
  

  

  

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

  1396 دي 24 شنبه یک 4742 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 چانه و چک و مذاکره قابل کشور دفاعی امکان که کنیم می اعالم هم باز و کردیم اعالم قبالً

   چرا کنید، می تولید را آن چرا دارید، را دفاعی ابزار فالن چرا بگویند اینکه. نیست زدن

   دشمن با کند، می تأمین را مان ملی اقتدار که چیزهایی آن درباره ما کنید؛ می تحقیق

  )3/8/96(.نداریم اي چانه و چک هیچ

  جمهور سؤال از رئیس           روز حرف ▼ 

 نمایندگان کل چهارم یک اساسی قانون 88 اصل طبق

 ،جمهور رئیس از توانند می) نفر 72( اسالمی شوراي مجلس

 سؤال آنان وظایف درباره وزرا از نمایندگان از یک هر یا

 در است موظف مربوطه وزیر و جمهور رئیس کنند که

 نباید جواب این و دهد جواب السؤ به و شود حاضر مجلس

 از بیش درباره وزیر و ماه یک از بیش جمهور درباره رئیس

آن به  تشخیص که موجه عذر با مگر افتد تأخیر به روز ده

 اکثریت چنانچهاز سویی، . است اسالمی شوراي مجلس عهده

 سؤالی به جمهور رئیس جواب از جلسه در حاضر نمایندگان

 یا قانون نقض سؤال، مورد ضوعمو و باشند نشده قانع

 قضائیه قوه به سؤال آن شود، محسوب قانون از استنکاف

درباره  مجلس که صورتی درهمچنین  .شود می ارسال

 وارد به رأي  نوبت سه وزیران از یک هر یا جمهور رئیس

 مفاد رعایت در صورت استیضاح طرح بدهد، گزارش بودن

 مجلس کار دستور در اساسی قانون) 89( هشتادونهم اصل

  .گرفت خواهد قرار

و با استناد به همین اصل قانون اساسی در این راستا 

جمهور مطرح شده است که  رئیس از سؤال چهار تاکنون

 و مالی مؤسسات عملکرد ترین آنها در زمینه یکی از مهم

طرحی  .مؤسسات است این از برخی ورشکستگی و اعتباري

 امضا 85 خرداد امسال در آن  که در ابتداي مطرح شدن

. رسیده است 130 هاي آن بهامضا تعداد اما اکنون ؛داشت

همچنان در بالتکلیفی مانده و به صحن این اما با وجود 

  !علنی مجلس نیامده است

جمهور به صحن علنی  اما اینکه چرا سؤال از رئیس

آید، به علت این است که رئیس مجلس مخالف باب  نمی

یگیر است که با تعامل و رایزنی با شدن این روند است و پ

علی . جمهور فراموش شود نمایندگان سؤال از رئیس

 الریجانی بر اینکه تأکید با مجلس دوم رئیس مطهري، نایب

 کشور صالح به را جمهور رئیس از سؤال طرح اینکه دلیل به

 تخصصی هاي کمیسیون به را سؤاالت این تاکنون داند، نمی

 رئیسه هیئت جلسات در«: داشت اراظه است، نداده ارجاع

 ییها بحث جمهور رئیس از سؤال شدن مطرح نحوه درباره

 رئیسه هیئت بهروز نعمتی، سخنگوي» .است شده مطرح

 در جمهور رئیس از سؤال طراحان کرد، نیز تصریح مجلس

 به منظور مجلس رئیس سوي از زمان تعیین انتظار

   .هستند عموضو این تکلیف تعیین براي نشست برگزاري

  

  دانند نمی                                  گزارش روز▼ 

آشوب به راه انداختند، اغتشاش کردند و علیه نظام اسالمی و آرمان مردم ایران شعار 

دادند تا نظام اسالمی را در نقطه ضعف قرار دهند و جمهوري اسالمی ایران را کشوري 

ش از آنکه بتوانند لبخند رضایت از تصاویر آشوب و بدون پشتوانه مردمی نشان دهند؛ اما پی

ها  که مدت را اي ها آمدند و توطئه ها نفر از مردم به خیابان اغتشاش بر لب بنشانند، میلیون

