
  

  

  

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

  1396 مهر 19 چهارشنبه 4678 شماره بیستم ـسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

کجا  نندیفرهنگ جامعه؛ بب یعموم انیکنند به جر توجهدولت و مسئوالن موظّفند که 

 یدر انتظار ما است؛ اگر چنانچه مزاحمات يزیچه چ افتد، یم اتفاقچه دارد  م،یرو یم میدار

 )19/9/92( .وجود دارد، آنها را برطرف کنند

  

  منطق تحوالت ساختاري            روز حرف ▼

 ییرخدادها يساختار راتییتغ و یاسیس يها نظام تحول

ا ی احساسی ک شوریستند که از دل یالساعه ن و خلق یآن

بلکه  د؛نیرون آیب یرکارشناسیغبعدي و  تک هاي نگاه

جانبه  و همه یو محاسبات عقالن یجیتدر ییحاصل روندها

  .است

به  یاستیرسیاسی از ر نظام ییسخن گفتن از تغ

کشور  یاسیس يدر فضا دیگر باراست که  یمدت یپارلمان

و رسانه را به خود  یاسیس فعاالناز  یو برخ شدهمطرح 

ن یاکنندگان  مطرحدقت در خاستگاه . است کردهمشغول 

کند که منطق  قت را به خوبی آشکار مییاین حق ،بحث

. در پی آن وجود ندارد اي شناسانهکار مشخص و پژوهش

اي و برخی اغراض سیاسی و  فضاي رسانه ،سفانهمتأ

 ثرمؤ میان این در نیز عجوالنه هايگیري ها و موضع بدفهمی

اي براي بحث و جدل تبدیل کرده و  به سوژه را آن و شده

 یجالب آن است که برخ .به فضاي عمومی کشانده است

را به اظهارات رهبر معظم انقالب  ین بحث انحرافیطرح چن

در  له معظم. کنندیممستند گذشته  يها در سال یاسالم

هاي  آرمان درباره1390سال در جمع دانشجویان کرمانشاه 

هاي  و با اشاره به آنکه آرمان گفتندانقالب اسالمی سخن 

ها و  تحول در روش درباره ،انقالب قابل تغییر نیستند

دولت اسالمی، یعنی سازوکارها و « :فرمودندسازوکارها 

ممکن  اسالمی؛ اینها  جامعههاي الزم براي ایجاد  نهادسازي

در دنیا جوري بشود  اقتضائاتممکن است . است کهنه شود

نظام کامل نباشد، مطلوب   که این سازوکار، این هندسه

  ».نباشد، الزم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال ندارد

نمونه به امکان تغییر در ساختار  براير ادامه له د معظم

امروز نظام ما نظام «: نظام ریاستی اشاره داشتند و فرمودند

ریاستی است؛ یعنی مردم با رأي مستقیمِ خودشان 

بسیار   ن هم شیوهکنند؛ تا اآل جمهور را انتخاب می رئیس

 هاي اگر یک روزي در آینده. اي است شده خوب و تجربه

هاي نزدیک، چنین  که احتماالً در آینده ـ یکدور یا نزد

احساس بشود که به جاي نظام  ـ  آید چیزي پیش نمی

مثل اینکه در  ـ ریاستی مثالً نظام پارلمانی مطلوب است

  ».هیچ اشکالی ندارد ـ بعضی از کشورهاي دنیا معمول است

امکان چنین تغییري  ،یید شدهأآنچه در کالم ایشان ت

طور که اشاره شد،  همان زیرا! آناست، نه مطلوبیت 

به یندي کارشناسانه ااز فرباید مطلوبیت تغییرات ساختاري 

  .آید دست

  !ایم دچار غفلت شده                                  گزارش روز ▼

و  کردهکید بار دیگر هم بر روي این موضوع تأ اگر هزار هم غفلت؛ غفلت، غفلت و باز

چرا که اکنون  ؛شود هم حق مطلب ادا نشده و نمی باز ،ایم دچار غفلت شدهتکرار کنیم که 

کنیم  حرکت می يردر مسی هاي فرهنگی و اجتماعی به ویژه در حوزهموارد،  از در بسیاري

مخالف  همچنین ها و هنجارهاي ماست، ارزش ،ها ندرجه مخالف آرما 180که درست 

شده است مکرر در مکرر تذکر و هشدار داده  .هاي انقالب اسالمی است آل هها و اید ایده

دارهاي شه ره به ترکستان است؛ ایم، گرفتهدر پیش  فرهنگ و هنر در حوزهکه راهی 

به کار  با قرار دارد که انقالبمعظم  رهبرس همه آنها هشدار و انذار رأکه در  يتکرارپر

