
  

  

  

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

  1397 خرداد 2 چهارشنبه 4818 شماره ـ ویکم بیستسال 

  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 در ها کتاب این از اي نشانه هیچ چرا است؛ شده منتشر جاسوسی  النه اسناد از کتاب جلد 70

 هاي کتاب در اسناد این چرا. است من هاي اعتراض از یکی این نیست؟ ها دانشگاه و مدارس

 )12/8/95(.است گذشته چه کشور در بفهمند و بدانند جوانان تا نیست آموزان دانش

  ***سالروز آزادسازي خرمشهر و روز مقاومت گرامی باد***

 !طلبان بست اصالح بن          روز حرف ▼

بیش از دو دهه از حماسه بزرگ ملت ایران در دوم خرداد 

میلیونی ملت ایران پاي  30حضور  ،در آن روز .گذرد می 1376

اتهامات دروغین دشمنان مبنی بر نبود آزادي  ،يأهاي رصندوق

ي باالکرد و مشارکت را ابطال ساالري در نظام اسالمی  و مردم

  !به رخ جهانیان کشیدساالري دینی را  سیاسی در نظام مردم

دوم خرداد فرصتی در اختیار یک جریان سیاسی بود تا 

در عمل به منصه ظهور ، خواندند آنچه توسعه سیاسی می

اما خیلی زود مشخص شد این جریان توانایی ! برسانند

برداشتن گام مؤثر در مسیر توسعه سیاسی کشور را ندارد، 

اگر براي مدت هشت سال حاکمیت بر قوه مجریه و  حتی

ترین علت ناکامی  مهم! مقننه را در اختیار داشته باشد

» ضعف تئوریکی«، که در »فقدان قدرت«طلبان نه در  اصالح

این گفتمان ! وجود داشت» طلبی اصالح«بود که در گفتمان 

هاي توسعه غربی تدوین شده بود و به  برداري از نسخه با گرته

و هاي فکري حکومت دینی  تدریج تناقضات جدي آن با بنیان

  !ـ اسالمی آشکار شد هاي جامعه ایرانی ارزش

طلبی  ، گفتمان اصالحبیش از دو دههامروز پس از گذشت 

همچنان از همان پارادوکس با گفتمان حاکم بر فرهنگ ایران 

پردازان این جریان در  حجاریان از نظریه !برد اسالمی رنج می

را داده و » طلبی اصالح«وعده زنده ماندن » شرق«زنامه رو

» عامل«و ) یطلب اصالح( »دهیا«تالش دارد با تفکیک بین 

طلبان  هاي موجود را به عملکرد اصالح ، چالش)طلب اصالح(

  !مربوط بداند که با ساماندهی اردوگاهی قابل حل خواهد بود

ر ت حقیقت آن است که مشکالت این جریان سیاسی عمیق

است که در تعارض اسالم و تناقضات گفتمانی و برخاسته از 

» دموکراسی«آنچه حجاریان تحت عنوان . لیبرالیسم ریشه دارد

، کند یاد می» رانیهسته اصالحات در ا«در این نوشته به عنوان 

کومت در اسالم که بازخوانی و ترجمه آن مده از نظریه حآنه بر

 .راسی غربی استچیزي است که در متون لیبرال دموک

» سازي روند دموکراتیک نهادینه«طلبان  آنچه از نگاه اصالح

و عرفی کردن اجتماع و  ، فرآیند سکوالریزاسیونشود خوانده می

که موج آن پس از رنسانس غرب را درنوردید و سیاست است 

  ! مسیحیت را در کلیسا و معنویتی پوشالی محصور کرد

زه کردن جمهوري تأکید بر سناریوي سوخته سکوالری

هاي خالی  از دستاي است که  خورده اسالمی، اقدام شکست

 این جریان حکایت دارد و همین تناقضات است پردازان نظریه

حتی در میان نسل » طلبی نواصالح«امروز تعابیري، چون که 

ثمر امثال حجاریان  هاي بی طلبان بیش از تالش جدید اصالح

  !خریدار یافته است

 

  !بازي با کلمات                          وزگزارش ر▼ 

 شمار به استثنایی و معدود هاي دوره از تهران شهر اسالمی شوراي پنجم دوره مسلماً«

 در شهر شوراي و اسالمی شوراي مجلس دولت، در کامل طور به کشور قدرت که رود می

 ها، فرمانداري ها، ارياستاند تمامی آن تبع به بنابراین گرفته، قرار طلبان اصالح اختیار

