
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1311 مرداد 11 نبهش 2335 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

. ندیگویکرونا به ما م یاست که کارشناسان بهداشت ستاد ملّ یزیآن چ اریمع ها،یعزادار در

کرونا اگر چنانچه  یملّ  ادمراعات خواهم کرد. ست ،ها الزم بدانندبنده خودم شخصاً هر چه آن

 (01/۵/99). میآن را عمل کن میما موظّف همه ،یعزادار یکرد برا نیّرا مع یاضابطه کی
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 تحريم جريان و تحريف جريان    روز  حرف▼ 

 برخی» فرمودند: خود جمعه روز بیانات در انقالب معظم رهبر

 آمریکا با مقابل در باید شود برطرف تحریم خواهیدمی اگر گویندمی

 قطعاً تحریم جریان بخورد، شکست تحریف جریان اگر. بیایید کوتاه

 :اعتناست درخور کتهن چند به توجه بارهدراین. «خوردمی شکست

 وقایع در ریشه تحریف جریان که باید گفت تاریخی نگاهی با -0

 هویت برای اصالتی هیچ که تفکری. دارد مشروطه انقالب به منتهی

 روی پیش شدن فرنگی راه از غیر راهی و نبود قائل ایرانی و اسالمی

از  بخشی در خط این انقالب از بعد -2 .گذاشتنمی ایران ملت

 این. کرد پیدا ادامه کماکان وخیزافت یک با روشنفکری هایروهگ

 در را خود فکری نگاه این توانسته اخیر هایسال طی در بخش

 آغاز از -3 .نماید تئوریزه کشور دانشگاهی و نخبگی بدنه از اجزایی

 تحریف جریان یک با واقعی طوربه کشور در ما سونیا به 01 دهه

 و تحلیل فضای در صرفاً که گذشته برخالف که هستیم روروبه نوین

 کشور مدیریتی و اجرایی سطوح در عمالً این بار داشت، حضور تئوری

 ترجدی و ایهسته مسئله پدیدآیی با -4 .است کرده پیدا رسوخ

 حل برای را مذاکره راه بنیادین طوربه جریان این ها،تحریم شدن

 این ظهور اوج گفت نبتوا شاید. نمود مطرح اقتصادی معضالت

 عمالً  مذاکره، و مقاومت دوگانه با که کرد پیدا بروز 92 سال در جریان

 قوت نقطه را برجام جریان این -۵ .داد قرار جدیدی مسیر در را کشور

 صادقانه هرگز اما کرد؛ معرفی مذاکره ثمره را این و دیدمی خود کار

 محتوایش، و هیتما از جدای برجام که نگفت مردم به را واقعیت

 -6 .بود کشور ایهسته صنعت در فراوان هایخسارت پذیرش حاصل

 شده خواستار را مجدد مذاکره و شده خارج برجام از آمریکا که حال

 در این. گویدمی سخن دوباره مذاکره از صراحتاً جریان این است،

 ایمنطقه و موشکی هایتوانمندی هاآمریکایی این بار که است حالی

 ایران هاآن طراحی طبق درنهایت که اندداده قرار مذاکره موضوع را

 .بگذارد کنار را خود حیاتی امکانات این ای،هسته صنعت مثابهبه باید

 حل» یعنی شعارشان راستای در جریان این که آنجاست عجیب -0

 اعتباری و اصالت تقریباً ،«خارجی روابط و مذاکره طریق از معضالت

 به سرسختانه دلیل همین به !نیست قائل شرق و ایگانهمس برای

 .اندبرخاسته چین و ایران راهبردی توافق با مخالفت

 و مبانی است الزم تحریف جریان شکست برای :راهبردی نکته

 و با همسایگان روابط توسعه اهمیت نیز و زادرون پیشرفت منطق

 مکک مهم این. شود تبیین نخبگی و اجتماعی حوزه در شرق

نهایتاً  و باشند مهیا ذهنی و فکری حیث از خود هم مردم تا کندمی

 مدیریت با که دهند قرار جریانی اختیار در را کشور مدیریتی بخش

. را رقم بزند کشور پیشرفت های داخلیجهادی و با تکیه بر ظرفیت

 (غضنفری عزیز: نویسنده)

 

 

 ايران تسليحاتي حريمت تمديد برای گردیدوره             روزگزارش ▼

 ویژه نماینده و آمریکا خارجه وزارت در ایران علیه اقدام گروه رئیس هوک برایان :خبری گزاره

 تونس، مقامات با دیدار و آسیا غرب به خود سفر از بعد ایران، امور در کشور این جمهوررئیس

 تمدید موضوع با را خود اروپایی سفرهای آمریکا خارجه وزارت بیانیه طبق کویت، و قطر

 .است کرده آغاز ایران تسلیحاتی هایتحریم

 که اندازند راه به ایران علیه جدیدی معرکه دارند تالش حالی در هاآمریکائی :تحليلي هایگزاره

