
  

  

  

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

  1396 آبان 3 چهارشنبه 4688 شماره بیستم ـسال 

 )العالی مدظله(اي  امام خامنه

کند  یم جوشد و احتیاج ما را به دیگران کم اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادي که از درون می

دهد؛ این معناي اقتصاد  هاي خارجی افزایش می و استحکام کشور را در مقابل تکانه

  )26/8/95.(مقاومتی است

 »گوییم را تسلیت می) س(، حضرت رقیه)ع(لیع بن سالروز شهادت دخت حسین«

  
  خبرگان ورز شهیاند ئتیه             روز حرف ▼

 سهیرئ ئتیجلسه هپس از برگزاري  روزدیبعدازظهر 

 سهیرئ ئتیهاعضاي  از یخاتم اهللا تیآ ي،رهبر خبرگان مجلس

مدتی . ورز این مجلس خبر داد اندیشه از آغاز به کار هیئت 

اي در آخرین دیدار با اعضاي مجلس  پیش امام خامنه

و  ییاستثنااي  را مجموعهمجلس بري، این خبرگان ره

دانستند و از  کارکردو  فیوظاو  بیترک نظراز  يرینظ یب

که اندازي کنند  راه» ورز هیئت اندیشه«ایشان خواستند یک 

 ینگاه کالن کیباشد که  نیا ورز شهیاند ئتیه نیا  فهیوظ«

این توصیه موجب شد » .انقالب از اول تا امروز ریبکند به مس

رئیسه مجلس خبرگان بالفاصله دست به کار شده و  ا هیئتت

درباره ورود . براي پیگیري تدابیر رهبري اقدام کند

اندازي  رئیسه مجلس خبرگان به این عرصه جدید و راه هیئت

  :این هیئت باید به مالحظات زیر توجه کرد

هاي مختلفی در طول نزدیک به  ـ در کشور مجموعه1

اند  روزي انقالب اسالمی شکل گرفتهچهار دهه گذشته از پی

گیري تعریف  که هر یک ضرورتی را به عنوان فلسفه شکل

کرده بودند؛ اما به تدریج و در گذر زمان شاهد آن بودیم 

یت اصلی خود را که دچار روزمرگی شده و فلسفه و مأمور

براي جلوگیري از تکرار چنین . ندبه فراموشی سپرد

ورز مجلس خبرگان رهبري نیز  وضعیتی در هیئت اندیشه

  .اي اندیشید اکنون باید چاره از هم

 باید تبیین شده وجایگاه حقوقی این هیئت ـ 2

مطابق  چرا که ،به طور دقیق ترسیم شود مأموریت آن

عهده قانون اساسی، مجلس خبرگان وظایف مشخصی را بر

اندازي  راه. دارد و باید مبتنی بر آن چارچوب حرکت کند

به  ينگاه کالن و راهبردن داشت«ورز با هدف  هیئت اندیشه

نیز طبیعتاً باید در همان چارچوب » انقالب ریانقالب و مس

تواند بدخواهان این مجلس را که  این امر می. تعریف شود

هایی علیه این مجلس راه انداخته هاي اخیر هجمه در هفته

قانون اساسی مخالف و تصمیمات اخیر این مجلس را 

  .اند، ناکام بگذارد دانسته

مجلس خبرگان رهبري یکی از خطیرترین نهادهاي 

 در زمینهگیري  حافظ نظام اسالمی است که تصمیم

شرایط را بر ترین  نظام اسالمی در سخت جایگاهترین  مهم

عهده دارد؛ از این رو ارتقاي اعتبار و مقبولیت این مجلس 

هاي نظام اسالمی است که صیانت از آن  یکی از ضرورت

است که این مهم با عهده خود مجلس بیش از هر کس بر 

رسانی و پاسخگویی بموقع به افکار عمومی و دفاع  اطالع

 .حاصل خواهد شدها  گیري منطقی از تصمیم

  !آماردرمانی                                  گزارش روز▼ 

انـداز   هشدارهاي کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد دربـاره وضـعیت فعلـی و چشـم    

آمیز نخواهد بود  کشور، شرایط نابسامان اشتغال و بیکاري که به هیچ عنوان مبالغه اقتصادي

