
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9511 شهريور 91 شنبهچهار 3535 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

؛ خود همین کار یک ماهیت سیاسی دارد. تبیین احکام اسالمی بود یک هدف اصلی و بزرگ برای ائمه،

 و مزدها به قلم و گیردمی انجام خالفت و سلطنت دستگاه تحریک با ریفتحدانیم یعنی وقتی که ما می

 علیه کسی اگر که است طبیعی ،کنندمی تحریف ،حکمرانان و سالطین خاطر برای عالم، مزدورهای

 (32/10/0231) .داده انجام سالطین و حکام آن سیاست برخالف کاری یقیناً بکند، اقدام هاتحریف آن

 نظيرکم رکورد                    روز حرف▼

رسانی به در پی تکمیل و تحویل فازهای دوم و سوم پروژه آب 

روستاهای غیزانیه اهواز و سرعت باالی اجرای این پروژه و رفع 

مشکل آب این منطقه، سردار سرلشگر پاسدار حسین سالمی، 

دانی از اهتمام فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با قدر

االنبیا)ص( در این جهادی و انقالبی قرارگاه سازندگی خاتم

خدای بزرگ را شاکریم به فرزندان ملت ایران در »عرصه گفت: 

االنبیا)ص( سپاه پاسداران انقالب اسالمی و قرارگاه حضرت خاتم

الشأن انقالب اسالمی، عظیم توفیق داد در لبیک به مطالبه رهبر

زدنی، کاری که باید طی چندین ماه صورت با سرعتی مثال

خونگرم،  روزه، دغدغه مردم 3۲پذیرفت، در یک مدت کوتاه و می

رسانی مؤمن، مقاوم، مجاهد و فهیم خوزستان، با اجرای پروژه آب

نظیر در اجرای به روستاهای غیزانیه اهواز، مرتفع و یک رکورد کم

 «رسانی رقم زده شود.های آبپروژه

بهترین روش برای رضایتمندی مردم که  يلي:نکات تحل

رسانی نعمتان نظام اسالمی هستند، توسعه و تعمیق خدمتولی

هم با سرعت و های اجرایی و نهادی، آندلسوزانه توسط دستگاه

 -3دقت باال است که باید سرلوحه متولیان امر قرار گیرد. 

و بنیاد  االنبیا)ص(افزایی، تعامل گسترده بین قرارگاه خاتمهم

های استانی در اجرای فازهای دوم مستضعفان و سایر مجموعه

اتیلن لوله پلی کیلومتر خط انتقال 21و سوم این پروژه که شامل 

های نکته کلیدی است که بسیاری از پروژهدهنده این بود، نشان

جهادی  توان با همین شیوه تعاملی، همراه با روحیهتمام را مینیمه

مسئولین و متولیان امر با  -2به سرانجام رساند. و در وقت کم 

دستانه، نباید بگذارند که تقاضاها و مطالبات واقعی اقدامات پیش

مردم تبدیل به اعتراض و انتقاد شود و پس از امنیتی شدن فضا و 

 دار شدن افکار عمومی، در فکر عالج و چاره کار بیفتند.جریحه

کشور ما بحران آب به  نزدیک به دو دهه در نکات راهبردی:

مداران تبدیل شده است. ای مهم برای مردم و سیاستمسئله

خشک، کشور ما به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه

سو و رشد جمعیت منابع آبی کم و کاهش نزوالت جوّی از یک

و توسعه کشاورزی و صنعت از سوی دیگر، سبب شده اگر 

یت آب انجام نگیرد گذاری مناسبی در جهت مدیرسیاست

یابد. در این وضعیت حل بحران آب های آبی گسترش میتنش

های اصلی کشور باید موردتوجه کافی و عنوان یکی از اولویتبه

های منسجم و مشخص در زمینه جدی قرار گیرد. سیاست

های مدون جویی اصولی همراه با برنامهدرک بحران آب و چاره

واهد شد تا وضعیت منابع آبی و قابل عملیاتی شدن باعث خ

 کشور بهتر و تبعات آن کاهش یابد. )نویسنده: علی قاسمی(

 آموزانسخني با والدين دانش                      گزارش روز▼

ها خواست که فرزندان خود را به مدرسه شد و دولت از خانواده ییاما بازگشا ،یاریهرچند اخت مدارس

