
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400 ارديبهشت 18 نبهش 3551 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

اند. شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردهها فلسطین غصبصهیونیست

های اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت

مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک، مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است؛ و این 
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 !خالي تکرار داستان بالمره و خزانه             روز حرف▼

امروز یک اصل ثابت و قطعی وجود دارد که نبایستی اقتصاد و 

ها را به تحوالت خارجی پیوند معیشت مردم را شرطی کرد و آن

 در حال روی دادن است!همچنان توسط دولت ، کاری که زد

در اینجا سخن بر سر این نیست که بخشی از  تحليلي: نکات

های ظالمانه نیست و ز تحریممعضالت اقتصادی کشور ناشی ا

سخن بر سر این نیست که نبایستی از ابزار مذاکره و دیپلماسی 

ها استفاده نکرد. سخن اساسی اما آن است که برای رفع تحریم

نباید برای اصالح بخشی از مشکالت معیشتی مردم که برخاسته از 

 های دستگاههای درونی است، منتظر نتایج مذاکره و آوردهزمینه

دیپلماسی کشور ماند. به هیچ صورت از مسئوالن پذیرفته نیست 

آمده در مرغ و های پایانی دولت حتی مشکالت پیشکه در ماه

شود! اگر بناست از طریق  ها پیوند زدهمرغ نیز به تحریمتخم

ها وضعیت نابسامان بازار مرغ سامان یابد، در این صورت غربی

تر چه وجهی دارد؟ سخن اساسی کارکرد متولیان و مدیران مربوطه

دیگری نیز وجود دارد؛ با فرض اینکه همه یا بخشی از مشکالت 

 -گونه نیستکه البته این -هاستاقتصادی کشور ناشی از تحریم

چرا در مقابل دشمنان و در شرایطی که تیم مذاکره سرگرم مذاکره 

ر شود. هنوز تأثیآمیز بر زبان جاری میهای خسارتاست، عبارت

عبارت خزانه کشور خالی است و تبعات ناخوشایندی که در اتاق 

ای به جای گذاشت از یادها نرفته است. هنوز در مذاکرات هسته

ها تحلیل رادیو فرانسه باقی است که پس از طرح خزانه خاطره

خالی، بیان کرد که ایران در موقعیت فروشنده مشتاق و بدهکاری 

ملی خود است. حال با همه این  است که ناگزیر از فروش منافع

که هنوز مذاکرات در بار گذشته، درحالیتجربیات تلخ و زیان

کنند، آقای روحانی ها به قطعیت قضاوتی نمیجریان است و غربی

گوید که تحریم شکسته شده است و ماجرای حرف پیشین وی می

ها بالمره لغو خواهد شد را به ذهن تداعی که گفت همه تحریم

گونه مواضع بیند اینکند، میانسان هر جور که فکر می کرد!

روانی علیه دشمن که نیست؛ از سوی دیگر هیچ پشتیبانی  عملیات

زد که  توان حدسکند، پس میکننده هم نمیاز تیم مذاکره

نمایی مشکالت و ارتباط مصرف داخلی و انتخاباتی دارد و با بزرگ

تر از مواضع اصولی ه سریعخواهند نظام هر چها میآن با تحریم

شده خود کوتاه بیاید. گویی بناست اعالم زودهنگام رفع اعالم

ها برای یک جریان سیاسی که کارنامه مطلوبی از نگاه مردم تحریم

ها را در انتخابات ندارد، تولید سرمایه اجتماعی کند و سبد رأی آن

 پیش رو افزایش دهد.

ملی نظام پیش پای سخن کلیدی آن است که نباید منافع 

تفکر و جریان سیاسی قربانی  اهداف و آرزوهای سیاسی یک

 شود. )نویسنده: عزیز غضنفری(

 

 

 به نام خدا به جلو حرکت کنيد                           روز گزارش▼

رهبر معظم انقالب در روز جهانی قدس، نطق تلویزیونی مهمی را ایراد فرمودند. در این 

 ت است.خصوص بازخوانی فرمایشات معظم له از چند حیث حائز اهمی

ترین و مقام معظم رهبری فرمودند ماجرای فلسطین همچنان مهم -1 تحليلي: های گزاره

ترین مسئله مشترک امت اسالمی است. با نگاهی به تاریخ تحوالت صدساله اخیر منطقه و از زنده

گاه از زمانی که نطفه نحس این رژیم توسط انگلیس کاشته شده است، موضوع فلسطین هیچ

روز بر اهمیت آن افزوده شده است. اکنون پس از گذشت مان دور نمانده و روزبهمنظر امت مسل

