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 انقالب ماندگار    روز حرف ▼

وهفتمین دههه فجهر انقهالب شهکوهمند     آغاز سی امروز

ههها و ههها، پههایمردی اسههالمی ایههران و یههادآور رشههادت   

هههای ملههت ایههران اسههالمی بههه رهبههری امههام   جانفشههانی

خمینی)ره( در برابر اسهتبداد داخلهی، اسهتعمار و دخالهت     

ی کهه علیهه   انقالب اسالمی به میزان واقع، خارجی است. در

های داخلی رژیم شاه بود، به همان میزان نیز علیه سیاست

اندازی آنهان بهر   حضور و دخالت بیگانگان در کشور و دست

هها و اههداا ایهن    مقدورات ملت بود. به بیان دیگر، آرمهان 

انقالب در تغییر حاکمان و سهرنگونی رژیهم خال هه نشهد،     

ابی بهه  بلکه همزمهان بهرای ق هع نفهوگ بیگانگهان و دسهتی      

استقالل در همه ابعاد آن، به معنای واقعی کلمهه کوشهش   

خهواهی در داخهو و تهالر بهرای     کرد. به تعبیهری، تحهول  

المللهی، حمایهت از مظلومهان و    ا الح نظهام االمانهه بهین   

هههای مستضههعفان، استکبارسههتیزی و... از جملههه وی  ههی  

ههای معا هر   متمایزکننده انقالب اسالمی از سهایر انقهالب  

های دیگر، آرمان خود را یا  رفاً محهدود  زیرا انقالباست؛ 

های سرزمینی خود تعریف کردند یها اینکهه در   به چارچوب

های فراملی، پس از مدتی با عهدول از   ورت داشتن آرمان

حاضر به پذیرر مفروضهات حهاکم بهر نظهام      ،هاآن آرمان

نمونه این قبیو کشورها، چین کمونیسهت  الملو شدند. بین

توان به کوبا در آمریکهای  است و در اخیرترین مورد نیز می

التین اشاره کرد؛ اما ایران اسالمی، تنها کشور انقالبی است 

که در عین رویکرد تعاملی با جهان، همچنان انقالبی مانده 

بخش و افزایش عمه  راهبهردی   ی و الهامو بر مواضع انقالب

بها  دهد. نکته مههم  خود در س ح من قه و جهان ادامه می

روشهنفکران و  تهالر برخهی شهبه    ،ع برجهام وتوجه به موض

انقالبیون وامانده برای مقایسه انقالب اسالمی با کشورهایی 

ن یا کوبا است. استداللشهان ههم ایهن اسهت کهه      مانند چی

 انهد،  ونه که این کشورها با نظام استکباری کنار آمدههمان

ع فی بهرای عهدول جمههوری اسهالمی از     برجام نیز نق ه 

المللی اسهت. امها   مواضع انقالبی در قبال نظام االمانه بین

زیهرا   .کننهد، رییهایی بهیش نیسهت    آنچه اینها استدالل می

جمهوری اسالمی حتی پس از برجام هم به مواضع انقالبی 

خود پایبند است. از ایهن رو، جمههوری اسهالمی پرچمهدار     

، اراده مهرور زمهان  انقالبی ماند ار در س ح جهان است که 

 کند. انقالب آن را زنگین نمی
 

 

 سنگ محک    روز گزارش ▼

ریادالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران. روز  ذشهته  فتح بر سینه د نشاندرخشش 

فرمانده دیگهر ایهن نیهروی سهرافراز کهه       چهار و سپاه دریایی نیروی فرمانده فدوی، سردار

فارسی بازداشهت کهرده بودنهد، مفتخهر بهه       جزیره محدوده را در آمریکا متجاوز تفنگداران

در دل  ههای فراوانهی را  ی نشانی که نشهان دریافت نشان فتح از فرمانده کو قوا شدند. اع ا

خههود دارد. رهبههر معظههم انقههالب اسههالمی کههه یهه  بههار در سههخنان خههود در دیههدار بهها   

و  هتو یف کرد درستی بسیار کاران انتخابات، اقدام دریادالن سپاه پاسدارن را کاراندردست

