
  

  

  

  سپاهفقیه در   نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 مرداد 25 چهارشنبه 4641 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

حاکم  تیبر علم و درا یو مبتن یاله تیهمان کار و تالش با ن ای يجهاد تیریگر مدا

و در  یجهان يها قدرت زیآم خباثت يفشارها یِکنون طیباشد، مشکالت کشور در شرا

  .کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد دادقابل حل است و  گر،ید طیشرا

)23/10/92( 

  آزمون مجلس                  روز حرف ▼  

ساالري شکل  نظام اسالمی مبتنی بر منطق شایسته

دال مرکزي منطق انتخاب و گزینش مسئوالن . گرفته است

و سپردن امور کشور به افراد براي قرار گرفتن در رأس 

هیچ مسئولی . قدرت را باید تأکید بر شایستگی دانست

انجام امور را داشته باشد،  بدون اینکه صالحیت الزم براي

  . مشروعیتی براي تصدي قدرت نخواهد داشت

هاي کشور اعم از  این منطق باید در همه دستگاه

قضایی جاري باشد و مبتنی بر قانون تقنینی و  ،اجرایی

تشکیل کابینه نیز مبتنی بر این اصل . نهادینه شده باشد

بر . بندي قانونی یافته است بخش، صورت حیاتی مشروعیت

 ران،یا یاسالم يجمهور یقانون اساس 133اصل  اساس

را  اش نهیکاب يشنهادیپ رانیموظف است وز جمهور سئیر

 یمعرف یاسالم ياعتماد به مجلس شورا أيگرفتن ر يبرا

اکنون تشکیل کابینه پس از مشخص بر این اساس . کند

جمهور به مجلس  شدن وزراي پیشنهادي از سوي رئیس

گذار شده و مجلس در آزمون بزرگ خود شوراي اسالمی وا

گانه  رود بین قواي سه هرچند انتظار می. قرار گرفته است

تعامالت مثبتی برقرار باشد و این تعامالت و همکاري خود 

از عوامل مؤثر در کارآمدي نظام سیاسی است، اما این  ییک

به معناي آن نیست که مجلس از انجام امور محوله دست 

افراد پیشنهادي براي پوشی به مواجهه با  مبردارد و با چش

مجلس مطابق قانون موظف است با . رود حضور در کابینه

نظارت کامل، افراد امین، متخصص و شایسته را براي 

  . برگزیندهاي اجرایی کشور  ترین پست مهم

ناپذیري را براي  در این امر گاه خسارات جبران دقتی بی

هاي  اي از نقص عمدهبخش . کشور به همراه داشته است

که هاي گذشته  در طول سالاسی کشور رموجود در بوروک

اعتراضات مردمی را نیز به همراه داشته، محصول قرار 

گرفتن افرادي در رأس امور است که توانایی مدیریت کالن 

شک، ضعف در رأس مدیریت  بی. اند کشور را نداشته

 اي مجموعه هرحاصلی جز توزیع ناکارآمدي در بدنه 

در اگر نمایندگان مجلس  ،رسد به نظر می! نخواهد داشت

مرحله رأي اعتماد با همه توان دقت و تیزبینی به خرج 

در طول چهار دهه گذشته، نظام اجرایی کشور از  ،دادند می

  !بود کارآمدي بیشتري برخوردار 

شان  این روزها چشم مردم به مجلس است تا نمایندگان

خواهی و مقدم  سهمدور از هرگونه ه در اقدامی انقالبی و ب

ها  دانستن مصالح کشور بر منافع سیاسی و گروهی بهترین

  .را برگزینند؛ امید که چنین شود

  

  بازي پنهان                                        گزارش روز▼ 

گیـري جهـانگیري از دولـت     قهـر و کنـاره  «، »طلبـان و روحـانی   جدایی میـان اصـالح  «

اتحـاد روحـانی و   «، »طلبـی خـود   جمهور از پوسـت اصـالح   بیرون آمدن رئیس«، »دوازدهم

از جمله عناوینی است که در روزهـاي اخیـر بارهـا در    ... و» 1400الریجانی براي انتخابات 

طلبان و رئیس دولـت   طلب منتشر شد؛ اما آیا واقعاً اصالح هاي اصالح ها به ویژه رسانه رسانه

