .امدیده عمرم در که است توافقاتی بدترین از یکی ایران، ايهسته توافق گفت: و

 از پـس  پوتین: ودافز است، روسیه جمهوررئیس »پوتین والدیمیر« با وگوگفت منتظر اینکه

 مـا  هک فهمیدم سپس. نکردم صحبت او با اما گرفت؛ تماس من با انتخابات، در من پیروزي

 بـا  بتـوانیم  اگـر  امـا  شناسـم، مـی ن را پوتین من. باشیم داشته وگوگفت توانیم با یکدیگرمی

اینکـه   نبیـا  بـا  ترامـپ  .دهـیم می شکست را داعش و عالی است بسیار ،بیاییم کنار مسکو

: داشـت  اظهـار  ننـد، کمـی  هزینـه  مردم کردن افراطی براي زیادي هايپول برخی کشورها

 جهـان  خزنـد... تمـام  می کنار و گوشه در یونیفرم بدون که دارند وجود شرورانی و شیاطین

  .است خشمگین اکنون
  

 !کندمی جلو به رو فرار نوبخت آقاي

بـر   نوبخـت،  آقـاي : گفـت  شهر شوراي نظارت و حقوقی کمیسیون رئیس سروري، پرویز

 فرار رو ماش اقدامات این کنید؟می عنوان را دخو مطالب حقوقی و فنی بررسی کدام اساس

 وظـایف  تعیـین  و اسـت  روشـن  کامالً نشانیآتش براي دولت 93 سال مصوبه. است جلو به

. کنیم ررسیب سیاسی فرودهاي و فراز از این مصوبات را فارغ باید و گرفته صورت هادستگاه

 شـود، مـی  رو شـان دست انصرمق حادثه وقوع عوامل و علل بررسی با دانندمی چون آقایان

کافی  همین نوبخت آقاي والیتمداري بحث در. کنند فضاسازي تا اندکرده فرافکنی به شروع

 فتکلیـ  شـدن  مشـخص  و آواربـرداري  از پـس  انـد فرموده که رهبري امر برخالف که است

 روزي چنـد  نتوانسـتند  کـه  هسـتند  هول قدري به نوبخت آقاي کنید، اظهارنظر محبوسان

  .کنند اظهارنظر بعد و کنند صبر
 

 نیاز فوري به غذا دارند یمن در نفر میلیون 2/18

 در غـذا  مبـود ک گرسنگی و کرد: اعالم یمن در ملل سازمان نماینده »الشیخولد ابراهیم«

 وشـته ن بـه  .دارنـد  غـذا  بـه  نیاز فوري نفر میلیون 2/18 است و یافته افزایش شدت به یمن

 نیازمنـد  یمـن  سـاکنان  سـوم یـک : افـزود  الشـیخ ولد ،»الیوم لعربیا« روزنامه خبري پایگاه

 نرسـد،  یمـن  مردم به غذایی هايکمک تراگر هرچه سریع و هستند بشردوستانه هايکمک

 دبیرکل معاون »ناوبرای استفان« .شد خواهد روبهرو قحطی و فراگیر گرسنگی با کشور این

 یلیـون م 2/2بود،  گفته امنیت شوراي جلسه رد نیز دوستانهبشر امور در متحد ملل سازمان

 درصـد  53 ،2015 سال با مقایسه میزان در این که برندمی رنج تغذیه سوء از یمنی کودك

  .است داشته افزایش
  

  تا انتخابات ▼
  

  

 اهايشـور  انتخابـات  در طلبـان اصالح ستادهاي بر ریاستش درباره نجفی محمدعلی 

 زیـر  شوراها انتخابات در طلباناصالح ؛بود زنیگمانه و هشایع حد در این مسئله: گفت شهر

