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 توصیه تاریخی                روز حرف ▼

 اي خامنه امام توصیه تنها و ترین مهم »قدم ثبات«

هاي دانشجویی در روز اربعین بود؛  به تشکل )العالی مدظله(

 همهدر خود دارد؛  بسیار مهمی هاي پیام  این کلیدواژه

جبهه اسالمی نتیجه ثبات قدم و  هاي و موفقیت ها پیروزي

هرچه  این جبهه ودر مسیر حق بوده است حرکت پیوسته 

به این مسئله و انحراف از  توجهی بی از ضربه دیده ناشی

هاي نظام اسالمی  چالش اي که از مسئله ؛مسیر حق است

افتد که  بسیار اتفاق می .در طول عمر خود بوده است

شود و ثروت و قدرت  مسئولی پس از مدتی مشغول دنیا می

دارد  آرام از مسیر صحیح دست بر می او را فریب داده، آرام

تا آنجا که با تغییر مسیر سبب تشکیک در مسیر حق هم 

از سپاهیان ) ع(زمان امام علی  در» جارود منذربن«. شود می

رکاب ایشان   هاي جمل و صفین در جنگ  ایشان بود و در

  .جنگید

اي که بسیاري از یاران امام ساز  هنگامه  جارود در ابن 

ما سخن معاویه و : گفت) ع(زدند، به امام علی جدایی می

عمرو عاص را شنیدیم و بر باطن و ظاهر ایشان واقف 

خواهد که با این قوم  اکنون اگر دل تو چنان می. گشتیم

جنگ کنی، هنوز لشکر ما قدرت ایستادگی دارد و ما نیز 

وي پس از جنگ . بردار هستیم همگی مطیع و فرمان

کند؛ اما به دلیل  امام دریافت میصفین مسئولیت مهمی از 

عزل و ) ع(نداشتن ثبات در مسیر حق از سوي امام علی

شود و سپس با وساطت یکی از یاران امام نجات  زندانی می

 انحراف از مسیر حق کار او را به جایی رساند که... یابد می

  ...خواند مردم را به بیعت و همراهی عبدالملک مروان می

نگاري برخی نیروهاي  خبرهاي نامهدر روزهاي گذشته 

و » آمدنیوز«اللهی در عرصه عمومی یا فردي که با  حزب

اللهی داشته، تلنگري  کرده و ظاهر حزب کار می» موساد«

رود که  ؛ یادمان نمیکردبود که نیروهاي انقالبی را بیدارتر 

رابط ها،  چند سال پیش در جریان بازدید از حوزه

یدیم که براي جمعی از نیروهاي را د دستگیرشده آمدنیوز

کرد، سخنان تند و آتشین آن روز  اللهی سخنرانی می حزب

 به دنبالهمه چیز اطالع دارد و فقط  ازمدعی بود که  او

، سبب بودجوانان انقالبی  تخریب و ناامید کردن ، افشاگري

از نامزدهاي جریان اصولگرا  نفراو حامیان دو . شگفتی شد

و حتی مدعی شد، اگر در  کرد متهم را به نفوذي بودن 

نفر  700تا  600حضور نداشت، » خان طومان«عملیات 

  .شدند کشته می

  

 تروریسم  مروج غرب،                             گزارش روز ▼

اآلن به من   همین«: جمهور آمریکا در توئیتر خود نوشته است رئیس» دونالد ترامپ«

هایی را  رهاي اروپایی براي اولین بار مایل هستند داعشیاطالع داده شده که برخی از کشو

این خبر خوبی است، ولی باید همان . تحویل بگیرند) به سوریه(اند که از کشورهاي آنها آمده

با دقت در جمالت مطرح شده از سوي ترامپ » .شد که دستگیرشان کردیم وقتی انجام می

به بعد کشورهاي  2011یه از سال به خوبی قابل درك است که عامل اصلی بحران سور

چیزي که هیالري کلینتون به آن (به این صورت که غرب با ایجاد داعش هستند؛غربی 

ي خود را به در منطقه غرب آسیا، هزاران نفر از افراد بزهکار کشورها) اعتراف کرده است

