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 ـ سیاسی حج عبادي        روز حرف ▼

هـاي رهبـر معظـم انقـالب بـه       اگر تورقی در مجموعه پیام

کنگره عظیم حج که به صورت ساالنه از سوي ایشان در وهلـه  

الحـرام و در مرتبـه بعـد    اهللا اول خطاب به حجاج و زائران بیـت 

و بـا   باشـیم  شـود، داشـته   براي عموم مسلمانان عالم صادر می

ه کنیم، دو رویکـرد کلـی، مشـترك و دائمـی در آنهـا      تأمل نگا

 یابیم؛  می

به درستی اي عبادي؛  ـ تکریم حج به مثابه فریضه یک

انگیز الهی در کالبد جسم و روح خسـته انسـان    حج نسیم روح

این زمانه و هر زمان است و مغناطیس کعبه ذرات انسـانی را از  

خـود بنیـه    خواند و در جذبه جاي جاي کره خاکی به خود می

اي در  امـام خامنـه  . کند تداوم حرکت الهی انسان را تقویت می

موسم حج در هر سـال،  «: شان در این باره فرمودند پیام امسال

فراخـوان قرآنـیِ   . میعاد رحمت پروردگار بر امت اسالمی اسـت 

، دعوت همگان در طول تاریخ بر سـر  »و اَذِّن فی النّاسِ بِالحج«

ست تا هم دل و جان خداجوي و هم نگاه و رحمت ا  این سفره

منـد گـردد و هـر سـال      خردورز آنان از برکات آن بهره  اندیشه

جماعـاتی از مـردم بـه      هاي حج، بـه وسـیله   ها و آموخته درس

  ».سراسر جهان اسالم برسد

ـ تعظیم حج به منزلـه نمـایش اتحـاد و قـدرت      دو

ست که ترین مجتمع انسانی ا بدون تردید حج بزرگ سیاسی؛

شود و یقیناً ترسـیم ابعـاد عبـادي آن بـدون      هر سال تکرار می

توجه به فلسفه اجتماعی و غایت سیاسی که با هـزار اسـف در   

زند، عبـث و نـاقص    اندیشان و مغرضان موج می فهم برخی کج

از این رو، برائت فصل مشعشع کتاب سـترگ حـج   . خواهد بود

ت، انسـجام و  است و حج نماد قدرت مسلمانان و نمایش وحـد 

برادري براي فریاد بر سر هر چه ظلـم و ظـالم، زور و زورگـو و    

حج تجمعی براي خردورزي و کشف . گري است سلطه و سلطه

طریق براي حـل مشـکالت جهـان اسـالم و مسـلمانان، بلکـه       

هاي گرفتـار عـالم اسـت و امـروز در رأس همـه مسـائل        انسان

قرار دارد که باید  دنیاي اسالم و انسان فلسطین مظلوم و مقاوم

سـازي جنـایتی بـه نـام      ها براي افشـا و خنثـی   از همه ظرفیت

کـه در ائـتالف شـیطان بـراي نـابودي حقـوق       » معامله قرن«

این ظرفیـت چـه   . ها تدارك دیده شده، استفاده کرد فلسطینی

قـرن    ترفند معامله«: زیبا در کالم رهبر عزیز ترسیم شده است

سـازي   و همراهان خـائنش زمینـه   آمریکاي ظالم  وسیله که به 

فقـط ملّـت    شـود، جنـایتی در حـقّ جامعـه بشـري و نـه        می

ما همگان را به حضور فعال براي شکسـت ایـن   . فلسطین است

  »   .خوانیم کید و مکر دشمن فرا می

 تغییر نگاهی که نیازمند همت است          گزارش روز ▼

حجـاب و   هـاي بـی   برخورد بـا سـلبریتی  سردار ایوب سلیمانی، درباره عملکرد پلیس در 

ـ چـه   در مقابله و برخورد با جرم مشهود در جامعـه «: مروج بدحجابی در جامعه گفته است