 اختیارات و قدرت تمرکز به توجه با رو این از دارد؛ قرار جریان این اختیار در ...و ها بخشداري

 باشند؛ نداشته ناکارآمدي براي اي بهانه طلبان اصالح دیگر که رفت می انتظار جریان در این

 اما طلبکار. دارد قرار آنها اختیار در شان شعارهاي کردن عملیاتی براي ها عرصه همه که چرا

 پاسخگو گاه هیچ که کنند می ریزي برنامه اي گونه به .است طلبان اصالح همیشگی روش بودن

هاي اصولگرا را این روزها  هاي پرویز سروري از چهره ترین مصداق این گفته مهم» .نباشند

رفته است، مشاهده طلبان که با خروج آمریکا از برجام شدت گ توان در بازي جدید اصالح می

 آرمان« روزنامه در یادداشتی طی طلب اصالح فعاالن از »خباز محمدرضا«کرد؛ آنجا که 

 برخی کمک با تا دارد سعی پنهان دولت«: است نوشته »پنهان دولت« از بردن اسم با »امروز

 شود می معلوم اما! دهد استعفا خودش روحانی آقاي تا کند سخت دولت بر را شرایط نهادها،

 پایگاه با مصاحبه در طلب نیز اصالح زن فعاالن از »منصوري آذر» «.اند نشناخته را روحانی که

 دادن نشان ناکارآمد و ناامیدي و یأس القاي موازي، دولت دستور کار«: است گفته جماران

 »اعتماد« روزنامه با مصاحبه هم در اصالحات پردازان نظریه از »حجاریان سعید» «.است دولت

 هاي اهرم واقع، در. نیست جمهور رئیس و دولت متوجه انتقادات همه«: گوید می باره این در

 تنها نه و اند گرفته دولت از را عمل ابتکار که هستند فعال ما سیاسی ساختار در قدرتی

. شوند می ظاهر مجریه قوه منتقد مقام در همواره بلکه نیستند؛ عملکردشان پاسخگوي

شود که این  اما در این میان این پرسش مطرح می» .است واقف ضعیتیو چنین به روحانی

هایی از این دست و با بازي با کلمات و با ساختن  تواند با فرافکنی جریان تا کی می

ناپذیري  هاي اجتماعی و سیاسی گاه جبران هایی در جامعه که پیامدها و خسارت دوقطبی

 !وان همه را براي همیشه فریب داد؟ت دارد، عملکرد خود را توجیه کند؟ آیا می

  کند؟ رئیسه مجلس تغییر می آیا ترکیب هیئت          ویژه راخبا▼ 

با نزدیک . شود می برگزار خرداد ماه هشتم زیاد احتمال به مجلس رئیسه هیئت انتخابات

 براي ها فراکسیون دیگر و اعضا با رایزنی حال در مجلس هاي شدن این موعد، فراکسیون

 ها حکایت از آن دارد که جمعی بر همین اساس، شنیده. هستند انتخابات در فهرست ارائه

 فهرست ارائه دنبال به هستند، آن در ها فراکسیون همه اعضاي که نمایندگان از

 است قرار آن طی و شده انتخاب آن براي »ملت وکالي« نام تاکنون اند که فرافراکسیونی

 علی بین از است قرار همچنین. کنند معرفی سمجل ریاست براي را پزشکیان مسعود

 از پس بابایی حاجی حمیدرضا و کواکبیان مصطفی دهقان، محمد جاللی، کاظم مطهري،

  .شوند معرفی رئیس نایب عنوان به نفر دو گیري رأي

  هاي آمریکا اضافه شدند پنج نفر دیگر به فهرست تحریم

 برجام از کشور این خروج از پس که یانایران تحریم ادامه در آمریکا داري خزانه وزارت

 که نفر پنج این. افزود ها تحریمی فهرست به را دیگر ایرانی چند گرفته، بیشتري سرعت

 سید و شیرامین بردبار جواد آباد، کاظم باقري محمود جعفري، محمد آذرپیشه، مهدي

 تا دوم نفرات( .اند هشد تحریم سپاه با ارتباط دلیل به دارند، نام تهرانی حدادنژاد محمدعلی

