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  زدایی خرافه              روز    حرف ▼ 

این روزها مسئله کرونا به عاملی براي انتشار مطالبی ضد و 

هاي مختلف، از جمله عرصه معرفت دینی بدل  نقیض در حوزه

فضاي مجازي نیز فرصتی را فراهم آورده است تا . شده است

طبیعی . بیشتر از گذشته بستر براي معرکه شیادان فراهم آید

هاي واگیردار، تجمعات انسانی را تحت تأثیر  شیوع بیماري است

خود قرار دهد و به سمت تعطیلی بکشاند و در این میان 

همین امر . تجمعات مذهبی نیز بیرون از این قاعده نخواهند بود

اي از نمازهاي جمعه و جماعت،  موجب شد بخش عمده

در سراسر  ها زیارتگاهبرنامه هاي مذهبی، اعتکاف،  جلسات هیئت

  . کشور با نظر بزرگان دینی و مراجع عظام تقلید تعطیل شود

هاي  هاي انحرافی، در حوزه در این میان، برخی جریان

اعتقادي نیز انحرافات مبنایی خود را در قالب انتشار مطالبی 

هاي مسلم  در تضاد با یافته آشکار کردند؛ در حالی که این باورها

به واسطه وجود این افراد، بار . ارندـ عقالنی بشري قرار د علمی

شایع شده و بهانه » تعارض میان علم و دین«دیگر اتهام قدیمی 

الگوي . طلبان براي تخریب چهره اسالم فراهم شده است فرصت

شده از جانب این منحرفان، تصویري خرافی از دین و  ارائه

. کند هاي علمی بشري را نفی می هاي دینی است که یافته آموزه

حاصل آن نیز تخریب چهره دین و قرابت دین با تحجر و 

برخی مفاهیم عمیق و متعالی چون، زیارت، . ماندگی است عقب

که جزء باورهاي اصیل تشیع علوي هستند، ... توسل، شفا، دعا و

 . خوش تحریف و تحقیر قرار گرفته است دست

اما آنچه روز گذشته از سوي رهبر معظم انقالب انتشار 

دیروز ملت . ایانی بود بر این معرکه شیادان و منحرفانیافت، پ

کاري با  قدر شیعه، در روز درخت ایران دیدند که مرجع عالی

گیرد تا نشان  ها قرار می دستکش مخصوص در برابر دوربین

تعارض ذاتی پزشکی  ـ هاي علمی دهد که بین اسالم و یافته

ملت براي شان ضمن درخواست از  ایشان در کالم! وجود ندارد

 يها مجموعه يها و دستورالعمل ها هیاز توصتخطی نکردن 

 : تأکید دارند ،مسئول

که کمک کند به سالمت جامعه و عدم  يزیهر چ ناًیقی«

 يزیهر چ ،حسنه است؛ در نقطه مقابل کی ،يماریب نیا وعیش

 يخدا. است ئهیس کی ،يماریب نیا وعیکه کمک کند به ش

نسبت به سالمت خودمان و ف کرده که متعال ما را موظ

 م؛یکن تیسالمت مردم، احساس مسئول گران،یسالمت د

را که  یمقرّرات تیاست که ما کامالً رعا نیاول ا صیهتو نیبنابرا

 میبدان ضهیخودمان فر يبرا کنند، یما مشخص م يبرا نمسئوال

  ».میو عمل کن میو الزم بدان

 

 

 

 
 
 

  حکم حکومتی؟چرا                        روز گزارش ▼

رهبر معظم انقالب با حکم حکومتی، دولت و مجلس را از شرایط بحرانی در تصویب الیحه بودجه 

نجات داد؛ ولی چرا مجلس از رهبري حکم حکومتی را براي تصویب الیحه بودجه درخواست 

 99مانده تا پایان سال جاري امکان بررسی و اصالح الیحه بودجه سال  فرصت اندك باقی کرد؟

رو داشت، بررسی  رو، راهکاري که مجلس پیش  توسط مجلس را غیر ممکن کرده بود؛ ازاین

مانده از عمر  دوازدهم بود که این تدبیر نیز با توجه به مهلت باقی سه یا دوازدهم هاي دو بودجه

