
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی نت سیاسیمعاو) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 اسفند 21 شنبهدو 4781 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

در ملت  مانیو ا ياوست، وجود روح شجاعت، فداکار یآنچه که مانع دشمن و اعمال دشمن

  و در مقابل که دل از خانه و خانواده کندند  میهست يزیعز دانیشه ونیتا ابد مد ...تاس

  .غرب و شرق و ارتجاع منطقه بود تیسپر کردند که مورد حما نهیس یثیدشمن خب

)12/10/96( 

  
  !مبارك هاي فرصت            روز حرف ▼

سازي براي  تکانی و آماده پایان سال که در ایران با خانه

استقبال از فصل تحول و بهار مصادف است، روزهاي پرکاري 

 مجلس تخصصی هاي کمیسیون جاري هفته را براي جلسات

 مشکالت درباره جمهور رئیس از نماینده 101 سؤال بررسی با

 طرح استیضاح بررسی همچنین و اعتباري و مالی مؤسسات

و  اجتماعی رفاه و کار تعاون، شهرسازي، وزیر و راه وزراي

   .کشاورزي رقم زده است جهاد

و  »ربیعی علی« ،»آخوندي عباس«فردا و پس فردا، 

شوند تا با پاسخ به  در مجلس حاضر می »حجتی محمود«

ملکردهاي ها و انتقادات نمایندگان از رویکردها و ع پرسش

 جلسات اگر. هاي تحت مدیریت خود دفاع کنند حوزه

 هاي استیضاح تعداد شود، برگزار وزیر سه هر استیضاح

 که رسد می هفت عدد به روحانی، دولت دو کابینه اعضاي

 .است آخوندي نام به آن استیضاح سه

هاي خبري و تحلیلی این طرح پرسش و  حاشیه

نمایندگان خانه ملت  استیضاح که از سازوکارهاي قانونی

براي انجام مأموریت نظارتی مجلس شوراي اسالمی است، 

از متن آن بیشتر بوده و این روزها با طیفی از اقدامات 

اثر کردن طرح سؤال  گرانه براي بی هاي البی فشرده از تالش

و استیضاح تا سیاسی و غیر مصلحتی خواندن آن در داخل 

اي و سیاسی  حوزه رسانهمجلس و بیرون از آن به ویژه در 

این در حالی است که مجلس وفق قانون . ایم رو بوده روبه

اساسی، حق دارد هر گاه الزم دید و مبتنی بر ادله روشن و 

متقن از مسئوالن دولت سؤال کند؛ از این رو بسیاري از 

اقدامات انجام شده نه با شأن مجلس و دولت جمهوري 

  .رضایت مردم استاسالمی همخوانی دارد و نه مورد 

اگر از ایجاد تردید در عزم نمایندگان با گفتن اینکه 

تردید در رأي اعتماد به وزرا پس از شش ماه به مصلحت 

نیست از سوي رئیس دولت در جلسه دیشب بگذریم، آقاي 

روحانی حرف درستی زد که گفت سؤال و استیضاح حق 

قع وا. نمایندگان و فرصتی براي تبیین خدمات دولت است

ها  پاسخ و ها مطلب هم همین است و کمترین اثر پرسش

ارتقاي آگاهی مردم از وضعیت و ترمیم و افزایش اعتماد به 

سیستم دولتی و دیگر قواي حاکمیتی است که حوادث 

وآمدها  این رفت .است دیده آسیب حدودي تا داد نشان اخیر

گیري را ایجاد کرده و مردم را به  پویایی در امر تصمیم

بنابراین خوب است با . کند یگیري جدي امور امیدوار میپ

این کار متضمن . صبوري اجازه دهیم امور قانونی جلو برود

ـ 2 ،کارآمد مجلسنظارت ـ 1فرصت است؛  سهایجاد 

  .    تبیین خدمات دولت ـ3 و اعتمادآفرینی براي مردم

  

 علیه جریان انقالبی                       گزارش روز▼ 

خواستید  می«با این تیتر که » آفتاب یزد«در مصاحبه با روزنامه » زیباکالم صادق«

اینکه یک تعرض نمایشی چند ساعته با «: گفت» معترضین به گلوله بسته شوند؟

کند بخشی از  کاران مواجه شده، بار دیگر ثابت می هاي زیادي از سوي محافظه واکنش

را جهت اهداف و اغراض سیاسی خود تفسیر اي  مخالفان دولت منتظر هستند تا هر حادثه

خواهد روابط خوبی میان ایران و کشورهاي  بدیهی است این جریان نمی. و تبیین کنند

غرب شکل بگیرد و به دنبال تیره و تار کردن روابط ایران و بریتانیا هستند و به همین دلیل 