اند؟ اگرچه افراد  معرفی شده به مجلـس شـوراي اسـالمی     ار گرفتهدوازدهم در برابر هم قر

هاي مطلـوب خـود بـه     براي حضور در دولت دوازدهم از ناکامی این طیف در تحمیل گزینه

ها حکایت دارد؛ اما بسـیاري از کارشناسـان و    حسن روحانی براي حضور در رأس وزارتخانه

را نیست؛ بلکه بیش از آنکه روحـانی در  ناظران مسائل سیاسی کشور معتقدند این همه ماج

طلبـان باشـد کـه نقـش مهمـی در پیـروزي وي داشـتند، ایـن          فکر کنار گذاشـتن اصـالح  

گذاري با حسن روحانی و دولت او هستند؛ چرا کـه   طلبان هستند که به دنبال فاصله اصالح

اي مختلـف،  ه گیران و رهبران اصالحات از یک سو با توجه به اوضاع کشور در زمینه تصمیم

هـاي   سابقه، پابرجا مانـدن تحـریم   اعم از مسائل اقتصادي به ویژه بحران بیکاري و رکود بی

خارجی و توفیق نیافتن برجام و از سوي دیگر با توجه به سابقه چهار ساله دولت گذشـته و  

اند کـه از هـم    بندي رسیده هاي متعدد آن به این جمع ناتوانی آن در حل مشکالت و ضعف

رو است،  راه خود را از دولت یازدهم که نتیجه عملکرد آن با اما و اگرهاي فراوان روبه اکنون

کنند   جدا کنند و به جاي حضور مستقیم با بازي پنهان و نفوذ و فشار منافع خود را تأمین

نتیجه عملکرد دولت دوازدهم بـه نـام ایـن جریـان نوشـته نشـده و بـه         1400تا در بزنگاه 

بـه   با عبور از حسن روحانی بدون دردسر در جایگاه منتقد نشسته و خود راسهولت بتوانند 

 .جمهوري را از آن خود کنند آل مطرح و کرسی ریاست ایده آلترناتیوي منزله

  !مخالفت با وزیر جوان به دلیل قطع شدن منافع           ر ویژهاخبا ▼

 فناوري و ارتباطات پیشنهادي وزیر موافق که سبزوار مردم نماینده فر، سبحانی رمضانعلی

 عملکرد و دارد اشراف اش کاري حوزه به که است کسی جهرمی آقاي: گفت اطالعات است،

 در جهرمی آقاي عملکرد: داد ادامه وي .است شده سیستماتیک فساد از بین رفتن سبب او

 دخری دالري میلیون 250 قرارداد شد سبب یازدهم دولت در اطالعات وزیر معاونت زمان

 در مجلس نماینده این .یابد کاهش دالر میلیون 120 به اطالعات ملی شبکه تجهیزات

 مجازي فضاي در اي عده امروز: گفت مجازي فضاي در جهرمی علیه مطالبی طرح به واکنش

. دارند ترس شان منافع شدن قطع از زنند؛ زیرا آنها می تخریب به دست جهرمی آقاي علیه

 است شریف دانشگاه مشارکت با توانا نام به اي پروژه قرارداد عقد او کاري هاي نمونه از یکی

  .دارد داخلی تولیدات از استفاده به او توجه از حکایت  نمونه این که

 درباره ایران موساد جالب اعتراف

 است، ایران گفته) صهیونیستی رژیم امنیتی رکن ترین مهم( موساد رئیس کهن، یوسی

 کهن یوسی گفته این. است منطقه در بالمنازعه و برتر رتقد شدن به تبدیل حال در

 رژیم اصلی مأموریت وي. است خود حد باالترین در راهبردي موازنه دهنده تغییر نشان

 که رژیمی واقع در. است دانسته منطقه در ایران نیابتی نیروهاي با مبارزه را صهیونیستی

 بازوان با باید داد، می تشکیل طقهمن در را قدرت موازنه خود اصلی متحد با روزگاري

 اسالمی ایران برابر در اندام عرض براي چیزي که چرا کند؛ مبارزه اسالمی ایران پرقدرت

 هژمونی پایان نیز »پست هافینگتون« آمریکایی نشریه پیش روز گفتنی است، چند. ندارد

  .نیست برگشت قابل آمریکا قدرت، داشت تأکیدو  بود کرده تصدیق را منطقه در آمریکا



  

