
  

  

  

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

  1396 بهمن 1 شنبه یک 4747 شماره بیستم ـسال 

  

  

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 و شدند دشمن بلندگوي اي عده متأسفانه هاست؛ جوان ناامیدکردن دشمن، هاي شیوه از یکی

 یأس  آیه شود؟ نمی چرا. ایستاد اینها در مقابل شود نمی آقا که پراکنند می جامعه فضاي در

 دور را پادشاهی نظام توانست ایران ملت! نه بکنیم؛ را ها قدرت مالحظه که خوانند می

 )1/9/96.(بیندازد

  !عدول از محکمات به نام اعتدال  روز   حرف ▼

آقاي روحانی قرار  همزمان با انتشار اخباري مبنی بر اینکه

است درس خارج حوزه را تدریس کند، وي در جمالتی که 

با واکنش استادان و مراجع تقلید مواجه شد، انتقاد از پیامبر 

: را جایز شمرد و گفت) عج(و همچنین امام زمان) ص(اکرم

 در مسئوالن تمام نداریم، استثنا بشوند انتقاد باید همه«

 یک اگر نداریم، معصوم کشور در ما هستند، نقد قابل کشور

 .کرد نقد شود می هم آن وقت کرد ظهور) عج(زمان امام وقتی

 در) ص(پیامبر از باالتر دیگه. داد می نقد اجازه هم) ص(پیامبر

 بلند طرف کرد، می صحبت) ص(پیامبر وقتی. نداریم تاریخ

 داري که حرفی«: گفت می و) ص(پیامبر روي روبه شد می

 گفت می )ص(پیامبر اگر »است؟ وحی یا توست نظر زنی می

 ما. ندارم قبول من که گفت می و کرد می انتقاد است من نظر

 با باشه توأم نقد اگر. داریم نقد هم معصوم حکومت زمان در

 حل راه باید. است مفید همیشه درست، حل راه و اراده امید،

  )18/10/96(» .بدهیم

اینکه دولت در مقام حرف و شعار از نقد استقبال  با وجود

اما درباره نقد ائمه کند،  و در عمل با منتقدان برخورد می

متأسفانه جریانی باید این نکته را متذکر شد که ) ع(معصوم

ز تر به دنبال قرائتی حداقلی ا در یک پروژه بزرگ در کشور

اسالم و تشیع است؛ قرائتی که به آن اسالم اعتدالی، اسالم 

گویند و مشتمل بر ارکانی است  رو می لیبرالی و اسالم میانه

که عدول از محکمات و مبانی دینی اسالم و تشیع را در نظر 

  : در این زمینه اشاره به چند نکته ضروري است. دارد

تار و در گف) ص(خطاناپذیري و عصمت رسول اکرم ـ 1

رفتار نیز از مسلّمات دین اسالم و مورد اتفاق قاطبۀ 

نیز ) السالم علیهم( خطاناپذیري اهل بیت ـ2. است اننامسلم

آیۀ تطهیر و در روایات صحیح  جملهاز  ،در آیات قرآن کریم

ـ ترویج گفتمان نقد ائمه  3. ذکر شده استو متواتر فراوانی 

غرب به  تیپریالیساز فضاهایی است که جریان ام) ع(معصوم

از ده  هچنانککند؛  شدت به دنبال آن است و آن را ترویج می

 در رو میانه و لیبرال مسلمان هاي سال پیش ایجاد شبکه

 .هاي فکر آمریکا بوده است اسالم مورد مطالعه اتاق جهان

رو مورد تبلیغ آمریکا چند ویژگی اصلی نهفته  ـ در اسالم میانه 4

 شناختن به رسمیت غربی، وکراسیدم از جانبداري :است

  ... .عبادت و آزادي ،جنسی تساوي المللی، بین بشر حقوق

ي عجیب از روي اشتباه بوده امیدواریم که بیان این تئور

برنامه سه سال آینده  که گمان درست نباشدباشد و این 

ـ اقتصاد پنج سال گذشته،  جمهور به جاي دیپلماسی رئیس

  .هد بودـ آزادي خوا گفتمان دین
  

  !کننده تسلسل نگران                       روز گزارش▼ 

هاي ما به شنیدن خبر گرد و خاك جنوب کشور عادت کرده باشند و شاید  شاید گوش

تصاویر گرد و غبار در جنوب کشور براي کسانی که کیلومترها دورتر از کانون حادثه و 

آبادان و به نظر برسد؛ اما اهواز و کشند، تکراري  هواي خاك گرفته آن مناطق نفس می

مناطق کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و نفس کشیدن براي مردم صبور آن  جنوب غرب