ـ بـراي پلـیس فـرد     در فضاي مجازي و چه در فضاي واقعی که در معرض دید عموم اسـت 

خاص  مهم نیست؛ بلکه فعل مهم است و اینکه فرد مشهور باشد یا مسئول یا مرجع گروهی

واقعیت ماجرا این است که بخش قابل توجهی از » .کند یا آدمی عادي باشد، هیچ فرقی نمی

ترویج بد پوششی در جامعه را که اکنون شاهد آن هستیم، بایـد زاییـده برخـورد متفـاوت     

ها در قیاس با افراد عادي جامعـه و همچنـین رفتـار     ها و نیروهاي مسئول، با چهره دستگاه

... وقتــی رســانه ملــی و! هــا دانســت اي کشــور در مواجهــه بــا ســلبریتی هفرهنگــی و رســان

هایی را که سبک زندگی و پوشش آنها کامالً متضاد و مغایر با فرهنـگ اسـالمی و    سلبریتی

زند و مدام آنتن زنده تلویزیون در اختیار این افراد  ایرانی است، قهرمان و افراد موفق جا می

گذرد، مشخص  ها می ملی به مدح و ثناي این چهره  نده رسانههاي پربین قرار گرفته و ساعت

است که پوشش و نوع زندگی این افراد در جامعه و به ویژه براي قشر نوجوان به یک الگو و 

چنینی براي جامعه ساختید و اجازه دادید هر نـوع   وقتی الگوهاي این! شود معیار تبدیل می

توانید گله کنید که چـرا پوشـش در سـطح     میپوشش و سبک زندگی را تبلیغ کند، دیگر ن

ها براي ترویج فرهنگ ایرانی و اسالمی بیش  اگر قرار است تالش! جامعه در حال تغییر است

هاي جوان و در سطح جامعه خود را نشان دهـد، بایـد    از پیش موفق بوده و در زندگی نسل

اي از عـزم   تـوان نشـانه   میهاي جانشین فرمانده ناجا را  گفته! این روند معیوب متوقف شود

البته نبایـد فرامـوش   . نیروي انتظامی براي این مهم دانست و امیدوار به تغییر این رویه بود

که متـولی حـوزه   ... کرد که نهادهاي فرهنگی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما و

نـر بـه   هـاي التـزام اهـالی ه    فرهنگ و هنر هستند، باید در حوزه مأموریتی خود چـارچوب 

  . تر بیان کرده و با جدیت آن را اجرا کنند قوانین را شفاف

  جزئیاتی از سفر هیئت فلسطینی به تهران           ویژه خبر ▼

سفر یک هیئت بلندپایه حماس به تهران  مهم ابعاد گزارشی انتشار با »االخبار« روزنامه

 اسماعیل« از نامه یک نیفلسطی هیئت محرمانه، دیدار این از پیش :نوشت و را بررسی کرد

 محور چهار دادند که تحویل اي خامنه العظمی اهللا آیت به حماس سیاسی دفتر رئیس »هنیه

 دوم، آن؛ با مقابله براي حماس راهبرد و منطقه براي »قرن معامله« خطرات نخست، .داشت

 سحما خوانش طرح؛ سوم، این برابر در منطقه کشورهاي ایستادگی نحوه از حماس تصور

 جریان از حمایت براي ایران از تشکر چهارم، آن؛ با مقابله سازوکار و اي منطقه تنش از

 خارج خبرنگاران و رسید پایان به عکاسان کار اینکه از پس» االخبار« گزارش به .مقاومت

 هیئت. شد اضافه جمع این به سپاه قدس نیروي فرمانده سلیمانی، قاسم سردار شدند،

 مورد سالح و آن روي پیش موانع و جنبش این نظامی ساختار در اتتغییر درباره حماس

 اگر کردند، اعالم و تأکید مقاومت محور اتحاد اهمیت بر حضار. گفت سخن خود نیاز

 یاري به مقاومت، هاي جبهه دیگر شود، انجام مقاومت محور هاي طرف از یکی علیه اي حمله

 کرد، اعالم داشت، قرار دیدار این جزئیات جریان در که کسانی از یکی .شتافت خواهند آن

 قلب در« حماس کردند تأکید اي خامنه العظمی اهللا آیت حضرت که بود این توجه قابل نکته

 هم حماس هیئت. »اسالم جهان جنبش قلب در نیز فلسطین و دارد قرار فلسطین جنبش

  .شود تتثبی مقاومت محور ضمن در حماس نقش شد سبب اظهارات این کرد، اعالم

 