ار فرهنگی به حوزه فرهنگ و تولید آث براي شرایط امروز ما درولنگاري  بردن تعبیر

فرهنگ، بنده احساس یک   مسئلهدر « :فرمایند اده و میین حوزه هشدار دامسئوالن 

یک نوع  هاي دولتی و غیر دولتی اعم از دستگاه هاي فرهنگی کنم؛ در دستگاه ولنگاري می

مفید که  مر فرهنگ وجود دارد؛ چه در تولید کاالي فرهنگیاهتمامی در ا ولنگاري و بی

» .کنیم کنیم، چه در جلوگیري از تولید کاالي فرهنگی مضر که کوتاهی می کوتاهی می

اوضاع به سان قبل امتداد پیدا شنوایی براي آنها وجود ندارد و  گوشهایی که گویی هشدار

ترین  مهم کهسینما  ترین رسانه کشور است و ترین و مهم بزرگ کهانه ملی رس .ندک می

که نتیجه آن  کنند در مسیري حرکت می آید، به شمار می سرگرمی در کشورصنعت 

براي خودشان تر  که به سادگی هر چه تمام استهایی  سازي از چهره سازي و ستاره قهرمان

کنند و  جا می سرایی جابه بافی و قصهشعرو حرام و حالل را با  کردهحکم فقهی صادر 

 ،در کنار اینها! شوند میبلکه تشویق هم  ؛شود ضی به آنها نمیانه تنها هیچ اعترنه سفامتأ

قیدي فراهم کرده  و بی که براي بسط این ولنگاري را و بستري وضع بلبشوي فضاي مجازي

این شرایط نه تنها گویا  .رود تا درك کنید شرایط چگونه پیش می بگیریددر نظر است، 

در دوران بلکه  ؛اولویت و دغدغه نیست منصبان اصالً براي بسیاري از مسئوالن و صاحب

کنند،  میکمک  نیز سامان بی اوضاعو براي جمع کردن رأي به تشدید این انتخاباتی 

  .کندتواند تقدیر و سرنوشت یک ملت را دگرگون  که می وضعیتی

  اعتراف به دروغ انتخاباتی                      ویژه خبر▼ 

 به فراوان تاب و آب با طلب اصالح هاي رسانه دهم مجلس انتخابات برگزاري از پس

 با مجلس این اکثریت که کردند عنوان تهران شهر در سیاسی جریان این پیروزي واسطه

 که مجلس ریاست انتخابات در مدتی از پس پیروزي این کاذب بودن .است طلبان اصالح

 نزد در آورد، يرأ 103 و شد مغلوب الریجانی علی مقابل در فراکسیون این رئیس ،عارف

 عنوان ،عارف يرأ تحلیل با سیاسی جریان این کارشناسان و شد مشخص افکارعمومی

 جلسه در واقعه این از سپ ؛ امااست مجلس طلبان اصالح واقعی وزن ي،رأ 103 که کردند

 ،بود طلب اصالح هاي گزینه جمله از که بیطرف اهللا حبیب اديپیشنه وزراي به اعتماد يرأ

. کند کسب را دوازدهم کابینه به ورود براي مجلس اعتماد يرأ نتوانست که بود فردي تنها

 حال اما ؛هستیم مجلس در نفر 100 تنها ما ،آن موقع هم اعضاي فراکسیون اعالم کردند

 از نفر 86 و شود می مربوط اصالحات دولت رئیس به که طلبان اصالح از اي نامه انتشار با

 شده بلند امید فراکسیون علیه اصالحات در اعتراضات موج ،اند کرده امضا را آن نمایندگان

موضوع اساسی اینجاست . ددار مطالبه مجلس در واقعی طلبان اصالح شناسایی به نسبت که

هاي این جریان به دروغ بزرگ خود در انتخابات مجلس دهم که با آن فریاد  که رسانه

  .اعتراف کردند ،پیروزي سر دادند



  