 کرد. جادیا هاخانواده نیدر ب یادیز ینگراندل یبفرستند. موضوع

مهم  اریبس تیما دو اولو»گفت:  وپرورشآموزش ریوز «ییرزایم یمحسن حاج» -0 :یخبر گزاره

ا را یدر دن اتیدوم هم تداوم آموزش است. تجرب تیو اولوسالمت دانش آموزان است  ،یکه اول میدار

 یآموزش چیههفته قبل مدارس باز شده است.  کیاز  یجنوب شرق یای. در آسمیکنیم یهم بررس

 دیجد یلیچون اصل بر حضور دانش آموزان در سال تحصنخواهد بود.  یآموزش حضور نیگزیجا

 است. یپروتکل باشد، اصل بر آموزش حضور یهر جا امکان اجرا نیهم یراب ،است

و مشکالت  هاتیمحدود ،یکنون طیشرابرای درک درست از ی چند توجه به نکات: یراهبرد تانک

مان فرزندان -0 ؛است تیحائز اهم هاخانواده، از سوی مدارس ییدر بازگشا وپرورشآموزشوزارت 

 یبرخ یکاراز کم مانیهایو دلخور رادهاینقدها و ا میکن یسع .رندیپذیو اثر م شنوندیما را م یهاحرف

مالحظه ما  نیترمهم دیمان بافرزندان یسالمت روان -3. مینده انتقالمان را به فرزندان یدولت نیمسئول

 جادیا یبرا، رونیازا. تخریب کندرا  هاآنروانی  تیامن، نباید ما هر چه که هست یهایریگباشد و جهت

متخصصان امر  -2. میده حیتوض هاآن یبراخانه و مدرسه را  یفضا دیبا ،فرزندان یو روح یفکر تیامن

ها مختلف از بچه یها... را به بهانه تفکر، ابتکار و شجاعت، استقالل، یطال؛ ندیگویو آموزش م تیترب

نه آنکه آن  ،ردیها بگرا از بچه یباشد که هرگونه ترس یبه صورت دیما با توضیح وضع موجودپس  ؛دیرینگ

به  نیکمک والد ،امیا نیدر ا میو از خود بپرس میریبگ اصلهاز نقد دولت ف یکم -1دهد.  شیرا افزا

آن را به  یهاو برنامه یبهره گرفتن از امکانات مختلف مجاز قهیطر -۲ باشد؟ دیچگونه بامدارس 

عادت دادن دانش  -3. میباش هاآنش با آرامش و محبت کنار و در هنگام آموز میان آموزش دهمفرزندان

 ... و حیتفر دن،یو زمان خواب هیاز درس خواندن گرفته تا تغذ ؛یریادگیآموزان به برنامه منظم آموزش و 

 ،موضوع نیپس با درک ا ،بخوانند سدر تیفینتوانند با ک یمجاز یفضا قیها از طربچه یبعض دیشا -7

سرپرست،  کیدر قامت  -8. میها را از دستور کار خارج کنو ترس از عقب ماندن بچه یریادگیعجله در 

 (یخاتم نیحس دی: سسندهی)نو .باشیم آموزماندانشدر کنار و معلم صبور  ریدوست، مد

 های داخلي«شارلي ابدو»توهين به مقدسات در           خط تحریف        ▼

از  یاکرم)ص( موج برامیبر ساحت مقدس پ «ابدو یشارل» یهفته گذشته جسارت روزنامه فرانسو

کشور  یداخل هایرسانه یبررسبه وجود آورده است.  رانیمسلمانان و ملت ا نیدر ب یاعتراض و ناراحت