بیش از هفتادسال، موضوع فلسطین نه صرفاً مسئله جهان اسالم، بلکه به مسئله مهم نظام 

منطق فرمایشات معظم له ناظر به تشریح دوگانه  -2الملل و جامعه جهانی تبدیل شده است. بین

ر، دموکراسی و اصل تعیین سرنوشت با نگاه به مسئله فلسطین است. غرب در خصوص حقوق بش

حال سؤال اساسی این است که چرا لیبرال دموکراسی غربی در یک دوگانه رفتاری، مسئله 

فلسطین را تبدیل به یک استثنا نموده است؟ پاسخ روشن است، برای اینکه خودشان نیز اصل 

ر کنار آن ترس از نتیجه مراجعه به افکار عمومی باعث اند و دغاصب بودن این رژیم را پذیرفته

چیز در اما اکنون همه -۳اعمال این دوگانه و البته نمایان شدن واقعیت دنیای غرب شده است. 

حال دگرگونی است. موازنه قوا به نفع جهان اسالم تغییر کرده و این امر انکارناپذیر است. تقریباً 

سوی اضمحالل را آغاز هیونیستی دوران افول خود و حرکت بهبر کسی پوشیده نیست که رژیم ص

های سیاسی، امنیتی و هویتی به پاشنه آشیل این رژیم تبدیل شده است. نموده است. چالش

آوری در جهان اسالم ریشه گیری جبهه مقاومت و توسعه روزافزون آن به طرز حیرتشکل

و موازنه قوا را تغییر داده و رژیم صهیونیستی های منطقه نفوذ کرده دوانیده و تا عمق جان ملت

افزایی شکی نیست که امروز مقاومت نتیجه داده و قدرت -4را دچار خفگی راهبردی نموده است. 

های اشغالی، برای این رژیم غاصب خلق بحران کرده است. تسلیحاتی مقاومت تا عمق سرزمین

زدایی از این غده سرطانی، مشروعیت سازی مسئله فلسطین وبحران هویت نیز که با جهانی

مانده و به بخش دیگری از کماکان مسئله اصلی سیاسی و حقوق بشری در افکار عمومی باقی

چالش درونی این رژیم مبدل شده است. شکنندگی سیاسی نیز بخش دیگری از بحران این 

 سازد.ر نمیباشد که قابلیت تشکیل یک دولت باثبات را برای آنان میسشجره ملعونه می

دهد که منحنی این رژیم رو به افول گذاشته و هیچ قدرت ها گواهی میتمامی مؤلفه بندی:جمع

ای توان تغییر این حقیقت را ندارد. طبق وعده داده شده، پیروزی قطعی بوده و قدس و اراده

اومت و شریف آزاد خواهد شد، مشروط به اینکه جهان اسالم متحد و منسجم شوند، به قدرت مق

گونه که رهبر جهاد ایمان داشته باشند و آن را در همه ابعاد روزافزون کنند و جوانان عرب همان

 حکیم انقالب فرمودند، به نام خدا به جلو حرکت کنند. )نویسنده: احمد بنافی(

 کابوس پيش روی اقتصاد کشور!                       ویژه خبر ▼

از در توئیترش بایی علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباط، عضو هیئت«علی مروی»

یکی از »های پیش روی اقتصاد کشور در روزهای پایانی دولت روحانی خبر داد و نوشت: کابوس

امضای توافقی  -1های پیش روی اقتصاد کشور در این روزها امکان وقوع دو اتفاق است: کابوس

شدید نرخ  ضعیف که در ترکیب با عرضه دالرهای آزادشده توسط دولت، صرفاً منجر به کاهش

بعد از مشخص شدن ضعف توافق مذکور، نرخ دالر دچار جهش  -2مدت بشود؛ دالر در کوتاه

برای  -کند: الفدرصد( بشود. دو گزاره احتمال وقوع این کابوس را تقویت می 100شدید )باالی 

و همچنین کسری  ۹۹های دولت در سال سازی تبعات تورمی رشد غیرطبیعی هزینهخنثی

دولت انگیزه  -کشور نیاز باالیی به ارزهای نفتی دارد؛ ب، 1400بینی بودجه بل پیشباالی قا

 «.اش داردسیاسی باالیی به انعقاد توافق، قبل از اتمام دوره
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 اخبار ▼