 برعهده آن یاستر و دارد نفره 45 ترکیب که کنندمی کار گذاريسیاست عالی شوراي نظر

  .است عارف دکتر

 96 سال اتخابانت روند درباره آخرین کشور وزیر سیاسی معاون احمدي، اصغرعلی 

 هااستان و ملی سطح در مقدمات تمهید براي را خود کار کشور وزارت انتخابات ستاد: گفت

 و هاصندوق و انتخاباتی هايفرم تهیه انتخاباتی، هايتعرفه چاپ و طراحی. است کرده آغاز

 یک زاريبرگ براي مجلس نظارت هیئت تا نگهبان شوراي از نظارت هايهیئت با توافق

 بررسی نویسی،نام احمدي افزود: زمان .است شده انجام باشکوه و قانونمند خاباتانت

  .نداریم قانون اجراي جز راهی هیچ و است قانون جزء الینفک تبلیغات و صالحیت
 

  کوتاه اخبار ▼

رهبر اتحاد جماهیر شوروي  میخائیل گورباچوف، آخرین 

ی، مـ سابق در یادداشتی براي نشریه تایم، پیش از دیدار ترزا 

رسـد  ست: به نظـر مـی  ا نوشتهوزیر انگلیس با ترامپ نخست

جهان در حال آماده شـدن بـراي جنـگ اسـت. او از دونالـد      

جمهـور  جمهور آمریکا و والدیمیر پوتین، رئیسترامپ، رئیس

نظـامی شـدن سیاسـت و    «در بحبوحه  ه استروسیه خواست

اي جلوگیري کنند. از جنگ هسته» مسابقه تسلیحاتی جدید

، نوشـته  »وضع فعلی بسیار خطرناك است«وي با بیان اینکه 

سـازي  تـر از نظـامی  اضـطراري هـیچ مشـکلی   امـروز  «است: 

 »سیاست و مسابقه تسلیحاتی جدید نیست.

نیروي دریایی ارتـش سـلطنتی انگلـیس، رهبـري یـک       

ا نظامی با مشارکت ناوهاي جنگی فرانسه و آمریکا ررزمایش 

ــاه    ــت. پایگـ ــد داشـ ــده خواهـ ــر عهـ ــده بـ ــه آینـ در هفتـ

ناوهاي سه کشور در ایـن  نوشته است: رزم» آيایستمیدل«

لـرد  «سـازي خواهنـد کـرد.    رزمایش تقابل با ایران را شـبیه 

انگلیس، زمان انجـام ایـن    یرئیس سابق نیروي دریای» وست

فرماندهان نظامی از فت: گخواند و » کنندهاننگر«رزمایش را 

هـا در منطقـه در پرتـو اظهـارات ترامـپ آگـاه       افزایش تنش

 هستند.

گزارش داد، در پی دسـتور  » آسوشیتدپرس«خبرگزاري  

 اجرایی ترامپ مبنی بر عدم ورود مهاجران از هفت کشـور از 

غیـر  «ایرانـی   300شـود،  جمله ایران که به زودي امضا مـی 

خواستند که قصد مهاجرت به آمریکا را داشته و می» انمسلم

صورت موقت براي آماده کردن مقدمات مهاجرت خـود در  به

 ند.اهرو شداتریش اقامت کنند، با ممانعت مقامات اتریشی روبه

 تد مالوچ که به احتمال زیاد به عنـوان سـفیر آمریکـا در    

اعـالم  سـی  بـی وگو با بـی در گفت ،اتحادیه اروپا معرفی شود

روسـت و نـه تنهـا تحـت     کرد: به نظر من یورو با مشکل روبه

 رو شـده و احتمـاالً  فشار قرار دارد؛ بلکه با موانع جـدي روبـه  

طی یک سـال و نـیم آینـده شـاهد سـقوط قابـل توجـه آن        

 خواهیم بود.  

در پی انتشار تصاویر و خبرهـایی دربـاره ریختـه شـدن      

دریاي خزر، یک مقـام  زده در رودخانه تجن و هاي یخپرتقال

ها را مسئول در وزارت جهاد کشاورزي اعالم کرد: این پرتقال

 دولت در حمایت از تولیدکنندگان خریداري کرده و به دلیل

  مصرفی نداشته، آن را به رودخانه ریخته است. اینکه هیچ

جمهـور در  سورنا ستاري، معاون علمی و فناوري رئـیس  

هــزار  50فــت: مــا اآلن گ» خــطدســت«برنامــه ایــن هفتــه 

دانشجوي خارج از کشـور داریـم کـه از ایـن تعـداد، حـدود       

تـرین کُلـونی   هزار نفرشان آمریکـا هسـتند و بـزرگ    12،11

  آیند.دانشجویی ما به شمار می