 یدارد که ضرورت نظارت جد ینیبه اصول و مقدسات د ،مشابه هاییجسارت یاز تعدد باال تیحکا زین

گذشته  یهادر ماه زیابتکار ن طلباصالحنمونه، روزنامه  ی؛ براشودیاز گذشته احساس م شیب هاآنبر 

 ینیمع یهاکه مکان میو معتقد باش مینسبت ده ییهارا به مکان یقدرت شفادهندگ نکهیا»نوشته بود: 

قائل  یعیمافوق طب یهاقدرت هاآن ینند و برارا درمان ک هایماریب توانندیشفادهنده هستند و م

در  -32مرداد  -عضو حزب منحله مشارکت «یبیحب ینجفقل« »است. یااسطورهاز تفکر  یانمونه ،میباش

شما : »گفته بودو  هخواند بازدهیبو  هودهیب ی)ع( را کارنیامام حس یبرا یعزادار زیبرانگتأمل یاظهارنظر

بازده  شود؛یها خرج معاشورا چقدر پول امیا نیدر هم ؟دیکنیمچقدر خرج  زهایچ یبعض یساالنه برا

 نیتوهبارها  طلباصالح یتندرو فیط .«!شودیو تمام م کنندیم هیچقدر است؟ دو نفر گر اشیفرهنگ

 تظاهرات کرد توانیمخدا هم  هیعل یحت»به ائمه اطهار و مقدسات را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ 

 ی)رجبعل خود را از مردم گرفته است تیمشروع هی)ع( مانند معاو یحضرت عل»، «اصغرزاده( می)ابراه

 دیجد یخدا» ،«(یسحاب اهللعزت) بدون نظارت مردم در معرض انحراف هستند نیمعصوم»، «(یمزروع

است، اگر کشته  نیآفرخشونتفرهنگ شهادت »، «سروش( می)عبدالکر گذشتگان متفاوت است یبا خدا

 یاحکام قرآن متناسب با زندگ»، «سروش( می)عبدالکر شودیمشدن آسان شد، کشتن هم آسان 

 فیاز جسارت ط یتنها بخش و... («ی)محمد خاتم ستیقابل استناد ن ام یبرا میاست، قرآن کر یالهیقب

 .استبوده به مقدسات و ائمه اطهار)ع( اخیر  یهاسالو  هاماهطی  طلباصالح یتندرو



 

  

 اخبار ▼

 !اسالم پيامبر و قرآن به اهانت پرده پشت

 اهانت سیر ،بغاص اسرائیل با عربی متحده امارات روابط سازیعادی با زمانهم اخیر هفته دو یکی در

 عقاید به احترام دارداعیه و عقیده آزادی حامی غربی کشورهای در اسالم گرامی پیامبر و قرآن به

 ،شودنمی محکوم غربی حاکمان توسط رفتارها این تنهانه و گرفته شدت ،بیان آزادی عین در دیگران

در فرانسه که . زنندیمگره  بیان آزادی بهبه مقدسات مسلمانان را  هانیتوهاین نوع  تمام وقاحت با بلکه

 نویسنده «گارودی روژه» ،کندیماین کشور آن را مهد آزادی بیان در دنیا توصیف  جمهورسیرئ

 کرده توهین صهیونیزم اعتقادات به چراکه ،شودیم سال ده و حکم او نویسدمی هولوکاست از فرانسوی

 نظر به! شودمی متفاوت استانداردها ،شودمی توهین مسلمان میلیاردها اعتقادات به که اینجا اما !است

 فرمودند، انقالب بصیر دیدبان که گونههمان ،مسلمانان مقدسات به توهین خط پرده پشت رسدمی

رژیم  با امارات روابط سازیعادی و فلسطین موضوع ازجمله و منطقه مهم مسائل از مسلمانان غفلت

 خارج شدید فشار زیر از امارات ،مثل فرانسه ییدرجا اسالم دنیای حواس درگیر شدن با تا است اسرائیل

