
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1441ارديبهشت  5شنبه چهار 6475 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

هم در ماه رمضان گذشته و هم ماه رمضان  هاینیفرق دارد. فلسط گرید یهاامسال روز قدس با سال

راه کمک  میاست که فکر کن نیاشتباه بزرگ ا اند.از خودشان نشان داده یبزرگ یهایامسال فداکار

به  یزودبه نیفلسط هیخداوند عاقبت کار را در قض میدواریام .هاستستیونیارتباط با صه نیبه فلسط

                                                        (60/60/1061) .خود مسلط کند نیرا بر سرزم هاینیبه سرانجام برساند و فلسط یو خوش یکین

asirat.irwww.b ▼و اميدآفريني مطالبه گری              روز حرف 

را ف دانشجویان اقشار مختلدیگر  رحکیم فرزانه انقالب اسالمی با

ها و نظرات صدر به دیدگاهحوصله و سعه به حضور پذیرفتند و با

 ازجمله. اده و در ادامه بیاناتی ایراد فرمودنددگوش  هاآننمایندگان 

در  مطالبه گری مسئله ،بدان پرداختند له معظممسایل مهمی که 

شما  مطالبه گری»یادآور شدند:  . ایشانی بودجنبش دانشجوی

ای باشد که هم در بیان صورِت مسائل و هم در مقام ارائه گونهبه

 .«شمن مغرض، مخرج مشترک پیدا نکنیدها، با دحلراه

 هایسالحکیم فرزانه انقالب اسالمی در طول  -1 :تحليلينکات 

 داده سوق مطالبه گریجامعه را به سمت تقویت فرهنگ  ،اخیر

ای جامعه ؛گر استجامعه مطالبه ،است. از نگاه ایشان جامعه پویا

جامعه که مردم باشند، از نمایندگان و  نعمتانولیکه در آن 

کنند. در این خادمان خود که مسئولین باشند، مطالبه گری می

، پاسخگویی است! به واقع این مطالبه گریآن روی سکه  ،نگاه

مسئولین را به پاسخگویی  شانگری مردم هستند که با مطالبه

وظیفه عمومی است  «مطالبه گریفریضه » -0 سوق خواهند داد.

 ،مطالبه گریگری و کند. پرسشکه همگان را دعوت به خود می

و نهی از منکر است که اگر در  معروفامربهجلوه سیاسی فریضه 

جامعه اسالمی به فرهنگی عمومی بدل گردد، خواهد توانست 

های انقالب اسالمی موتوری قدرتمند در مسیر تحقق آرمان مثابهبه

تواند مانع آن گردد است که می مطالبه گریعمل نماید. روحیه 

طلبی، و اشرافیت، عافیت ینینشکاخکه آفات دنیاگرایی، 

گرایی و ... بر بدنه انقالب و مسئولین عارض شود و انقالب منفعت

نکته  -3 اع و انحطاط بکشاند.کاری و ارتجرا به منجالب محافظه

 مطالبه گریاساسی در این میان توجه به این حقیقت است که 

روح تحقق امیدواری و امیدآفرینی در جامعه است و موتور محرکی 

تواند معضالت را حل کرده و کار چرخش چرخ است که می

ها هموار سازد و در خدمت و قله هاآرمانحکمرانی را در مسیر 

لذا امیدآفرین است و جامعه  ؛کار آیده فساد و انحرافات بمبارزه با 

خود شاخص  ،مسئلهکند. همین را به پویایی و تکاپو دعوت می

بدلی  مطالبه گریواقعی را از  مطالبه گریمهمی است که میتواند 

با القاء یاس و ناامیدی به  مطالبه گریتمییز دهد! به واقع اگر 

خور دم هایکاستها و ضعف جامعه همراه باشد و با بزرگنمایی

این همان گری گذاشت!  توان نام آن را مطالبهگردد، دیگر نمی

دشمنان ملت نیز قرار  موردپسنداز مطالبه گری است که  یالگوی

گران که برای اصالح جامعه تالش مطالبه بارهکیگیرد و به می

ی با بیگانگان و کررا خواسته یا ناخواسته در صف مشتکنند می

انگیزاند. اینجا و حمایت آنان را برمی دهدیمنان ملت قرار دشم

 مود.انحراف در خط مطالبه گری تردید ناست که باید در مورد 

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 

 
 