را در  1399مجلس کنونی و فرصت چندماهه براي تشکیل مجلس جدید، عمالً بودجه سال 

ترین حالت، الیحه بودجه باید در شش ماهه  داد و در این صورت و در خوشبینانه یبست قرار م بن

از سویی دیگر، تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا به منظور . شد دوم سال آتی تعیین تکلیف می

پیشگیري از شیوع این ویروس، موجب تعطیلی جلسات علنی مجلس شد و عمالً امکان بررسی و 

. در صحن علنی را غیرممکن کرد... الیحه بودجه یا لوایح دو دوازدهم وگیري در خصوص  تصمیم

توانست بودجه را بدون مصوبه مجلس اجرایی کند و بسیاري از  در این شرایط دولت نیز نمی

. ماند هاي دولتی و حقوق کارمندان براي سال آینده معطل تصویب بودجه می خدمات و برنامه

هاي موجود در قانون  رئیسه مجلس تصمیم گرفت از ظرفیت هیئت براي عبور از این وضعیت،

موافقت  اي به رهبر معظم انقالب، در نامه »الریجانی علی«اساسی استفاده کند؛ به همین دلیل، 

 اساسی قانون 85 اصل از سوي کمیسیون تلفیق و بر اساس بودجه ایشان را براي ارسال الیحه

 به را گذاري قانون اختیار تواند نمی مجلس است هآمد اساسی قانون 85 اصل در. کرد تقاضا

 با را قوانین بعضی وضع اختیار تواند می ضروري موارد در ولی کند؛ واگذار هیئتی یا شخص

موافقت رهبر  اعالم در نهایت، با .کند تفویض خود داخلی هاي کمیسیون به 72 اصل رعایت

 نظر تأمین از پس و شد ارسال نگهبان شوراي به بودجه تلفیق کمیسیون مصوبه معظم انقالب،

 اقتصادي جنگ کشور در که شرایطی در .شد خواهد ابالغ دولت به اجرا براي نگهبان، شوراي

تأخیر در بررسی و تعیین تکلیف الیحه بودجه به صالح کشور نبود و با این دارد،  قرار عیار تمام

و ظرفیت قوانین کشور بیش از تدبیر، هم کشور از مشکالت پیش رو رهایی یافت و هم قوت 

  .پیش آشکار شد

 !کنند هاي مذهبی که منافقین مدیریت می پروفایل      اخبار ویژه ▼

شبکه سازمان منافقین و «: سفیر جمهوري اسالمی ایران در لندن نوشت» نژاد حمید بعیدي«

  ري وهاي معاند جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور با طراحی یک سیاست خب جریان

بست  خواهند به خیال خام خود، مردم و افکار عمومی ما را در یک بن اي بسیار مزورانه می رسانه

این روزها هر روز هزاران توئیت و اطالعات مجعول توسط منافقین با این . فکري قرار دهند

ه از شود که اقالم پزشکی خارجی آلوده هستند و مردم باید از استفاد مفهوم مشترك تولید می

هایی در فضاي مجازي تحت عنوان  اندازي هشتگ همین جریان با راه. این اقالم خودداري کنند

هاي فداکار و شهید نظام، سعی در  ـ مذهبی و یا شخصیت با پروفایل دینی» هاي آلوده کیت«

هاي  برخی از افراد در فضاي مجازي نیز ممکن است تحت تأثیر پیام. انحراف افکار عمومی دارند

حماسی این جریانات مشکوك قرار گیرند و ناآگاهانه با پیام آنها همدردي کنند؛ اما هدف اصلی 

 ».اعتمادي بین مردم و مسئوالن نظام است این تبلیغات ایجاد بی

  توي دولت در صنعت خودروسازي سهام تودر

تعارض منافع «: رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت» محمدرضا نجفی«

وزارت صمت به جاي پاسخگویی . وساز و وزارت صمت دلیل باتالق بازار خودروستخودر

ها را  دولت تکلیف سهام تودرتو در خودروسازي. کند گذاري هم می درباره عملکردش، قیمت

لطفی و کوتاهی  کم. واگذاري سهام دولت در خودروسازان به مصلحت نیست. مشخص کند

 ».ز صنعت خودرو بخشودنی نیستمجلس درباره اجراي تحقیق و تفحص ا



  