امات این افراد به مدت هشت سال سوریه را مرکز جوالنگاه اقد. سمت سوریه گسیل کرد

نکته نغز موضوع . توانستند این کشور را ویران کردند و تا   تروریستی خود قرار داده

ها از طریق کسانی که به نیابت از  ها همزمان با مدیریت میدانی آشوب اینجاست که غربی

زدند، ادعاي مبارزه با  غرب براي تجزیه کشورهاي اسالمی در منطقه به جنایت دست می

کردند و ائتالف نمادین علیه مبارزه با تروریسم و داعش تشکیل دادند و  تروریسم را مطرح

به راستی، هدف اصلی کشورهاي . نزدیک به چندین سال منطقه را ناامن نگه داشتند

اروپایی از این اقدام چه بوده است؟ پاسخ ساده است؛ آنها درصدد هستند هر طور شده 

رو سیاست آنها بر این است که با تولید  ریزي باشد؛ از این در جنگ و خون غرب آسیا

بنابراین تفکر . ناامنی مدیریت شده در منطقه، امنیت و منافع خود را تأمین و تضمین کنند

... لیبرالیسم غربی با فدا کردن زیرساخت و افراد بیگناه کشورهایی، همچون سوریه، عراق و

نجاست که راهبرد ناامنی در نکته جالب ای. هاي خود هستند به دنبال آرامش در سرزمین

شود و متأسفانه در غرب آسیا از سوي برخی کشورهاي  واشنگتن و بروکسل طراحی می

چینی غرب  ایجاد داعش مرحله آخر توطئه. آید فارس در منطقه به اجرا در می حاشیه خلیج

در حال طراحی منطقه  برهم زدن امنیت برايتاکتیک جدید  شک بدون و نخواهد بود

  .است

 !المللیتوصیه به نقض قوانین بین                      ویژه خبر ▼

وزیر رژیم صهیونیستی و  نخست» بنیامین نتانیاهو«در پی دیدار خود با » مایک پمپئو«

چنانچه : گفت) موساد(  رئیس سازمان اطالعاتی رژیم صهیونیستی» یوسی کوهن«همچنین 

المللی محدود و مقید شود و  ن یا مرزهاي بیناسرائیل احساس تهدید کند، نباید با قوانی

» پست جروزالم«وگو با روزنامه  پمپئو در گفت. تواند به حمایت آمریکا تکیه کند همواره می

عمل کرده و به اسرائیل براي از بین بردن » بسیار شفاف«دولت آمریکا همواره «: گفت

وي » .دي عمل بسیار داده استدر سراسر منطقه آزا» تهدید از جانب ایران«هرگونه جوانه 

رژیم صهیونیستی براي درگیر شدن در هر فعالیتی که امنیت مردم « ،در ادامه مدعی شد

اسرائیل را تضمین کند، از حق بنیادي برخوردار است و این حقی است که نه تنها کشورها 

ي وزیر خارجه این ادعاها ».رود بلکه وظیفه و تعهد آنها نیز به شمار می از آن برخوردارند،

شود که خروج نیروهاي نظامی آمریکا از خاك سوریه سبب  آمریکا در حالی مطرح می

تحت این شرایط، وزیر خارجه آمریکا تالش . نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی شده است

کند مقامات رژیم اشغالگر قدس را مطمئن کند که همتایان آنها در واشنگتن همچنان  می

گفتنی است، سفر پمپئو به رژیم صهیونیستی پس از سفر . رژیم پایبندندبه حمایت از این 

را به » رجب طیب اردوغان«او در این سفر تالش کرد . فوري وي به ترکیه صورت گرفت

  .توقف موقت عملیات نظامی ترکیه در خاك سوریه متقاعد کند

 



 
 

 

