
  

  

  

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

  1396 مرداد 24 شنبه سه 4640 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

  این حسنه... پدید آمد) ره(در آغاز با ابتکار امام راحل  جمع تشخیص مصلحت نظامم

ا آن را در هنگامی که نیاز سونگري رهبر بزرگ م ماندگاري است که هوشمندي و همه

کشور به آن آشکار گشت، پدید آورد و امکان مدیریت عالی کشور را با آن به نصاب الزم 

  )27/12/75.(رسانید

  فصل مشترك میان اعضاي مجمع      روز حرف ▼  

 ایران اسالمی جمهوري نظام اصلی نهادهاي از یکی

 ترین مهم که نظام است مصلحت تشخیص مجمع

 و اسالمی شوراي مجلس میان اختالف حل مسئولیتش،

 ثابت نفر 44 مجمع این اعضاي تعداد. است نگهبان شوراي

 که است جلسه موضوع با متناسب میهمان نفر یک و

رهبر  حکم طریق از و یک بار سال پنج هر ثابت اعضاي

 اساسی قانون اساس بر. شوند می انتخاب معظم انقالب

 که هشت وظیفه براي مجمع در نظر گرفته شده است

 مصلحت ـ تشخیص1: عمومی آن عبارتند از وظیفه چهار

ـ 2نگهبان؛  شوراي و اسالمی شوراي مجلس نظرات میان

 ـ حل3 ؛نظام کلی هاي سیاست نویس پیش دپیشنها و تهیه

 ـ4 ؛رهبر معظم انقالب سوي از ارجاع با نظام معضالت

 تشخیص مجمع به مربوط هاي درباره استفساریه نظر اعالم

چهار وظیفه مقطعی هم به عهده مجمع . نظام مصلحت

ساز  گذاشته شده است که بسیار براي کشور سرنوشت

: بینی شده عبارتند از یشمقطعی پ وظیفه چهار. خواهد بود

ـ 2شود؛  داده می ارجاع مجمع به که اموري در ـ مشاوره1

 یا فوت صورت رهبر در اختیار تحت امور رسیدگی به

 خبرگان مجلس وي از سوي عزل یا رهبري استعفاي

 مصوبات ـ تصویب3 نفره؛ سه شوراي یک تشکیل رهبري با

وقت؛  ررهب فوت یا استعفا عزل، صورت در رهبري شوراي

 و نخستین .اساسی قانون بازنگري شوراي در ـ مشارکت4

 که گونه همان مصلحت تشخیص وظیفه مجمع ترین مهم

 بر بنا. بیابد را مصلحت این است که پیداست، آن نام از

 مجلس اسالمی، نظام در قانون تصویب مرجع تنها قانون،

 دلیل به مجلس، از اي مصوبه اگر است؛ اما اسالمی شوراي

 بگیرد، قرار نگهبان شوراي ایراد مورد قانون و شرع الفخ

 این که باشد این ما مردم و نظام مصلحت که صورتی در

 مصلحت تشخیص مجمع به بیاید، در اجرا به حتماً مصوبه

 کارشناسی کار مجمع وضعیت این در .شود می ارجاع نظام

 آن و کند می تأیید عیناً را مجلس نظر یا عمل در و کند می

 تأیید را نگهبان محترم شوراي نظر یا شود می نهایی مصوبه

 را اصالحاتی اینکه یا شود می متوقف مصوبه آن و کند می

 مصوبه آن در دهد، می تشخیص نظام مصلحت به که

 که طور همان. رساند می تصویب به و دهد می انجام مجلس

 افرادي کنید، می مشاهده مجمع اعضاي جدید فهرست در

 اختالف اشتراکات، کنار در که دارند ضورح متفاوت

 تجربه آنها، همگی مشترك فصل و دارند هم نظرهایی

هاي محوله را به نحو  شاءاهللا مأموریت است تا ان طوالنی

 .احسن به سرانجام برسانند

  !ایرانی هاي حمایت از داعشی                    گزارش روز▼ 

دهند؛ اما در پشت پرده، طرح ایجاد گروهکی  می در ظاهر شعار مقابله با تروریسم را سر

هاي مستبد منطقه آنها  سعود و دیگر رژیم هاي آل نویسند و به مدد پول مانند داعش را می

