
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1396 خرداد 28 شنبهیک 4600 شماره بیستم ـسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

است که باید به آن توجه هاي اساسی در مدیریت کشور اعتماد نکردن به دشمن از تجربه

 توانستیم به دشمن اعتماد نکنیم اما در جاهایی به عللی مثالً براي گرفتنمی کامل شود.

ها کوتاه آمدیم که البته بهانه گرفته نشد و ضربه هم بهانه از دست آمریکایی

  )22/3/96خوردیم.(

  
  گري یا ناسزاگویی؟انقالبی             روز حرف ▼

اي به طرق که عدهضوعاتی است گري از جمله موانقالبی

ا کنند از آن اعتبارزدایی کنند؛ زمانی آن رمختلف سعی می

 کنند، زمانی آن را معادلبه مغایرت با عقالنیت متهم می

 انقالبیون را به رکنند و زمانی دیگخشونت قلمداد می

 ساساًاین است که ا حال سؤال. کنندمتهم میناسزاگویی 

  و عقالنیت دارد؟ نت گري چه نسبتی با خشوانقالبی

برخی  در این ارتباط این است که چراتر اما نکته مهم

گري واکنش نشان اینقدر نسبت به طرح موضوع انقالبی

جدید و عجیبی است  موضوعگري دهند؟ مگر انقالبیمی

منفی به آن ترسند و واکنش گونه از آن میکه برخی این

هایی و دال هامؤلفهیکی از گري انقالبیدهند؟ نشان می

ن است که در چارچوب گفتمان انقالب اسالمی همواره بر آ

، پس چرا هنوز برخی از این وجودتأکید شده است. با 

چه گري و طرح آن در جامعه هراسناك هستند؟ انقالبی

  است؟ عواملی سبب این هراسناکی شده 

  توجه به چند نکته ضروري است: زمینهدر این 

گري و عقالنیت مغایرت و تضادي با هم انقالبی ـ1

ر کارها را دکوشد تا ندارند؛ یک انسان انقالبی همواره می

نهایت عقالنیت و دقت انجام دهد. البته مسلم است که 

هاي عقالنیت انقالبی با عقالنیت سکوالر و عرفی تفاوت

  اساسی دارد. 

گري با خشونت و ناسزاگویی هیچ نسبتی انقالبی ـ2

ندارد و چنانچه کسی یا گروهی بخواهد به اسم 

به کسی  گویییا ناسزاخشونت  گري دست به اعمالانقالبی

 ا درارهیا گروهی یا جریانی بزند، باید بداند که این قبیل ک

واقع،  درگري جایی ندارد و مردود است. منطق انقالبی

گري آمیخته به نگاه انسانی و اسالمی به جهان، انقالبی

 اقداماتی از قبیلانسان، جامعه و... است و مسلم است 

  ه است. گري تعریف نشدخشونت و ناسزا در انقالبی

 گري، در اساسبه انقالبی هاجریانبرخی  ـ حمله3

ن عامال منزلههاي انقالبی و افراد انقالبی به حمله به کنش

ها، لهاین قبیل حم و نتیجه طبیعیگري است انقالبی

ی، ماندگاري انقالب و نظام اسالمی است. به عبارت تضعیف

 زدایی از کشور است، حمله بهکه درصدد انقالب جریانی

طرق  بهکوشد گري را سرلوحه خود قرار داده و میانقالبی

واقع، حمله به  مختلف از آن اعتبارزدایی کند. در

 زدایی است. گري، اسم رمزي براي انقالبانقالبی

  حقیقت عریان                                    روزگزارش  ▼

ی عبارت نه بخشین ا ؛»در تهران آمیزصلحتغییر  منظور به ایران داخل عناصراستفاده از «

ز خشی ا، نه بخبرگزاري فارس است درتحلیلی سرخط  است، نه روزنامه کیهان سرمقاله از

ان است در دست دانشجویان حامی گفتم اينوشتهو نه دست یب جمعه تهرانسخنان خط

 !ده استآور بر زبانانقالبی؛ بلکه واژه به واژه آن را وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا 