  اخبار ▼

  درس تهران به واشنگتن

هاي  استراتژي جنگ چریکی و ائتالف: نوشت» نتیکآتال«در نشریه » برایان کاتز«

تردیدي وجود . هاي مهمی براي آمریکا باشد تواند درس نیروي قدس با بازیگران محلی می

هاي استراتژیک بلندمدت در منطقه تمرکز کرده  ندارد که تهران بر روي تشکیل ائتالف

را در منطقه دنبال کرده و  اي این در حالی است که آمریکا بیشتر یک رویکرد معامله. است

ها پس از  استراتژي ایرانی. کند با پایان هر مأموریت شرکاي خود را به حال خود رها می

پایان جنگ شامل تبدیل نیروهاي نیابتی خود به بازیگران سیاسی قدرتمند در کشورهاي 

دولت لبنان هاي قدرتمند در کابینه  اهللا اکنون یکی از شاخه براي نمونه، حزب. منطقه است

ق نیز متحدان نظامیان شیعه در نیروهاي بسیج مردمی عرا شبه. شود در نظر گرفته می

حکومت بشار اسد پلی . شوند نظامی و سیاسی قابل اطمینانی براي تهران محسوب می

تهران همچنین با کمک . زمینی براي متصل کردن تهران به بیروت فراهم کرده است

نظامیان حوثی توانست ضربات مهلکی را به  متحدان محلی خود در یمن، یعنی شبه

  .عربستان سعودي وارد کند

  ار سلیمانی ماجرا را برعکس کردسرد

در . منتسب به سردار سلیمانی نماهنگی را منتشر کرده است» در مسیر کربال«کانال 

اگر چنانچه این فرزندان «: فرمایند شود که می هایی از آن اظهارات رهبري پخش می بخش

 عزیز شما، شهداي عزیز شما نبودند این کسانی که رفتند مجاهدت کردند، دشمن تا

برد  با خمپاره کوتاه. تا نزدیکی کربال جلو آمده بود) ع(نزدیکی قبر مطهر حضرت اباعبداهللا

هاي  در بخش دیگري از این فیلم صحبت» .زدند آنقدر که نزدیک آمده بودند کربال را می

هجوم اولیه که به عراق صورت گرفت «: گوید سردار سلیمانی آمده که در یک سخنرانی می

در » .کردند وانستند به مقدسات ما برسند، مقدسات ما را تماماً ویران میت اگر آنها می

: فرمایند هاي رهبري در توصیف سردار سلیمانی آمده است که می انتهاي نماهنگ صحبت

رسیدم فکر  یک خانم دکتر عراقی به این دوست ما گفته بود من به هر ایرانی که می«

ده است را او کشته تا اینکه سلیمانی را دیدم و کردم دو برادر من که در جنگ کشته ش می

  ».کند، قضیه برعکس شد وقتی دیدم سلیمانی آمده است و اینطور فداکاري می

 ها حتمی است پیروزي در برابر فشار

از حدود : رئیس کل بانک مرکزي در صفحه اینستاگرام خود نوشت» عبدالناصر همتی«

درات را در اقتصاد ایران داشت تا به امروز که سال پیش که نفت سهم غالب تولید و صا 50

دهد، به هر دلیل دولت نتوانسته است بودجه  سوم صادرات را تشکیل می نفت کمتر از یک

شدت متأثر   رشد اقتصادي کشور نیز با وجود کاهش سهم نفت به. خود را از نفت جدا کند

ز نسبت به تقاضاي آن وضعیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ار. از بخش نفتی است

حول و قوه الهی از این دوره  دهد، با همت صادرکنندگان و تمهیدات واردات به نشان می

بدیهی است در صورت بازگشت به چرخه طبیعی . سالمت عبور خواهیم کرد سخت نیز به

هاي اصالحی و احتیاطی خود را ادامه داده و از تکرار  اقتصادي، بانک مرکزي نیز سیاست

  . االمکان پرهیز خواهد کرد هاي تلخ گذشته حتی هتجرب

FATF به نفع یا ضرر ایران؟  

المللی براي مقابله  که خودش را یک نهاد بین» FATF«گروه ویژه اقدام مالی موسوم به 

داند، براي ششمین و آخرین بار تا فوریه  با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم می