در سطحی تعدیل شده  است که خیلی زود انگشت اتهام را به سمت دولت انگلیس بردند یا

کاري کرده یا به عمد از چنین تعرضی  کنند که پلیس لندن کم روي این مواضع تأکید می

مند  برخی عالقه. اي نگاه ضد غربی بسازند خواهند از هر حادثه آنها می. حمایت کرده است

زیباکالم » .بست بودند پلیس انگلیس در همان لحظه اول معترضین را به گلوله می

مدعی شده است، تعرض چند ساعته به سفارت ایران به انگلیس ربطی نداشته و ین همچن

اظهارات و هجمه به جریان  این. بین دو کشور تأثیرگذار باشدنباید این اتفاق در روابط 

در حالی است که همین  کار براي نیروهاي انقالب و به کار بردن تعبیر محافظه انقالبی

س از اتفاقات سفارت انگلیس و حوادث سفارت عربستان در ها پ ها و همین چهره رسانه

اقدامات  تهران در قامت حامی آن کشورها ظاهر شدند و با اینکه قاطبه نیروهاي انقالبی آن

زیباکالم و تا این اقدامات مشخص کند  ، شروع به جنجال کردندرا اشتباه خوانده بودند

از آنها . علیه نیروهاي انقالب سخن بگویند اها هستند ت ترین بهانه قطارانش دنبال کوچک هم

هاي  کند بدعهدي فرقی نمی! خواهند علیه جریان انقالبی استفاده کنند می یهر اتفاق

ها و جنایت خیابان پاسداران باشد، حمله به سفارت  آمریکا و غرب در برجام باشد، آشوب

نافع ملی را پاي آن قربانی ایران در لندن باشد یا هر اتفاق دیگر، هدفی که حتی حاضرند م

مثابه حمله  که بهرا پیش چشم پلیس انگلیس قی مانند حمله به سفارت ایران کنند و اتفا

  ! به خاك ایران است، نادیده بگیرند

  ایران اي هسته برنامه توقف براي صهیونیستی طرح افشاي  ویژه خبر▼ 

 تبدیل از جلوگیري ايبر صهیونیستی رژیم درباره طرح گزارشی در »پولتیکو« نشریه

 موساد رئیس راست دست »تامیر پاردو«: نویسد می اي هسته قدرت یک به ایران شدن

 گزینه سه آن برابر در است، اي هسته قدرت کسب حال در ایران که شرایطی در ،گوید می

 در سیاسی مراتب سلسله ـ اقناع3ایران،  در رژیم ـ تغییر2ایران،  تصرف ـ1: نداریم بیشتر

 توقف که است سودي از بیشتر خیلی اي هسته برنامه ادامه هزینه که ران، به این منظورای

 غیر ایران علیه دوم و اول گزینه: نویسد می ادامه در پولتیکو. رساند می ایران به برنامه این

 و ایران بر فشار افزایش طریق از که ماند می باقی سوم گزینه تنها و است واقعی

 رئیس »داگان میر« همچنین .شد منجر خواهد ایران تسلیم به آشکار و مخفی هاي عملیات

 هزینه ارزش اي هسته برنامه بگیرد نتیجه ایران که زمانی تا گوید می خالصه طور به موساد

 برسانیم اي نقطه به را کشور این و ببریم کار به آن علیه متعددي ابزارهايباید  ندارد، دادن

 ارائه راهکار پنج موساد رئیس نکند به این منظور پیدا دست اي ههست سالح به آسانی به که

 در ها اقلیت از حمایت اقتصادي، هاي تحریم المللی، بین و دیپلماتیک سنگین فشار: دهد می

 به ایران دستیابی از ممانعت رژیم، تغییر براي آنها به کمک و اپوزیسیون هاي گروه و ایران

 خرابکاري مانند مخفی عملیات در نهایت و اي هسته برنامه نیاز مورد خام مواد و تجهیزات

 .برنامه این با مرتبط کلیدي هاي شخصیت ترور و اي هسته تأسیسات در

 



  