براي  را تحقیر و شکستتنها و  هه بودند، در چند روز به هم ریختبراي آن برنامه ریخت

و به تعبیر  88دي ماه سال  9که مانند  ؛ حضور مردمیگذاشتنددشمنان نظام اسالمی باقی 

 .ها مشاهده کرد را در هدایت دل تعالی توان در آن دست خداوند رهبر معظم انقالب می

کند؛  می خوار که بخواهد را هرکس و دهد می عزت بخواهد که را کس هر اوست که ،آري

 .»تَشَاء منْ وتُذلُّ تَشَاء منْ تُعزُّ«

تی که از پیروزي انقالب تا به امروز با پیروي از ولی فقیه خود از خوردگان از مل شکست

العبور به سالمت عبور کرده است، موجب شد آنان یک بار  هاي سخت و صعب همه گردنه

دیگر تالش عبث خود را براي هجمه و تخریب رهبر معظم انقالب آغاز کنند؛ آنان با دو 

را  68هایی از جلسه خبرگان در سال  فیلم دوتا چهارتاي رسانه و قواعد جنگ روانی خود

تشکیل شده بود، منتشر کردند ) ره(که به منظور انتخاب ولی فقیه و جانشین امام خمینی

تا به خیال خود انتقام شکست سخت از ملت ایران را به نحوي دیگر جبران کنند؛ اما نتیجه 

گفتند و تکرار  آنچهکردند؛ هر  درجه مخالف آن شد که آنان دنبال می 180آن درست 

 عکس تأثیر کنند، وارد انقالب آسیب معظم رهبر مقبولیت و به مشروعیت شاید تا کردند

 از بیش شد موجب کند، نزدیک شان هدف به را آنها بود قرار که هایی و گفته ها فیلم یافت؛

ند اوست دان آنان نمی ،آري .پی ببرند اي اهللا خامنه مردم به ایمان و تقواي حضرت آیت پیش

 تَشَاء منْ تُعزُّ«کند؛  می خوار که بخواهد را هرکس و دهد می عزت بخواهد که را کس هر که

 .»تَشَاء منْ وتُذلُّ

  !دادم کذب شهادت و کنم قبول شدم مجبور        ویژه راخبا▼ 

 در: گفت »فرهیختگان« روزنامه با مصاحبه در هاشمی خانواده وکیل طباطبایی، علیزاده

 زن روزنامه و خواست در دادگاه بررسی پرونده گرفت تماس من با هاشمی فائزه 76 الس

 عالی شوراي در را بودم دیده هرچه که گفتم من اما ،حاضر شوم و به نفع او شهادت دهم

 من با هاشمی محسن آن از بعد .شوم نمی حاضر دادگاهی هیچ در دیگر و گفتم ملی امنیت

 رفسنجانی مرحوم منزل به من و ببیند را شما خواهد می آقا حاج که گفت و گرفت تماس

 که خواستند من از شخصاً رفسنجانی مرحوم آن از بعد و دادم توضیح کامل را قضیه و رفتم

 به و کنم قبول شدم اهللا مجبور خاطر آیت به هم من و کنم شرکت فائزه نفع به دادگاه در

 .شدم محکوم حبس ماه چهار هب کذب شهادتبه جرم  درنهایت و بروم دادگاه

  نیوز گزارش خیالی فاکس

 در گسترده هاي است، ناآرامی شده مدعی خیالیگزارشی  انتشار با آمریکا »نیوز فاکس«

 تشکر آمریکا جمهور رئیس ترامپ، دونالد از گرمی به معترضان و دارد ادامه همچنان ایران

 آمده است، گزارش این در !هستند ایران علیه بیشتر هاي تحریم اعمال خواستار و کرده

 است شده آغاز تازه ما قیام کرد که عنوان نیوز فاکس با وگو گفت در ایرانی معترضان از یکی

 حامیان تمامی از و کنیم می تشکر ترامپ از ما. شد نخواهند تسلیم وجه هیچ به مردم و

 .دهند قرار فشار تحت جهت همه از را حکومت که خواهیم می مردم

 



  

