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 نگهبان جمهوریت و اسالمیت    روز حرف ▼

مسئله ضروت نظارت بر قوانین و تطبیق آن با شریعت 

گیري مجلس  اي است که از زمان شکل اسالمی دغدغه

هرچند عمالً این مهم در . مشروطه نزد ایرانیان به وجود آمد

گیري  دوران قاجار و پهلوي به ثمر ننشست، اما با شکل

رورت در قانون اساسی دیده شد و از جمهوري اسالمی این ض

  .به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد 1359تیرماه سال  26

شوراي نگهبان از چنان جایگاهی در قانون اساسی برخوردار 

گذاري، موجب  است که نبودن آن در کنار مجلس قانون

شوراي نگهبان وظیفه دارد همه . شود اعتباري مجلس می بی

از نظر مغایرت نداشتن با موازین اسالمی و مصوبات مجلس را 

بر این مأموریت نظارت بر  افزون . کندقانون اساسی بررسی 

انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به 

توان حافظ  به واقع، شوراي نگهبان را می. آید شمار می

سو ضامن  جمهوریت و اسالمیت نظام دانست، چرا که از یک

قوانین با شرع و قانون اساسی است و از دیگر سو  تطبیق

  .صیانت از رأي ملت در انتخابات را برعهده دارد

این نهاد خطیر در طول چهار دهه اخیر همواره مورد 

هجمه مخالفان و معاندان قرار داشته و نظارت این شورا بر 

از این رو ! ادوار انتخابات به مذاق بسیاري خوش نیامده است

ها و انتقادات براي تحت فشار  تخاباتی سیلی از هجمهدر هر ان

قرار دادن شوراي نگهبان سرازیر شده است؛ اما این شورا به 

ها، محکم به  برکت ساختار و اعضایش در برابر این هجمه

این ایستادگی و . وظایف قانونی خود عمل کرده است

قدمی در انجام وظیفه موجب شده است بنیانگذار  ثابت

با شوراي «کنند که  اسالمی ایران نه تنها تأکید جمهوري 

حافظ مصالح «، بلکه اعضاي آن را »صد موافقم در نگهبان صد

پروا به  دانسته و نسبت به کسانی که بی» اسالم و مسلمین

من به این آقایان هشدار «: فرمایند تازند، می فقهاي شورا می

امري  دهم که تضعیف و توهین به فقهاي شوراي نگهبان  می

  ».خطرناك براي کشور و اسالم است

امسال نیز که سال انتخابات است، بدون شک شوراي 

هاي فراوانی مواجه خواهد بود که موج اول  نگهبان با هجمه

ها قبل آغاز  هاي سیاسی از مدت آن از سوي برخی جریان

در انتخابات به واقع » مشارکت مشروط«سناریوي . شده است

ت که قصد دارد با تحت فشار قرار همان بازي سیاسی اس

دادن شوراي نگهبان، این مجموعه را از انجام وظیفه قانونی 

خود باز دارد، که افکار عمومی باید در قبال این تحرکات 

  .هوشیار باشد

  

  !مایک گوبلز                                گزارش روز ▼

ارز در کشور هر روز   ش نرخهاي اقتصادي، کاه خالف روند افزایشی و تصاعدي تحریم

کردند ایران  که خیال می ها ها و اروپایی گیرد، خالف نظر آمریکایی خود می شیب تندتري به

گذارد، جمهوري اسالمی به صبر استراتژیک خود  جواب می هاي برجامی آنها را بی شکنی عهد

را با قدرت ادامه  پایان داد و روند توقف و کاهش تعهدات برجامی را آغاز کرد و این مسیر

عکس انتظار دشمنان ایران اسالمی در مسیر ثبات قرار گرفته و   خواهد داد، اقتصاد ایران به

هایی  هاي اقتصادي و به حداقل رساندن تأثیر تحریم کشورمان در حال عبور از فشار تحریم

روانی و  نتایج جنگ. کنند است که سران کاخ سفید از آن به عنوان فشار حداکثري یاد می

ها روي گزینه جنگ براي عقب راندن ملت ایران، سران کاخ سفید را  گذاري آمریکایی سرمایه