  اخبار▼ 

 است »شویی خون ماشین« سی بی بی

 اجتماعی هاي شبکه در ضدنظام، هاي رسانه دیگر و سی بی بی کارشناس »علیزاده علی«

در  او .کرد انتقاد شدت به  آن پردازانه دروغ رویکرد و انگلیس دولتی رسانه از توئیتر و تلگرام

 چون گوید؛ بلکه می حقیقت چون نه. است برتر هرسان سی بی بی«: نوشتخود  تلگرام صفحه

 از سوي یمنی صد هزار عام قتل طی و است مجهز واقعیت تحریف فناوري آخرین به

 در وي» .است گفته یمن در ایران نیابتی جنگ افسانه از هر روز بریتانیا، بمب با سعودي

 نیم یمن وباي شیوع دگوی می«: کرد منتشر توئیتر طریق از را پیام این فوق، جمله تکمیل

 هیچ بریتانیایی هاي بمب با سعودي بمباران نقش از اما داشته، کشته 1975 و مبتال میلیون

 برخی دلیل  به علیزاده علی است، گفتنی» .است شویی خون سی ماشین بی بی   گوید، نمی

 قرار مخالفان نظام دایره در ینیروهای جانب از خصمانه رفتارهاي هدف اش منصفانه مواضع

 گردانندگان از سرگشاده، اي نامه ارسال با ها ضد انقالبی از جمعی پیش گرفته و چندي

 .نشود استفاده شبکه این در کارشناس عنوان به  او از دیگر کردند تقاضا سی بی بی

  ها در دولت و شهرداري البی از حجاریان روایت

 انتقاد قدرت شدن کاالیی به »کاال مثابه به قدرت« عنوان با مطلبی طی حجاریان سعید

 مانند سیاسی، هاي پست از بعضی یک سو از برخی که هستیم آن شاهد ما: نوشت و کرد

 دیگر سوي از و خرند می پیش از را... و بانک ریاست سفارت، کل، مدیریت قضاوت، وزارت،

 درباره حجاریان. دآورن می در خود تملک در کاال همچون مختلف، هاي جایگاه در را افراد

 کند؛ می درز بیرون به ملی منابع تصرف سر بر منازعات از صدایی گاه: گفت دوازدهم دولت

 میان وزرا از یکی که کردیم مشاهده نیز دوازدهم کابینه چینش فرایند و ها زنی گمانه در

 وي .ندنک  البی نمایندگان تا با داد مأموریت آنان به و کرد کار تقسیم خود نمعاونا

 در: گفت کرد و خواند، اشاره می تهران شهردار انتخاب در رأي خرید آنچه به همچنین

 تقالیی چنین منصب کسب براي بعضی نیز تهران شهرداري هاي گزینه معرفی جریان

  .بخرند را اعضا با رابطین یا شهر شوراي رأي مشخص تعرفه با خواهند می و کنند می

  نشد محقق فشارها اثر بر زن وزراي معرفی

 دولت برنامه با مخالفت در مجلس در قم مردم نماینده ذوالنور، مجتبی االسالم حجت

 دوازدهم دولت بلکه نیستید، اولی دولت شما: گفت جمهور رئیس به خطاب دوازدهم،

 ارائه یازدهم دولت عملکرد از گزارشی کاش اي و است قبلی دولت استمرار در که هستید

 نفر یک اگر: کرد خاطرنشان وي. باشد آن استمرار در دوازدهم دولت برنامه تا کردید می

 وعده که حالی در کرده، پیدا افزایش سال یک کابینه سن برداریم، کابینه از را جوان وزیر