این مختص شرایط امروز نیست . کنند تا امنیت و آرامش منطقه را مختل کنند را تجهیز می

اند و به قیمت  ها را زیر پا گذاشته تبراي تأمین منافع خود منافع مل هموارهها  و آمریکایی

 دوگانه ارمغان رویکرد. اند هاي شیطانی خود را پیش برده گناه، نقشه هاي بی خون انسان

 جنگ، جهان مختلف مناطق در تکفیري هاي گروهک و تروریسم از حمایت در آمریکا

  . است دمانخو منطقه به ویژه و جهان مختلف مناطق در گناه بی مردم کشتار و ریزي خون

 سرکرده رجوي، مریم با آمریکایی جمهوریخواه سناتورهاي از جمعی اقدام، ترین در تازه

 همین بر. اند کرده وگو گفت و دیدار وطنی هاي داعشی همان یا منافقین تروریستی گروهک

 سناتورهاي از جمعی: نوشت دیدار این متن و تصاویر انتشار با »العربیه«اساس، پایگاه 

 آلبانى، پایتخت تیرانا، در منافقین، سلفی تکفیري گروهک رئیس با آمریکایی خواهجمهوری

 دار عهده خود رجوي مسعود سرنگونی از پس که رجوي مریم. اند کرده وگو گفت و دیدار

 سناتورهاي از دیدار این ادامه در است، شده منافقین تکفیري گروهک هاي فعالیت

 نام دادن قرار ویژه به ایران مردم قبال در آنها قاطع مواضع« وي آنچه دلیل به آمریکایی

 به ایران کشور علیه جدید هاي تحریم تصویب و تروریستی هاي سازمان فهرست در سپاه

  ! است کرده تقدیر ،»است خوانده بشري حقوق نقض دلیل

 و طالبان داعش، همچون تروریستی، هاي گروهک از حمایت در آمریکا رویکرد این

 گسترش براي آمریکا پلید نیت از نشان مختلف عناوین تحت منافقین وریستیتر گروهک

 و سالح فروش با را خود بیمار اقتصاد راه این از تا دارد منطقه در ریزي خون و جنگ

 رژیم صهیونیستی مقابل در تضعیف براي را منطقه اسالمی کشورهاي و کند احیا تجهیزات

  .وادارد تجزیه به

  !تومانی هزار 60 تا 20 معدنی آب               ویژه راخبا▼ 

 رونق بازار سطح در دارند، را خود خاص مشتریان که خارجی هاي معدنی آب فروش بازار

 خرید به اقدام ها، نشین مرفه قافله از نماندن عقب براي هم دیگر برخی البته. است گرفته

 از کشور معدنی آب انجمن اعالم بر نمونه، بنا براي. کنند می معدنی آب هاي بطري این

 در »اویان« و »پرییر« هاي نام به فرانسوي معدنی آب برند دو توزیع امسال ماه فروردین

 لغو ها اعتراض تشدید با برند این واردات مجوز گویند می برخی البته. است شده آغاز بازار

 درباره. است نیفتاده اتفاق شهر سطح در ها بطري این توزیع در تغییري هنوز اما شده،

 تا هفت از »پرییر« گازدار معدنی آب بطري :گفت باید فرانسوي هاي معدنی آب این قیمت

. رسد می فروش به تومان هزار 40 تا 30 از »اویان« معدنی آب بطري و است تومان هزار نه

 تهران شمال هاي فروشگاه در هم »ووس« عنوان تحت نروژي برند یک برند، دو این کنار در

  . برانگیز است تأمل که شود می عرضه تومان هزار 60 تا 20 یمتق از

  »استاد مثل الف« انحرافی کمپین لیدر دستگیري

 انحرافی عرفان اصلی شد لیدر موفق اصفهان استان) عج(الزمان صاحب سپاه اطالعات 

 امام گمنام سربازان اطالعاتی تور در که فردي .را دستگیر کند اصفهان استان در حلقه

 سرپل و استان چندین رابط و انحرافی فرقه این اصلی سرشبکه است، افتاده) عج(مانز

 همچنین منحرف، عنصر این. است کشور از خارج در حلقه عرفان فراري اعضاي با ارتباطی

 لیدر و شده محسوب حلقه انحرافی عرفان تجمعات و ها پیمایی راه دهی سازمان مسئول

  .است بوده اصفهان استان در »استاد مثل الف« کمپین اصلی



    