 
 

 
 

 شغالگرا ميسرنوشت محتوم رژ ؛يفروپاش                 روز گزارش▼

عاد خود را در ابنتوانسته  تنهانه میرژ نیا ،یستیونیصه میرژ سیسال از زمان تأس 40گذشت  با

از هر  شیبکند، بلکه امروز  تیتثب یاشغال یهانیدر سرزم ...و  ینظام ،یتیامن ،یحقوق ،یاسیس

 .شده است عیو تسر لیآن تسه ینابود ریاز درون شده و مس یدچار فروپاش یگریزمان د

 «مایپن»توسط جنبش  یتازگبهکه  ینظرسنج کیبر اساس  -1 :یخبر یهاگزاره

 یهاستیونیصهدرصد  04منتشر شده است،  «ومیال لیاسرائ» یو در وبگاه خبر گرفتهانجام

رخ  یافاجعه نکهیاز ا کند،یم دیرا تهد هاآن یکه بقا یخطرات هبا توجه ب ساکن اراضی اشغالی،

از  یمیتعداد که حدود ن نیکند، نگران هستند. ا دیرا در منطقه تهد هاآن تیدهد و موجود

 یموضوع هستند که فاجعه دوم برا نینگران ا ،ردیگیبرمرا در  ژیم صهیونیستیر تیجمع

 یهاشاخص -0دهد.  انیپا نیآنان در فلسط تیبه موجود ،پس از )هولوکاست( انیهودی

نسبت به  هاستیونیصه تیکه درصد رشد جمع دهدینشان م یاشغال یدر اراض یتیجمع

و  انینیفلسط انیمستمر م یهایریبا توجه به درگ .استکمتر  یاشغال نیاعراب در فلسط

 دیرا تهد یستیونیصه میرژ ،یمختلف خارج یهاکه از جبهه یتیو خطرات امن هاستیونیصه

مهاجرت » ای« مهاجرت معکوس» نهیگز یاشغال یساکن در اراض انیهودیاغلب  ،کنندیم

 دارد. هایلیاسرائ تیبر رشد جمع یر منفیثأمسئله ت نیکه هم دهندیم حیرا ترج «بازگشتیب

 دیخر ریچشمگ شیافزا»اعالم کرد:  یدر گزارش ژیم صهیونیستیر 00 یآ یونیزیشبکه تلو -3

 یبرا لیاست که مردم اسرائ نیدارد و آن ا یمعن کی( یاشغال نی)فلسط لیسالح در اسرائ

 ییدر جا ؛به نظر برسد بیبه دولت ندارند. ممکن است عج یاعتماد چیه ،خود تیامن نیتام

 یروهاینشهروندان سالح حمل کنند؟  دیچرا با ،وجود دارد سیپل یرویآن ن ابانیکه در هر خ

با  سهیوامع عرب در مقادر ج یقانونریهزار سالح غ 066تا  کنندیبرآورد م لیاسرائ یتیامن

 .«وجود داشته باشد ،کنندیحمل م هایلیرائکه اس یهزار سالح قانون 156

وجود دارد که نشان  «یرونیب»و  «یدرون» هیاز دو ناح یمتعدد یرهایمتغ :يليتحل یهاگزاره

 -1 :مواجه شده است یمتعدد یتیموجود یهابا چالش یستیونینژادپرست صه میرژ دهد،یم

، گسست ومرجهرج ،یاقتصاد یهابحران ،یاسینظام س یو آشفتگ یثباتیب ،یکاهش انسجام داخل

 یراهبرد یهااتیگسترش عمل -0اشغالگر قدس با آن مواجه است.  میکه رژ ییهاو شکاف

 یواقع یتیموجود دیتهد کیرا با  میرژ نیکه عماًل ا یاشغال یهانیدر سرزم یمقاومت اسالم

که اگرچه در  یعرب یکشورها یبا برخ یستیونیصه میروابط رژ یسازیعاد -3مواجه کرده است. 

