
  

  

  

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

  1396 بهمن 24 شنبه سه 4763 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

  یانقالب  هیرا بدانند و با استقامت کامل و روح ]بهمن 22[ رینظ یب  دهیپد نیمسئوالن کشور قدر ا

  متعلق به  ندهیآ. انقالب دفاع کنند يها خدمت و از آرمان زیبه ملت عز يو عمل جهاد 

  .میاز ملت عقب نمان میبکوش دیماست، ما مسئوالن با ریو بص داریملت ب

)22/11/96( 

  !موفرافکنی با کلیدواژه رفراند      روز حرف ▼

 22مراسم خود در  یسخنرانپایان در  یوحانآقاي ر

به موضوعی اشاره کرد که چند سال پیش مقدمه  بیبهمن 

 مردم تهرانوي در جمع میلیونی . نیز به آن اشاره کرده بود

ها را برداشته؛  بست بن یقانون اساس«: در میدان آزادي گفت

مراجعه  یقانون اساس 59دارد به اصل  یبحث ییاگر جا

صندوق  یعنیدرباره رفراندوم است؛  یقانون 59اصل . میکن

  ».میو هر چه مردم گفتند عمل کن میاوریب

جمهور، مراجعه به بندهاي  فارغ از اغراض ناگفته رئیس

قانون اساسی حکایت از آن  59قانون اساسی، از جمله اصل 

اهداف و هم در کارکرد و هم در  دارد که این اصل، هم در

جمهوري مدعی آن  مرحله عملیاتی شدن، با آنچه رئیس

در مسائل «: شده است حیتصر اصلدر این . است، تفاوت دارد

ممکن  یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،يمهم اقتصاد اریبس

به  میو مراجعه مستق یپرس است اعمال قوه مقننه از راه همه

 یعموم يخواست مراجعه به آرادر. ردیمردم صورت گ يآرا

  »  .مجلس برسد ندگانیدوسوم مجموع نما بیبه تصو دیبا

پرسی جزو اختیارات  مطابق این اصل برگزاري همه

مجلس بوده و در صورتی به مثابه سازوکاري براي تصویب 

شود که موضوعی اختالفی بوده و  قانون به کار گرفته می

آنجا که قوانین واقع  به. قانونی براي آن نوشته نشده باشد

دیگر  شدهها آشکار حل مواجهه با پدیده تدوین شده و راه

پرسی  اما در غیر این صورت همه پرسی نیست؛ نیازي به همه

باشد که تشخیص ابعاد آن با تواند به مثابه راهکاري  می

  .مجلس شوراي اسالمی است

انگیزد، توجه به دیگر اصول قانون  اما آنچه تأمل را برمی

جمهور را  اساسی است؛ آنجا که اختیارات و وظایف رئیس

 ؛قانون اساسی 123مطابق با اصل . مشخص کرده است

 یپرس  همه جهینت ایجمهور موظف است مصوبات مجلس  سیرئ«

اجرا  يامضا کند و برا يو ابالغ به و یمراحل قانون یرا پس از ط

دهد  یاین اصل به خوبی نشان م» .مسئوالن بگذارد اریدر اخت

جمهور اجراي قوانینی است که مجلس تصویب که وظیفه رئیس

پرسی جزو موضوعاتی  و بحث و طرح موضوع همه کرده است

اما . جمهور مربوط باشد نیست که به وظایف و اختیارات رئیس

به جاي پاسخگویی به معلوم نیست که آقاي روحانی چرا 

هان جامعه اذ کوشد تا مطالبات مردم با طرح چنین مباحثی می

ها میلیونی ملت  آن هم در روزي که حضور ده! را مشغول کند

ترین  در صحنه دفاع از جمهوري اسالمی ایران خود بزرگ

  . پرسی ملی است نمایش همه

 ابزار قدرتمند                                   گزارش روز▼ 

کرمانشاه و امام جمعه  جدید امام جمعه در روزهایی که اخبار اقدامات شایسته و رویکرد

ها مطرح است و با استقبال مردم مواجه شده است، در روزهایی که نماز  تبریز در رسانه

هاي سراسر کشور در حال تبدیل شدن به محفلی براي شنیدن صداي مردم و الگویی  جمعه

ص شود، به ناگاه یک نشریه وابسته به جریانی خا براي عملکرد در تراز انقالب اسالمی می

