
      
 

 1398 ماه اسفند 7 چهارشنبه /885شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 الگوی جهان اسالم   /سیاسی تحلیل آموزش
ملّت  کیعنوان برساند که بتواند به یاتوانست خود را به آن نقطه رانیملّت ا کهیوقت

اسالم  غیتبل نیتربزرگ نینشان بدهد، ا ایکلمه خود را به دن یقیحق یمُسلمِ به معنا

 یامّت بزرگ اسالم لیطرف خواهند شد و تشک نیهم یهم روانه گرید یاست؛ ملّتها

اسالم در سراسر جهان است، اتّفاق خواهد افتاد؛ آن  جیترو یهیعزّت و ما یهیکه ما

کننده و فاسد گمراه یمادّ تیّکه بتواند بر مدن میکه انتظارش را دار یاسالم تیّمدن

اش است؛ مقدّمه نجایاش اواهد کرد؛ مقدّمهخ دایکند، آن روز تحقّق پ دایغلبه پ یغرب

همّت  دی. خب، همه بامیبرو شیشدن پ گوبه سمت ال میبتوان رانیاست که ما ملّت ا نیا

هم  هیّقض نیهمّت کنند. ا دیهمّت کنند، هم آحاد مردم با دیبا نیکنند؛ هم مسئول

 .بردیبلندمدّت است؛ زمان م یهیّقض ست،یو دوسال ن سالکی یهیّقض

 از کرونا یصادق یاسیس یریگیماه

 گرید»که  سدینویم مدادن به مرد دیام یکرونا، به جا یماریخود به ب یبا اعالم ابتال ،یتیدر توئ یمحمود صادق : جوان

 یآقا»: سدینویم یسیرئ یو خطاب به آقا رودیم یاسیو بعد سراغ سوء استفاده س« ندارم ایدن نیدر ا اتیبه ح یدیام

 یاسیو س یتیمنا انیبه زندان یماریب وعیاز ش یریجلوگ یدارند برا اتقاض یاسیو س یتیامن انیزندان یهانواده! خایسیرئ

 ریو و ساا میدواریما ام ،یمحمود صادق برخالف«را پشت سر بگذارند. یدمیاپ نیها اتا کنار خانواده دیبده یمرخص

 یعاد یگه زندببا بهبود کامل  یمقاومت کنند و به زود وسریو نیاند، در برابر اهموطنان که مبتال به کرونا شده

 انتهر یهاه زنداننا بکرو روسیورود و زانیاز م یبتواند آمار دیمجلس است و با ندهینما ،یمحمود صادق اًیبازگردند. ثان

 ز قضا داخلا ،تسیکرونا ن روسیآلوده به و یرا داشته باشد. اگر زندان یدرخواست نیو کل کشور ارائه دهد و بعد چن

 و یاسیس یهایدانخود نشان داده که فقط نگران زن تیدر توئ یخواهد بود. ثالثاً محمود صادق رونیتر از بزندان امن

 یالل دلسوزخکه در  ابدییارزش م یها فقط وقتجان آدم یبرخ یستند؟! برایمهم ن انیزندان ریسا یعنیشده است.  یتیامن

 یتیرامنیغ یهاینزندا او نسبت به جان تیکه توئ یامشمئزکننده ضیوگرنه تبع ندیبگو یراهیوبآن بتوانند به نظام بد یبرا

 یط براه باشد، فقآلود ست؟! اگر زندانیآدم ن هیمهر ی. مثالً زندانانداختیاز اعتراض راه م یموج دیاست، با یاسیرسیو غ

 اشند؟!بها در کنار خانواده روز نیا یط یبرادارند که  ازیها نفقط آن ایآلوده است  هایاسیو س هایتیامن

 م،ینن مقاومت کرابر آهمه در کنار هم ب دیکه با یمل دادیرو کی انهیندارد و او در م یتمام ،یصادق یاسیس یهایریگیماه