 
  اخبار ▼

 دولت به جاي نگاه تولیدي نگاه توزیعی به اقتصاد دارد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اقتصاد کشور  نایب» هادي قوامی«

ها  وکار مناسب باشد و درآمد نفت براي ایجاد زیرساخت اگر فضاي کسب: رانتی است، گفت

در پی دارد و درآمد دولت به جاي نفت به بخش هزینه شود، تقویت بخش خصوصی را 

بر اساس این دولت با حمایت از بخش خصوصی موجب : وي افزود. شود خصوصی متکی می

در واقع، درآمد حاصل از فروش . بزرگ شدن و افزایش چشمگیر کارآفرینان جامعه خواهد شد

ها و پرداخت  زیرساختهاي جاري صرف شود؛ بلکه باید هزینه ایجاد  نفت نباید براي هزینه

هاي  هاي بنگاه اگر هزینه: قوامی در ادامه گفت. قیمت به بخش تولید شود تسهیالت ارزان

. اقتصادي و تولیدي افزایش و سود آنها کاهش یابد، نباید انتظار ایجاد کارآفرینی داشته باشیم

باید . اند کشور داشتهدولتمردان کشور به جاي نگاه تولیدي، نگاه توزیعی به اقتصاد : وي افزود

المللی صادر شود؛ زیرا از  فروشی، کاالها به درستی به بازارهاي بین ضمن جلوگیري از خام

  .شود اي صادر کردن چیزي نصیب کشور نمی فله

 !فرافکنی علیه نهادهاي قانونی براي توجیه ناکارآمدي

طلبان که  گذاري اصالح عالی سیاست طلب و عضو شوراي فعال اصالح» محسن رهامی«

طلبان با اعضاي شوراي نگهبان و مقامات رده باالي  مدتی است بر برگزاري جلسات اصالح

نظام تأکید دارد، با اعالم اینکه با اعضاي شوراي نگهبان جلسات متعددي را در روزهاي اخیر 

شان کند هم عرض  قبل از این خدمت آقاي مؤمن که خدا رحمتمن «: داشته است، گفت

گفتند چرا؟ گفتم خود . کردم که مسئولیت خیلی از مشکالت کشور که حل نشده با شماست

عالی از اول در شوراي نگهبان بودید و برخورد شوراي نگهبان باعث شده که مجلس از  جناب

و دوستان او علیه شوراي نگهبان در اظهارات رهامی » !برخی افراد دست اول محروم شود

... حالی است که در هیچ کشوري، مشکالت ناشی از ناکارآمدي دولت و شهرداري و پارلمان و

را به پاي قانون اساسی و نهادهاي ناظري مانند وزارت کشور یا دادگاه قانون اساسی 

  !نویسند نمی

  کوین نامه استخراج بیت ابالغ آیین

جمهور  شده از سوي معاون اول رئیس  هاي پردازشی رمزنگاري آوردهنامه استخراج فر آیین

هاي پردازشی رمزنگاري شده با قیمت  ابالغ شد و از این پس تعرفه برق استخراج فرآورده

قرار است از این . متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه خواهد شد

هده وزارت صمت باشد و با توجه به نیاز این پس اعطاي مجوز استخراج رمز ارز بر ع

هاي الزم از وزارت نیرو و وزارت  وکارها به برق و پهناي باند مناسب، باید تأییدیه کسب

هاي پردازشی  با قانونی شدن استخراج فرآورده. ارتباطات و فناوري اطالعات دریافت شود

خود را براي شناسایی ماینرهاي رسد وزارت نیرو باید اقدامات  شده، به نظر می  رمزنگاري

هاي پردازشی رمزنگاري شده با قیمت  نصب شده بیشتر کند تا تعرفه برق استخراج فرآورده

 .متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه محاسبه شود

  اش در قبال ایران امارات به دنبال بازبینی سیاست خارجی

اي با  م براي تغییر موضع امارات در جلسهگزارش داده است تصمی» آناتولی«خبرگزاري 

امیر دبی گرفته شده » راشد آل مکتوم محمدبن«عهد آن کشور و  ولی» زاید محمدبن«حضور 

ما باید «: گوید هاي ابوظبی می در این جلسه، امیر دبی با انتقاد صریح از سیاست. است

بسیار . کنیم یون دالر خرج میما روزانه صدها میل. سیاست خارجی خود را کامالً بازبینی کنیم