روزنامه بهار به قلم فردي به نام ! رساند انگیز را علیه ائمه جمعه به چاپ می عباراتی شگفت

این نوشته به دنبال «: نویسد با تصویرسازي عجیب از امامان جمعه می» نژاد دادوییمهدي «

هاي مدفون شده در دل بسیاري از انقالبیون نیست؛  کالبدشکافی از اشکاالت انقالب و کاش

شد  گذارد که اگر انقالب نمی تمام هم خود را بر شناساندن چند نوع از مسئولینی میبلکه 

ترینان تاریخند؛ مسئولینی که  نظیر یافتند و در نوع خود بالشک بی فرصت ظهور و بروز نمی

تري در  بعد از انقالب و با شیب تند. در اوج مسئول بودن، منتقد و غیر مسئول هم هستند

ترین گروه از مسئوالنی که همیشه در حال انتقاد از مسئوالن  کی از مهمچند سال اخیر ی

برخی از آنان در عمل نه تنها خود را مسئول ... باشند می» ائمه جمعه«دیگر هستند، 

اگر قرار بر ادامه  ...اند دانند؛ بلکه در مواردي بازیچه دست فالن گروه سیاسی شده نمی

هاي آزمون پس  حال منتقد به دیگران بود، نمونه حیات مسئول و غیر مسئول و در عین

گویی عطشی پر نفرت توانسته خود را به فضاي ... تر را در حکومت پهلوي داشتیم داده

» اندیشی بود؟ هاي جمعه غالب کند، آیا قرار بر این همه نفرت و مرگ داشتنی نماز دوست

بسیار عجیب و باورنکردنی به اي چنین تند، به دور از واقعیت و پر از نفرت اگرچه  حمله

تواند یک واقعیت را به خوبی تبیین کند و آن اینکه ائمه جمعه و  رسد؛ اما می نظر می

توانند به مثابه یک ابزار قدرتمند براي مردم و براي جریان  هاي نماز جمعه می میعادگاه

والن و هاي سیاسی و مسئ گر عمل کرده و جریان انقالب مانند موتور محرك و مطالبه

  .مدیران تنبل و ناکارآمد را  ملزم به پاسخگویی کنند

  ایرانی دختران  فریب دالرهاي آمریکایی براي         ویژه راخبا▼ 

 انداخته راه به کمپین حجاب علیه آمریکا اهدایی دالرهاي با هاست مدت نژاد علی مسیح

 وي براي. کند می تشویق حجاب بی هاي عکس انتشار و حجاب برداشتن به ایرانی را زنان و

 خیابان در حجاب کشف به را آنها و داده فریب را ایرانی دختر چند خود، مالی منابع حفظ

 و زنده همچنان او کمپین که شده مدعی آنها، تصاویر انتشار با و کرده تحریک انقالب

 راستاي در مجازي فضاي در مزدور فراري فتنهاقدامات این  هاي فعالیت !پویاست

 توجهی بی با که است؛ اقداماتی ایران در نرم براندازي براي آمریکا دولت هاي ریزي امهبرن

 در آنها انتشار و ایرانی زنان تصاویر دزدي به اقدام وي که جایی تا شد، مواجه ایرانی زنان

  . شده است همراه کاربران برخی شکایت با که کرده خود کمپین

  م به جاسوسیهنحوه خودکشی فرد مت

حسینی سخنگوي کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره جزئیات  دحسین نقويسی

 ،اینکه آقاي سیدامامی استاد دانشگاه بود دلیلبه : س سیدامامی اظهار داشتوخودکشی کاو

وي : وي با اشاره به فیلم خودکشی سیدامامی گفت. شرایط وي با بقیه زندانیان متفاوت بود

کند که همه فکر کنند کسی روي  ا بالش و پتو آماده میاي ب گونه  در فیلم تخت خود را به

صورت حلقه   آقاي سیدامامی پیراهن خود را به: افزودحسینی  نقوي. تخت خوابیده است

بنابراین . چیز شفاف و گویا است  دهد و در فیلم همه و خودکشی را صورت می آورد درمی

 .فاف و روشن بودن مسئله استعدم درخواست کالبدشکافی از سوي خانواده وي به دلیل ش

  