پیش  ایران، تسلیحاتی هایتحریم تمدید در راستای امنیت شورای اعضای به آنان طرح نویسپیش

 که است این فعلی مقطع در آمریکا برای اصلی مسئله. گردید همراه چین و روسیه مخالفت بااز این 

 هایتحریم تمدید آن خروجی که رسانده امنیت شورای تصویب به را ایقطعنامه تواندنمی

 با همراهی به مایل دیگر روسیه و چین یعنی شورا، این دائم عضو دو چراکه باشد؛ ایران تسلیحاتی

 گردانندگان با آمریکا، انتخابات تا ندارند دوست هم اروپائی تروئیکای و دنیستن آمریکا هایسیاست

 حال. شود ختم برجام از ایران خروج به آن انتهای که شوند متمرکز طرحی روی سفید کاخ کنونی

 هراسی ایران با تا اندافتاده دوره صهیونیستی رژیم ساختگی اسناد به اتکا با پمپئو و هوک برایان

 زمانی، محدودیت به توجه با اکنون. شود منقضی مقرر موعد در تسلیحاتی هایتحریم ندنده اجازه

 خصوص این در را سنگینی تبلیغاتی و روانی عملیات یک صهیونیستی رژیم همدستی با هاآمریکایی

 خود به بیشتری شدت نزدیک آینده در پروژه این رسدمی نظر به و اندانداخته راه به ایران علیه

 این دنبال به هاآن از ضدایرانی گزارش گرفتن و آژانس و ملل سازمان به فشار با هاآمریکایی. ردبگی

 شوند مدعی زمانهم و کرده فرابرجامی و برجامی درون تعهدات نقض ایران کنند القا که هستند

 رشگزا در مهم این که گیردمی قرار مورداستفاده غیرمتعارف مصارف جهت در ایران هایسالح

 کامالً گذشته سپتامبر در عربستان به انصاراهلل حمله در ایران به زنی اتهام و گوترش به شده دیکته

 را هاآن کشورها، سران با رایزنی با که است این هاگردیدوره این ها درتالش تمام. بود شده برجسته

 دادن برای روسیه و ینچ کشورهای بر آمریکا، پیشنهادی قطعنامه با همراهی ضمن تا کنند ترغیب

 و هوک مهمالت عصاره. بیاورند فشار امنیت شورای در خود وتوی حق از استفاده عدم و مثبت رأی

 بزرگی خطر نگردد تمدید ایران تسلیحاتی هایتحریم اگر که است این هاگیریمعرکه این در پامپئو

 ایران دست تسلیحاتی، هاییمتحر شدن منقضی صورت در و کندمی تهدید منطقه در را آنان منافع

 دچار هرمز تنگه و فارسخلیج در آنان کشتیرانی امنیت آن واسطهبه و شد خواهد باز شدتبه

. شد خواهند تسلیح ایرانی هایسالح با منطقه در مقاومت هایگروه زمانهم و گرددمی مخاطره

 با «بکاسنپ» سازیفعال ست،ا زیاد آن احتمال که نرسد نتیجه ایران هراسی به پروژه اگر حال

 ایهسته تعهدات ایران به پایبندی برای اعالم عدم برجام درون اروپایی هایطرف از یکی به فشار

 بنافی( نویسنده: احمد. )گرفت خواهد قوت

 ست؟يها چو ارزان قفل تحريم عيراهکار سر                ژهیو خبر ▼

 شکست بخورد، رانیا قیحقا فیتحر انیاگر جر» مودند:قربان فر دعی روز در انقالب معظم رهبر

 میشکستن قفل تحر دیکل، قتیحق انیب یعنی.« شکست خواهد خورد اًقطع زین رانیا میتحر

کرد؟ دوست را از دشمن  دیچه با قتیحق فیاز تحر یریو جلوگ قتیبه حق دنیرس یبرا. است

 رانیاز مد یگرت مطالبهض. نهمیب کنانتخا لیکسب اخبار و تحل یرا برا لی. منابع اصمیبشناس

. میکن حیتشر انیاطراف یو برا مینیهای کشور را ببها و پیشرفت. موفقیتمیکشور را دنبال کن

. میده شیخود را افزا رتیبص ق،ی. با مطالعه و تحقمیریای قرار نگرسانه یفضاساز ریثأتحت ت

. بخشیمای خود را ارتقا واد رسانه. سمیتفاوت نباشخود بی یشهروند فینسبت به حقوق و وظا

 (جانزادهیعل )مصطفی .میو نقد کن انیب ،یکشور را از سر دلسوز قیحقا



 

 

 اخبار ▼

 ستيپا با کي یرو

اهلل حزب رکلیحسن نصراهلل، دب دیاست که س یعبارت نیا؛ «ستیلنگه پا با کی واریرو به د»

شهادت دو  یدر پ رژیم صهیونیستیب به خطا یامیعبارت را در پ نیسال قبل ا کیلبنان دقیقاً 

پاسخ محور  ،و در ادامه امیپ نیبه کار برد. پس از ا هیسور هیمقاومت در جنگ عل یروهایتن از ن

ماجرا در حال  نیسال ا کیپس از » ن،یادیالم یگزارش شبکه خبر به مقاومت کار خود را کرد.