 طرح برجام پالس از سوی آمريکا، قبل از بازگشت به برجام

ها طرف آمریکاییاخباری که از »کننده کشورمان در وین گفت: ، مسئول تیم مذاکره«عراقچی»

ها هم برای بازگشت به برجام جدیت دارند و برای شود، حاکی از این است که آنمنتقل می

«. اند که البته از نظر ما کامل نیستها اعالم آمادگی کردهبرداشتن بخش بزرگی از تحریم

شتن بینی وزیر امور خارجه کشورمان از تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام و برداخوش

که تنها درصورتی»صراحت اعالم کرد: سفید دیروز بهها در حالی است که سخنگوی کاختحریم

ها برداشته خواهند شد. ما در خصوص ای خود بازگردد، تحریمایران به اجرای تعهدات هسته

یک «. دهد، صورت نخواهیم دادپایبندی به برجام هیچ کاری را فراتر از آنچه ایران انجام می

پلمات آمریکایی حاضر در وین نیز پس از پایان دور چهارم مذاکرات اعضای برجام، اعالم کرد: دی

اند که از آنچه برای بازگشت به تعهدات الزم بوده، فراتر ها ]ایران[ تقاضاهایی را مطرح کردهآن»

فرد این «. چیزی موردتوافق نیستچیز توافق صورت نگیرد، هیچاست. تا زمانی که بر سر همه

از نظر »افزاید: های بعدی، بعد از بازگشت آمریکا به برجام سخن گفته و میصراحت از برجامبه

زدایی در منطقه انجام شود که به وگوهایی درباره تنشما برجام فقط گام اول است. باید گفت

محض وگوها اکنون در حال انجام است و بهمعنای تغییر سیاست ایران است. بخشی از این گفت

 «.تر شوندوگوها گستردهبازگشت به برجام ممکن است این گفت

 انصاری: شورای نگهبان از اختيار قانوني خويش استفاده کرده است

طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به برخی شبهات عضو اصالح« مجید انصاری»

گهبان در خصوص شرایط نامزدهای سیزدهمین ایجادشده در خصوص اعالم نظر قانونی شورای ن

های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی سیاست»دوره ریاست جمهوری گفت: 

مذهبی و مدیر و  -بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی شد، بندی پیشبحث می

مورد دو نظر بود؛ نظر اول جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود. در این مدبر بودن رئیس

مذهبی و مدیر و مدبر  -این بود که این سیاست کلی که باید ضوابطی برای تشخیص رجل سیاسی

وضع شود، یک سیاست کلی ضروری است تا مجریان و ناظران تکلیف خودشان را بدانند. نظر دوم 

ی که توسط رهبر این بود که این ضوابط توسط شورای نگهبان تعیین و اعالم شود؛ سیاست کل

های کلی انتخابات، این اختیار به شورای انقالب ابالغ شد، نظر دوم بود. لذا طبق این بند از سیاست

 «.شده و شورای نگهبان هم بر اساس همین اختیار سلسله ضوابطی را تعیین کرده استنگهبان داده

 مرابطين در مسجداالقصي چه کساني هستند؟

االقصی؛ بانوان مقاومت یکی از موارد کمتر شنیده شده درباره فلسطین است. بانوانی که مرابطات

ر دشمن هستند. اند و نگهبانان معنوی این مسجد شریف در برابخود را وقف مسجداالقصی کرده

دهند، سنّت پخت و توزیع افطاری در االقصی انجام میترین کارهایی که مرابطاتیکی از جالب

االقصی ماه مبارک رمضان است. در این ضیافت خالقانه مقاومت و مبارزه فرهنگی، مرابطات

ان باید پزند که برای کشیدن آن در ظرف و تعارف به دیگرچین میتعمداً غذاهایی به سبک ته

قابلمه را سر و ته و غذا را خالی کرد. این کار را دقیقاً پیش چشم سربازان اسرائیلی به کنایه از 

دهند. رهبر معظم انقالب در سخنرانی دیروزشان از این بانوان با سرنگونی این رژیم انجام می

اسالمی و  های مقاومتو در ردیف گروه« األقصىالمرابطین فی المسجدالمقدسیین»عنوان 

 شهدای مشهور جبهه مقاومت یاد کردند.