.) اند شده تحریم سپاه »غدیر« موشکی یگان با ارتباط دلیل به به طور مشخص چهارم

 پول جایی جابه اتهام به هم را مرکزي بانک رئیس »سیف اهللا ولی« چندي پیش، ها آمریکایی

  .بودند کرده تحریم لبنان اسالمی مقاومت و سپاه قدس نیروي براي



    

  اخبار▼ 

  براي بستن دهان منتقدانتالش 

 از بیش اروپا«: گفت »ایران« روزنامه با مصاحبه عضو کارگزاران در »مرعشی حسین«

 فرآیند در که کند می دفاع سندي از اروپا. شود حفظ برجام تا کند می تالش ایران

 یدبا نکنند، یا درك را شرایط این اي عده اگر حاال. است آمده به وجود المللی بین وگوي گفت

 کینه و بخل حسد، بغض، شان درون آنقدر بگوییم باید یا کرد تردید شان درك در

 و دغدغه وقت اصالً« :مرعشی در ادامه افزود» .ببینند را فضا این توانند نمی که حکمفرماست

 کنم می عرض اطمینان با. نیست خارجه وزیر کردن هو وقت نیست؛ داخلی هاي کشمکش

 را مسئوالن دل شما« :فرمودند منتقدان از اي عده به خطاب امام که روزي آن از امروز

گفتنی است، حمله » .بشکند را ظریف آقاي دل نباید کس هیچ. است تر حساس ».شکستید

گیرد که جریان نزدیک  مجدد به منتقدان و حسود و بخیل خواندن آنان در حالی صورت می

اد و انسجام در شرایط فعلی، جلوي هر کند تحت عناوینی، چون حفظ اتح به دولت تالش می

  !گونه انتقاد به نحوه انعقاد برجام و رویکرد دولت را که به این نتیجه رسیده است، بگیرند

  !اقدامات اروپا فقط شکل نمادین دارند

 داده است گزارش آمریکا کاران نومحافظه به نزدیک هاي رسانه از ،»بیکن فري واشنگتن «

 سازوکارهاي آن در که هستند گذاري سیاست سند یک بررسی الح در کنگره نمایندگان

 تشریح ایران علیه آمریکا هاي تحریم نظام تضعیف صورت در اروپایی، کشورهاي با برخورد

 نرم جنگ مؤسسه در ارشد مشاوران از ،»گلدبرگ ریچارد« کهرا  سند این. است شده

 توسعه بانک« دسترسی قطع خواستار است، نوشته »ها دموکراسی از دفاع بنیاد« آمریکایی،

این رسانه . است شده آمریکا هاي تحریم نقض صورت در آمریکا مالی نظام به »اروپا

 گیرد که امانوئل کند، نگارش این سند در حالی صورت می آمریکایی در ادامه تأکید می

 ادد اجازه اروپایی هاي شرکت به باید پذیرفته است که فرانسه جمهور رئیس مکرون،

 که این کنند،که چه کار اروپا به آنها دستور نخواهد داد  و اتحادیه بگیرند تصمیم خودشان

  .هستند نمادین اقداماتی اروپا تنها بازدارنده قوانین دهد می نشان مکرون اظهارات

  !ها ها با سعودي تحول بزرگ در روابط صهیونیست

 در »ایالن بار« دانشگاه به وابسته صهیونیستی رژیم بگین راهبردي مطالعات مرکز

 اصابت نظر از کنند، می شلیک ها حوثی که بالستیکی هاي موشک: کرد اذعان پژوهشی

 مرکز این پژوهش در. هستند خطرناك بسیار آن فناوري توسعه و هدف به دقیق

 نقش و باشد داشته حضور سعودي سالح بازار در تواند می اسرائیل: است آمده صهیونیستی

 آن با که امنیتی هاي چالش با مقابله براي تسلیحاتی سامانه به ریاض تجهیز در بزرگی

 کرده آماده صهیونیست پژوهشگر ،»نووشال دلینا« که پژوهش این در. کند ایفا روست، روبه

 به ها صهیونیست ساخت موشکی دفاع سامانه به خود تجهیز براي ها سعودي تمایل به است،

 میان روابط در بزرگ تحولی را تمایل این و شده اشاره روويت سامانه و آهنین گنبد ویژه

  .است کرده توصیف ریاض و آویو تل

  روابط ما با ایران محکم و پایدار است

 و عربستان میان پنهانی اینکه هیچ رابطه صدر با اعالم مقتدي سیاسی دفتر مسئول

 شده اعالم سفرهاي همه روابط صدر با عربستان به: صدر وجود ندارد، تأکید کرد مقتدي

 عمل زده شتاب سعودي وزیر السبهان، ثامر: وي همچنین هشدار داد. محدود بوده است

 ضیاء .بود خواهد آمیز توهین عراق داخلی امور در دخالت گونه هر که داند نمی و کند می

 اآمریک حضور: است، افزود حاکم پایداري روابط ایران و ما االسدي با تأکید بر اینکه میان