طرف  .«لنگه پا منتظر است کیه است که دوبار یلیشهروند اسرائ نیتکرار است و اکنون ا

آحارونوت اعتراف  عوتیدیدر روزنامه « جنگ اعصاب»با عنوان  یدر قالب گزارش صهیونیستی

ما در  ،ما موفق عمل کرد، ساده است یذهن شینصراهلل در به تنگنا انداختن ما و فرسا»کرد: 

است که نصراهلل در  یعبارت نیا؛ «دیلنگه پا منتظر باش کی» .میستیاعصاب خوب ن یهاجنگ

سال قبل اعصاب را آشفته کرد، به کار برد و از آن زمان  کیخود که حدود  یهایاز سخنران یکی

 یاجتماع یهاعبارت در شبکه نیا« شد. لیاهلل تبدحزب یروهاین ریتعاب نیتراز محبوب یکیبه 

 یشدند و معنابا آن آغاز  یداخل یهاروز گذشته کانال یخبر یهاگزارش یو حت دیدرخش

کرد و جنگ اعصاب را  میعمل خواه م،یکه درست بدان یما در زمان و ساعت ،است نیا همآن

 .دیدر مرزها منتظر باش ماانداخت و ش میشما به راه خواه هیعل

 از زبان خانم شرمن رانيشکست ترامپ از ا ليدال

کننده مذاکره میت یو سرپرست اصل کایمقام اسبق وزارت خارجه آمر، قائم«شرمن یوند»

دونالد » یخارج استیاز س شدتبه یادداشتیدر  رانیکشور در مذاکرات با ا نیا یاهسته

ترامپ در  استیس» نوشت: یسیدر فارن پال یو انتقاد کرده است. کایآمر جمهورسی، رئ«ترامپ

وج دولت که از خر یسال 3از  شیاست. در مدت ب گرید نهیدردناک و پرهز ثالم کی ران،یبرابر ا

 یاهسته ساتیتأس شتر،یب شدهیغن ومیصاحب اوران رانیا گذرد،یم یاترامپ از توافق هسته

شده  یاساخت سالح هسته یبرا یترکوتاه زیگرو زمان ترشرفتهیپ یهایورافن شتر،یفعال ب

 ییهااستیرا از سر گرفته و به س رانیا هیعل هامیتحر ،بعد از خروج از برجام کایآمر دولت «است.

قدس سپاه پاسداران  یرویفرمانده ن ،یمانیازجمله ترور سردار قاسم سل ران،یا هیعل زیآمکیتحر

 استیس یریگیوعده داده بود با خروج از برجام و پ ترامپ آورده است. یرو یانقالب اسالم

 یوافقت»به  دنیرس یمذاکره برا زیم یرا به حضور پا رانیا «یکارزار فشار حداکثر»موسوم به 

دولت  ،گذردیوعده م نیسال از ا 2از  شیب کهیدرحال مجاب خواهد کرد. -زعم اوبه-« بهتر

خصوص در آستانه انتخابات ترامپ به لیدل نیهدف ناکام مانده و به هم نیدر تحقق ا کایآمر

 .آماج انتقادات قرار گرفته است کایمختلف در آمر یهاگروه یماه نوامبر از سو یجمهوراستیر

کشور و جدا  نیها با اتنش موردیب دیتشد ران،یترامپ او را به نداشتن راهبرد در قبال ا منتقدان

 .انداز متحدانش متهم کرده کایآمر ریکردن مس

 !تو زرد از آب درآمدند

گفته  وزینطلب انصافاصالح تیخود به سا یگفتگو نیدتریدر جد 88از فعاالن فتنه  یهاشم فائزه

تو زرد از  عمدتاً  یول ؛به دست آوردند یخوب یهایروزیطلبان پاصالح ریار انتخابات اخدر چه»است: 

 تپش 98و  96مختلف مثل سال  عیفاصله گرفتند، در وقا یطلباصالح یهاآب درآمدند. از شاخص

طلب و تمام ما هم احزاب اصالح ،یخاتم یهم آقا» گفت: یو« کردند. دیو مردم را ناام یمردم را خال

بود،  ادیز یروحان یبه آقا دهایام .میپاسخگو باش دیبا ،میبه حضور در انتخابات کرد بیکه مردم را ترغ