بهار دیگهر در دیهدار    هها دانسهتند و   آن را معیار خوبی برای اقدام مسئوالن در همهه حهوزه  

 و برانگیز، شهجاعانه کننده در این عملیات، اقدام آنها را ستایش میمانه با پاسداران شرکت

 در و بهود  هنگهام بهه  و جاله   عالی، بسیار شما کار»: یادآور شدند و خواندند ایمان با همراه

 اقهدام  بها  تها  شهاند ک ما هایآب به را هاآمریکایی که دانست خدا کار را حادثه این باید واقع

بهار بها   ، ایهن «.شهوند  بازداشت بودند،  ذاشته سر بر که هاییدست با  ونهآن شما، هنگامبه

اع ای نشان فتح به فرماندهان این عملیات غرورانگیز در واقع بر ایستاد ی در برابر دشمن، 

وق ملت حفظ خ وط قرمز، ایستاد ی بر ح  ملت ایران و جلو یری از هر ونه تجاوز به حق

 ایران تأکید مجدد کردند. 

ای بر درست بودن ایهن  اهلل خامنهبه زعم نگارنده، سرّ ا رار و تأکید فراوان حضرت آیت

لهه  اقدام در حقیقت تبدیو این عملیات به ی  معیار و سهن  محه  اسهت. اقهدام معظهم     

د یها  ستایش این  فتمان است که دشمن ا ر قدمی در راه تضییع حقوق ملت ایهران بهردار  

 ران تجاوز کند، باید به شدت با آنها برخورد کرد. یای به منافع و مرزهای ملت اگره

بار دیگر بر این موضوع  حه  ذاشهتند   ینرهبر معظم انقالب در آستانه انتخابات مجلس

ها و خواهیبا زیادههر فرد نتخاب درست، چگونگی تقابو او که معیار برای یافتن فرد ا لح 

 ملت ایران است. تجاوزهای دشمنان
 

  انتخاباتي سخنراني دلیل به برکناري             ویژه راخبا ▼

 دلیهو  بهه  را ارفرهنگهی  مشهاور  حکهم  پیهامی  غربهی در  آگربایجهان  سعادت، استاندار

 ارومیه انتخابیه حوزه از دهم مجلس انتخابات نامزدهای از یکی انتخاباتی ستاد در سخنرانی

 آگربایجهان  سهاب   اسهتاندار  زاده،جهالل  انتخاباتی ستاد در پیش روز چند مختاری .کرد لغو

بهود.   کهرده  سخنرانی ارومیه انتخابیه حوزه از دهم مجلس برای نمایند ی داوطل  و غربی

استانداران و وزرایهی  جمهور، ا رچه این اقدام پسندیده است، اما باید در س ح باالتر رئیس

اند نیز از این ابالغیه آ اه کند و از های انتخاباتی شدهرا که علیه شورای نگهبان وارد رقابت

 الناس دفاع نماید.ح 

 روحاني! از دعوت نظر براياختالف

 از اشهپیگو  از نقهو  بهه   زارشهی  در آلمهان  دولت رسمی شبکه «ولهدویچه»  زارر به

 اسهت، مرکهو   و اعهالم کهرده   داده خبهر  روحهانی  از دعهوت  سر بر آلمان دولت در اختالا

 کماکهان  ایران  وید،میو ندارد  برلین از روحانی ترسریع چه هر دیدار ضرورت به اعتقادی

از حهزب    ابریهو  زیگمهار  معاونش، اما است؛ اسرائیو برای تهدیدی و لبنان اهللحزب مدافع

 همچنهین  .نهد کمی تأکید ایران با اقتصادی معامالت سودآوری برسوسیال دموکرات آلمان 

  این دیدار هستند.های آلمانی هم منتظر برخی شرکت



 اخبار ▼

 ایراني پس از برجام ۴۱لغو اعالن قرمز 

ایرانهی   12یید خبر لغو اعالن قرمهز  تأالملو ناجا با رئیس پلیس بین ،سردار مسعود رضوانی

ااهار داشت: در  ،تحت تعقی  قرار  رفته بودند هاپس از برجام که به دلیو دور زدن تحریم