  اخبار ▼

  دشمنمعامله قرن، میوه تلخ مذاکره با 

معامله قرن ) حماس(رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین » اسماعیل هنیه«

آمریکا را طرحی دانست که همه ارکان آرمان فلسطین را هدف قرار داده است و از این رو، 

ن باید در راستاي رد و محکومیت آن و ارائه راهبرد ملی، موضع هاي مقاومت در فلسطی گروه

این طرح چهره : اسماعیل هنیه درباره طرح صلح ادعایی آمریکا نیز گفت. واحدي اتخاذ کنند

 35حل سیاسی را نشان داد، آن هم بعد از  زشت سیاست آمریکا و همچنین میوه تلخ مسیر راه

رئیس دفتر سیاسی . ت خودگردان و رژیم صهیونیستیسال از اجراي توافق اسلو بین تشکیال

هاي آمریکا براي برقراري تماس با این جنبش خبر داد و گفت که  حماس همچنین از تالش

هاي  ها مخالفت کردند؛ چراکه بر این باور بودند و هستند که تماس رهبران حماس با تماس

  .سیاسی با دولت آمریکا هرگز مفید نخواهد بود

 گرایی افزایش یافته است بدنه رأي اصول

سخنگوي جامعه روحانیت مبارز در تحلیل آراي جبهه اصولگرایی در » مقدم غالمرضا مصباحی«

بخشی از آرا، معروف به آراي خاکستري است که اصولگرایان توانستند آن «: انتخابات اخیر گفت

است و هرچه بیشتر از آن کسب درصد  20تا  15رأي خاص جریان اصولگرا بین . را جذب کنند

اگر اصولگرایان در مجلس یازدهم بتوانند . آید شده، بالطبع رأي خاکستري به حساب می

جمهوري هم باید مشابه انتخابات مجلس  هاي خود را دنبال کنند، نتیجه انتخابات ریاست وعده

میلیون را  16ن آ. شده است 1396میلیون در سال  16بدنه رأي اصولگرایان بیشتر از . باشد

میلیون رأیی  24و  1396میلیون رأي در انتخابات  16التفاوت  مابه. باید رأي سنتی تلقی کرد

  ».اي است که اصولگرایان به دست آوردند ها ریخته شد، افزوده که در این انتخابات به صندوق

  گزارش تازه آژانس درباره ایران

ترین گزارش خود اعالم کرد ذخایر  در تازه) شنبه سه(المللی انرژي اتمی عصر دیروز  آژانس بین

مدیر » رافائل گروسی«. اي است شده در توافق هسته برابر محدودیت تعیین شده ایران پنج  غنی

اي ایران، از ایران  شنبه به ابراز نگرانی از برنامه هسته المللی انرژي اتمی روز سه کل آژانس بین

. کند» سازي شفاف«نشده در تهران  ده در یک سایت اعالمش خواست درباره ذرات اورانیوم کشف

اي شفاف با آژانس همکاري کند و توضیحات الزم  ایران باید تصمیم بگیرد که به شیوه«: او گفت

نظارت و «: زمان نماینده ایران در آژانس در واکنش به این گزارش گفت هم» .را بدهد

هاي کاهش تعهدات  زمان گام جام ادامه دارد و همآزمایی آژانس در ایران در رابطه با بر راستی

  ».برجامی ایران در حال اجراست

  !نشینی کامل است توافقی که مصداق عقب

بین صلح و «: در گزارشی توافق صلح آمریکا با طالبان را تحلیل کرد و نوشت» تایم«نشریه 

در . نشینی کامل است توافق دولت ترامپ با طالبان مصداق عقب. نشینی تفاوت وجود دارد عقب

نیروهاي متحد آمریکا . گیري به طالبان اعطا شده است توافق، امتیازهایی ملموس و قابل اندازه

 600هزار و  8روز به  135شمار نیروهاي آمریکایی ظرف .  شوند به سرعت از منطقه خارج می

ستان را ترك ماه افغان 14مابقی نیروهاي آمریکا و ائتالف ظرف . نیرو کاهش خواهد یافت

هاي افغانستان و خارج کردن طالبان از  هزار زندانی طالبان از زندان 5آزادسازي . خواهند کرد

