
  

  

  

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

  1396 مرداد 18 چهارشنبه 4636 شماره ـبیستم سال 

  

  

   )لعالیا مدظله(اي  امام خامنه

است که  نیا اش یمعن. است زیخودجوش و تم یکار فرهنگ يمعنا  به اریآتش به اخت

ببرند، منافذ  شیفکر و همت، کار را خودشان پ شه،یدر تمام کشور، صاحبان اند

 )5/4/96.(را بشناسند یفرهنگ

  
  تغییرات کابینه                   روز  حرف ▼

با برگزاري مراسم تنفیذ و تحلیف، آقاي حسن روحانی 

جمهوري دولت دوازدهم فعالیت خود را  در جایگاه ریاست

اولین گام در این مسیر معرفی اعضاي کابینه . آغاز کرد

 17است که این امر روز گذشته انجام شد و آقاي روحانی 

تنها کرسی وزارت علوم جلس پیشنهاد داد و وزیر را به م

نام مانده است و طی روزهاي آتی مشخص  است که بی

دولت اعضاي از  ریوز 9در این میان، نام  .خواهد شد

اما ند؛ ا هشد یحضور در دولت دوازدهم معرف يبرا ازدهمی

 ياعتماد از مجلس شورا أيدر صورت کسب ر نهیهفت گز

و  وزارت خود را تجربه خواهند کرد دوران نیاول یاسالم

تر در دولت اصالحات در تنها وزیر نیروي پیشنهادي پیش

 ازدهمیدولت  نهیکاب يسن باال. کابینه حضور داشته است

و منتقدان  انیهمواره مورد انتقاد حام سال 61 نیانگیبا م

 نیانگیبا م يا نهیکاب یبا معرف یدولت بوده که اکنون روحان

 گذشتهتر نسبت به دولت  جوان يا نهیتوانست کاب سال 58

  .کند یبه مجلس معرف

کار مجلس شوراي اسالمی آغاز شده و  با معرفی کابینه،

ها و سوابق این افراد، درباره  باید پس از بررسی برنامه

این در . ندکگیري  اعتماد یا عدم اعتماد به ایشان تصمیم

میان، خط مشی سیاسی نمایندگان در تصمیمات آنان 

طلبان  بخشی از اصالح ،رسد به نظر می. ثیر نخواهد بودأت بی

فهرست پیشنهادي چندان رضایت تندروي مجلس از 

نیاوران   نداشته باشند و این نارضایتی ممکن است به رأي

 محمود صادقیبراي نمونه، . چندین نفر از وزرا بینجامد

 تریدر صفحه توئدر اولین واکنش تهران  ندگانیاز نما یکی

و  منتشر کرد یکوتاه ادداشتیوزرا  یمعرفباره خود در

 ياصولگرا ندگانیز نماا یکیامروز «: چنین نوشت

وزارت  يشنهادیپ نهیآموزش با انتقاد از گز ونیسیکم

طلب توانمند  اصالح کیکاش  گفت یآموزش و پرورش م

  ».کردند یم یمعرف

حضور نداشتن زنان در میان وزراي کابینه از نکات قابل 

وگو و مناقشه درباره  ها گفت توجهی است که پس از هفته

ک با واکنش بخشی از نمایندگان ش آن به ثمر نرسید و بی

  . طلب مواجه خواهد شد اصالح

هاي  به هر حال، باید امیدوار بود پس از بررسی

نمایندگان مجلس، آنهایی که فارغ از تعلقات جناحی و 

ساالري و کارآمدي، صالحیت  مبتنی بر منطق شایسته

تصدي پست وزارت را دارند، از مجلس شوراي اسالمی رأي 

 .نداعتماد بگیر

 !غیر ممکن                                روز گزارش ▼

، هنگامی که حسن روحانی با چشـمانی اشـکبار، بیمارسـتان    1395دي ماه  19شامگاه 

توانست حدس بزند فاطمه، دختر  شهداي تجریش تهران را ترك کرد، شاید کمتر کسی می

رئـیس دولـت دوازدهـم را     96مرداد ماه سـال  رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

بـا  . آقاي هاشمی یک تفکر بود، یک جریان بـود «: فردي با شخصیت ضعیف بخواند و بگوید