اي مجازي را کاهش ها و حتی فعاالن فض حساسیت رسانه تکراري که هم. سخت شده است

که حتی به تکرار  کرده استبرخی از مسئوالن مشتبه  ايبر را امر داده است و هم

نوعی فراموشی درباره اتفاق ! عمل هم نیازي نیست هاي بی سرانجام و حرف هاي بی وعده

تفاوتی  البته این بی! اي از مردم کشورمان با آن درگیر هستند ناخوشایندي که بخش عمده

و رها کردن موضوع در کشور تنها به موضوع ریزگردها و جنوب کشور محدود نیست؛ زلزله، 

وار و  همه و همه سرنوشتی مشابه دارند؛ توجه سرطان... لودگی هوا وخشکسالی، ترافیک، آ

  !سپس فراموشی و عادت

! هایی از این دست این چنین است مشخص نیست چرا مواجهه ما با حوادث و پدیده

ها و فعاالن مجازي و مردم به شکل بسیار هیجانی، گسترده و با تمرکز تمام به  ابتدا رسانه

ند و ضمن بررسی ماجرا و کن باره آن بحث میوقفه در وند و مدتی را بیر استقبال ماجرا می

د نظر نیز دچار فراموشی ردهند؛ اما با گذر زمان موضوع مو راه حل ارائه می تحلیل آن،

ایم؛ حادثه، بحث و ارائه راه حل، فراموشی  تر، دچار یک تسلسل شده به تعبیر دقیقشود؛  می

یابی و در پی آن اصالح  اي و علت ذکور به یک بررسی ریشهشرایط م... . و دوباره از اول

براي کشور اي را در آینده نه چندان دور  کننده تواند شرایط نگران ماجرا نیاز دارد؛ وگرنه می

 .رقم بزند

  عهد عربستان جزئیات دیدار پر تنش شاه اردن و ولیاخبار ویژه    ▼ 

 عهد ئیات دیدار اخیر شاه اردن و ولیجزدرباره  »تایمز نیویورك«روزنامه آمریکایی 

سلمان در این دیدار از عبداهللا دوم خواسته بود در نشست سران  محمدبن« :نوشتعربستان 

ه کشورهاي اسالمی درباره قدس در استانبول شرکت نکند که وي  این درخواست را رد کرد

با  ه بودهللا دوم خواستسلمان از عبدا تنش در این دیدار وقتی باال رفت که بناما  .. ..بود

کرده بود ارتش  تأکیددریافت سه میلیارد دالر ارتش اردن وارد جنگ علیه یمن شود و 

جمله موجب خشم  این. هاي عربستان و امارات باشد اردن باید شجاع باشد و در کنار ارتش

 1967وقتی جنگ سال «: هسلمان با تندي گفت اب به بنط، چنانکه خه بودعبداهللا دوم شد

جنگید، شما کجا بودید؟ ما نیاز  روي داد و ارتش اردن خیابان به خیابان در شهر قدس می

وي سپس بدون خداحافظی با محمد » .نداریم که کسی به ما درس شجاعت بدهد

ها بین دو کشور  گردد و از آن زمان، تمام تماس سلمان اتاق را ترك کرده و به اردن برمی بن

  ».قطع شده است

  !دستاوردي برجام بیتوجیه تازه براي  هاي بهانه

گیري  در موضع با اذعان به دستاورد تقریباً هیچ برجامخود در سرمقاله  »شرق«روزنامه 

ها علیه ایران تکرار و تأکید بر  دلیل اصلی شدت عمل و برقراري تحریم«: نوشت عجیبی

اي براي  ود که بهانهآمیز در این زمینه ب هاي تحریک و نمایش ...شعار لزوم محو اسرائیل

کردن برخی  بزرگ... و البی اسرائیل در کنگره آمریکا شد» هراسی ایران«تشدید برنامه 

دهد البیگري در کنگره  میشود، اجازه  هراسی می شدید ایرانشعارها در ایران که موجب ت

 » .بحران کنونی کمک کند به تشدیدآمریکا بتواند 

 



  
  