هاي اخیر با سرنگون شدن پهپاد متجاوز  اي که در هفته سرخوردگی! سرخورده کرده است

نیز به آن حیثیتی پنتاگون  به دست مرزبانان ایران اسالمی، آبروریزي و بی» هاوك  گلوبال«

هاي هنگفت براي ایجاد آشوب و  امنیت و ثبات حاکم در کشورمان با وجود هزینه! شد اضافه

به همه اینها، نفوذ روزافزون انقالب ! امنی در ایران، براي ترامپ و دوستانش باورناپذیر است نا

ها در منطقه را نیز اضافه کنید تا  دار و دسته ترامپی هاي اسالمی در منطقه با وجود سعایت

 رانیا«ید علت دروغ بزرگی را که مایک پمپئو، شب گذشته بر زبان آورده و اعالم کرده بتوان

وزیر خارجه آمریکا که ! درك کنید» کند مذاکره خود یموشک برنامه درباره شده تا حاضر

بیند،  بست رسیده می هاي دولت ترامپ در تقابل با ایران  را به بن ها و تکنیک همه تاکتیک

پمپئوي دولت ترامپ، ! هاي تبلیغی آلمان هیتلري ندارد آوردن به شیوه جز روي اي چاره

هاي بزرگ افکار عمومی  کرد با دروغ دولت نازي است که سعی می» گوبلز وزفی پاول«همان 

را فریب دهد و به اهداف خود دست یابد، غافل از اینکه، این شیوه نیز به کار آنها نخواهد 

 .ایرانی آمریکا نخواهد داشت هاي ضد ها و طرح گر ایدهآمد و سرنوشتی، متفاوت از دی

  !کند نظر تجدید باید »سلمان بن«                 ویژهاخبار  ▼

 گزارشی در سعودي پادشاهی خاندان به وابسته »ایران مطالعات المللی بین مؤسسه«

 با را کشور این تواند می سعودي خارجی سیاست در فعلی مشی تداوم: کرد تصریح محرمانه

 تشریح این اندیشکده با. کند مواجه المللی بین و اي منطقه حوزه در جدي هاي چالش

 تحقیر و سرخوردگی احساس گیري شکل به نسبت سوریه و عراق یمن، در سعودي هاي ناکامی

 احساس اهداف، تأمین در ناکامی و هنگفت هاي هزینه صرف دلیل به سعودي جامعه درون در

چه در داخل و چه در   را سعودي حاکمیت مشروعیت و سلمان خاندان تباراع و کرده نگرانی

 گزارش این از بخشی در .است کرده عنوان جدي لطمات معرض اسالمی در بین کشورهاي

 وایران  برابر در سعودي از آمریکا ناکافی پشتیبانی به توجه است، با شده پیشنهاد

 شده نزدیک ایران به کند تالش باید سعودي ،آمریکا در مقابل تهران احتیاط و سنجی مصلحت

 محمدصفر« همچنین .شود ایران اي منطقه نفوذ افزایش مانع دوستانه ظاهر به هاي راه با و

 به نسبت مستقل غیر انتفاعی سازمان پوشش در که مطالعاتی مؤسسه این رئیس »السلمی

 در باید »سلمان محمدبن«ت، اس کرده تصریح کند، می اقدام ایران درباره اطالعات آوري جمع

  .کند تجدیدنظر ایران به نسبت خود رویکردهاي

 دوستان« صهیونیستی البی و رئیس ـ صهیونیستی آمریکایی میلیاردر »آبراموویتز کنت«◄ 

 درگیر را جهان او. کند تالش ایران نابودي براي باید است، اسرائیل گفته »لیکود آمریکایی

 هاي جریان و المسلمین اخوان ایران، باید غربی، تمدن :گوید می و خواند می »جهانی سوم جنگ«

 طرح هیچ اند، نشده نابود المسلمین اخوان و ایران که زمانی کند و تا نابود را گرا چپ سیاسی

  !داشت نخواهد وجود خاورمیانه در صلحی

 



 
  اخبار ▼

  است بوده موفق جهات همه از عملیاتی که

 حکم اهداي مراسم در سپاه هوافضاي نیروي فرمانده »هزاد حاجی امیرعلی« سردار

 موجب که نظامی نیروهاي به رضوي قدس آستان تولیت از سوي) ع(رضا حضرت خادمی

 که داشت گوناگونی ابعاد عملیات این اینکه بیان با شدند، آمریکایی متجاوز پهپاد سرنگونی