  اخبار▼ 

  روش عجیب ترامپ در برابر خواست اروپا

 یادداشتی در اتمی انرژي المللی بین آژانس در انگلستان اسبق نماینده »جنکینز پیتر«

 :نوشت اي هسته توافق درباره آمریکا جمهور رئیس »ترامپ دونالد« اخیر بیانیه در زمینه

 متحدان کردن تهدید حال در و گرفته پیش در عجیب روشی برجام مفاد تغییر براي آمریکا

 رویکرد متوجه بیانیه ترامپ خواندن با: نویسد وي در این باره می .است کشور این دیرینه

 چند واشنگتن متحدان با وجود آنکه. شویم می اش اروپایی متحدان قبال در آمریکا آور شوك

 اي اشاعه  منع افقتو یک منزله به برجام فواید از ترامپ گوش در مرتباً که شود می ماهی

 بیانیه است؛ اما در مهم خیلی اروپا براي توافق این حفظ که گویند می او به و خوانند می

 کرده تهدید را آنها و نکرده اکتفا ها اروپایی هاي گفته به توجهی بی به او که بینیم می ترامپ

 سر را چیزي همان دقیقاً وي، هاي خواسته برابر در نشدن تسلیم صورت در است که

  .برجام مرگ یعنی دارند، هراس آن از خیلی که آورد می ها اروپایی

  نیست مذاکره قابل وجه هیچ به ما دفاعی هاي توانمندي

 برنامه و برجام بین پیوند ایجاد براي آمریکا درخواست درباره سیدعباس عراقچی

 با ما: است، گفت آمریکا و اروپا مشترك موضوع این رسد می نظر به اینکه و ایران موشکی

 ایران نیز نظامی هاي توانایی درباره. داریم نظر اختالف شدت به منطقه مسائل درباره اروپا

کنیم،  جدا آمریکا از را اروپا برجام موضوع در شدیم موفق اآلن تا. داریم نظر اختالف

 اگر ،کرد تصریح عراقچی. کنیم جدا دیگري موضوع هر از را برجام شدیم همچنین موفق

 برجام از جدا دارند، نگرانی ایران اي منطقه هاي سیاست و موشکی برنامه درباره ها اروپایی

 مذاکرات وارد را موشکی که برنامه بودند این دنبال برجام ابتداي از ها آمریکایی اما .است

 هیچ به ما دفاعی هاي توانمندي: تصریح کرد خارجه وزیر معاون. نشدند موفق که کنند؛

 مرتبط دیگر موضوعات با برجام موضوع داد نخواهیم اجازه ما و نیست مذاکره لقاب وجه

  .شود

  غرب در مسائل ایران ویژه مأمور

 مکرون، امانوئل با تلفنی وگوي گفت در صهیونیستی رژیم وزیر نخست نتانیاهو، بنیامین

 و گروه انایر اي هسته توافق ترامپ در زمینه درباره سخنان دونالد فرانسه، جمهور رئیس

 صهیونیستی، رژیم تلویزیون 10 شبکه خبرنگار گفته به. کرد نظر تبادل و بحث 1+5

 ایران با اي هسته توافق خواهند می که آنهایی«: شد مدعی تلفنی وگوي گفت این در نتانیاهو

وگوي تلفنی بر  پیشتر نیز مکرون و ترامپ در گفت ».کنند اصالح را آن باید کنند، حفظ را

جمهوري اسالمی ایران و توقف برنامه دفاعی کشورمان  اي حضور منطقه کردنحدود لزوم م

جمهور فرانسه در میانه دي ماه قصد سفر به ایران را  گفتنی است، رئیس. تأکید کرده بودند

موضوعات که این داشت که به بهانه اتفاقات اخیر سفر خود را به زمانی دیگر موکول کرد 

در پیشبرد اهداف غرب  اي را گویا قرار است فرانسه نقش ویژه ،دده نشان میدر کنار هم 

  .ایفا کند علیه ایران

  ها سعودي به خدمتی خوش

 اقتصادي مشکالت نمایی بزرگ با »الریاض«رسانه سعودي  با مصاحبه در پهلوي رضا

 رد تروریستی هاي گروه دیگر و داعش با ایران مبارزه دلیل به مشکالت این :شد مدعی کشور،

 هاي تحریم بود خواسته ترامپ از افتخار با این از پیش که وي! است سوریه و عراق

 اتحاد به را ایران همسایه کشورهاي تمام وقاحت با بار این کند، وضع ایران علیه اي کننده فلج