 (شایسته مهدی) .شود سپرده فراموشی به رژیم صهیونیستی با امارات رابطه موضوع و شده

 اين بار از سوی فائزه هاشمي! ،يينمامظلومژست 

روزنامه  در مصاحبه با 88فتنه  نو از دستگیرشدگادختر مرحوم هاشمی رفسنجانی « یفائزه هاشم»

بینم و ای متن را میبا آنکه در هر مصاحبه ...مچیز هستالهمهمن ممنوع» :ه استگفت همشهری

البداهه حرف فی شود، وای به اینکه در فضای مجازیجنجال می همهنیاکنم، باز سانسور و اصالح می

معاند  یهارسانهوی همواره پای ثابت مصاحبه با  این ادعا در حالی است که«. مشواعدام می حتماًبزنم. 

از جریان برانداز و  صراحتاًضمن توهین به نظام و مقامات عالی کشور،  هامصاحبهاست و در این 

سانسور  بدون وی همیشه یهامصاحبه و کندیمحمایت  درشتدانهو مفسدان محکومین امنیتی 

یت دیدار داشته و تصاویر آن ئدین بار با فعالین فرقه ضاله بهافائزه هاشمی تاکنون چن .شودمیمنتشر 

در کف خیابان، فتنه گران را به تشدید  88وی در فتنه  .در فضای مجازی منتشر شده است

به  وی حالنیباا .آتش بیار معرکه بود 88و به عبارتی در فتنه  کردیمتشویق و ترغیب  یساختارشکن

 و داشته حضور آبادسعادت نینشانیاعاکنون در دفتر خود در منطقه « نظام صدرسعهرأفت و »جهت 

 با دیگر روز و کندیم فحاشی کشورش مردم و نظام به و کرده مصاحبه ضدانقالب یهاسانهر با روز یک

 .ردیگیم یینمامظلوم ژست و کرده مصاحبه داخل در طلباصالح یهارسانه

 !انقالبي هاینيرو برخي پنداری شاقول خود

 اظهارنیروهای انقالبی از در بین برخی  هاسلیقگیکج از تأسف ابراز با مایصداوس سابق رئیس ،یضرغام

 مرزبندی دنبال به ارزشی هاینیرو ترینانقالبی امروز. ندارد پایان ها،خودی دایره کردن تنگ»: داشت

 با مدارا و وگوگفت. شودمی حل راحتیبه همدلی و وگوگفت با که عناوینی سر بر همآن هستند؛ هم با

 حداقلی هماهنگی و نفرت و کینه کاهش با ،سوءتفاهم رفع به تواندمی نظام درون منتقدان ترینجدی

 که دانست بدی عادت را پنداری شاقول خود لگرا،اصو فعال این .«شود منجر نظام اهداف پیشبرد برای

 در و امبوده هارویش هایریزش نگران همیشه»: افزود و اندشده دچار آن به انقالبی هاینیرو برخی

 «.امادهد هشدار آن به نسبت انقالب جبهه درونی جلسات

 یاهستهمصمم در ارتقاء تکنولوژی  ،ايران

 امنیت کمیسیون نشست حاشیه در اتمی انرژی سازمان رئیس و جمهورسیرئ معاون صالحی اکبرعلی

 در ایران برجامی تعهدات کاهش هایگام بررسی خصوص در مجلس خارجی سیاست و ملی

 کارهای اولیه مرحله در بریم؛می جلو را کار مرحله دو در»: داشت اظهار فردو، و نطنز هایسایت

 پیشرفته سانتریفیوژهای تولید هایسالن یکسری مقدماتی یاندازراه و تجهیزات تأمین در را مقدماتی

 بلندمدت اقدام به وی «.بود پیشرفته سانتریفیوژهای به مربوط زدند که سالنی چراکه ،میاکرده شروع

 و خبیثانه واقعاً  اقدام به توجه با»: گفت و کرد اشاره راستا این در اتمی انرژی سازمان دیگر