  اخبار▼ 

  کند ام را حفظ میجبر دونالد ترامپ فعالً

جدید  اهبردرجمهور ایاالت متحده قصد دارد در روزهاي آینده، از  رئیس پ،دونالد ترام

برداري کند که  پرده ،کند می اي ایران معرفی  هاي هسته طلبی جاهچه آمریکا براي مقابله با آن

که به طور ویژه  را این طرح .یران حفظ خواهد شداي با ا توافق هسته ، فعالًاهبردردر این 

اي خواهد شد و  ، خواستار بازنگري کنگره در توافق هستهردهکتیم امنیت ملی ترامپ تهیه 

تر  از کنگره درخواست خواهد کرد که قانون نظارت بر پایبندي ایران به این توافق را سخت

هللا لبنان و مقابله با نفوذ ا علیه سپاه پاسداران، حزب هایی گیري صمیمت همچنین .کند

دولت ترامپ علیه ایران  اهبردرهاي احتمالی دیگر  اي و برنامه موشکی ایران، بخش منطقه

جمهور آمریکا علیه برجام، وي  اظهارات تند رئیس ا وجودببه این ترتیب، . خواهد بود

ت ارشد حداقل در شرایط فعلی تحت فشار جامعه جهانی و با توجه به هشدارهاي مقاما

از جمله وزراي خارجه و دفاع، در عمل به وعده همیشگی خود در از بین  ،دولت آمریکا

  .یا تغییر در برجام، ناکام مانده استبردن 

  !برد را به سمت ساحل امنیت و ثبات می ترامپ جهان

در  ه تازگیبجماعت مسجدالحرام در مکه مکرمه  امام  ،شیخ عبدالرحمن السدیس

و براي او دعا کرده  مجیدتجمهور آمریکا  رئیس ،از دونالد ترامپ برانگیزي سخنان جنجال

که جهان و انسانیت را به سمت ساحل امنیت و  ردهکوي ترامپ را فردي توصیف . است

قدم کرده و  هاي وي را ثابت و از خداوند خواسته است گام )!(دهد ثبات و رفاه سوق می

نویسنده و تحلیلگر  ،خیرعلی ابوال در واکنش به این اظهارات .هایش را برکت دهد تالش

هایی  داند که ارزش پول السدیس خوب می :نویسد می »المیادین«در پایگاه خبري مصري 

اما  ؛چقدر است ،که ترامپ از حاکم مشروع وي براي دفاع از حاکمیت سعودي دریافت کرده

سم نژادپرست آمریکایی ها و فاشی دعایی که بشریت احتیاج دارد، این است که صهیونیست

  .به همراه وهابیت تکثیري سعودي همه با هم سقوط کنند

  جمهور تاریخ آمریکا ترین رئیس خطرناك

ویزیونی وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه با شبکه تل» هیالري کلینتون«

ترین  دونالد ترامپ خطرناك: ن کشور گفتجمهور کنونی ای درباره رئیس» سی بی اي«

همه جهان باید درباره : وزیر خارجه پیشین آمریکا ادامه داد. جمهور تاریخ آمریکاست رئیس

او فردي : گونه توصیف کرد کلینتون در ادامه این مصاحبه وي را این. دنترامپ نگران باش

م نیست مردم درباره او چه فکر براي ترامپ مه. نترل نداردکبر خودش و  است زده شتاب

است، از ابتداي ژانویه سال جاري میالدي و با فتنی گ. جوست و انتقام توز او کینه. کنند می

 یگردزیادي میان واشنگتن با  يها جمهور آمریکا، تنش رئیس وپنجمین هلچروي کار آمدن 

که  اي ونهگهاي مختلف ایجاد و به مرور تشدید شده است؛ به  کشورهاي جهان از قاره

ه کشورها علی یگردجویانه  اقدامات تالفییر نظران امر بارها درباره گسترش چشمگ حبصا

  .اند آمریکا به این کشور هشدار داده

  هاي تروریستی در تیررس سپاه آمریکا و گروه

اي با حمایت از اقدامات  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی بیانیه