 قضایاي با رویارویی براي یکدیگر با بایست می ما«: گفتو فراخواند  اسالمی جمهوري علیه

 کند، تغییر ایران اوضاع اگر که است من وعده این و باشیم متحد منطقه در زتريسا سرنوشت

 دراز سعوديشاهزادگان  آنها رأس در و خود عرب همسایگان سمت به دوستی و صلح دست

 یک با  مصاحبه در ها خدمتی به سعودي پیشتر نیز براي خوش گفتنی است، ربع پهلوي ».کنم

  .بود کرده استفاده فارس خلیج براي جعلی لفظ از سعودي، روزنامه

  

  کوتاه اخبار ▼

 با روسیه دیپلماسی دستگاه اسپوتنیک، گزارش به◄ 

 در را صهیونیستی رژیم هاي سازي شهرك اي، بیانیه انتشار

 این بر مسکو :کرد اعالم و خواند غیر قانونی اشغالی اراضی

 با مستقیم مذاکرات براي الزم شرایط اسرائیل که است باور

 آمده بیانیه این ادامه در .کند نمی مهیا را فلسطینی طرف

 به دستیابی دورنماي صهیونیستی رژیم اقدامات: است

 را فلسطین و اسرائیل میان مناقشه حل براي راهکاري

  .کند می مواجه مشکل با و تضعیف

 دبیرکل به جداگانه هاي نامه در دیگر بار قطر دولت◄ 

 نقض دلیل به امارات از یتامن شوراي رئیس و ملل سازمان

 نظامی باربري هواپیماي یک از طریق قطر هوایی حریم

 درخواست با قطر دولت .کرد شکایتمتعلق به کشور امارات 

 هوایی حریم نقض :است شده یادآور موضوع به رسیدگی

 و مرزها سالمت قطر، حاکمیت آشکار نقض واقع در قطر

 که است میزيآ تحریک اقدامات راستاي در و آن اراضی

  .دهد می انجام قطر علیه امارات

 در مطلبی »آحارونوت یدیعوت«روزنامه صهیونیستی ◄ 

 این تجاوز صورت در کردند اعالم اسرائیلی منابع: نوشت

 هزار چهار کم دست شلیک توانایی اهللا حزب لبنان به رژیم

 بنا بر این. داشت خواهد اشغالی اراضی به را روز در موشک

: نوشت گزارشی در »هاآرتص« اسرائیلی زنامهرو گزارش،

 کرد، داراي خواهد استفادهلبنان  اهللا حزب که هایی موشک

 تعیین اهداف تخریب قدرت و گیري هدف در دقت بیشترین

  .بود خواهد شده

 اشاره با دز نیروگاه و سد مدیرعامل نسب، رئوفی سعید◄ 

ك بارش و ابراز نگرانی از میزان اند اخیر هاي خشکسالی به

 حوزه این در بنده که سال 26 طی«: داشت اظهار ،در کشور

 که ندیدم شکل این به خشکسالی هرگز ام، داشته مسئولیت

 صفر بارندگی تقریباً زمستان از ماه یک و پاییز از ماه سه

 متر 10 دز سد پشت آب فعلی سطح« :گفت وي ».باشد

  ».است گذشته سال از تر پایین

مجلس درباره  اي هسته کمیته ئیسر ذالنوري، مجتبی◄ 

: گفت واکنش ایران به خروج احتمالی آمریکا از برجام

 سیاست و ملی امنیت کمیسیون ملی، امنیت عالی شوراي

 چهار کم دست کشور، ربط ذي هاي دستگاه دیگر و خارجی

 بینی پیش مقابل طرف سوي از برجام نقض برابر در را گزینه

  .اند کرده

 در متحد ملل سازمان ویژه گزارشگر »جهانگیر عاصمه«◄ 

رسانه  »فردا رادیو« با دار جهت اي مصاحبه در ایران امور

 تحقیق زمینه کرد درخواست وابسته به سازمان سیا،

 در شد مدعی وي که درباره افرادي مستقل و طرفانه بی

  !شود فراهم اند، داده دست از را خود جان زندان

 