 د.گذاریرا کنار نم یاسیاهداف س یو استفاده برا یسازیدوقطب یباز هم تالش برا

 یجهاد تیریگام اول وحدت، گام دوم مد

انتخابات  نیبرگزار شد و مردم با مشارکت در ا یاسالم یانتخابات مجلس شورا 1398دوم اسفند ماه  فرهیختگان:

بوده است  نقالب باالا یاروهیدوره از انتخابات طبق آمار اعتماد به ن نیبهارستان کردند. در ا یمدنظرشان را راه یهانهیگز

 دنیگام اول رسجوانان شده است. ژهیوبه یاللهو حزب مومن یروهایارستان سهم نبه یهایاز کرس یو تعداد قابل توجه

ه ک یاریبس یهایخواهها و سازوکار غلط و سهمدر انتخابات بود که باتمام نقد یروزیپ یبرا یانقالب یروهایبه وحدت ن

 .دیرس جهیبه نت تیها شکل گرفت درنهااز گروه یبعض یاز سو
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 دیت بااس دهیانقالب رس یروهایاست، امروز که فرصت خدمت به ن یجهاد تیریمد یعنیدوم وقت گام  اما امروز

ل در کشور تحو انتظار ریدولت پ یهااستیرا به مردم ثابت کرد. امروز مردم خسته از س یاسالم یمجلس شورا یکارآمد

کار کند که آنها  یاگونهو به کار را به دست گرفتهدارند که جبهه انقالب  دیو ام اندداده یرا هایتیرا دارند و با تمام نارضا

الح کرد. ا اصمجلس ر یابتدا ساختار نظارت دیبا دیمجلس جد یاصل تیبه اولو دنیاز رس شیلمس کنند.پ شانیدر زندگ

 غلط کامال یختارسا ندهیبر نما ندهینظارت نما شودیترش مکه ساده ندگانینظارت بر رفتار نما اتیه یعنی ینظارت فعل

فردا  ن استممک یگرید ندهینما یبرا ندهینما کی ی. امروز راشودیم دهیو ناقص است چراکه تناقض منافع در آن د

در  دیر بااختاس نیو حکم عادالنه خارج نخواهد شد. ا یساختار نظارت منطق نیپس قطعا از ا ردیخودش را بگ بانیگر

ر شده ات صاددر احکام و نظر یخود منفعت کنندهنییکه افراد تعشود  فیتعر یاصالح شده و ساختار لسمج نامهنییآ

نه صرفا  هستند و یبانقال . البته اگر در عملدیآیمکار بر یو شفاف در ابتدا یمجلس انقالب کیاقدام از  نینداشته باشند. ا

 فیتکل دیبا نندگاینما د،یدمجلس ج لیتشک یاست. الزاما و ضرورتا در ابتدا تیدوم اما شفاف مورد.دهندیشعار آن را م

 ،یخارج یهاتا سفر هایریگیرا اب،یدر تمام ابعاد از حضور وغ تیرا مشخص کنند. اگر قائل به شفاف تیخود با شفاف

با  یاللهحزب یروهایمجلس وارد شود. ن نامهنییشده و در آ بیشروع کار رسما تصو نیو... هستند، در هم هیهد

ها آن تیشفاف ست واز مسائل ا یکه درصد محدود یو نظام یتیاز مردم ندارند، جز موارد امن یمورد پنهان یجهاد تیریمد

 برسد. فیبه اطالع مردم شر دیموارد قطعا با یباق  ست،ین یمنطق

مردم  شتیعماست.  یقطعا مسائل اقتصاد ندهیمجلس آ یاصل تیکشور اولو طیباتوجه به شرا رسدیادامه به نظر م در

حاصل  یمانمردم ز یشتیمع تیبه فکر بهبود آن باشد. البته بهبود وضع دیبا دینداشته و مجلس جد یمناسب تیوضع

بورس،  ،یانکدارب. میدر کشور را با هم اصالح کن اقتصاد رهیزنج یعنیگسترده شود.  یخواهد شد که اقتصاد کشور جراح