  اخبار ▼

  درصد 25 جانبازان مزایاي پیگیري براي الریجانی به بابایی حاجی نامه

 مزایاي پیگیري مجلس رئیس به اي نامه در ششم برنامه تلفیق کمیسیون رئیس

 الریجانی علی به خطاب بابایی حاجی حمیدرضا نامه در. شد خواستار درصد را 25 جانبازان

 نود اصل یسیونکم 20/10/96مورخ  م،7540/75177/90شماره  نامه پیرو«: است آمده

 به استحضار بدینوسیله درصد 25 جانبازان خصوص در 100323 نامه و اساسی قانون

 جهت و مصوب توسعه ششم برنامه ششم الیحه تلفیق کمیسیون در موضوع این رساند، می

 .گردید واقع مغفول موضوع این علنی جلسه در و ارائه مجلس صحن به تصویب مراحل طی

 این بحق اعتراض موجب حاضر در حال اساسی قانون نود صلا کمیسیون گزارش وفق

 به تلفیق کمیسیون مصوبه اعمال به نسبت فرمایید، دستور است شده که خواهشمند اقشار

  ».گردد مبذول الزم اقدام مجلس مصوبه عنوان

  هاي جدید این بار از سوي اروپا تحریم

طبق اطالعاتی که از مقامات دیپلماتیک در بروکسل به « :نشریه آلمانی اشپیگل نوشت

اروپا را به  ،»زدا اقدامات ثبات«دست آورده است، آلمان مصمم است با متهم کردن ایران به 

بر این برلین قصد دارد شرکاي اروپایی خود را تشویق کند  افزون. تحریم ایران ترغیب کند

 ».، مدنظر قرار دهندبودهون مورد توجه که برنامه موشکی ایران را بیش از آنچه تاکن

هاي جدید  خواهند با این تحریم آلمان، بریتانیا و فرانسه می«: نوشتاشپیگل همچنین 

نشان دهند که انتقادات ترامپ به ایران را جدي گرفته و در برابر اقدامات ایران ساکت 

متحده را از پایان دادن به ها در تالش هستند تا ایاالت  تر، اروپایی از همه مهم. مانند نمی

  ».بازدارند 2015اي سال  حضور در توافق هسته

  مخاطب نباید امیدش را از دست بدهد

حسین شمقدري مستندساز با اشاره به دیدار اخیر تعدادي از مستندسازان جوان 

ایشان عنوان کردند اینکه فیلم مستند به این نقطه : انقالب گفتمعظم انقالبی با رهبر 

همچنین به ما تذکر دادند که ایشان  .هاي جمهوري اسالمی است ، یکی از اقبالرسیده

و هوس  هويسعی کنید جوري نشود که هنرتان، گرایش هنري محض پیدا کند یا درگیر 

رهبري عنوان کردند که در حوزه کارهاي انتقادي و : شمقدري ادامه داد. و شهوت شود

 ؛رشوه، اعتیاد و امثالهم نه تنها مخالف نیستندند ، مانهاي اجتماعی مسائل مربوط به آسیب

اي نباشد که  منتها با این فرض که ساخت این آثار به گونه ،دانند بلکه آن را مفید هم می

  .مخاطب، امیدش را از دست بدهد

  نصراهللا سیدحسن از المیادین مجريتوجه  جالب قول نقل

 خود با سیدحسن اخیر مصاحبه در لبنان المیادین شبکه معروف مجري» سامی کلیب«

 و من مصاحبه، پایان از بعد«: کلیب گفت. کرد بیان وي از توجهی جالب قول نقل نصراهللا

 او از مان هاي صحبت در میان داشتیم، وگویی گفت و نشستیم هم با نصراهللا سیدحسن

 کنید؟ زادآ را قدس توانید می واقعاً آیا شد، خواهیم قدس وارد ما گویید می شما که پرسیدم

 دینی و امنیتی نظامی، سیاسی، موضوعی، دالیل بیان کرد؛ را خود دالیل نصراهللا سیدحسن

 در امر این آیا پرسیدم او از«: افزود وي» .کرد قانع واقعاً را من و داد شرح من براي را