 به عراق داد نخواهد اجازه صدر است و مقتدي دیپلماتیک عرف از خارج و مردود عراق در

 هاي خواسته به شرکایش و صدر جریان شود، تبدیل همسایگان به حمله براي اي عرصه

  . رویم نمی غیر یا آمریکایی از اعم خارجی خواسته بار زیر ما .داد نخواهند تن آمریکا

  

  کوتاه اخبار ▼

 خود کتبی تذکر در اسالمی شوراي مجلس نماینده 61 ◄

 ایران روابط کلیه در تجدیدنظر خواستار جمهور، رئیس به

 علیه کشور این گیري موضع دلیل به عربی متحده امارات با

. شدند آمریکا خارجه وزیر از حمایت در اسالمی جمهوري

 ایرانی ضد اظهارات در آمریکا خارجه وزیر است، گفتنی

 ها، تحریم لغو براي شروطی برشمردن با اخیر خود

  .کرد متهم تروریسم از حمایت به را کشورمان

 توجه کرد، با اعالم انگلیس »پترولیوم بریتیش« شرکت ◄

 ملی شرکت با همکاري ایران، علیه آمریکا هاي تحریم به

 متوقف را شمال دریاي در نفتی پروژه یک در ایران نفت

. است بوده پایبند ها تحریم هب همواره این شرکت. کنیم می

 به شمال دریاي در رهام گازي میدان گفتنی است، سهام

 شرکت و پترولیوم بریتیش به متعلق درصد 50ـ50 صورت

  .است ایران نفت ملی

 اسالمی جمهوري گمرك کل رئیس عسگري، فرود ◄

 از درصد چند اینکه بر مبنی پرسشی به پاسخ ایران در

 است، رسمی مبادي از شود، می وارد کشور به که قاچاقی

 طریق از که هایی بررسی با هستیم مدعی ما: گفت

 از را بازرسی گواهی و بارنامه و دهیم می انجام ها دستگاه

 وارد رسمی مبادي از قاچاقی کاالي کنیم، می دریافت مبدأ

  .شود نمی کشور

 در گذشته هفته از ترکیه مردم و دولتی مقامات ◄

 جنایات نیز و قدس به آمریکا سفارت انتقال به اعتراض

 و سابقه کم واکنشی در غزه، نوار در صهیونیستی رژیم

 فلسطین اشغالی هاي سرزمین در اخیر تحوالت جانبه، همه

 گامی ترکیه اردوغان اعالم کرده است، .کردند محکوم را

  .دارد برمی اسرائیل تجاري تحریم براي اساسی

 نیروي کننده نگهماه معاون جهانشاهی، امیرعلی ◄

 منطقه در که تهدیداتی اساس بر: گفت ارتش زمینی

 حکم در قوا کل فرمانده  فرمایش برابر و شد می احساس

 ساختاري تغییر 17 ارتش، زمینی نیروي فرمانده انتصاب

 تدوین نزاجا هاي یگان رزمی آمادگی و تحرك ارتقاي براي

  .شود می اجرا جاري سال در که شده

 و تحقیق طرح اسالمی شوراي مجلس نماینده 36 ◄

 و تهیه را تلگرام مدیر با دولت پنهانی مذاکرات از تفحص

رسان  خبر سفر پنهانی پاول دروف، مدیر پیام. کردند تدوین

تلگرام به ایران و توافق پنهانی وي با دولت به تازگی 

  .خبرساز شده بود

 مجلس در شهر شاهین مردم نماینده دلیگانی، حاجی ◄

 بر کش نعش خودرو دستگاه صد واردات از خطاريا طی

 شعار برخالف را آن و کرده انتقاد دولت مصوبه اساس

  .دانسته است ایرانی کاالي از حمایت

  