 آسمان در آمریکا پهپاد نیسرنگو عملیات: داشت اظهار شد، خواهد روشن زمان با گذشت

 هیمنه عملیات این است، بوده موفق جهات همه از انقالب معظم رهبر تعبیر به ایران

 .کرد روشن همه براي را استکبار خورده ترك و پوسیده اسکلت و شکست را جهانی استکبار

 این از قبل ماه یک حدود: افزود و خواند) ع(رضا امام به توسل حاصل را پیروزي این وي

 که خواستیم) ع(رضا امام از تشرف آن در بودیم، شده مشرف رضوي مطهر حرم به عملیات

 پیروزي این بنابراین دهیم، نشان دشمن به را نظام اقتدار بتوانیم تا آورند فراهم را شرایطی

  .دانیم می) ع(رضا حضرت عنایت حاصل را

  مذاکره با دشمن خیانت به کشور است

طلب درباره چرایی طرح موضوع مذاکره از سوي  هاي اصالح هاز چهر» خرازي صادق«

 تشخیص خارجی، سیاست و ملی امنیت باب در اساسی، قانون مطابق«: برخی افراد گفت

 نظر خالف بر کسی اگر. است انقالب رهبر عهده بر مشروط مذاکرات یا مشروع دفاع هویت

 اظهارنظري بخواهد نیتیام بحران و جنگ زمان در ملی امنیت عالی شوراي و رهبري

 یا است دشمن منویات کننده زمزمه ناآگاهانه اینکه یا نیست خارج حالت دو از باشد، داشته

 ما نداریم، تعارف. زند می آمیز خیانت اقدام به دست کامل آگاهی با و مشخص صورت به

 ریندکت در امروز عهدشکن، دشمن با مذاکره اسم به چیزي. هستیم جنگ دوران در امروز

  » .ندارد وجود ایران امنیتی

  گیریم نمی قرار جریانی هیچ تأثیر تحت

 در را اخالق و قانون خدا، باید انتخابات ناظر عنوان به اینکه بیان با »جنتی احمد« اهللا آیت

 است قانون چارچوب در نهاد این کار و است طرفی بی نهاد نگهبان شوراي«: گفت بگیریم، نظر

 لذا است؛ سیاسی جریان کدام به مربوط کننده نام ثبت فرد که ندارد فرقی هیچ ما براي و

 نگهبان شوراي دبیر» .شود می صالحیت احراز باشد داشته را قانون در مصرح شروط هرکس

 جریانات تأثیر تحت و نیست سیاسی جریان هیچ به وابسته نگهبان شوراي«: کرد تأکید

 مجلس وارد کسی چه اینکه از هم نفعی و ضرر هیچ و گیرد نمی قرار کسی هیچ و سیاسی

  ».دهد می انجام را خود کار دارد که اي وظیفه اساس بر بلکه برد نمی نشود یا بشود

  آوري امضا براي فشار به دستگاه قضا درست نیست جمع

 درباره مجلس نهم خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون عضو» محمدصالح جوکار«

به  قضائیه قوه به فشار هدف با امضا آوري جمع مجلس براي نمایندگان از تعدادي اقدام

 قضا دستگاه«: گفت مشارکت منحله جبهه عضو خاتمی، محمدرضا مجازات لغو منظور

 زیر را آن احکام کسی هر باشد قرار اگر و است تخلفات و جرایم به رسیدگی براي محلی

 با بیایند اي ه عد اینکه«: فزودوي ا» .خورد می هم به جامعه در انضباط و ببرد، نظم سؤال

 سؤال زیر را قضائیه قوه احکام از بخشی جریان یک به وابستگی و خاص سیاسی گرایش

  ».نیست قبول قابل بزنند، دور را دیگري بخش و ببرند

  است درصد 20 درصد، 5/4 از بعد ایستگاه

 رانیوماو انباشت میزان درباره اتمی انرژي سازمان سخنگوي »کمالوندي بهروز«

 300 از بیش شده سازي غنی اورانیوم انباشت میزان حاضر حال در: گفت شده سازي غنی

 5/4ایران  سازي غنی سطح حاضر در حال شود؛ می افزوده انباشت سرعت و است کیلوگرم

 سطح از ایران آیا که پرسش این به پاسخ در اتمی انرژي سازمان سخنگوي .است درصد

 5/4سازي  غنی از که نیست این ما قرار: داشت اظهار کند، نمی عبور درصد 5/4سازي  غنی

 السیر سریع قطاري همانند سازي غنی اما مانیم می سطح این در فعالً کنیم، عبور درصد

  .است درصد 20 درصد، 5/4از  بعد ایستگاه که است

  
 