ولی افرادي که ایـن  . گیرد اسم بردن یا اسم نبردن، این جریان یا تفکر تحت تأثیر قرار نمی

دهند، خصوصاً افرادي که  خودشان را در این رابطه نشان می  کنند، شخصیت گونه رفتار می

آقاي روحانی هـیچ شـباهتی بـه آقـاي هاشـمی      . اند با حمایت آقاي هاشمی روي کار آمده

تواند جا پاي آقاي هاشمی بگذارد، چون اصالً نه تفکر آقاي هاشمی  آقاي روحانی نمی. ندارد

وحانی هیچ ر. را دارد و نه شجاعت ایشان را و نه پشتکار و فعالیتی که آقاي هاشمی داشتند

بینی کرد محمد هاشمی، بـرادر   ؛ تقریباً غیر ممکن بود که بتوان پیش»کدام از آنها را ندارد 

هـا بـه    مهـري  وي، از بـی  فـوت رئیس دولت سازندگی پس از گذشت کمتر از یک سـال از  

معرفتی دیدیم که  در جریان دو مراسم تنفیذ و تحلیف ما بی«: اهللا ناراحت باشد و بگوید آیت

هـا   اما گویا ایـن گالیـه   ؛»هاي نظام بود ایشان یکی از استوانه اهللا هاشمی نشد،  دي از آیتیا

او . تغییري در رویکرد حسن روحانی ایجاد نخواهد کرد و وي تصمیم خود را گرفتـه اسـت  

خواهد  قصد دارد مستقل باشد، روحانی نه دوست دارد زیر سایه هاشمی قرار بگیرد و نه می

توان به وضوح در رفتار ایـن   ؛ تصمیمی که نمود آن را میطلبان شناخته شود نماینده اصالح

طلبان سـکوت کـرده    درباره حصر با وجود همه تقالي اصالح. روزهاي روحانی مشاهده کرد

ایـن   هاي چهرهرنگ  کمحضور لیست کابینه با طلبان  با وجود فشار وحشتناك اصالحاست، 

دهـد   ، کـه نشـان مـی   ...و شده استبسته به مجلس فضلی  ، چون رحمانیهایی نامو جریان 

داند این اوسـت کـه    نشینی از تصمیم خود را ندارد؛ چرا که به خوبی می قصد عقبروحانی 

  !نه دیگران جمهوري تکیه زده است، کرسی ریاست اکنون بر

  کاال خرید اعتباري طرح شکست پرده پشت               ر ویژهخب▼ 

اهللا انصاري، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، درباره سرنوشت اجراي  حبیب

که قرار بود این طرح اجرا  پیشدو سال : طرح کارت اعتباري خرید کاالي ایرانی گفت

داشتیم، تفاهم این وزارتخانه با بانک اي که با وزیر صنعت، معدن و تجارت  شود، در جلسه

درصد پرداخت  12ن وام با سود گونه بود که به هر نفر تا سقف ده میلیون توما مرکزي این

توانند از  بانک مرکزي اعالم کرد خریداران می، از این جلسه پساما تنها یک هفته  ؛شود

مسئوالن  وقتی : ودزانصاري اف. براي خرید کاالي خارجی نیز استفاده کنند تسهیالتاین 

هاي  هاي صنفی مربوط مواجه شدند، اعالم کردند بانک با اعتراض شدید انجمن و اتحادیه

به این دلیل که اگر  ؛اند که باید کاالي خارجی نیز در این طرح قرار گیرد عامل فشار آورده

درصد  22درصد به  12فردي کاالي خارجی خرید کند، سود تسهیالت مربوط به جاي 

هاي عامل،  آشکار بانک کارشکنی کامالً: کید کردأمقام صنفی ت این. یش خواهد یافتافزا

میلیون  25زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزي اعالم کرد براي خرید خودرو وام  دقیقاً

شده در  هاي انجام به گفته وي، روند کارشکنی .شود تومانی با نرخ سود مصوب ارائه می

بانک مرکزي با ارائه پیشنهاد جدیدي نه تنها ؛ زیرا ا ختم نشداجراي این طرح به اینج

اعتمادي  مشمول نیز محدود شدند تا جایی که بی بلکه افراد ؛میزان تسهیالت را کاهش داد

  .شکست بخورد شد طرح رسماً سببمخاطبان طرح 

  

  

  



  

  

   
 