 دون در نظربرکدام . دست زدن به همیا هم اصالح کنو در ارتباط ب گریکدیو... را با  یانرژ یهاحامل ،یارز یهااستیس

 یانرژ املح کی مانند آبان ماه را به وجود خواهد آورد چراکه گران کردن صرفا یتیوضع هایگرفتن روابط و اثرگذار

 یجد اقدام نیولا یادو مسائل اقتص ردیانجام گ ییاقدام ابتدا شیمسائل نخواهد داشت.اگر دو پ گریبر د یقطعا اثر مثبت

ات شدن با اثب نیامردم اثبات خواهد شد و  یبرا گریبار د کیو راس امور بودن مجلس  یباشد قطعا کارآمد ندهیمجلس آ

اهد خو یاسالم رانیا یشکوفا ندهیبه آ یدواریو ام رانیا فیملت شر یبرا یو قوت قلب نانیاطم یمومن و انقالب یروهاین

 بود.

 معنا ندارد گریتعهد د 41 یو اجرا FATFبا  یادامه همکار

 ستید به لنشده بود که حال بخواه قیتعل FATF یمیتحر ستیهرگز از ل اش،یبا وجود همه همکار رانیا : کیهان

نهاد  نید ندارد، بلکه اوجو «اهیس ستیل»به نام  ی( عبارتFATF) یاقدام مال ژهیگروه و یاز اسناد رسم کدامچیدر ه برگردد.

نان آ هیعل خواهدیم گرید یو از کشورها کندیمشخص م رهمکاریو غ سکیپرر یعنوان کشورهااز کشورها را به یبرخ

 ادداشتی که در شودیگفته م یاطیاز اقدامات احت یابه مجموعه «یااقدامات مقابله»انجام دهند.  «یااقدامات مقابله»

 نهاد ذکر شده است. نیا 19شماره  هیتوص یریتفس

FATF  از «برنامه اقدام»تحت عنوان  یتعهدات رشیو پس از پذ 95 ریاز ت رانیا کنندیدولت ادعا مو مسئوالن محترم ،

 قیتعل رانیا هیعل گاهچیه یابخش از اقدامات مقابله نیترسال، مهم 3 نیشده بود. اما در ا قیتعل یااقدامات مقابله ستیل
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صورت به یمشتر ییشناسا ای EDDاست که تحت عنوان  اقدام نیاول ،یاقابلهبخش از اقدامات م نیترنشده بود. مهم

 رانیا هیدرخواست کرده است عل گرید یسال گذشته، از کشورها 3 یهاهیانیدر همه ب FATF. شودیشناخته م شدهتیتقو

EDD یبود و نه واقع یاسم ست،یاز ل قیتعل نیرا اعمال کنند، بنابرا. 

 هیعل «یامات مقابلهاقدا»عدم اعمال  ایداشته است اما اعمال  رانیا هیعلمدت  نیدر ا FATFکه  یوجود همه اقدامات با

و  شودیعمال ما رانیا هیعل کایآمر یاز سو ینیفراسرزم یبانک یهامیتحر نیدتریشدنخواهد داشت. یاثر خاص بایتقر رانیا

 .کنندیتوجه م کایآمر یهامیحرتوجه کنند، به ت FATF یابه اقدامات مقابله نکهیاز ا شیب یخارج یاقتصاد گرانیباز

به وجود آمده بود.  رانیا یاز سو« برنامه اقدام» یبند 41تعهد  رشیپذ لی( به دلیااقدامات مقابله قی)تعل یقبل تیوضع

شد.  قیتعل FATF یاز سو یااقدامات مقابله ران،یا یتعهدات از سو یاجرا یشکل گرفت و در ازا یتوافق کی یعنی

 یرا( بیخارج یهایدر حوزه همکار ژهیوآن )به یاز بندها یبرخدر حال اجراست که « برنامه اقدام»از  یادیبخش ز

 یاجرا دیبازگشته، دولت با FATF یاخطرناک است. در حال حاضر که اقدامات مقابله اریکشور بس یمیتحر طیشرا