  

  اخبار▼ 

  ها ها و انگلیسی ادعاهاي تکراري آمریکایی

ما نگران رفتارهاي ایران هستیم که  :وزیر خارجه انگلیس اعالم کرد» بوریس جانسون«

از روسیه  وي. کند ها براي ایجاد صلح واقعی در سوریه اخالل ایجاد می در مسیر تالش

 جانسون. تحت فشار قرار دهد ایران را ها شدت گرفتن تنش براي جلوگیري از، خواست

. کنیم از حق اسرائیل براي دفاع از خودش در برابر تجاوزها به سرزمینش حمایت می: افزود

همچنین وزارت خارجه آمریکا نیز پس از سقوط جنگنده متجاوز رژیم صهیونیستی اعالم 

انه ایران در منطقه ادامه داده و خواستار هاي شرور راندن فعالیت کرده بود؛ آمریکا به عقب

این  ،گفتنی است .استاندازد،  پایان رفتارهاي ایران که صلح و ثبات در منطقه را به خطر می

و دولت عراق به عنوان دو کشور که به  شود که دولت سوریه اظهارات در حالی مطرح می

 اي و فرامنطقه اي ران منطقهگبازی همچنین و در جنگ بودند ها صورت مستقیم با تروریست

  .تشکر کردند دلیلو از ایران به این  کردهکید أبارها به نقش ایران در مقابله با داعش ت

  توان دفاعی خط قرمز جمهوري اسالمی ایران است

در  جمهوري اسالمی ایران فرمانده نیروي هوایی ارتش ،صفی امیر خلبان حسن شاه

ایران و عزم جمهوري اسالمی خارجی با تشریح  نقش  دیدار با وابستگان نظامی کشورهاي

شکل  باید باور داشته باشیم که تروریسم در هر :گفت در منطقه براي مبارزه با تروریسم آن

کند و مبارزه با تروریسم نیز  درد مشترك بشر است که جهان را ناامن می ،و نوعی که باشد

توان با این تهدید جهانی مبارزه  ي دروغین نمیها به عزم جهانی نیاز دارد و با شعار و ائتالف

 :افزود، توان دفاعی خط قرمز جمهوري اسالمی ایران استبا بیان اینکه، وي  .کرد

بلکه نکته قابل اعتماد و اتکایی  ؛امنیت منطقه نیست ضهاي دفاعی ایران، ناق توانمندي

پیام نیروهاي مسلح نظام  رو ازاین ؛فارس است حیاتی خلیج  براي برقراري امنیت در منطقه

مقدس جمهوري اسالمی ایران پیام صلح و دوستی و تمایل به همکاري، توسعه و گسترش 

  .روابط و مناسبات نظامی با دیگر کشورها است

  جمهور باید بدون تعارف برخی را کنار بگذارد رئیس

ق عادت طب: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت ،آبادي غالمعلی جعفرزاده ایمن

کنم ضرورت  من فکر می ،کنیم ها پایان هر سال خانه تکانی می و سنت همیشگی ما ایرانی

با انتقاد از  در ادامه وي .تکانی در دولت خودش انجام دهد یک خانه هم دارد آقاي روحانی

واقعیت این است در شرایطی هستیم که قدري از : ها، تصریح کرد عملکرد برخی از دولتی

ها عملکرد  برخی از دولتی. ها ناراحتیم و مردم هم ناراحت هستند خی از دولتیعملکرد بر

یس دولت با مردم عهدي بسته است که ئروي با اشاره به اینکه . اند نداشتهمثبت و خوبی 

یس دولت باید انجام دهد ئکنم و ر آنچه من احساس می: کید کردتأ باشد، پایبندآن  به باید

شان کاهش پیدا کرده، کسانی که  ه انگیزه ندارند، کسانی که توانکرا این است که کسانی 

 ،شان تغییر کرده و کسانی که مردم آنها را قبول ندارند شرایط زندگی و شرایط اجتماعی

  .کنار بگذارد آنها را بایدبدون تعارف جمهور  رئیس

  روسیه و ایران بین مبادالت در دالر الوقوع قریب حذف

هاي مرکزي روسیه و  یر روسیه در ایران گفته است که تاکنون بانکسف »لوان ژاگاریان«

در وي . اند مابین با یکدیگر مذاکره داشته حذف دالر در مبادالت فیباره ایران چندین بار در