کننده در کشور وجـود دارد، امتـداد رکـود تـورمی در      اگر بگوییم به شکل گسترده و نگران

کـه ایـن روزهـا بـه برگـزاري      ... کشور، اوضاع نابسامان مؤسسـات مـالی، ماننـد کاسـپین و    

توجهی دولـت بـه    ها منجر شده است، ادامه بی ان این مجموعهباختگ تجمعاتی از سوي مال

رسیدن  انتظارهاي خارجی و  گذاري ها به برجام و سرمایه اقتصاد مقاومتی و امیدواري دولتی

، حجم باالي قاچاق که گویا عزمی براي مقابله با آن وجـود نـدارد، اخبـار    برجامهاي  گالبی

دهد که تغییر شرایط کنونی به  ، نشان می...شود و ها منتشر می فساد اقتصادي که در رسانه

عزمی جدي و وارد شدن به میدان عمل و تالش نیاز دارد؛ اما بـرخالف ایـن نیـاز جـدي و     

ملموس مسئوالن همچنان بر همان مسیر قبلی و گفتاردرمانی و بیان آمارهایی که عمالً در 

دارنـد و در ایـن مسـیر بـه     زندگی مردم و شرایط کشور قابل لمس و درك نیسـت، اصـرار   

در یک نمونـه  ! ندکن د را نیز فراموش میوخ ینخنان پیشسروند که حتی  اي پیش می گونه

در دوران انتخابات وعده  ها و اظهارات ضد و نقیض، اسحاق جهانگیري که از این آماردرمانی

و بـا   مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در سال را  غیـر واقعـی دانسـته بـود     هاامزدیکی از ن

 .کرد ایجاد توان می شغل مقدار چه که است مشخص اقتصاد ظرفیت«تمسخر گفته بود که 

 را مردم خواهد می که است معلوم کنم، می ایجاد شغل میلیون چند بگوید که کسی بنابراین

 مراسـم  در ،».شود نمی متوجه رقم و عدد یا نکرده ایجاد شغل یا عزیز برادر این .دهد فریب

 اطالع من به و شد ایجاد شغل هزار 703 امسال بهار فصل در«: گوید تاندارد میاس ملی روز

 و میلیـون  ؛ یعنی ایجـاد یـک  »است شده ایجاد شغل هزار 795 تابستان فصل در که دادند

 !تنها در شش ماه دولت از سوي شغل هزار 498

  2030پیگیري چراغ خاموش سند                     ویژه راخبا▼ 

ها  در دانشگاه انقالبمعظم  رهبررئیس نهاد نمایندگی  ،االسالم محمد محمدیان حجت

  :گفت هاي اسالمی دانشجویان مستقل در دیدار با اعضاي شوراي مرکزي اتحادیه انجمن

و  شود نمی«که  کند القانیروهاي انقالبی  به کند خارج تالش میجریانی در داخل و «

 يو ».دانم می ناامیديهمچنین را  ترین خطر براي جریان ارزشی مهم بنده »!توانیم نمی

 است» آموزش« هبند دارد و فقط یکی از آنها دربار 17 ،2030 سند«: همچنین هشدار داد

بند دیگرش  16ن اآلاما ؛ معه ایجاد شد، تا حدي کنترل شدخاطر موجی که در جا  بهکه 

 ؛شود فقط به بحث آموزش محدود نمی 2030یعنی سند  ؛شود در سکوت دارد پیگیري می

خاموش   صورت چراغ ن ابعاد دیگرش بهگیرد و اآل بلکه تمام ابعاد زندگی بشر را در بر می

  »!شود پیگیري می

  !بر ادعاي خودآمدنیوز  یهتکذیب

 ادعاي خود، بوك فیس در مطلبی انتشار با آمدنیوز سابق گردانندگان از عارف، پیمان

 رد را ترکیه بانک هالک قضائیه در قوه رئیس شماره حساب دختر درباره »آمدنیوز« جدید

 دارد؛وجود ن اساساً حسابی شماره چنین دهد می نشان که کرد منتشر را عکسی وي. کرد

 ارتباط از این از پیش که عارف. شوند نمی آغاز 32 با بانک هالک هاي حساب شماره که چرا

 است معتقد بود، داده خبر) میت(ترکیه ملی امنیت و اطالعات سرویس با زم اهللا روح نزدیک