باید سیاست تهاجمی خود را «: دهد وي ادامه می» خب، در عوض چه چیزي عایدمان شد؟

شما به ایاالت متحده امید بستید که به ایران حمله کند، اما . هر چه زودتر کنار بگذاریم

اگر جنگی با  !زند وگو با ایران حرف می ترامپ حتی بعد از آنکه پهپادش ساقط شده، از گفت

گذاران خارجی،  ایران آغاز شود با فرود اولین موشک ایران در امارات متحده عربی همه سرمایه

  »!کنند حتی کارگران آسیایی هم از امارات فرار می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 صدور مدعی اي، نیجریه هاي روزنامه از کیدر حالیکه ی◄ 

 حرکت ریانج زکزاکی، رهبر ابراهیم  شیخ براي آزادي حکم

: زکزاکی اعالم کرد شیخ دختر .ه استشد نیجریه اسالمی

 هم اآلن همین تا بود و خواهد نظارت تحت شیخ همچنان«

 اصالً هم. است نداده را هند به سفر اجازه نیجریه حکومت

 به اند گفته بلکه شود، می آزاد زکزاکی شیخ که اند نگفته

 نیجریه به باید بیمارستان، از ترخیص و درمان محض

 نیجریه هاي دادگاه در دوباره شان پرونده آن از بعد. بازگردد

  ».شوند می محاکمه و بررسی

 مدیرعامل و صمت وزیر معاون »نیا صالحی محسن«◄ 

: گفت ایران صنعتی هاي شهرك و کوچک صنایع سازمان

 صنعتی هاي شهرك در کشور کوچک صنایع از اعظمی بخش

 حال در که هایی واحد دتعدا هستند، مستقر طیف دو با

 تعداد این از که است واحد 650 و هزار 43 اند، برداري بهره

 نفر هزار 710 اشتغال زمینه و هستند فعال درصد 77 حدود

 با فعال، غیر هاي واحد درصد 5/22 همچنین، .است فراهم

  .دارند قرار ها شهرك در نفر هزار 180 اشتغال زمینه

 با سایپا خودروسازي گروه ملمدیرعا »سلیمانی سیدجواد«◄ 

اسفند  از دولت کارکنان دادسراي پنجم شعبه بازپرس حکم

 .است شده الخروج ممنوع ماه شش مدت به گذشته سال ماه

 تشریح با نیز قضائیه قوه سخنگوي »اسماعیلی« به تازگی

 تشکیل پرونده: بود گفته سایپا ارشد مدیران بازداشت جزئیات

 متهم 25 پرونده این. اند گرفته قرار بتعقی تحت افرادي و شده

  .هستند بازداشت نفر شش که دارد

 لوازم فروش نمایشگاه کرمانشاه استان چندي پیش سپاه◄ 

 خوب استقبال با برگزار کرد که خانگی لوازم جمله از ایرانی

 در است، گفتنی .همراه شد سپاه بازنشستگان و کارکنان

 مناسبی براي تأمین هاي روش این گونه اقدامات فعلی وضعیت

 سپاه مراکز است؛ لذا برخی کارکنان هاي خانواده و مجموعه نیاز

 .اند هایی را برگزار کرده نمایشگاه چنین هاي دیگر نیز استان در

 و آموزش کمیسیون رئیس نایب »الشکی احمدي قاسم«◄ 

 اظهار پست، این احتمالی گزینه درباره مجلس تحقیقات

 به خانم یک است قرار دارم اطالع دهبن که طور آن: داشت

  .شود معرفی مجلس به پیشنهادي وزیر عنوان

  

  

   

  صبح صادق منتشر شد 909شماره 

»منطق یک دیدار و حمایت«خوانید؛  در سرمقاله این شماره می

گزارشی از روند مبارزه با فساد و مفسدان؛ عزم نظام جدي به همراه 

قصري شیرین براي  ؛واحد داصالحات و چالش راهبر ؛است

نه از پاسدار شهید مدافع و روایت همسرا استحکام بنیان خانواده

  ؛وطن

 آمده است؛  نیز »حذف صفر«پروند موضوعی 

هاي موافق و مخالف درباره اصالح پول ملی؛ اولویت  بررسی دیدگاه

 .یا پرستیژ
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