زي هاي آمریکا براي براندانسبت به برنامه آن را حامیان گفتمان مقاومتاگر که اي جمله

وگو، تراشی، مخالفت با تعامل و گفتتوهم توطئه، دشمن منزلهتردید به ، بیکردندمیمطرح 

و یک  تحریم و هزاراي سیاست درهاي باز دولت، کاسبی اجرو اندازي در مسیر صلح سنگ

 وترامپ  آمدن حاال با روي کارگرفت! اما دیگر از این دست مورد هجمه قرار می اتهام مشابه

یش از ب ،ایی ندارندهاي آمریکا در قبال کشورمان اببیان عریان سیاستهایش که از حزبیهم

قیق دتعبیر  پنهان شده بود یا بهدر پس لبخند دولت اوباما که یی آمریکا پیش چهره هیوال

ت؛ شده اسآشکار  ،مخفی بود مخملین در زیر دستکشکه معظم انقالب دست چدنی رهبر 

 تیحیا ایران در نظام تغییر نیز اعالم کرده است: نکیمکسناتور  پس از تیلرسون، چنانکه

 دهدمی رخ جهان سراسر در تغییر که است این من پیام شود:مدعی میاو در این باره  است.

 عملی دموکراسی یک و باز و آزاد ايجامعه ایران مردم که است رسیده آن زمان و حاال

  شود! 21 قرن واردجهان  هايتمدن ترینقدیمی از یکی و باشند داشته

 که لتیم ،نیست ايران براي ملت ما موضوع تازهدشمنی ایاالت متحده آمریکا با مردم ای

ه ب را فیداخ سو امید سران ک هراند حنه آمده است و دشمن را به عقبهرگاه الزم بوده به ص

یا آت که این اس ،ال داردو جاي سؤاست ما آنچه در این میان مهم ا س بدل کرده است؛یأ

این  ، باخوش کرده بودندز مسئوالن که به لبخند آمریکا دلجریان سیاسی خاص و برخی ا

ه دست ف ببهایی گزا به از آن تجربه برجام که عبارات صریح مقامات آمریکایی و باالتر

 ؟!دنبال خواهند کرد را آمده، همچنان نگاه به خارج مرزها و رابطه با آمریکا
  

  کشور غربی مرزهاي در تکذیب درگیري               ژهوی راخبا▼ 

 :کرد کیدأت ،قصرقند منطقه تروریستی ضد عملیات تشریح با سپاه زمینی نیروي فرمانده

 هاتروریست به اندامعرض اجازه و داریم کامل عملیاتی و اطالعاتی اشراف منطقه وضعیت بر

 سوسیجا سازمان ایتحم تحت تروریستی تیم یک: گفت پاکپور محمد سردار. دهیمنمیرا 

 اقدامات و ناامنی ایجاد براي کشور جغرافیاي عمق به رخنه قصد گذشته شنبهپنج سعودآل

 موقعه ب اقدام و شناسایی عملیات انجام و اطالعات دریافت با که داشت را تروریستی

 تانوبلوچسسیستان قصرقند منطقه ارتفاعات در سپاه زمینی نیروي قدس قرارگاه رزمندگان

 امنیتی ينیروها درگیري بر مبنی شده منتشر اخبار تکذیب با همچنین وي .شدند زمینگیر

 این تا: گفت ذهابسرپل و غربگیالن در جمله از ،کشور غربی مرزهاي در هاتروریست با

  .شودمی تکذیب منطقه این در درگیري هرگونه لحظه

 عائله بزرگ دولت

 و نفر 726 و هزار 341 و میلیون ود حدود 1395 سال ابتداي در دولت کارمندان آمار

 کیدتأ چهارم هبرنام قانون در. بود ماه در تومان میلیون 5/2 حدود دولتی کارمند هر هزینه

 نجاما استخدام درصد پنج و شده کاسته دولت نیروهاي حجم از درصد 10 باید بوده شد

 شستهبازن نفر هزار 260 ،موعد از پیش بازنشستگی قانون اساس بر ،گفتنی است .شود

 پرداخت توان بازنشستگی هايصندوق که چرا ؛نشد کم دولت هزینه از عمالً اما ؛اندشده

  کرد.می پرداخت را آنها حقوق که بود دولت این دوباره و نداشتند



   