د( را رخ دا 96ن ر زمستاد)مشابه آنچه  یاطالعات مال لو رفتن یاقدام هم جلو نیرا لغو کند. ا« برنامه اقدام» لیتعهدات ذ

اجرا  طرفهکیا رکه تعهدات  ستین فیآنقدر ضع رانیا»که  کندیرا به طرف مقابل مخابره م امیپ نیخواهد گرفت و هم ا

 یشرکا نیرابناب شود،یانجام م یررسمیبه اشکال غ رانیعمده تعامالت ا کا،یآمر یهامیتحر لیدلبه گرید یسو از«.کند

با  رانیا یهش همکارنبودند و کا FATFبا  رانیکامل ا یموافق همکار ،یو لو رفتن اطالعات اقتصاد میاز ترس تحر رانیا

 احتر الیبا خ توانندیملو نخواهد رفت و آنها  یکه اطالعات اقتصاد بدهدما  یرا به شرکا نانیاطم نیا تواندینهاد م نیا

  کنند. یهمکار رانیا با

 منتشر کرد یبه زبان فارس یپست سبوکیها در فاردوگاه دموکرات تازشیپ

 یبرا یاهر از گ. عالوه بر دونالد ترامپ که هکاستیآمر استمدارانیهمچنان مورد عالقه س یزبان فارس :وطن امروز

ها در موکراتاه دگسندرز هم که همچنان نفر اول اردو یحاال برن زند،یم یبه فارس یتیتوئ است،یدر عالم س ینیریخودش

 سبوکیف ر صفحهد یورا منتشر کرد.   یمتن یبه فارس ،نبرد با ترامپ است یبرا ییانتخاب نها یبرا یداخل یهارقابت

 ،یرنب»ست: نوشته شده ا یمختلف از جمله فارس یهااز آنها به زبان کیمنتشر کرد که در هر  ییهانوشتهخود عکس

 تمعناس نیبه ا خود، یانتخابات یهامختلف در رقابت یهااستفاده از زبان یدرز براسن ابتکار.«دهدیترامپ را شکست م

 مشترک یسنجنظر سندرز  در یبرنخود زده است. یدر رقابت انتخابات یجهان یشیکار، دست به پوکهنه استمداریس نیکه ا

دموکرات  دهندگانیرا نهیگز نی( نخستYouGov) «وگاوی» یسیانگل یو موسسه نظرسنج «وزین اسیبیس» یشبکه خبر

 شتازید آرا پدرص ۲8سندرز با  ،ینظرسنج نیباره نوشت: در ا نیروز دوشنبه در ا وزین اسیبیشبکه س یاست. تارنما

 کلیدرصد و ما ۷1با  دنیدرصد، جو با 19با کسب  کایماساچوست آمر التیزابت وارن، سناتور ایاست و به دنبال او، ال

ها در اردوگاه دموکرات تازکهیروزها  نیسندرز که ا یبرن قرار دارند. یبعد یهاآرا در رتبه درصد 13بلومبرگ با 

ا به نفع ربه کشورها  کایآمر ینظام زاتیاست، فروش تجه ۲0۲0 یجمهوراستیانتخابات ر یبرا یحزبدرون یهارقابت

 زاتیدالر تجه داریلیم 3فروش  یبه هند برا ترامپ سفردانست و از آن انتقاد کرد.  ینظام زاتیسازنده تجه یهاشرکت

 نیت. همچنپرداخ هایبه هند ینظام زاتیسندرز به انتقاد از فروش تجه یکشور هنوز تمام نشده که برن نیبه ا ینظام

 سندرز است.  یبرن نیکمپ یهاتیاز اولو یکی یمیاقل راتییتغ
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 اض؟یاردن در اردوگاه مخالفان ر

 نیدر ا یادشاهکشور پ نیا یقابل مالحظه برا یروزه به اردن داشت که برگردان اقتصاد دو یقطر سفر ریام :خراسان