 71شدیم که با توجه به ردیابیجهان موف  مجرم در کشورهای  111سال جاری به ردیابی 

الملهو ناجها   های پلهیس بهین  در دی ردیابی پرونده 01پرونده در سال  ذشته، شاهد رشد

خارج از کشور، از استرداد  در دی استرداد مجرمان از 77وی با اعالم خبر افزایش . یماهبود

مجهرم   11ماهه امسال خبر داد و  فت: طی این مدت ایهران نیهز    3مجرم به کشور در  11

المللی را دستگیر و به کشورهای خود باز رداند کهه عمهده ایهن افهراد از اتبهاع کشهور       بین

ملهو  الرئهیس پلهیس بهین    بودند.به جرم قتو و  رو انگیری تحت تعقی  و  هافغانستان بود

 131الملو، از برقراری ارتباط آنالیهن  ناجا در ادامه با برشمردن بخشی از واایف پلیس بین

و  مکشور جهان خبر داد و ااهار داشت: عالوه بر مبارزه با قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریس

، الملو واایفی را در برخورد با تخلفات در حوزه ورزشی، تبانیالمللی، پلیس بینم بینیجرا

 .داردبرعهده ای موضوعات محیط زیستی و قاچاق محصوالت هسته

 شکست ایران بنزین واردات رکورد

:  فهت  نفتهی  ههای فهرآورده   هادرات  و واردات وضهعیت  آخهرین  درباره سجادی نا ر سید

 طهور  به جاری سال نخست ماه 11 در و بوده بنزین ایران به وارداتی سوخت تنها اکنونهم

 شده وارد کشور به( کو مصرا از در د 14 معادل) بنزین لیتر میلیون 7/8 روزانه متوسط

 تصهریح  شهود، مهی  مصهرا  کشور در بنزین لیتر میلیون 71 روزانه اینکه اعالم وی با .است

 بهه   ازوئیهو  لیتهر  پهن  میلیهون   روزانهه  متوسهط  طهور  بهه  امسهال  نخست ماه 11 در: کرد

 بهه  اشهاره  بها  مسئول مقام این .است شده  ادر پاکستان چون همسایه، مختلف کشورهای

 تومانی 711 بنزین اعتبار پایان پی در و امسال خردادماه از کشور در بنزین شدن نرخیت 

 رونهد  کهاهش  سب  بنزین شدن نرخیت : داشت ااهار ماه، آبان در سوخت هایکارت در

 بهوده،  نرخی دو بنزین که  ذشته هایسال در کهای ونه به است، شده بنزین مصرا رشد

 1/4 از میهزان  ایهن  تهاکنون  امسال اما است، بوده در د هفت تا شش سالیانه مصرا رشد

 .است من قی رشدی که است نشده بیشتر در د
 

 انتخابات تا ▼

 برخهی :  فهت  اسهالمی،  شهورای  مجلهس  ساب  نماینده رهبر، محمدتقی االسالمحجت ◄

 بایهد   یهرد.   ورت تخری  نباید ولی بالعکس، اوقات برخی و است من نفع به قانون اوقات

 مجلهس  بهرای  هم اینجان :  فت وی .بگیریم پیش را قانونی راه و کرده عمو قانون به همه

. امشده احراز عدم علمی آزمون در نکردن شرکت دلیو به که امشده نامزد رهبری خبر ان

 نگهبهان  شورای که رأیی هر و است مهم برایم نظام حفظ اما ام،کرده تجدیدنظر درخواست

 .هستم آن م یع کند،  ادر

 بهه  شهد ان  هالحیت  ردّ از فهرسهتی  اینکهه  بیان با طل ا الح فعاالن از رهامی، یکی ◄

 طریه   از باشهد،  الزم ا هر  :اسهت،  فهت   شده داده جمهوریریاست اول معاون جهانگیری،

 اسهت  ایهن  بر قرار اما داد، خواهیم  زارر رهبری به را فهرست این هم مستقیم هایکانال