  اخبار▼ 

  رفتارهایی از یک جنس

 آن از حاکی متواتر خبرهاي« :نوشت »جوان« روزنامه مدیرمسئول »گنجی عبداهللا«

 حضور نظام مصلحت تشخیص مجمع پی در پی جلسه سه در قوه سه سران که است

 جلسات در آنان حضور نیافتن که آید برمی چنین اخبار از هم و ها  تحلیل از هم. اند نیافته

 آنان هماهنگ و منظم حضور عدم علت اگر .است نژاد احمدي حضور به اعتراض در مجمع

 منطق از عیناً شما گفت باید است، جلسات این در نژاد احمدي حضور چرایی به اعتراض در

 با نژاد احمدي .اید کرده پذیرش قابل و توجیه را وي منطق یا اید برده بهره نژاد احمدي

 حتی و کند می هجمه آنان به قضا دستگاه خصوصاً و قوا رؤساي با مسائل سازي شخصی

 چه وي سخنان درباره) رهبري( قضا دستگاه رئیس کننده منصوب که نیست مهم برایش

 منصوب مجمع در را نژاد احمدي رهبري چرا که معترضند قوه سه سران اگر .دارد نظري

 نظر صرف مجمع در خود تأثیر و حضور از دلیل همین به و کند نمی اخراج چرا یا نموده

  ».کنند می فکر نژاد احمدي مانند نیز آنان کنند، می

 اعتراف به اولویت نداشتن رفع حصر

، به نقل از »اصالحات اساسی، رفع فقر است«ان در مطلبی با عنو» آرمان«روزنامه 

حصر  هایی حتی مانند رفع  براي مردمی که نان شب ندارند، دغدغه«: نوشت» عبداهللا نوري«

خانه دارد، اولویت  است، هیچ کس انتظار ندارد کسی که چند جوان بیکار در  کمتر مطرح    

سخنگوي دولت اصالحات هم » زاده عبداهللا رمضان«گفتنی است، » .رفع حصر باشد اولش   

اگر از هزار خانواده «: آذرـ در دانشگاه شریف گفته بود 18ـ  در مراسم روز دانشجوي امسال

هایش را بپرسیم، قطعاً بین رفع حصر و رفع بیکاري به رفع مشکل بیکاري تأکید  اولویت

امید در توئیتی  در مرداد ماه سال جاري محمود صادقی، نماینده فراکسیون اما» .کند می

وي در این . که بیشتر به شوخی شبیه بود، خواسته اصلی مردم را رفع حصر معرفی کرد

منتظر بودم از ... در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، مالیر، همدان، اصفهان و«: توئیت نوشته بود

  ».شکوه کنند؛ اما رفع حصر خواسته اصلی بود... ریزگردها، فقر، بیکاري و

  !شود ات روسی به انگلیس ممنوع میورود مقام

 ممنوعیت هستند درصدد انگلیس مقامات :نوشت گزارشی در »تلگراف« انگلیسی روزنامه

 وزیر جانسون، وریس: این روزنامه افزود. بگیرند نظر را در روسی مقامات برخی براي ویزا

 »ماگنیتسکی یحهال« انگلیسی نسخه اند کرده موافقت انگلیس کشور وزیر راد، اَمبر و خارجه

 مرتکب که بشر حقوق ناقضان عنوان به روسی 49 نام انگلیس، طرح در. کنند ارائه را

 به ورود براي ویزا دریافت ممنوعیت که دارد وجود اند، شده قتل و شکنجه جمله از جرایمی

. کند ورتر شعله را مسکو و لندن میان ها تنش تواند می طرح این. داشت خواهند را بریتانیا