در کشور خود خبر  هایاردن یبرا دیجد یهزار فرصت شغل 10 جادیاز ا میتم خیخواهد داشت. ش یسخت اقتصاد طیشرا

. رسدیم یشغل هزار فرصت ۲0 در بازار کار دوحه در آگوست گذشته، به یهزار اردن 10داد که با احتساب وعده جذب 

دار قطر اوج تحول معنا ری.در واقع، سفر امکندیم یگذارهیدالر سرما ونیلیم 500دوحه اعالم کرده در اردن  زیدر کنار آن ن

 یاطقهمن یهایبندچند ماه گذشته در روابط دوحه و امان شکل گرفته است و احتماال در جبهه یاست که ط یاو خزنده

پس از شروع  1۷۲0است که امان در ژوئن  تیتحول از آن جهت حائز اهم نیداشته باشد.ا زیقابل توجه ن یدنیبرا زین

ندن با فراخوا رفت وبلوک قرار گ نی(، آشکارا در کنار انی)عربستان، مصر، امارات و بحر یقطر و مربع عرب انیبحران م

مثبت دو  یهالسرا بست. اما پس از رد و بدل پا رهیجزو دفتر شبکه ال دخود، سطح روابط با دوحه را کاهش دا ریسف

 ریعنوان سف ا بهر یلوز دیگذشته ملک عبدا... دوم، ز هیو توسعه قرار گرفت و ژوئ عیسر یبهبود لیطرفه، روابط بر ر

به ردن اارجه خ زارتمقام و نیدوم یکرد. انتخاب لوز یخود را معرف ریسف زیدر دوحه منصوب و قطر ن« فوق العاده»

 یخارج استیسدر  عیبس رف یگاهیکه قطر جا نیبر ا یمهم در خود نهفته دارد؛ مبن یامیکشور در قطر پ نیا ریعنوان سف

بط اردن روا عیو سپس گسترش سر یدر بهبود یو اقتصاد یاسیمتعدد س یکرده است. فاکتورها دایپ یکشور پادشاه نیا

ق اردن اتفا یدشاهدر دربار پا یاسیس یامسئله بدون وجود اراده نیبوده است، اما پرواضح است که ا رگذاریو قطر تاث

 یریگیا پود رخ یمحاصره کننده آن، توسعه روابط خارج یاست که قطر با توجه به خصومت مربع عرب یعی. طبافتادینم

که خود  دادینم رخ «یخیتار»ن تحول یچن خواست،یرا مغتنم شمارد، اما اگر اردن نم یاراستا هر روزنه نیکند و در ا

ه اردن ک لیدل نیبه ا شود؛یقطر محسوب م یبرا «یخیتار» یروزیپ کیجبهه عربستان و  یبرا «یخیتار»شکست  کی

 یصه هاشاخ جهش نیاست که ا نیا تیبلوک قرار داشته، اما واقع نیعربستان و مصر بوده و در ا یشگیهمراه هم کی

 یز حاکم دبا نیسبنت ح ایشاهزاده ه ییجدا جهیدر روابط با امارات و در نتاز تنش خاموش  د؛دار یترو درشت مهم زیر

هستند و  االصلینیآن فلسط تیدرصد جمع 60اردن که حدود «. معامله قرن»گرفته تا  یامان از و کیپلماتید تیو حما

 نیله فلسطل مسئپ در قباترام انهیگرانبهجا کی استیاست، مخالف س لیطرفدارِ صلح با اسرائ یجزو بلوک عرب زیخود ن

 تواندین مه ته آکتوطئه از جانب محور عربستان و مصر مواجه است  کیبا  نهیزم نیدر ا کندیاحساس م یبوده و به نوع

« امله قرنمع» طرح هیاست. در کنار آن هم، در سا یخط قرمز اردن هاشم نیباشد و ا ینیفلسط یاردن یکنفدرال سیتاس

 از گذشته متزلزل شده است. شیهم ب یبر مسجد االقص یهاشم تیدس، حاکمدر قبال ق کایآمردولت 

  