  اخبار▼ 

  یازدهم دولت در فرماندار 430 و استاندار 31تغییر 

 از کشور وزارت مدیران درصد 80 حاضر حال در :اظهار داشت فضلی رحمانی عبدالرضا

 کشور وزیر. است نظیر بی گذشته با تناسب در موضوع این که هستند کشور وزارت بدنه

 وزارت در کارآمد بانوان از داریم قصد ما: کرد عنوان کشور وزارت رد بانوان حضور درباره

. هستیم هم خانم معاونت انتصاب فکر به دادم، را قولش که طور همان کنیم؛ استفاده کشور

 این که است بانوان دست در کشور وزارت در ما مدیریت میز 150 از بیش نیز اکنون هم

 برخی فشار شبهه درباره فضلی رحمانی. است محسوس وزارتخانه این بدنه در کامالً موضوع

 سؤال مورد فشار عنوان تحت آنچه: گفت فرمانداران و استانداران انتخاب براي دولتمردان

 فرماندار 430 و استاندار 31 یازدهم دولت در ما که بگویم باید اما نیست؛ قبول قابل است،

  .بود همراه زیادي کالتمش و سختی با موضوع این البته که دادیم تغییر را

  امسال حج در روسیه مسلمان زائران افزایش

 گسترده درخواست و استقبال به توجه با: کرد اعالم روسیه مسلمانان معنوي اداره

. است یافته افزایش ما حاجیان سهمیه امسال این کشور براي اعزام به سفر حج، مسلمانان

 بینی پیش که بود نفر هزار 16 روسیه انحاجی شمار میالدي 2016 سال در این، اساس بر

 این مکرر، هاي درخواست و استقبال به توجه با اما هزار نفر برسد، 17به  امسال شد می

 جمعیت از نفر میلیون 20 از گفتنی است، بیش. یافت افزایش نفر هزار 23 از بیش به تعداد

 و تاتارستان هاي وريجمه در آنها بیشترین که هستند مسلمان روسیه نفري میلیون 145

هزینه سفر به سرزمین وحی براي حجاج روسیه در دو کالس . کنند می زندگی داغستان

روز  25تا  20شود؛ در کالس کامفورت مدت زمان سفر بین  کامفورت و لوکس انجام می

روز است  16تا  13سفر  زمان در کالس لوکس مدتو  دالر است 3500است و هزینه آن 

 .دالر هزینه دارد 8500تا  6000که 

  ها واکنش سپاه به اقدام جدید آمریکایی

 شدن نزدیک بر مبنی آمریکا ادعاي در واکنش به سپاه پهپادي یگان عمومی روابط

 پدافند کنترل محدوده در ما هوایی گشت مأموریت: اعالم کرد» نیمیتز« ناو به ایرانی پهپاد

. پذیرد می انجام جاري قوانین رعایت با روزانه و معمول طور به) A.D.I.Z(کشور  هوایی

 به نیز آنها هدایت و بوده مجهز ناوبري استاندارد به این نهاد بنا بر اطالعیه سپاه، پهپادهاي

 هاي دستگاه ضعف از ناشی ها آمریکایی ادعاي و پذیرد می صورت اي حرفه و دقیق صورت

 انتشار با آمریکا دریایی يگفتنی است، نیرو. است آنها فرافکنی یا شناسایی و تشخیصی

 در هشدار چراغ کردن روشن بدون ایرانی پهپاد فروند یک شدن نزدیک مدعی اي بیانیه

 هم پیش روز شش ها آمریکایی .شد فارس خلیج هاي آب در هواپیمابر نیمیتز ناو متري 300

 ناو يرو بر فرود حال در 18ـ  اف فروند یک به ایرانی پهپاد فروند یک شدن نزدیک مدعی

  .بودند شده نیمیتز

  کانال تلگرامی متخلف 800جریمه 

 وزارت دیجیتال هاي رسانه و اطالعات فناوري مرکز رئیس موسویان، سیدمرتضی

 بیش تاکنون: گفت شده ثبت تلگرامی هاي کانال آمار آخرین درباره اسالمی ارشاد و فرهنگ

 .است شده احراز شان هاي ادمین هویت و ثبت مربوطه سامانه در تلگرامی کانال هزار 12 از