 به را اي الیحه آرا، اتفاق به آمریکا سناي کمیته میالدي، 2012 سال گفتنی است، در

 وکیل »ماگنیتسکی سرگئی« مرگ دلیل به روسیه مقامات علیه آن طبق که کرد تصویب

  .شد تحمیل مسافرتی  ممنوعیت و اقتصادي هاي تحریم ،2009 سال در روسی

  دارند دوست را ایران دل اعماق از جهان شیعیان

را  ایشان سیاسی هاي نگاه سخنانی، در سیستانی اهللا آیت نماینده شهرستانی، سیدجواد

 اهللا آیت اهتمام خصوص در: گوید و درباره دیدگاه ایشان در زمینه ایران میتبیین کرده 

 همیشه. اصرار دارند بر وحدت همیشه ایشان بگویم، باید ایران مسائل به سیستانی

 را خود قدر هم ایرانی آقایان متأسفانه. نشود ایجاد اختالف که است بوده این شان صحبت

 شیعه باید حاکم که شده تصریحاش   اساسی قانون در که کشوري تنها اکنون. دانند نمی

 است، شیعه از وزیر نخست شد توافق عراق در که است درست. است ایران باشد، عشري اثنی

 مسئولیت تقسیم طوایف بین و شده توافق لبنان رد که همچنان. نیست خبري قانون در اما

 و ها ایرانی به و دارند دوست را ایران دل اعماق از جهان شیعیان دیگر. است گرفته صورت

  .مندند عالقه سرزمین این

  

  کوتاه اخبار ▼

 دوره در فرهنگی میراث سازمان رئیس احمدزاده،◄ 

 نژاد، دياحم دولت پایانی سال دو در: نژاد گفته است احمدي

 اگر آخر، سال دو در بقایی. بود شده آخر و اول نفر بقایی

 معاون یک تقریباً رسمی، غیر مثالً جمهور رئیس یک نگویم

 که تصمیمی هر و بود شده قدرت پر اجرایی معاون و اول

 متأسفانه و داد می انجام و گرفت می خواست، می دلش

 فقر و ریکتئو فقر نظري، فقر اطالعاتی، فقر دچار ایشان

  . بود تجربی

 برگزاري به مانده روز دو فاصله در راه وزیر آخوندي، عباس◄ 

داده  قرار حمله آماج را خود منتقد نمایندگان استیضاح، جلسه

کرده،  منتشر خود کانال در که مطلبی طی وي. است

 ایجاد و فضا کردن متشنج به را کننده استیضاح مایندگانن

در حوزه  وکار کسب تهدید و اییاجر دستگاه در ثباتی بی

 مراحل طی بدون را خود استیضاح و کرده متهم ونقل حمل

  !است خوانده حقوقی عرف پذیرش مورد

 قانون در: اسالمی گفت مؤتلفه حزب دبیرکل حبیبی،◄ 

 کارمند توانند نمی اینها وجه هیچ به که داریم ها دوتابعیتی

 باالي قاماتم در آنها از برخی است چگونه. باشند دولت

 شده است، گفته دوتابعیتی قانون در. اند کرده خوش جا کشور

  .باشند چیزي مالک ندارند حق و شود مصادره باید آنها امول

 قضایی و حقوقی کمیسیون عضو کواکبیان، مصطفی◄ 

ها  ها و رسانه پایگاه از بعضی در متأسفانه: گفت مجلس

 از عضیب انگار که دهند می جلوه جوري را استیضاح

 مجلس حق استیضاح. دارند خواهی باج قصد نمایندگان

  .است قانون حاکمیت دنبال به مجلس و شوراي اسالمی است

 زمامداري دوران در«: نوشت آي ایست یدلنشریه م◄ 

 منطقه در ثباتی بی منبع عربستان سلمان، محمدبن

 پادشاهی این نکند، تغییر اوضاع اگر و بود خواهد خاورمیانه

 و کامل تأیید با انگلیس بنابراین پاشید، فروخواهد مه از

  ».کند می بازي آتش با واقع در سلمان، محمدبن پرشور

 که آمریکا جمهور رئیس نزدیک یاران از »پمپئو مایک«◄ 

 سازمان ریاست به ترامپ جمهوري ریاست اول ماه همان

 است کرده اعتراف حاال شد، منصوب مرکزي اطالعات

 کاخ به »ترامپ دونالد« ورود به منجر خاباتانت در ها روس

  .اند کرده دخالت سفید،

 و مازاد دارایی  واگذاري اینکه بیان با اقتصاد وزیر◄ 

 تومان میلیارد هزار 10 به تاکنون دولتی هاي بانک غیرمرتبط

 هاي مزایده از یکی واگذاري با: کرد عنوان رسیده،

 ها واگذاري عطف نقطه آینده، روز چند در سازي خصوصی

  .شد خواهد آغاز

 خود توئیتر در لندن در ایران سفیر نژاد، بعیدي حمید◄ 

 وي شیرازي جریان اصحاب از قزوینی مرعشی حسین :نوشت

  .است کرده تهدید لندن در قتل به را