جهان اسالم، قطعاً در  یاما با توجه به مخالفت افکار عموم د،شویم یتلق ازیامت کیمدت کوتاه

عدم  -0خواهد داشت.  یستیونیصه میرژ یبرا یبزرگ یامدهایپ ،مدت و بلندمدت انیم

 میرژ نیا یدر نبردها یجد لیپاشنه آش کی، یکیاز عمق استراتژ یستیونیصه میرژ یبرخوردار

است و  لومتریک 134حداکثر  یاشغال نیفلسط ی. ابعاد مرزهاشودیمحسوب م یبا مقاومت اسالم

با مرزها ندارد  یادیز صلهفا ،حساس آن ساتیتأسو  یستیونیصه میرژ یجبهه داخل بیترت نیبه ا

 ها قرار خواهد گرفت.هدف موشک ،یاست که در جنگ احتمال یامنطقه نیجبهه اول نیو ا

 رندهیدربرگکه  «ینژادپرست»جز  یزیبه چ یستیونیصه میرژ یو بقا اتیح پاياني:کته ن

 اتیجنا ن،یآفربحران انه،یجوسلطه ،یکشخشن، نسل ،یستیترور یاز رفتارها یامجموعه

به  دیآپارتا یهامیرژ نکهیبنا نشده است. با توجه به ا یاشغالگرو  تیبشر هیعل افتهیسازمان

 میهمچنان که درباره رژ ؛شوندیمبتال شده و از صحنه روزگار محو م یسرنوشت مشترک

سرنوشت »قطعاً به همان  زین یستیونیصه دیآپارتا میرژ م،یدید یجنوب یقایآفر دیآپارتا

خواهد رفت.  نیاز ب یآن در تمام ابعاد وجود تیدچار شده و موجود یجنوب یقایآفر« محتوم

 (ندیآخوش دی)حم
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 اخبار ▼

 خارج کردن مذاکرات وين از رکوداروپايي برای  یهامقام الشت

مسئول ، «خاویر سوالنا»های ارشد سابق کشورهای اروپایی از قبیل نفر از مقام وسهچهل

هانس »یشین انگلیس و وزیر خارجه پ« جک استراو»سیاست خارجی اسبق اتحادیه اروپا، 

ای با موضوع مذاکرات نامه سرگشاده یالمللی انرژی اتممدیرکل پیشین آژانس بین« بلیکس

آمریکا و  یهادولتاز سوی خواستار نشان دادن انعطاف در مذاکرات وین و  وین منتشر کردند

برای  کیآتالنت فراهای ای که همکاریدر برهه»این نامه آمده است: بخشی از در  .شدندایران 

تر شده است، برای رهبران آمریکا و اروپا پاسخ به حمله غیرقانونی روسیه به اوکراین حیاتی

ای در خاورمیانه از اشتباه بزرگی است که اجازه بدهند فرصت برای خنثی کردن بحران هسته

حفظ منافع حاصل از توافقی که محدود کردن ذخایر بود.  زیآمتیموفقبرجام . ددست برو

و جدول  ؛کندآن را محدود می یسازیغنکند، سطح ایران را محدود می شدهیغناورانیوم 

لقوه استفاده شود، تواند برای یک سالح بازمانی برای انباشت مواد شکافت پذیری را که می

ار دولت ترامپ مبنی بر کن مالحظهیبهای اروپایی تصمیم ، دلیلی است که دولتکندمدید میت

رد کردند و پس از خروج ایاالت متحده در سال  ،گذاشتن توافق را بدون جایگزینی مناسب

اهبردی که ایاالت متحده بیش ر .)!!!( داین توافق سخت تالش کردن داشتننگهبرای زنده  0612