  ».ءاهللا شا ان: سید گفت خیر؟ یا پیوندد می وقوع به عمرمان روزهاي

  عیت همخوانی نداردآمارهاي دولت با واق

از تفاوت اظهارات مقامات دولتی با  در گزارشی ضمن انتقاد »بهار«طلب  روزنامه اصالح

واقعیت آن است که آمارهاي اقتصادي مقامات « :نوشت ،شود آنچه در جامعه احساس می

دولتی از بهبود شرایط به نسبت گذشته براي اقشاري از جامعه باورپذیر نیست و آنان بر 

اند که این آمارهاي مثبت مسئوالن اثر ملموسی بر معیشت روزمره آنان نداشته  عقیدهاین 

طلب نیز  هاي اصالح از دیگر رسانه »آفتاب یزد«چندي پیش روزنامه  ،گفتنی است ».است

. علیرغم شعارهاي معیشتی حسن روحانی، سفره مردم رونقی ندارد«: در مطلبی نوشته بود

ماجرا  ،؛ یک ساعت به معابر پرتردد شهر محل سکونت خود برویدگویی نیاز نیست به گزافه

  ».آید تان می دست

  

  کوتاه اخبار ▼

آبی در تحوالت  با اشاره به نقش کم »تایمز نیویورك«◄ 

هاي آب  نرخ خالی شدن سفره«: نوشت ،سیاسی و اجتماعی

 ؛ها در جهان قرار دارد ترین نرخ زیرزمینی ایران امروز بین سریع

استان کشور  31استان از  12 ،که بر اساس محاسبات اي نهگو  به

شان  هاي زیرزمینی طور کامل سفره  سال آینده به 50طی 

پیامدهاي اجتماعی، تواند  خشک خواهد شد و این موضوع می

لیبی  گونه که در هند و همان سیاسی و امنیتی داشته باشد؛

  ».اتفاق افتاد

 اجالس در زيمرک بیمه مدیرکل همتی، عبدالناصر◄ 

 هزار دو کرمانشاه زلزله در: کرد بیان ایمن جوامع سالیانه

 تحت مجموعه کل اما شد؛ وارد خسارت تومان میلیارد

 در حال حاضر .بود تومان میلیارد 170 تا 150 بیمه پوشش

 و سوزي آتش بیمه کشور در ها ساختمان درصد 12 از کمتر

  .دارند زلزله بیمه آنها درصد هفت از کمتر

نشانان حادثه پالسکو در  مراسم سالروز شهادت آتش◄ 

حالی برگزار شد که شهردار تهران در این مراسم حضور 

هاي شهرداري تهران در جزیره  پروژه ازنیافت و ترجیح داد 

شهردار تهران  نیافتن گفتنی است، حضور! بازدید کندکیش 

ي نشان پالسکو، انتقادات زیاد در مراسم سالگرد شهداي آتش

  .را نسبت به وي برانگیخته است

: گفت سوریه کشاورزي هاي اتاق اتحادیه رئیس◄ 

 با آینده روز چند در شود، می وارد ایران از که تراکتورهایی

 قرار سوري کشاورزان همه دسترس در مناسب هاي قیمت

 از اقساط و نقد صورت به تراکتورها این .گرفت خواهد

 کشاورزان اختیار در اسالمی المللی بین بانک هاي وام طریق

  .گیرد می قرار سوریه

 خارجی تجارت از ایران گمرك آمار ترین تازه اساس بر◄ 

 ایران به خودرو دستگاه 76 و هزار 56 جاري، سال ماهه 9

 488 و میلیارد یک از بیش به آن ارزش که شده وارد

 دستگاه 554 و هزار 38 تعداد این از .رسد می دالر میلیون

 ایران به امارات از دالر میلیون 11 و میلیارد یک شارز به

  .است شده وارد

اي که برنامه  جمهوري آمریکا با امضاي الیحه رئیس◄ 

جاسوسی اینترنتی آژانس امنیت ملی یا همان برنامه 

کند،  احیا می بار دیگرجنجالی جاسوسی اطالعات خارجی را 

امیان حریم براي ح موضوعاین  که آن را به قانون تبدیل کرد

 .آید می شماربه  نوعی شکست خصوصی دیجیتال

انقالب تهران  دادستان عمومی و، آبادي جعفري دولت◄ 

فساد در شهرداري  زمینهمسائل مطرح شده در  درباره

اثبات محل  اعالم موارد فساد بدون دلیل و: تهران گفت

اي به شهردار تهران از ایشان  طی نامه کهاشکال است 

 .مستندات ارائه دهند ایم خواسته