به  2018امیدواریم در سال  ،اگر بتوانیم تصمیمات نهایی را اتخاذ کنیم«ادامه گفته؛ 

 در است گفتنی، ».بهره ببریم) توافق شده(ط مناسب هایی دست یابیم و از شرای پیشرفت

با  روسیه جمهور رئیس پوتین دیدار والدیمیر در رهبر فرزانه انقالب 2018 سال نوامبر ماه

 و ایران علیه آمریکا هاي تحریم کوبیدن هم در براي راه بهترین که بودند ایشان یادآور شده

 جایگزین و آمریکا دالر از استفاده ذفح براي) کشور دو این( مشترك هاي تالش روسیه

  .است چندجانبه یا دوجانبه تجاري مبادالت در ملی ارز با آن کردن

  

  کوتاه اخبار ▼

از دیدار با  پسوزیر لبنان  نخست» سعد حریري«◄ 

جمهوري  جمهور لبنان در کاخ ریاست رئیس» میشل عون«

مواضع ما «: درباره تحوالت اخیر در منطقه اظهار داشت

 ».استبوده مقابل حمله اسرائیل علیه لبنان در میشه اتحاده

هاي لفظی اخیر رژیم  آفرینی تحریک جمهور لبنان نیز رئیس

 از برخی ،گفتنی است .دانستاهمیت  صهیونیستی را بی

اعالم کردند بیروت پیشنهاد آمریکا مبنی بر نیز ها  رسانه

فات آویو براي حل اختال با تل 9تقسیم بلوك نفتی شماره 

  .اخیر را رد کرده است

مجلس شوراي اسالمی از مخالفت ماینده ن ،اکبر ترکی ◄

با افزایش مالیات بر سیگار  97کمیسیون تلفیق بودجه 

در برنامه ششم میزان عوارض براي سیگار : خبر داد و گفت

البته طی  ،مشخص شده و دولت نیز باید آن را اجرایی کند

مان و آموزش پزشکی در ،روزهاي اخیر وزارت بهداشت

  حوزه سالمت خواستار الحاق درمین منابع پایدار أبراي ت

 35براي افزایش  97الیحه بودجه  6بندي به تبصره 

 . تومانی هر نخ سیگار تولید داخلی شد

مبنی آمریکا   اسماعیل هنیه در واکنش به تصمیم تازه ◄

 این تصمیم: گفت ،قرار دادن نام او در فهرست تروریسم بر

. کنم خودم نصب می  نشان افتخار است که آن را روي سینه

: افزود ،کرد وي که در تجمع جنبش حماس سخنرانی می

قرار گرفتن در صدر یک جنبش مجاهد مانند حماس و 

  بودن در بین ملتی که با مقاومت به دنبال بیرون راندن

اشغالگران و پس گرفتن مقدسات خود است، مایه مباهات 

  .ن استو افتخار م

کننده  ثبات هاي غربی همچنان بر بی در حالی که طرف ◄

بودن برنامه موشکی و حتی حضور مستشاران نظامی ایران 

هاي کشورهاي درگیر با تروریسم  در کنار سربازان ارتش

ها پاسخ  الملل اصرار دارند، الوروف به این ادعاي غربی بین

زدا  ثبات آنهایی که برنامه موشکی ایران را«: داد و گفت

  ».بینند، باید براي حرف خود استداللی داشته باشند می

هاي  با اشاره به تحریم »سایفر بریف«نشریه آمریکایی  ◄

یک مقام سابق : اهللا لبنان نوشت اخیر آمریکا علیه حزب

قرار داشته  اهللا دولت اوباما که در جریان مبارزات علیه حزب

ائتالفی مؤثر براي گوید، تیم ترامپ تاکنون در ایجاد  می

اهللا لبنان، شکست خورده  ایجاد فشار حقیقی بر گروه حزب

  .است

اي به رئیس کل سازمان  رئیس کل بانک مرکزي در نامه◄ 

امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه 

دي  17میزان دالر خریداري شده از ابتداي سال جاري تا 

ادالت این اشخاص و اقدام الزم ماه، خواستار رسیدگی به مب

  .هاي متعلقه شد وصول مالیات زمینهدر 