این . المللی خوانده شده، فرصت داد هاي بین بندي به آنچه هنجاربه ایران براي پای 2020

در حالی است که کارشناسان معتقدند، تصویب نشدن این لوایح فواید بیشتري براي 

تر، اگر ایران به این معاهدات پیوسته بود،  به عبارت صریح. جمهوري اسالمی به همراه دارد

اکنون که ارزش . ات آمریکا در منطقه را نداشتاکنون امکان قدرتنمایی و مقابله با تهدید

اي کشورمان در حال گسترش است،  پول ملی در حال افزوده شدن است و اقتدار منطقه

نهادهاي وابسته به آمریکا درصدد هستند با ابزارهایی که تأیید دولتی دارند، با اقتصاد 

  !کشور مقابله کنند

  
 

  کوتاه اخبار ▼

که نتایج آن » مریلند«گاه در نظرسنجی جدید دانش ◄

امروز منتشر شد، از سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروي 

ترین  قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان محبوب

بر اساس گزارش این . چهره سیاسی در ایران یاد شده است

کنندگان درباره سردار  از شرکتدرصد  82نظرسنجی، 

گفتنی است، از سال  .اند سلیمانی دیدگاه مثبت داشته

هاي دانشگاه  میالدي که این پرسش وارد نظرسنجی 2016

مریلند شد، سردار سلیمانی همواره در رده نخست 

 .هاي ایرانی قرار داشته است ترین چهره محبوب

آمیز همتاي  جمهور ترکیه به نامه توهین رئیس ◄

ها در  که درباره درگیري» دونالد ترامپ«اش،  آمریکایی

به نوشته  .وریه نوشته شده بود، واکنش نشان دادشمال س

اردوغان در یک نشست خبري » ایندیپندنت«روزنامه 

نامه ترامپ منطبق با عرف دیپلماتیک و سیاسی «: گفت

این براي ما . کنیم احترامی را فراموش نمی ما این بی. نبود

خواهیم بدانند که  اولویت نیست، اما وقتی زمانش برسد، می

  ».الزم را انجام خواهیم داداقدامات 

دستیار ارشد رئیس مجلس » حسین امیرعبداللهیان« ◄

در اجراي برجام هیچ امیدي : الملل گفته است در امور بین

واقعیت این است که بین آمریکا، انگلیس، . به اروپا نیست

فرانسه و آلمان بر سر تضعیف جمهوري اسالمی ایران توافق 

اینستکس هم موتور . رفته استو تقسیم کار واقعی صورت گ

اي ندارد و ایران نیازمند اقدامی است که فضاي  محرکه

  .تروریسم اقتصادي تحریم به شکل اساسی تغییر کند

» Do Something.org«پایگاه اینترنتی به نشانی  ◄

ضمن اشاره به واقعیت درباره گرسنگی در آمریکا 

سنگی را میلیون آمریکایی ساالنه گر 40حدود : نویسد می

میلیون خانوار آمریکایی  15دست کم . کنند تجربه می

گرسنگی نتیجه فقر و منابع . گرفتار ناامنی غذایی هستند

  .رود مالی ناکافی است که مشکل کشوري به شمار می

وزیر دفاع آلمان با انتقاد از » ـ کارنباوئر آنگرت کرامپ« ◄

یان اینکه تهاجم ترکیه به شمال سوریه و واکنش آمریکا با ب

اتفاق مذکور قابل اعتماد بودن آمریکا را با تردید مواجه کرده 

این مسئله سؤالی واقعی درباره قابلیت «: است، تأکید کرد

  ».کند اعتماد به قدرتمندترین شریک ما در دنیا ایجاد می
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