                                                                                                                             

  اخبار▼ 

  ندهید جلوه ناکارآمد را دیگران خود کارآمدي اثبات براي

 ،محالتی شهید ایستگاه تاحافت مراسم در شهردار تهران ،قالیباف محمدباقر

 کنیم، ضایع را کاري یک بخواهیم اینکه: گفت تهران شهر مترو ایستگاه پانزدهمینوصد

. است شهر و ملت یک دستاورد و فرهنگ کردن ضایع بلکه ؛نیست فرد یک کردن ضایع

 نداده انجام کاري ونقلحمل حوزه در تهران شهرداري گویندمی برخی اینکه بیان با وي

 شده تهساخ سال 22 در تنها مترو کیلومتر 70 که حالی در کنم اعالم باید: گفت ،است

 ترینککوچ از که ستا حالی در این و ساختیم مترو کیلومتر 300 سال 12 عرض در بود،

 شوخی یک آرتیبی و کولردار اتوبوس داشتن یشپ سال 12 م؛نبودی برخوردار نیز هاحمایت

 توبوسا خرید محل از خود درصدي 82 سهم باید دولت ،قانون اساس بر که الیح در .بود

 به هم اتوبوس عدد یک حتی اخیر سال هشت طول در که هستیم شاهد اما ؛بپردازد را

 دیگران ودخ کارآمدي اثبات براي کید کرد:قالیباف در پایان تأ است. نشده داده شهرداري

 وشحالخ شهر به متعلق جموعهم یک وفق نبودنم از که کسی و دهیدن جلوه ناکارآمد را

  .نیست انسان ،شودمی

 نباید نظام حکومتی اسالم را دگرگون نشان دهیم

) با (عدرسه علمیه امام کاظمشیرازي در مراسم احیاي شب قدر در ماهللا ناصر مکارمآیت

ان ی از دولتمردیک: اشتداظهار  ،)عوالیت امام علی(باره شده دراشاره به سخنان مطرح

 ین اماماراث ز دیدگاه امام علی(ع) نظر مردم بود و دموکراسی میمبناي والیت ا گفته است

یات ند و آکباید خداوند تعیین وي ادامه داد: ولی را ! معصوم است، این حرف عجیبی است

م(ص) رسول اکر. یکی از مسلمات مذهب شیعه است و است بسیاروالیت در قرآن باره در

یت ه هر کسی که خواست، والتعیین جانشین من با خدا است و خداوند ب« :ندفرمود

دموکراسی براي صطالح این به ا: اظهار داشتهمچنین شیرازي اهللا مکارمآیت ».دهدمی

 25ا غرب است و حتی این نوع حکومت، حکومت مردم بر مردم نیست، گاهی یک نامزد ب

یان وي در پاکند. بر همه مردم حکومت می و سدرمردم به ریاست میدرصد رأي از 

دگرگون  حکومتی اسالم را نظامشود و نباید نمی خاطرنشان کرد: امام با رأي مردم انتخاب

 .نشان بدهیم

  فلسطین مردم انتفاضه تداوم نشانه قدس استشهادي عملیات

به  و گذشته روز استشهادي عملیات با بیان اینکه حماس جنبش سخنگوي ،قاسم حازم

 اومتمق و جهاد سرزمین فلسطین که کندمی ثابت قدس در نوجوان شهادت رسیدن سه

 ملت خیزش و دسق انتفاضه تداوم بر دلیلی قدس طلبانهشهادت عملیات :کرد کیدأت است،

 خون کرد تصریح هم اسالمی جهاد است. جنبش صهیونیستی دشمن علیه فلسطین

 انتفاضه نکهای بر مبنی است واضحی پیام االقصیمسجد هايدروازه مقابل فلسطینی شهداي

 جوان، سه این شهادت با ،است فتنیگ. شودنمی متسلی هرگز فلسطین ملت و دارد ادامه

 یافت. افزایش نفر 325 به لحظه این تا قدس انتفاضه شهداي شمار

  دیرالزور در داعش ارشد فرمانده دو و تروریست 180 هالکت

 هوایی حمالت از روسیه دفاع وزارتبه نقل از  روسیه »اسپوتنیک« خبري شبکه وبگاه

براساس اعالم این  ت.اس داده خبر خاك سوریه در داعش هايتروریست مقر به آمیزموفقیت

 180 و گروهک تروریستی داعش ارشد فرمانده هوایی دو هايحمله این در خانهوزارت

 حمالت این روسیه، دفاع وزارت اطالع اند. بنابررسیده هالکت به هاآن به وابسته تروریست