 از زم، به جعلی اطالعات دادن با دارد قصد میت رئیس ترکیه، و ایران روابط شدن نزدیک با

 .شود خالص خود پردردسر کارگزار این شرّ



    

  اخبار▼ 

  طلبان اصالحطلب از دیکتاتوري  روزنامه اصالحروایت 

به «: نوشت» آفرین اصالحات کارگزارانی؛ فاجعه«در یادداشتی با عنوان  »بهار«روزنامه 

طلبی نگاه جدي  ها اگر با استاندارد اصالح ها و انتخاب لیست عملکرد شوراها و انتصاب

باري سر بر آورده  طلبی دیکتاتوري الیگارشیک و فاجعه باید گفت زیرپوست اصالح ،بیندازیم

به عقب «است که امروز با نرسیدن به نان و نوا از سوي روحانی در حال مویه بر شعار 

طلب باشد که مترجم اشغال  اگر وزیر زن قرار است فالن خانم اصالح .است »گردیم برنمی

ت نبودنش یک موهبت است براي ئالپست و آچار فرانسه، به جر دائم و سفارت بودند

المال با هر دلیل نجومی  وزیر و کارگزار مذکرش قرار است در غارت بیت! اصالحات

قرار است فرزندان فالن . همدست باشد؟ نبودنش نجات نهال نورسته اصالحات است

ر نهایت گله کنند که آقازادگی مند شوند و د ها بهره طلب آسانسوري از همه موهبت اصالح

و  تر است، اصالحات با تفکر طلبی را گل بگیرند آبرومندانه تماماً محدودیت است؟ در اصالح

 خواهی، امروز کند با بلدوزر سهم بار است، نهال اصالحات را له می شکل کارگزارانی فاجعه

زي جز کارگزاران دیده چی ،طلبان همراه روحانی نگاهی شود به افراد منتسب به اصالح اگر

  ».شود نمی

 هزینه گزاف امارات علیه ایران و قطر

عربی یک شرکت آمریکایی متحده فاش کرد، امارات  »McClatchy«یی پایگاه آمریکا

 ،استراتژیست سابق دونالد ترامپ در کاخ سفید دارد» استیو بنن« را که ارتباطات نزدیکی با

طبق این گزارش،  .ه استو قطر به استخدام درآورددر راستاي کارزار خود علیه ایران 

استیو بنن  ،در همین راستا .کند هزار دالر به این شرکت پرداخت می 330امارات ماهیانه 

به قطر و ایران تاخت و  »هادسون«کار  در آخرین سخنرانی خود در اندیشکده محافظه

ترین تقابل خارجی در  مهم را به دلیل حمایت مالی از تروریسم این دو کشورمنزوي کردن 

یوسف  هاي الکترونیکی  پستچندي پیش نیز تعدادي از  ،گفتنی است. جهان دانست

دفاع از «هماهنگی وي با یک بنیاد  سفیر امارات در آمریکا منتشر شد که ،العتیبه

   .براي ضربه زدن به ایران، ترکیه و قطر را فاش کرد» دموکراسی

  ا انکار ائتالفب عتدالعبور از رئیس دولت ا

وگو با  هاي شاخص جریان سیاسی خاص به تازگی در گفت ، از چهره»بهزاد نبوي«

طلبان و حسن روحانی را انکار کرده و  به طور کل  ائتالف اصالح »آرمان امروز«روزنامه 

کید داشت من معتدل أطلبم و از اول ت گاه نگفته من اصالح آقاي روحانی هیچ« :گفته است

چرا توقع داریم همه وزراي او . طلب و اصولگرا یعنی حدي بین اصالح ؛هستم رو و میانه

اند؟ تا آنجا که من اطالع دارم  به تازگی از زندان آزاد شده طلبانی باشند که مثالً اصالح