دور از انتظار بود،  اریدگرگون شد، بس یروحان یکرد. بعد از فوت بابا آقا جادیرا ا دهایام نیبابا ا

طلب هم عوض و افراد اصالح احزاب یازجمله برخ هایلیرفت، خ دیکرد. با رفتن بابا ام رییتغ زیچهمه

منظور فائزه هاشمی از !« ندارند رییبه تغ یدیام گریاند و دخود را از دست داده بانیشدند، انگار پشت

ی هاسالتغییر مشخص نیست، آیا این امید به تغییر همان ایجاد مجدد اغتشاش در کشور همچون 

طلبان که امروز جامعه چوب یت اصالحو شیوه مدیر هانگرشاست، یا امید برای اصالح  98و  96

 ؟!خوردیمقیمت انواع کاالها  سابقهیبرا در مشکالت اقتصادی و رشد  هاآن یکارندانم

 کوتاه اخبار ▼

 سیرئ /جاماندگان سهام عدالت یمجلس برا ديطرح جد ◄

 ساماندهی طرح طبق»اعالم کرد:  مجلس یاقتصاد ونیسیکم

 زیکارگران و بازنشستگان و ن ان،ثارگریجاماندگان سهام عدالت، ا

سهام عدالت هستند  یواگذار تیدرآمد جامعه در اولواقشار کم

 دهک جامعه را در بر 6انجام شده،  یکه بر اساس برآوردها

امداد  تهینفر که تحت پوشش کم ونیلیم 3از  شبی .ردیگیم

ها سهام عدالت به آن یامام)ره( هستند، در مرحله اول، واگذار

طرح  نیا یاحتمال وجود دارد که روند بررس نای .شودیم انجام

 «آغاز شود.( 99مرداد  02) کشنبهیروز  یدر جلسه علن

 /کايآمر و حادثه ديدن يک ناو ديگر در روگاهين کيانفجار  ◄

وگاس در در حومه الس روگاهین کیاز انفجار  ییکایآمر محلی منابع

انفجار حداقل  نیا یدر پ .صبح روز جمعه خبر دادند ییساعات ابتدا

اعالم کردند که  محلی منابع قطع شد. ییکایآمر 8۵11برق 

شنبه آغاز جشب پن 00:31حدود ساعت  روگاهین نیسوزی در اآتش

در یی هایسوزها و آتشسلسله انفجار ر،یاخ یهاماه یشده است. ط

همچنین  داده است. یمختلف رو یهاالتیو در ا کایداخل خاک آمر

پوش زره کی یاز وقوع حادثه برا ییکایآمر هایگی رسانهتازبه

در سواحل  کایآمر ییایدر یرویناو ن کیمتعلق به  یآب-یخاک

 ییایدر یرویاز تفنگداران ن یو کشته و مفقود شدن تعداد ایفرنیکال

 وز،ینیسیبیا خبری شبکه گزارش بر اساس اند.کشور خبر داده نیا

نفر  8کشته،  ییایدر یرویدار نتفنگ کیحادثه حداقل  نیا یط

 اند.مجروح شده زین گریمفقود و دو نفر د

اقتصاد آمریکا در نیمه دوم  سابقه اقتصادی در آمريکا/رکود بي ◄

گیری کرونا، شدیدترین افت تاریخی را تجربه امسال به دلیل همه

این افت اقتصادی به  سابقه است.بی برای این کشورخواهد کرد که 

سال اخیر آمریکا را از  ۵د بود که تمام رشد اقتصادی حدی خواه

انان؛ نرخ دهای رویترز از اقتصادبین خواهد برد. بر اساس بررسی

درصد  3440گذشته  ماههسهتولید ناخالص داخلی این کشور در 

تاکنون که دولت  0940افت کرده که شدیدترین کاهش را از سال 

 ربه کرده است.آمریکا اقدام به ثبت آمارها کرده، تج

محمد کاظمی، مدیر طرح  توليد انبوه موتور خودرو در کشور/ ◄

پالس با  XUتولید انبوه موتور » :اعالم کردپالس،  XUموتور 

شود، در مرحله هزار دستگاه امسال آغاز می 011ظرفیت ساالنه 

سوز، پارس و دوگانه 41۵اول این موتور بر روی سه خودروی پژو 

 «شد.سمند نصب خواهد 

خیانت  ظلم یا هایی که در آنتحلیل (:11سؤال احکام سياسي ) ◄

 شود، چه حکمی دارد؟میمردم بیان  برابر در نظاممسئولین  بعضی از

گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول برای پیگیری و پاسخ: 

تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّی اگر 

ولی بیان آن  گردد،واجب می ،نهی از منکر محسوب شوداز مقدمات 

تضعیف  و فساد موجب فتنه و بلکه اگر، مردم وجهی ندارد در برابر

 (0390س  )اجوبه، .حرام است ،شود دولت اسالمی