 نابودي بههمچنین  رشگزا این است. در گرفته صورت ژوئن ماه هشتم و ششم تاریخ در

 حمالت این جریان در مهمات انبار یک و داعش نیروهاي زرهی خودروي و نقلیه وسیله 16

  .است شده اشاره هوایی

  کوتاه اخبار ▼

نوري قصد با اعالم این خبر که ناطق پارس خبريایگاه پ 

 پیشنهادبه وي  برخی دارد حزبی تأسیس کند، نوشت:

 علما هب و دهد نشان اعتدال نماد را خود اینکه براي اندکرده

 را خود حزب عنوان اصولگراست، همچنان که دهد عالمت

ی این پایگاه همچنین مدع .برگزیند »معتدل اصولگرایان«

 بر وي که صورتی در نوري، ناطق رایزنی اساس بر شودمی

 مرتضی الریجانی، علی برسد، بنديجمع به حزب سیستأ

 سیدمحمدعلی آخوندي، عباس پورمحمدي، مصطفی مقتدایی،

  .گیرندمی قرار آن سرأ در. ..و محالتیشهیدي

وگو با پایگاه یک منبع محلی استان نینوا در گفت 

: گروه تروریستی داعش کرداعالم  »نیوزسومریه«خبري 

جمعه را در نامشخصی نماز  لیاز سه سال به دال سپ

. کیلومتري غرب نینوا) لغو کرد 60مساجد بخش تلعفر (

داعش با  گفت: این منبع که خواست نامش فاش نشود،

خود به آنان نوید  یروهاينپخش برگه کوچکی میان 

نظامی،  هايه که در صورت کشته شدن در درگیريداد

ند مههاي بهشتی بهروارد بهشت شده و از حوري

  .شوندمی

 با زیست محیط حفاظت سازمان رئیس ابتکار، معصومه 

: داشت اظهار نقالبا معظم هبرر اخیر سخنان به اشاره

 ،انقالب معظم رهبر مهم فرمایش هايمصداق از یکی

 که است زیست محیط حوزه بودن، اختیار به آتشباره در

 از حفاظت در خود مشارکت و حضور با توانندمی مردم

 در هاآلودگی و هاتخریب از جلوگیري و زیست محیط

  .باشند داشته نقش مقررات و قوانین چارچوب

 رتتجا و معدن صنعت، خانه معاون ،زادهپناهی بیژن 

 متعلق هک خبر داد ایران به ايآبمیوهبرند  واردات از ایران

 این: کرد اعالم يو .است سعودآل وابستگان از یکی به

 موهوم نام تحت که است رکتیش تولید وارداتی، محصول

حالی  این اقدام درفتنی است، گ .دکنمی فعالیت »الخلیج«

 خلدا در باکیفیتی بسیار هايآبمیوه گیرد کهصورت می

  شوند.می تولید کشور

 انتخاب هايشاخصه به اشاره با زادهحبیب افشین 

 نفر سه شورا عضو هر شد مقرر: تهران گفت آینده شهردار

 میان از. کند پیشنهاد و معرفی تهران هرداريش براي را

 وارد کند، کسب يرأپنج  حداقل که کسی هر هاامزدن

 .شد خواهد تهران شهردار هايامزدن اولیه فهرست

 نماینده مردم بم و عضو ،پناهنیکزادي اهللاحبیب 

 بیان با مجلس طبیعی منابع و آب کشاورزي، کمیسیون

 رد همسایه کشورهاي از خیبر نامبه  ایرانی خرماي اینکه

 بنديبسته عدم: گفت رسد،می فروشبه  جهانی بازار

 ازارب روانه پاکستانی برند با را ایرانی خرماي استاندارد،

  .کندمی