ایشان نسبت به مفادش عهدشکنی کرده  حتی ائتالفی با آقاي روحانی صورت نگرفته که 

به دلیل مصالح کشور و نظام بوده  به آقاي روحانی، صرفاًطلبان  ي اصالحأعلت ر. باشد

عبور از روحانی در جریان اصالحات به طور  يسناریو ،دهد اظهارات نشان میاین » .است

  .جدي کلید خورده است

 !از آمریکا براي فروش خودرو به ایرانعذرخواهی 

کا به علت فروش یک دستگاه شرکت تویوتا موتور ژاپن از ناظر بازار اوراق بهادار آمری

شرکت تویوتا کرلوسکار، شعبه این شرکت از سوي  خودروي تویوتا به سفارت ایران در هند

هاي آمریکایی و خارجی فعال در  ، آمریکا شرکت2013از فوریه . در هند عذرخواهی کرد

قتصادي هاي ا این تحریم. این کشور را از ورود به انجام مبادالت با ایران منع کرده است

قانون  13بر اساس بند . اي ادامه یافت یید پایبندي ایران به توافق هستهأحتی پس از ت

هایی که با کمیسیون بورس و اوراق بهادار این  شرکت همان تاریخاوراق بهادار آمریکا، از 

  .ها و قراردادها با نهادهاي ایرانی را اعالم کنند کنند، باید تراکنش کشور همکاري می

 

  کوتاه باراخ ▼

، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتر علیرضا جاللی ◄

از اعزام  بلوچستانو استان سیستاندر با حضور ) عج(اهللا بقیه

کاروان متخصصان جهادگر این دانشگاه به هیرمند خبر داد 

در این سفر تیم کاملی از متخصصان و پزشکان : گفت و

و دانشگاه و مراکز درمانی تابعه با حضور در شهر هیرمند 

استقرار در بیمارستان شهداي این شهر در سه شیفت 

 .خواهند کردخدمت به مردم محروم منطقه کاري 

رئیس گلپایگانی،  االسالم والمسلمین محمدي حجت ◄

 رژیم صهیونیستیآمریکا و : گفت انقالبمعظم  رهبردفتر 

نقشه کشیده بودند که در اقلیم کردستان عراق اسرائیل 

آور است که پرچم اسرائیل را  دوم درست کنند و این شرم

هاي  يهاي رهبري و فداکار ولی هدایت ؛در آنجا برپا کردند

شان را برهم ریخت و بدون اینکه  هاي سردار سلیمانی نقشه

  .کرکوك آزاد شد ،خون از دماغ کسی بیاید

از صدور دادستان تهران  ،آبادي دکتر جعفري دولت ◄

یکی از  :گفتیک عامل موساد خبر داد و  برايحکم اعدام 

علیه، اعالم نشانی و برخی مشخصات سی   اقدامات محکوم

هاي تحقیقاتی، نظامی و  نفر از افراد شاخص پروژه

محمدي به   از جمله شهیدان شهریاري و علی ،اي هسته

افسران اطالعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان 

  .منتهی شده است

ت تعاونی مدیرعامل بانک پارسیان که عاملیت تعهدا ◄

ضمن تشریح آخرین  ،را برعهده دارد) ع(الحجج منحله ثامن

امیدواري  ابرازگذاران این تعاونی  روند تعیین تکلیف سپرده

مین مالی أگیري مسئوالن مربوطه و ت که با تصمیمکرد 

میلیون  300هاي بیش از  بتوان به زودي پرداخت سپرده

  .تومان را در دستور کار قرار داد

طعنامه شوراي امنیت براي تمدید مأموریت روسیه ق ◄

از دولت سوریه استفاده  آنچه را کهتحقیق درباره 

سفیر روسیه . وتو کرد، شود هاي شیمیایی خوانده می سالح

طرح آمریکا براي «: در سازمان ملل متحد در این باره گفت

تمدید تحقیق در این زمینه با هدف اخالل در نقش روسیه 

  ».در سوریه است

درصد از  96/3 تنها 1396با گذشت شش ماه از سال  ◄

هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح رونق  30تسهیالت 

رقمی  ؛به واحدهاي تولیدي پرداخت شده استملی تولید 

مانده تا پایان سال نگرانی بسیار  که با توجه به فرصت باقی

محقق شدن پرداخت رقم مذکور ایجاد  زمینهزیادي را در 

  .ستکرده ا

نظامیان بارزانی براي ترور یکی از فرماندهان  تالش شبه ◄

الشعبی در شمال کرکوك با شکست  حشد نیروهاي ارشد

خودروي ضد گلوله حامل ابوزینب سلطان  و دشمواجه 

  .جان وي را حفظ کرد