 ای نزديک شده استپليس بد: ايران به سالح هسته

مشهور شد، در « پلیس بد»وزیر خارجه فرانسه که کشورش در مذاکرات برجامی به بازیگر نقش 

ما باید فوراً به »ای کشورمان، گفت: های هستهاساس در خصوص فعالیتاظهارنظری بی

یابیم؛ زیرا ایران با توجه به تخلفاتش از اجرای تعهدات خود، هایی در مذاکرات دستپیشرفت

های وی بدون اشاره به بدعهدی طرف«. ای نزدیک نبوده استاندازه به سالح هستههرگز تا این 

غربی در عمل به تعهدات برجامی خویش و نقش آمریکا در خروج از این توافق و تضعیف آن، 

هایی را مبنی بر آمادگی برای اتخاذ تصمیمات آمریکا مواضع الزم را اتخاذ و سیگنال»مدعی شد: 

هایی را درباره پایان ها صادر کرده است، اما ایران تاکنون مواضع یا نشانهحریمالزم برای رفع ت

 «.ای داشته، بروز نداده استدر قبال توافق هسته 201۹دادن به همه تخلفاتی که از سال 

 ر کوتاهاخبا

سخنگوی شورای  خدايي: تعداد نامزدها سقف ندارد/کد ◄

برخی »گفت:  20.۳0 خبر« بدون تعارف»نگهبان در گفتگوی 

شایعه کردند که صداوسیما از شورای نگهبان خواسته تعداد 

بچیند که این  ها صندلیکاندیداها را بگوید تا برای مناظره

گویند موضوع غلط است. تعداد نامزدها سقف ندارد. اینکه می

شود، صحیح نیست. اهلل جنتی بگوید تأیید میهرکه آیت

وز خودمان هم اهلل جنتی یک رأی بیشتر ندارد. هنآیت

شوند. نظر شخصی من دانیم چه کسانی تأیید صالحیت مینمی

این است که کسانی که صالحیتشان قبالً در شورای نگهبان 

نام نکنند، مگر اینکه شرایطشان تغییر احراز نشده، مجدداً ثبت

 «.کرده باشد

که درحالی های غربي/بازتاب بيانات رهبر معظم انقالب در رسانه ◄

مبارزه با رژیم صهیونیستی یک »های اروپایی جمله رسانهاغلب 

را به عنوان تیتر نخست گزارش خود از « وظیفه عمومی است

بیانات رهبر معظم انقالب در روز قدس انتخاب کردند که 

اسرائیل نه یک کشور، بلکه »های رژیم صهیونیستی تعبیر رسانه

 را بازتاب دادند.« یک پادگان تروریستی است

 وگوی مستقيم با ايران هستند/طر: کشورهای عربي خواهان گفتق ◄

فارس کشورهای حاشیه خلیج»وزیر خارجه قطر اعالم کرد: 

وگوی مستقیم با ایران برای حل مشکالت تمایل به انجام گفت

هایی که تأثیر منفی روی قطر خواهیم تنشمربوطه دارند. ما نمی

 «.و منطقه خواهد گذاشت، افزایش یابد

سید »کند!/ مرندی: ظريف گفت سوريه نرو؛ سوريه سقوط مي ◄

الملل در گفتگویی با اشاره کارشناس مسائل بین« محمد مرندی

به ناصحیح بودن مواضع ظریف در فایل صوتی منتشرشده، گفت: 

ظریف در فایل صوتی منتشرشده قطعاً آن دوران را یادش »

د. ظریف از من گوید که سوریه آرام بوآید و اشتباه مینمی

خواست برای مذاکرات همراه ایشان به آمریکا بروم، وقتی گفتم 

 «.عازم سوریه هستم، گفت سوریه در حال سقوط است، نرو!

سفیر کشورمان در عمان با  عيدی رمضاني سلطان عمان!/ ◄

ایرانی در این کشور، در زندان یا  1۶0اشاره به اینکه حدود 

نفر از این تعداد به  4۶از عفو  برند،بازداشت موقت به سر می

مناسبت عید سعید فطر از سوی سلطان این کشور خبر داد. 

در سال گذشته »علی نجفی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: 

نفر از زندانیان ایرانی، مشمول عفو واقع شدند. جرم  ۶۶نیز 

بیشتر زندانیان ایرانی، قاچاق مواد مخدر و ورود غیرقانونی 

ه این جرائم در عمان، مجازات سنگین از قبیل حبس باشد کمی

 «.مدت و اخراج از کشور داردطوالنی

کارگران بسیجی  دوستي ستودني؛ هديه کارگر به کارگر/نوع ◄

ها با اهدای یک روز ادارات دست به کار جالبی زدند. آن

بسته افطاری تهیه کرده و در هفته کارگر  ۳000قشان، حقو

 دیده از شیوع کرونا توزیع کردند.بین کارگران فصلی و آسیب