  اخبار ▼

  تحقیقاتو  علوم وزارت براي زن یک معرفی احتمال

 عمده: گفت مجلس والیی مستقلین فراکسیون مرکزي شوراي عضو بیگلري، محسن

 حضور نیز یازدهم دولت در قضا از که نفر دو یکی اما ؛هستند قبول قابل شده معرفی وزراي

 است الزم و است کشاورزي جهاد پیشنهادي وزیر ضعیف وزراي از یکی. فندضعی داشتند،

 هاي گزینه باقی. کند تجدیدنظر دیگر مورد دو یکی و گزینه این درباره روحانی آقاي

 توانایی و بوده قابل افرادي آخوندي و هاشمی زاده قاضی زنگنه، ظریف، ویژه به پیشنهادي

 همچنان نظرم به. دارند خود تخصصی هاي وزارتخانه و ها حوزه در را دولت اهداف پیشبرد

 مسئله این و دارد وجود جمهور رئیس ها از جانب گزینه از مورد چند در تجدیدنظر احتمال

 موفق پیشنهادي وزراي از نفر دو یکی این هم که احتمال. است داشته سابقه نیز گذشته در

 در زمینه مباحثیدرباره وزیر علوم  :بیگلري افزود .دارد وجود نشوند، اعتماد رأي کسب به

 یک معرفی احتمال از هایی زمزمه حال عین در و شده مطرح ستاري سورنا معرفی احتمال

  . شود می شنیده علوم وزارت در زن

  انتخابات معنا ندارد براي بلندمدت ریزي برنامه

 در قالیباف که موضوع این به واکنش در  قالیباف، محمدباقر نزدیکان از و سیاسی فعال

 جمهور رئیس که مملکتی شدنی؟ آماده چه: گفت است، 1400 براي خود سازي آماده حال

 مردم انتخاب و تبلیغات نوع. ندارد معنایی مدتبلند ریزي برنامه ،شود می انتخاب ماهه دو

 انتخابات به منتهیماه  دو یکی همان در مهم اتفاقات و است بوده نودي  دقیقه همواره ما

 تهران شهرداري از خروج و اخیر انتخابات از پس قالیباف اینکه بیان با وي. دهد می رخ

 قالیباف: کرد خاطرنشان داشت، خواهد حضور عرصه در سیاستمدار یک در مقام همواره

 حضور صحنه در همچنان او که داد نشان هم ایشان اخیر نامه و است رأي و نظر داراي

 خاصی تشکل و حزب ایجاد دنبال به قالیباف دانم می بعید اینکه بیان باقربانزاده . دارد

 آتی انتخابات در ایشان نداشتن یا داشتن حضور از دقیق طور به توانم نمی : افزود باشد،

  .است پذیر امکان چیزي هر اما ،بگویم سخن

 کنند شناسایی را خودي جبهه هاي چالش خبرنگاران

 در خودي جبهه هاي چالش بتوانند باید خبرنگاران: گفت سپاه در فقیه ولی نماینده جانشین

 در صادقی حاجی عبداهللاوالمسلمین  االسالم حجت. کنند شناسایی را دشمن جبهه برابر

  اي صبا رسانه ـ که در مرکز فرهنگی خبرنگار روزگردهمایی اصحاب رسانه به مناسبت 

 نشدن گرفتار و عدالت موضوع به توجه را خبرنگاري الزمه و ویژگی ترین مهم برگزار شد،

 ملزومات دیگر از شفافیت و صراحت شجاعت،: داشت اظهار و دانست ها بندي جناح در

. دکن عمل بیرونی عوامل و بغض و حب و داوري پیش بدون باید خبرنگار و است خبرنگاري

قطعه از و هاي شهداي خبرنگار مدافع حرم تجلیل  در این مراسم از خانواده ،گفتنی است

در . قاسم سلیمانی رونمایی شد درباره سردار سرلشکر حاج» مدافع وطن و حرم«موسیقی 

  .بصیرت قدردانی شد تحلیلیـ پایگاه خبري پایان هم از خبرنگاران فعال صبح صادق و 

  است  ناطق نوري از برخی رفتارها رنجیده

: گردان شده، تأکید کرد نوري از جریان اصولگرا روي  محبیان درباره اینکه چرا ناطقامیر 