  کوتاه اخبار ▼

» امان« نکهیبر ا دیاردن با تأک ریوز نخست» عمر الرزاز« ◄

حق  عییکه سبب تض یموافقت با طرح ایز با سازش هرگ

 یشود، همراه يدادن به اشغالگر انیپا نهیدر زم انینیفلسط

بر اماکن مقدس  تیمومیاز قدس و ق: نخواهد کرد، گفت

 ندهینما »يطارق الخور« نیهمچن. کرد مینخواه یپوش چشم

حکومت  انیم ینبرد ازل: باره گفته است نیاردن در ا لمانپار

 ژهیبه و فارس جیآنها در خل انیسعود و حام اردن و آل یمهاش

در قدس  یبر مقدسات اسالم تیمومیامارات نسبت به ق

  .وجود دارد

 »یس یب ان«وگو با شبکه  در گفت »فیظر محمدجواد« ◄

 يها قبل از آنکه درباره موشک ها ییکایآمر«: گفت کایآمر

دهند  حیتوض یحاتیدرمورد تسل دیصحبت کنند، با کیبالست

. شود یدر منطقه ما فروخته م ها ییو اروپا کایکه توسط آمر

 دالر اردیلیم 16سال گذشته تنها  تیجمع ونیلیم 82با  رانیا

 تیجمع ونیلیکرد، اما امارات با چند م نهیهز یدر حوزه نظام

از نصف جمعیتش کرد و عربستان که  نهیدالر هز اردیلیم 22

  »!دالر اردیلیم 67ما هم کمتر است،  تیجمع

سهم : در عراق گفت رانیا یبازرگان زنیرا» بهزاد ناصر« ◄

 يسه ماهه اول سال جار یط یمقاصد صادرات نیدر ب رانیا

 97که نسبت به دوره مشابه سال  شود یدرصد برآورد م 21

 زانیم: افزود يو. دهد یرا نشان م يدرصد 40 شیافزا

 ردالر بوده و د نویلیم 2386به عراق  رانیا ینفت ریصادرات غ

 یعنیمقطع سال قبل،  نیبا ارزش صادرات در هم سهیمقا

 رانیدرصد در صادرات ا 35رشد  انگریدالر ب ونیلیم 1763

  .به عراق است

بر  دیبا تأک نیوزارت خارجه چ يسخنگو» شوانگ گنگ« ◄

است، از مواضع  ریناپذ نیگزیجا رانیا يا توافق هسته نکهیا

 ياجرا«: توافق انتقاد کرد و گفت نیادر قبال  کایدولت آمر

و مؤثر  ی، تنها راه عمل)توافق برجام(توافق  نیکامل و مؤثر ا

و کاستن از  رانیا يا دادن به موضوع هسته صلهیف

داده و  انیپا رانیبه اعمال فشار بر ا دیبا کایآمر. هاست تنش

  ».کند ایها مه تنش کیپلماتیو د یاسیحل س يرا برا طیشرا

 نکهیا انیبا ب يکل بانک مرکز سیرئ »یهمت الناصرعبد« ◄

کشور ندارد  یاساس يارز کاالها نیتأم يبرا یبانک مشکل نیا

که  یاز صادرکنندگان هنفر 150 یفهرست يبانک مرکز: گفت

دالر ارز حاصل از صادرات  اردیلیم 4در مجموع حدود 

کرده  ارسال هیاند، به قوه قضائ اند و به کشور بازنگردانده داشته

  .است

جنبش  الملل نیمسئول دفتر روابط ب» ابومرزوق یموس« ◄

مستحکم  یروابط رانیروابط حماس با ا«: حماس اعالم کرد

قطع نشده و اکنون در  یمقطع چیوقت و در ه چیاست و ه
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