  ».هاي سازمان ملل متحد از جمله آنهاست فهرست تحریم

  افروزانه ترامپ علیه ایران کاهش اختیارات جنگ

ست این مجلس به رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا گفته ا» استنی هویر«

. علیه ایران را به رأي خواهد گذاشت» ترامپ«افروزانه  زودي طرح محدود کردن اختیارات جنگ

مجلس سناي آمریکا ماه . او همچنین از مصوبه مجلس سنا در این موضوع حمایت کرده است

زم نامه خواستار مل این قطع. را به تصویب رساند» تیم کین«شده سناتور   گذشته طرح تهیه

  .کردن دونالد ترامپ به کسب اجازه از کنگره پیش از آغاز هر گونه اقدام نظامی علیه ایران است

  

  

  کوتاه اخبار ▼

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا » سردار تقی مهري« ◄

بر اساس ابالغ ستاد کل نیروهاي مسلح و به منظور «: گفت

که  پیشگیري از شیوع ویروس کرونا، تمامی مشموالن سربازي

اسفند ماه امسال به دوره آموزشی اعزام  19باید در تاریخ 

هاي یکم و سوم  شان لغو شده و به تاریخ اعزام ،شدند می

وي از شهروندان . موکول شده است 1399ماه سال  اردیبهشت 

ویژه در مورد اعزام  خواست هر گونه اخبار مربوط به سربازي، به

رسانی سازمان  گاه اطالعهاي رسمی و پای سربازان را از رسانه

 ».پیگیري کنند 096480وظیفه عمومی ناجا و شماره تلفن 

کرونا «: اعالم کرد سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ◄

ترین ریسک از زمان بحران مالی  اقتصاد جهان را با خطرناك

که رشد اقتصاد  طوري تاکنون مواجه کرده است، به 2008سال 

درصد تقلیل یابد که سطح  5/1تواند به حدود  جهان می

رئیس سازمان تجارت جهانی نیز » .شود اي شمرده می سابقه کم

تأثیر ویروس کرونا روي اقتصاد جهانی احتماالً «: گفت

چشمگیر خواهد بود و تأثیر آن در آمارهاي هفته آتی مشخص 

  ».خواهد شد

به دلیل پیشگیري از شیوع کرونا و تعطیلی جلسات علنی  ◄

 85رئیسه مجلس و مطابق با اصل  تصمیم هیئتمجلس، طبق 

را اصالح  1399قانون اساسی، کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 

کرد و با جلب موافقت رهبر معظم انقالب، به شوراي نگهبان 

با این تدبیر، نیازي به تصویب بودجه در صحن . ارسال شد

علنی مجلس نخواهد بود و ایرادات احتمالی شوراي نگهبان از 

 .ي کمیسیون تلفیق رفع و رجوع خواهد شدسو

حسن «سفیر ایران در روسیه اعالم کرد » کاظم جاللی« ◄

جمهوري ایران در مکالمه تلفنی اخیر خود با  رئیس» روحانی

جمهوري روسیه، به وي پیشنهاد  رئیس» والدیمیر پوتین«

کرده است نشست بعدي سران در قالب مذاکرات آستانه درباره 

نده بسیار نزدیک در جمهوري اسالمی برگزار سوریه در آی

  .شود

جمهور آمریکا طی تماسی  رئیس: اي گفت یک مقام ترکیه ◄

اي خود در روز شنبه تصریح کرد آمریکا  تلفنی با همتاي ترکیه

هاي انسانی، کار  فراتر از همکاري اطالعاتی و دادن کمک

  .تواند براي کمک به ترکیه انجام دهد چندان دیگري نمی

رئیس مرکز آشتی » سرلشکر دریادار اولیگ جوراولیوف« ◄

در سایه «: روسیه در سوریه در کنفرانسی خبري اعالم کرد

شرایط کنونی، فرماندهی نظامی روسیه دیگر قادر نیست 

  ».امنیت پروازهاي هوایی ترکیه در سوریه را تضمین کند

 ها، مانند برگزاري سازمان بورس اخیراً برخی از محدودیت ◄

ماه از زمان صدور کد  کالس، شرکت در آزمون و گذشت یک 

شرط صدور کد جدید  براي انجام معامله را به عنوان پیش

 .وضع کرده است) کد بورسی(معامالتی 
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