 فهرسهت  این و بدهد جمهوررئیس به را شده ردّ الحیت افراد فهرست جهانگیری آقای که

 .برسد رهبری اطالع به روحانی آقای طری  از

 بهرای  جهامعتین  خبر هان  فهرسهت  شهدن  نههایی  و تکمیهو  از کرمانیموحدی اهللآیت ◄

 تهران ا ولگرایان فهرست در د 81  فت: حدادعادل غالمعلی . همچنینداد خبر هااستان

 مشخص شده است.برای مجلس 

 کوتاه اخبار ▼

 اقتصهاد  رشد کرد، بینیپیش مجلس هایپ وهش مرکز ◄

باشهد. بنها بهر  هزارر ایهن مرکهز،        در د دو منفی امسال

 و 1931 ههای سهال  نامسهاعد  شهرایط  از پس ایران اقتصاد

 معهادل  مجمهوع  در کشور داخلی ناخالص تولید که 1934

 مهدد  بهه  1939 سهال  در شهد،  مواجه کاهش با در د 7/8

 هایارفیت وجود و ژنو موقت تواف  از ناشی دستاوردهای

 بانه   از سهوی  اعالمهی ) در د سه رشد نرخ شاهد خالی،

 رویهه  بهرخالا  مرکهزی  بانه   کهه  حهالی  در .بود( مرکزی

 نخسهت  ماههه شش و ماههسه برای خود،  ذشته هایسال

 آمهار  مرکهز  است؛ امها  نکرده اعالم رشدی نرخ یجار سال

 با برابر را 1932 سال نخست ماه شش اقتصادی رشد ایران

 .کرد اعالم در د ی 

 حجهم  تههران  بازر هانی  اتاق رئیس خوانساری، مسعود ◄

 و کهرد  اعهالم  دالر میلیارد 12 ایران و ترکیه را بین تجارت

 هها، ریمتحه  رفهع  از پهس  و امهروز  شرایط به توجه با:  فت

 دو ههای ارفیهت  بهه  توجهه  با را رقم این بتوانیم امیدواریم

 طرفهه  یه   تردد از تهران اتاق رئیس .دهیم افزایش کشور

 سهالیانه : افهزود  و کرد انتقاد نیز ترکیه به ایرانی  ردشگران

 کننهد، مهی  بازدیهد  ترکیه از ایرانی  ردشگر نفر میلیون دو

 سهفر  ایهران  بهه  کهه  تهر    ردشگران تعداد متأسفانه ولی

 است. اند  کنند،می

 بها  حمهاس  جنهبش  ارشهد  اعضای از «فضو احمد ابو» ◄

 داشهتن  دلیو دسهت  به المللیبین جامعه و انتقاد از آمریکا

 ااههار  فلسه ینی،  پناهنهد ان  بهه  خهدمات  ارائه توقف در

 پناهند ان اشتغال و امداد زمینه در همواره «آنروا»: داشت

  ذشههته سههال 41 طههی و کههردمههی فعالیههت فلسهه ینی

 مختلف س وح در را بسیاری آموزشی و پزشکی هایکم 

بود؛ اما این خدمات به دالیهو   کرده فراهم پناهند ان برای

 سیاسی متوقف شده است.

 هیئهت  رویکردههای  از انتقهاد  بها  آلمهانی  روزنامهه  یه   ◄

 مهذاکرات  در سهعودی  عربسهتان  حمایهت  مهورد  معارضین

 این تا شده موج  ها روه ینا مواضع است: نوشته سوریه،

 در  ذشهته  مهاه  کهه  باشد و  روههی  حا وبی و وها فت

را تسههیو   و وهها  فهت  آنکهه  جای به  رفت، شکو ریاض

 رونهد  سهوریه،  دولهت  بها  و هو  فهت  از خهودداری  بها  کند،

 بهه  را  هلح  فرآیند عمالً و کرده روروبه مانع با را مذاکرات

 .است کرده تبدیو «مضحکه» ی 

 11 در کشهور،  خارجی تجارت رسمی  زارر اساس بر◄ 

 شده کشور وارد خودرو 147 و هزار 90 بر بالغ امسال ماهه

 187 و میلیهارد  790 و ههزار  42 آن ریهالی  ارزرکه  است

 .است شده برآورد ریال 707 و هزار 979 و میلیون