همچنین با اشاره به وجود تناقض در  وي. بود جمهور رئیس هاي وعده جمله از گرایی جوان

 در گفت جمهور رئیس: اع از کابینه اظهار داشتسخنان حسن روحانی در مجلس براي دف

 زن وزیر سه گفت آن از پس اندکی است، اما نبوده من روي بر فشاري کابینه اعضاي تعیین

  .نشد محقق آنها معرفی امکان فشارها اثر بر که بودم گرفته نظر در

  ماه در هزار تومانی 275سه میلیون و  هزینه

 یک ناخالص هزینه« متوسط 1395 سال ، دردهد می نشان مرکزي بانک آمارهاي

 معادل سال یک طی رقم این. است رسیده ماه در تومان هزار 275 و میلیون 3 به »خانوار

 در خانوار یک متوسط اسمی هزینه: توان گفت می. است تومان هزار 300 و میلیون 39

ارائه  يآمارها. است کرده رشد درصد 4/11 میزان به 1394 سال به نسبت 1395 سال

 مسکن مخارج گروه خانوارها، اي هزینه مخارج بین در را سهم بیشترین دهد، نشان می شده 

 5/35 مرکزي، بانک آمارهاي براساس. است داشته) ها سوخت سایر و گاز برق، آب، مسکن،(

 هاي هزینه و مسکن صرف 1395 سال در ایرانی خانوارهاي هزینه )سوم یک از بیش( درصد

 6/10 شده و »ها آشامیدنی و ها خوراکی« تهیه صرف درصد 23 شده، رژيان به مربوط

  .است یافته اختصاص حمل و نقل به خانوارها هاي هزینه کل درصد از
 

  کوتاه اخبار ▼

 بر: گفت کشور بهزیستی سازمان اجتماعی امور معاون ◄

 سال در بهداشت وزارت با شده انجام هاي همکاري اساس

 بهزیستی سازمان به کودك 200 و یک هزار  گذشته

 تشکیل نوزادان را تعداد این از نفر 600 که شدند معرفی

 از الزم هاي مراقبت و بودند آسیب معرض در آنها. دادند می

 به توانست نمی مادر اینکه یا آمد نمی عمل به نوزادان این

 بدهد؛ نوزاد به آلوده غذاي شد می مجبور و بدهد شیر نوزاد

 دیگر و فروش معرض در نوزادان این از برخی همچنین

  .بودند ها آسیب

 هزار 839 و میلیون 83 قیمت با 301 پژو فروش ◄

 مبالغ شدن اضافه از پس که است شده آغاز امروز از تومان

 از سوي پرداخت قابل نهایی قیمت مازاد، الزامی و قانونی

 خواهد تومان هزار 900 و میلیون 94 معادل متقاضیان،

 »زارع یکه هاشم« گذشته سال که است حالی در این. بود

 58 معادل را 301 پژو قیمت خودرو، ایران مدیرعامل

 داخل قیمت گفتنی است، .بود کرده اعالم تومان میلیون

  .دارد فاصله تومان میلیون 30 آن جهانی قیمت با

 و کرد، تهران اعالم عراق نفت وزیر »اللعیبی جبار« ◄

 هاي چاه از نفت انتقال خط هپروژ بررسی حال در بغداد

 آن پاالیش منظور به »کرمانشاه« پاالیشگاه به کرکوك

 مطرح را سخنان این حالی در عراق نفت وزیر .است

 بغداد میان منازعه مورد مناطق از یکی کرکوك که کند می

 مسئله این با به شدت کردستان منطقه و است اربیل و

  .است مخالف

 ترامپ به خطاب سرگشاده اي نامه در طالبان گروه ◄

 جنگ سال شانزده از پس آمریکایی نظامیان :کرد اعالم

 شده تأکید نامه این در. کنند ترك را افغانستان خاك باید

 جمهور رؤساي که اشتباهاتی به ترامپ دونالد گویی است،

 و برده پی اند، شده مرتکب درباره افغانستان آمریکا قبلی

 افغانستان در را آمریکا دراهبر تا برآمده است درصدد

  .کند بازبینی

 مراسم در آمریکا خارجه وزیر »تیلرسون رکس« ◄

 از کشور چند جهان، در مذهبی آزادي سالیانه گزارش

 متهم مذهبی هاي آزادي کردن محدود به را ایران جمله

 دینی هاي آزادي وضعیت است، از آمده گزارش این در .کرد

 آزادي تا خواهیم می عربستان هستیم؛ از نگران عربستان در

  .کند فراهم خود شهروندان همه براي بیشتري دینی

 اتباع سفر درباره خود سابق بیانیه آمریکا خارجه وزارت ◄

سفر  درباره و کرد روزرسانی به را ایران به کشور این

 تهدیدکننده خطرهاي آنچه و ایران به خود شهروندان

  .هشدار داد است، خوانده

 شد؛ قطع سوئیفت به روسیه »بنک تمپ« دسترسی ◄

 هاي بانک براي حساب گشایش از پس روسی بانک این

  .بود کرده دریافت هشدار و تحریم به تهدید نامه ایرانی