در بخشی . دکید کرتأهاي آمریکا در منطقه  ماجراجوییسازنده سپاه بر ضرورت برخورد با 

 کردهجمهور آمریکا در اظهاراتی وقیحانه تهدید  رئیس ه تازگیب: از این بیانیه آمده است

کمیسیون امنیت ملی و . هاي تروریستی قرار خواهد داد گروه هرستفدر  راکه سپاه  است

اگر چنین  ندک میاعالم  ،این تفکر نابخردانه کردنسیاست خارجی مجلس ضمن محکوم 

کمیسیون از هر اقدام متقابل سپاه علیه نیروهاي  ،ي بخواهد محقق شودا اظهارات احمقانه

هاي  قانون مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا حامی گروه 4آمریکایی که طبق ماده 

هاي  گونه که با گروه کند سپاه حق دارد همان و اعالم می ردهکحمایت  ،تروریستی هستند

 .ندکنیز برخورد  با آنها ،کند تروریستی برخورد می

  کوتاه اخبار ▼

لیر ترکیه  -نویس تفاهم سوآپ دوجانبه ریال ایران پیش◄

هاي مرکزي ایران و  ساي کل بانکؤر تأییدبه توافق و 

این تفاهم با هدف تسهیل تجارت با استفاده . ترکیه رسید

مین مالی تجارت و تأز ارزهاي ملی دو کشور به منظور ا

 .استبین دو کشور انجام شده  گذاري مستقیم سرمایه

هاي تبدیل و نقل و  ین امر به کاهش هزینها گفتنی است،

انتقاالت وجوه ارزي براي تجار هر دو طرف، بدون نیاز به 

   .استفاده از ارزهاي واسط منجر خواهد شد

جمهور  راهبرد رئیس تحلیلی در »تایمز فایننشال« روزنامه◄

دیوید « .توصیف کرد» بازي با آتش«را  برجام بارهآمریکا در

الملل این روزنامه انگلیسی  سردبیر بخش بین »گاردنر

اي  توافق هسته بگیردتصمیم در صورتی که ترامپ  :نوشت

عقالنی خواهد  ترین اقدام غیر ، این مخربرا لغو کندایران 

  .کنون انجام داده استبود که او تا

 به مناسبتسلیمانی با انتشار پیامی قاسم سرلشکر ◄

ابق عراق با اشاره به خصایل جمهور س گذشت رئیسدر

امروز جاي آن دوست عزیز و فقید : نوشت ،جالل طالبانی

خالی است و بحران کنونی در کردستان عراق ناشی از خأل 

  .شناسی است وجود چنین شخصیت حکیم و موقعیت

اند در حال بررسی  برخی از مشتریان نفتی آسیایی گفته◄

کاهش حجم قراردادهاي خرید نفت از ایران هستند تا در 

هاي جدید،  صورتی که دولت آمریکا با وضع تحریم

دسترسی به نفت خام و میعانات ایران را محدود کرد، 

 .جدید را داشته باشند وضعیتآمادگی 

جایگاه  ،دهد المللی پول نشان می آمارهاي صندوق بین◄

نزول  95تا  92هاي  بیکاري در جهان طی سال از نظرایران 

رسیده است که  19به  29اي داشته و رتبه ایران از   هپل 10

  .است مانبه معناي بدتر شدن وضعیت بیکاري در کشور

رشد نیروهاي سخنگوي ا ،سیدمسعود جزایريسردار ◄

رفتار آمریکا، جهانیان را کالفه کرده  با بیان اینکهمسلح 

فهمد  نمیدولت ترامپ حرفی جز دشنام  گویا :، گفتاست

دارد که مفهوم جدید قدرت در جهان  نیازهایی  به شوكو 

  .امروز را متوجه شود

 ،خالف تصور رایجها حاکی از آن است که بر شنیده◄

ندارد  يثرمؤنتصاب استانداران نقش گیري در ااسحاق جهان

نداران و پاالیش نهایی و مباحث مربوط به انتخاب استا

محول شده  جمهور رئیس دفتر رئیس ،به واعظی ها گزینه

  .است

با اعضاي شوراي مرکزي و  عبداهللا نوري در دیدار◄

شوراي عمومی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران 

با مطالبات  هک ات دولتنسبت به برخی اخبار درباره اقدام

   .اظهار نگرانی کرده است ،است مغایر طلبان اصالح