 در ابعاد همه در فراگیرتری و تروسیع ،ترمدرن سالن شد گرفته تصمیم دادند، انجام که ایخرابکارانه

 «.است شده شروع هم و کار شود تأسیس نطنز، اطراف همان ،کوه دل

 کوتاه اخبار ▼

 روزنامه /بزند ضربه هااسرائيلي به چگونه داندمي سيد مقاومت ◄

 اسرائیل رژیم ارتش که نوشت آحارانوت یدیعوت زبان یعبر

 نیروهای از یکی شهادت به لبنان اهللحزب پاسخ بیم از نانهمچ

 الکس» .بردمی سر به باشآماده حالت در سوریه، در خود

 ارتش که نوشت گزارش این در صهیونیستی نویسنده «ویشمن

 نصراهلل، حسن سید که است عقیده این بر همچنان اسرائیل رژیم

 .است سربازانش کشتن و رژیم این ارتش از امانتق به مصمم

 جمهوررئیس /خواند «کشآدم» را آمريکايي معترضان ترامپ ◄

 دآلوخواب جو آنچه یعنی ،جومسالمت معترضان» :گفت آمریکا

 آدمکش هاآن .نیستند گویند،می هادموکرات و (بایدنجو )

 توسط که دهدمی رخ شهرهایی در اتفاقات این همه و هستند

 دولت از و بگیرید تماس من با .شوندمی اداره هادموکرات

 چند ظرف را شما مشکالت ما کنید. کمک درخواست فدرال

 «.کرد خواهیم حل دقیقه

 دولت سخنگوی ؟!/رسديم بورس داد به ملي توسعه صندوق ◄

 درصد یک ملی توسعه صندوق آینده هفته اول از»: اعالم کرد

 گذاریسپرده بازار تثبیت صندوق در را خودش سرمایه از

 یشورا .داشت خواهد بورس بر ثبتیم ریتأث که کرد خواهد

 موضوعات حل برای ایالعادهفوق جلسه شنبهپنج بورس یعال

 «.داد خواهد تشکیل مختلف

ی خودرو قیمت گذشته هفته یکطی  /الکچری شدهم  پرايد ◄

 هابررسی .است یافتهافزایش تومان میلیون 01 تا 02 حدود پراید

 ایرانی درآمدکم ایهدهک هایخانواده 33 سال در دهدمی نشان

 این اما ؛بخرند پراید یک توانستندمی خود ماه 33 تا 02 اندازپس با

 .است رسیده ماه ۲1 تا 21 به امسال شهریور در زمانمدت

 عضو «نادری» /يتيدو تابع مديران انتصاب ممنوعيت تصويب ◄

 یا انتخاب ممنوعیت طرح»: خبر داد مجلس آموزش کمیسیون

 با مرتبط و مضاعف تابعیت دارای مدیران و مقامات انتصاب

 «.رسید تصویب به خارجی کشورهای

مشاور  «آشنا نیالدحسام» /!پناهيان وارد نيست ی برنقد ◄

با اشاره به انتقادهای اخیر به  ییتئتودر  یجمهورسیرئ

دانستن این نوع  رشیپذرقابلیغو  پناهیان االسالمحجت

شیوه تأمین زندگی واعظ و منبری و مداح با » :نوشت انتقادها،

کارمند و کارگر و کاسب متفاوت است. بانیان مجالس مذهبی، 

، درمان یا حتی زندگی و وآمدرفتهای گاه بخشی از هزینه

کنند. این امر عیب نیست؛ جدید، مسکن وعاظ را تأمین می

 .«عجیب یا اختصاصی هم نیست

که  یفرد صحبت کردن از عیب :(53سياسي )سؤال احکام  ◄

تراشیدن دانند، )مثالً د دیگران بدانند و یا همه میرابایی ندا

در موردی که فرد ابایی از بیان : پاسخ چه حکمی دارد؟ (محاسن

ولی در مواردی که همه ، رد، طرح عیب جایز نیستمعایبش ندا

 دانند، اشکال ندارد.می