دنبال کرد، تنها  "فشار حداکثری"خروج )از توافق برجام( تنها مبتنی بر  نیازاپساز دو سال 

ای و محرومیت اقتصادی برای مردم ای، جنگ خطرناک منطقهجز تشدید تنش هستهای نتیجه

توان بر حسب موارد ذیل سنجید: میزان ایران نداشت. میراث این خطای راهبردی را امروزه می

تا  شدهیغناورانیوم  ازجملهای که ایران از آن زمان انباشته کرده است، تُن اورانیوم غنی شده

هزاران سانتریفیوژ پیشرفته در حال چرخش و بازه زمانی به سرعت رو به کاهش درجه نزدیک، 

 «.ایران برای دستیابی به زمان گریز

 وقت معترض شد! ريسپاه خودرو ساخت، وز

در گفتگوی  مجلس یفعل ندهیو نما مقدس دفاعاز فرماندهان ارشد دوران  یکوثر لیاسماع

 سپاه» :مستقیم سپاه به عرصه خودروسازی کشور، گفت اخیر خود، در خصوص علت عدم ورود

را ساخت که در  ییسال خودرو نیورود کرد و در ا یبه صنعت خودروساز 40 ای 41 سال در

 ؛سوار بر آن خودرو شدند یدرآمد. مقام معظم رهبر شیدر آن سال به نما یالمللنیب شگاهینما

انتقاد کرد و از مقام  یآن زمان از ورود سپاه به صنعت خودروساز عیصنا ریوز ،یبهزاد نبو اما

صنعت ورود نکند و کار ساخت خودرو را خودروسازان انجام  نیخواست سپاه به ا یمعظم رهبر

اکنون در کشور برطرف  ،و ارزان تیفیباک ،یمل یخودرو دیمسئله تول ،اگر گذاشته بودند دهند.

 دولت، که است درست .میمردم را گرفته است، نداشت بانیکه امروز گر یشده بود و مشکالت

خالصانه و صادقانه  دیو شا دیاست اما تفکر و عملکردها آنطور که با یاسالم یجمهور دولت

در کشور وجود دارد که  ی. هنوز تفکرمیدیرا ند یزیچ نیها ما چنسال نی. حداقل در استین

 .«داندیارجح م یمنافع را بر منافع مل نیخود است و ا یدنبال منافع شخص

 اندشده اعتماديببه آمريکا  خواهان روابط با ايران، آمريکايي: کشورهای عربي رسانه

یک شبکه آمریکایی با پرداختن به تحوالت اخیر منطقه خاورمیانه، مطرح کرد، علت روی آوردن 

عربستان سعودی با ایران، مذاکرات مستقیم  ازجملهشان، ایکشورهای منطقه به رقبای منطقه

ان انسی .در منطقه است های آمریکا در زمینه تامین امنیتاعتمادی این کشورها به سیاستبی

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی که از شاهد بودن تمایل رو به »است:  ادهدگزارش 

اند خودشان کنترل امور را به هسعی داشت اند، اخیراًشان ناامید شدهافول آمریکا به مسائل امنیتی

تواند اند تا اختالفاتی را حل کنند که میدست بگیرند و به دشمنان و رقبایشان روی آورده

 نارضایتی از آمریکا»افزاید: گزارش این شبکه می .«اقتصادشان را با نابسامانی و اخالل مواجه کند

که نقش این قدر در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس عمیق شده است که برخی به جایآن

 .«دانندواشنگتن در منطقه را ضامن صلح و ثبات بدانند آن را بر هم زننده صلح می

 اخبار کوتاه

 /ائل مرزیبر سر مس و طالبان رانيمالقات مقامات ا اتيئجز ◄

سرپرست « احمد ریشب»با  رانیمعاون سفارت ا «یمرتضو»

 وگو کرد.و گفت دارید رانیا یامور مرز یطالبان در سامانده

 ران،یما در قبال ا استیس ،اعالم کردار ددر این دیاحمد  ریشب

 یهایهمکار یسوبهو حرکت  یریدرگعدم بروز هرگونه 

دفاع  ریوز ژهیوبه ،بزرگان حکومت است. یجانبه مرزهمه

را در  یریدرگ نیاجازه بروز کوچکتر یفرد چیاند هدستور داده

در مرز مشترک ممنوع  ینظام شیندارد و آرا رانیا یمرزها

فطر با  دیچهار نفره افغانستان بعد از ع هیئت شد مقرر است.