باید او را . نوري از جریان اصولگرا روي برنگردانده، بلکه از بعضی رفتارها رنجیده است ناطق

تجربه و روحیه او در جریان اصولگرایی مفید واقع خواهد . قانع کرد تا به صحنه بازگردد

. آن جایی ندارد هاست و رنجش در یابد که سیاست، جنگ ارادهنوري باید در  ناطق. شد

 و رفسنجانی، روحانی هاي اصولگرا همچون هاشمی ه اینکه چرا شخصیتمحبیان در پاسخ ب

: کرد  طلبان تبدیل شدند، بیان از چند دهه به ظرفیتی براي اصالح پسناطق نوري 

ه اصولگرایی نیز به کچنان ،طلبی به معناي درست آن جزء ذات اصولگرایی است اصالح

  !طلبی است اي صحیحش در ذات اصالحمعن

 

  کوتاه اخبار ▼

 دیوار ساخت ترکیه  ،داد گزارش ترك خبرگزاري یک◄ 

را همانند دیوار مرزي  ایران با خود مشترك مرز در

 سه مرزي دیوار این. است کرده آغاز را مشترکش با سوریه

 آن ساخت از هدف ترکیه و دارد عرض متر دو و ارتفاع متر

 و کرد نظامیان شبه نفوذ توقف طریق از امنیت تقویت را

 وزارت تر پیش. است کرده اعالم قانونی غیر قاچاقچیان

 مشترك مرزهاي در اقدامی هر ،بود کرده اعالم خارجهامور 

  .باشد تهران اطالع با باید ترکیه و ایران

 کمیسیون دروزیر امور خارجه  ،ظریفجواد محمد◄ 

 اگر: و سیاست خارجی مجلس گفت ملی امنیت

 آن هزینه باید ،کنند متوقف را برجام بخواهند ها آمریکایی

 ملت منافع از استفاده به مصمم: کید کردأوي ت. بپردازند را

 مانع ها آمریکایی گذاریم نمیهستیم و  برجام در ایران

 آمریکا: هار داشتاظظریف . شوند ایران ملت انتفاع

 اگر. کند تحمیل ایران به را برجام توقف هزینه تواند نمی

 آن هزینه باید ،کنند متوقف را برجام بخواهند ها آمریکایی

  .بپردازند هم را

 ،نماینده مردم ارومیه و علیرضا محجوب ،پور قاضی نادر◄ 

نماینده مردم تهران در تذکر کتبی مشترك به وزراي 

خواستند  ، از آنهاخارجه کشور، اطالعات، دفاع و امور

ها در  پیمایی افغان برخورد مناسب براي جلوگیري از راه«

داشته » جمهوري ، رهبري و رئیس)ره(کابل علیه امام

هاي خاص با حمایت  گفتنی است برخی جریان .باشند

هاي خارجی در کشور افغانستان در تالش هستند  سرویس

با طرح مباحثی میان دو ملت ایران و افغانستان اختالف و 

  !دشمنی ایجاد کند

 ،اند شده خارج محرمانه حالت از تازگی به که اسنادي◄ 

 علیه 1332 سال مرداد 28 کودتاي  در را لندن نقش

روز گذشته  را اسناد این .کنند تأیید می مصدق دولت

 منتشر »آمریکا ملی امنیت آرشیو« غیرانتفاعی سسهؤم

 وزارت جدید اسناد سسهمؤ این پژوهشگر دو. ه استکرد

 نقش تأیید در شده منتشر سندهاي اولین را آمریکا خارجه

 سال مرداد 28 انگلیسیـ  آمریکایی کودتاي در انگلیس

  . اند کرده توصیف 1332

 مردم: نوشت »دایان موشه« صهیونیستی اندیشکده◄ 

 مجموعه را انقالب پیروزي از پس منافقین رفتار ایران

 اوج حسین صدام از حمایت با که دانند می هایی خیانت

 شان وطن دشمن با آنها همراهی تلخ  خاطره و گرفت

  .است مانده  باقی اذهان در همچنان

مدیران  اسالمی جامعه نشست در رضا باهنرمحمد◄ 

 احترام که مسئولی تنها اسالمی جمهوري نظام در: گفت

 سفانهأمت ؛است انقالب معظم، رهبر داشت نگه را خود سلف

  .گذارند نمی احترام خود قبل نفر به مسئوالن

 