 اما نیست؛ آن از بیشتر یا نفر پنج هزار ها، کانال همه این کنندگان دنبال البته: افزود وي

 اند، داشته کننده دنبال میلیون نیم از بیش مجموع در که ها کانال درصد 60 از بیش هویت

 این در را هایی گزارش هفتگی صورت به  ما اینکه بیان با وي .اند رسیده ثبت به و شده احراز

 این که کانالی 800 از بیش: کرد تأکید کنیم، می ارائه اطالعات وزارت و فتا پلیس زمینه به

 به آنها شامد بودند، شده مرتکب که تخلفاتی دلیل به داشتند، را) شامد( یونیک شناسه

  .درآمد تعلیق حالت
 

  کوتاه اخبار ▼

 حمایت سازمان تعزیرات و حقوقی امور کل مدیر ◄

 مجموع از: کرد اعالم تولیدکنندگان و کنندگان مصرف

 15 و کاال به مربوط درصد 85 ماه، تیر در مردمی شکایات

 بیشترین اي که گونه به است؛ خدمات به مربوط درصد

 در و سبزیجات و نان، میوه از کاالیی بخش در گزارش

 هاي تعمیرگاه و شهري پارکینگ از خدمات بخش

 و فروشی گران همچنین،. است بوده سبک يخودروها

  .است دریافتی هاي گزارش تخلف صدر در فروشی کم

 فشارهاي ،»الجدید العربی« خبري به گزارش پایگاه ◄

 اتخاذ به منظور عراق بر قطر کننده تحریم کشورهاي

 حیدر« و خورد شکست دیگر بار دوحه، علیه منفی موضعی

 احمد بن خالد« با تنشس در عراق، وزیر نخست »العبادي

 است، کرده سفر بغداد به که بحرین خارجه وزیر »خلیفه آل

 برخی میان شده ایجاد بحران در عراق: داشت اظهار

 طرفی هر با همراهی از فارس، خلیج حاشیه کشورهاي

  .کند می خودداري

با اشاره به اینکه  اطالعات وزیراالسالم علوي،  حجت ◄

 ،محتواي ضد اخالقی داشته هاي زیادي که تاکنون کانال

با : گفتشناسایی و به وزارت ارتباطات ارجاع شده است، 

هاي ضد اخالقی  کانال ،توافقی که با مسئوالن تلگرام شده

را ها  این کانال اند شدهبه آنها معرفی شده و آنها موظف 

تاکنون هزاران کانال از این  مسدود کنند؛ در همین راستا

  . طریق مسدود شده است

 و معدن صنعت، سابق وزیر معاون شجاعی، علیرضا ◄

 ماه چهار در کشور خارجی تجارت درباره وضعیت تجارت

 15 ما صنعتی صادرات گذشته سال: داشت اظهار گذشته

 بیشتر در ما غیر نفتی صادرات .کرد پیدا کاهش درصد

 خارجی تجارت براي این که بوده منفی سرجمع کاالها

  .تاس خطرناك بسیار کشور

 استان کشاورزي جهاد سازمان مسئوالن اعالم طبق ◄

 تولید با استان این تولیدکنندگان بختیاري، و چهارمحال

 از آوري، ارز بر افزون اند توانسته روغنی هاي دانه و بادام

گفتنی . بکاهند کشور به محصوالت این واردات میزان

 از این استان به بادام تن هزار دو گذشته سال در است،

  .است شده صادر اروپا

 تهدید ام گرفته تصمیم فعالً: شمالی گفت کره رهبر ◄

 این با اون جونگ کیم. نکنم عملی را گوام به موشکی حمله

 به) ها آمریکایی( ها یانکی که صورتی در داده، هشدار حال

 دهند، ادامه خود پروایانه بی و خطرناك شدت به اقدامات

  .خواهد داد تغییر را خود تصمیم

 مقام یک از نقل به» آي ایست میدل«نشریه انگلیسی  ◄

نیروهاي  خروج خواستار سلمان محمدبن«: نوشت آمریکایی

 براي ریاض است کرده اعالم و شده یمن از ارتش عربستان

  ».ندارد مشکلی تهران با تعامل