 وفصل کنند.را حل یو مسائل مرز دارید رانیمقامات ا

 /است افتهي یاجان تازه ن،يفلسط مسئلهنصراهلل: حسن سيد  ◄

در آستانه روز قدس و در اهمیت این روز  اهلل لبنانحزب رکلیدب

 یروز قدس از سو گذارینامکه در  یحکمت روز به روز» :گفت

 ن،یفلسط مسئله .شودی)ره( نهفته است، آشکارتر م ینیامام خم

که کرده  دایپ یانیمجاهدان و حام ،و طرفداران افتهی یاجان تازه

 یستیونیصه میرژ راهبرد کنند. یحاضرند در راه قدس فداکار

 .«را فراموش کنند نیاست که مردم منطقه فلسط نیا

 /اسوه مجاهدان راه قدس است يمانيسل ديالنخاله: شه ◄

تعهد  یبا تمام رانیا» :گفت نیفلسط یجهاد اسالم رکلیدب

 یهاو مقاومت و خانواده ستادهیا ،و قدس نیفلسط یآزاد یبرا

را در  یعیافق وس نیشهدا را در آغوش خود گرفته و همچن

)ره(  ینیکه امام خم یقدس روز گشوده است. نیمقابل مجاهد

جهان  یمبتکر آن بود، روز وحدت کلمه مسلمانان در تمام

 دیشه و مردم مظلومش است. نیقدس و فلسط یاری یبرا

به شهادت  نکهیقدس بود تا ا یامهمواره مدافع و ح یمانیسل

 .«راه قدس شد نیو الگو و اسوه همه مجاهد دیرس

 هیکشور ترک ریوز /!کشديم ديوار مرزهايش با ايراندر ترکيه  ◄

مرز  نیب یلومتریک 0۹5 یمرز واریساخت د اتیعمل»: اعالم کرد

 یمرزها ی. تمامرسدیم انیبه پا 0603تا سال  رانیو ا هیترک

کنترل خواهد  یحرارت یهانیها و دورببرج وارها،یبا د یشرق

قاچاق مواد ان، ایر ها در مرز بادغدغه ترک نیتربزرگ .«شد

 .به ترکیه است هایافغانستانخارجی مانند ورود مهاجران مخدر و 

 وسفی» /ديافتيم هي: به گرآل سعودانصاراهلل به هشدار  ◄

 رهبر انصاراهلل ،یالحوث»: گفت منیاز رهبران انصاراهلل  «یشیالف

انجام  اتیعمل اضیدر عمق ر هایمنیبدون دخالت  تواندیم

در عربستان هستند که حاضر به  یمعارضان و مخالفان رایز ؛دهد

و به  یوجود نبرد مرحله به نبرد اگر کار شوند. نیانجام ا

فراتر از شکستن استخوان برسد، ممکن است شاهد  یامرحله

خود استفاده  یهااز کارت . اگر صنعادیباش اضیدر ر اتیعمل

 .«افتاد دیخواه هیکند به گر

وزیر  ملي/ یهاهيسرمابرای جلوگيری از سوزاندن قراردادهايي  ◄

آوری گازهای مشعل قرارداد برای جمع 02نفت از امضای بیش از 

های ملی سرمایه ها از هدر رفتبا اجرای این طرح خبر داد.

 شود.و به عنوان خوراک پتروشیمی استفاده میشده جلوگیری 


