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 العالي(ای )مدظلهامام خامنه
 کنند وانمود تا شود تزریق ایران ملت میان در تفکری که کندمی اقتضا آمریکا سیاست

. کند تحمل را فشارها دائماً یا بیاید کنار آمریکا با یا دارد، قرار دوراهی یک سر بر ما ملت
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 تغییر محاسبات!   روز حرف ▼

هایی بود که ن یکی از نگرانیتغییر در محاسبات مسئوال

برای  یتهدید منزلهرهبر معظم انقالب همواره از آن به 

به و  دنهشدار داد مسئوالنآینده انقالب یاد کردند و به 

 بار آن را متذکر شدند:اهمیت این بحث چندین دلیل

ه در دستگاه محاسباتى هدف اساسى دشمن این است ک»

دستگاه محاسباتى وقتى دچار  .ما اختالل ایجاد بکند

دست  هاى غلط بههاى درست، خروجىاختالل شد، از داده

ها هم دیگر به درد او نخواهد خواهد آورد؛ یعنى تجربه

 ( 4/5/33)«.خورد

ای و برجام به دنبال آمریکا در جریان پرونده هسته

ن بوده است که با سباتی برای مسئوالخطای محااین ایجاد 

شیطنت و رفتار آمریکا در  ،ایبسته شدن پرونده هسته

اما اکنون اندیشکده کارنگی در  ؛پذیردقبال ایران پایان می

ن گزارشی اعتراف کرده که توانسته است محاسبات مسئوال

 .ایران را دچار تغییر و خطا کند

 را بر این است که ما کشور خود دشمن به دنبال

اساس محاسبات به ظاهر عقالنی و درستی مدیریت کنیم 

 های آمریکایی استکه محصول فکر و برنامه اندیشکده

های آن در موارد زیر ظهور و بروز پیدا کرده که نمونه

 است:

 -2 ؛جهانی شدن اقتصاد به جای اقتصاد مقاومتی -4

ها و کید بر ارزشأضم در جهانی شدن فرهنگی به جای ت

اهمیت یافتن منافع طبقه متوسط و  -3؛ هنگ اسالمیفر

کید بر مبادله تأ -1؛ ناثروتمندان به جای اولویت مستضعف

محور و حذف کشورهای پیرامون از  و ارتباط با کشورهای

زدایی از کشور به بهانه رنگ باختن استقالل -5؛ مبادالت

گری غلبه گفتمان مذاکره و البی -6؛ مرزهای جغرافیایی

قطع ارتباط با  -7؛ مقابل افزایش توان دفاعی کشوردر 

مقابله با  -8؛ های مقاومت به بهانه انگ تروریسمگروه

 . ...اسالم اصیل و انقالبی به بهانه اسالم رحمانی و

اکنون آمریکا دست خود را به صورت موقت از روی 

ای برداشته است و شاسی موشک را دکمه پرونده هسته

ن ییرات دیگری در محاسبات مسئوالدهد تا تغفشار می

رنگ دولتمردان و اظهارنظر کمدر این میان ایجاد کند و 

های کوتاه برای حمایت از بسنده کردن به توئیت

  .کننده استهای بالستیک بسیار نگرانموشک
 

 

 دشمن، دشمن است     روز گزارش ▼
که در دوران  رهبر معظم انقالبجمله مهم و دقیق  ؛«منظورم از دشمن آمریکاست»

قدرت  با آمریکا اگرچه لمس کرد. آن را توانپسابرجام به وضوح و بیش از پیش می

های پس ر سالانگیز جمهوری اسالمی ایران دو به ویژه پیشرفت حیرت کشورمان ایهسته

اش نکاست، اما هرگز از دشمنی ،انجام مجبور شد به پای میز مذاکره بیایداز انقالب سر

 با وجودهای شیطان بزرگ در اجرای برجام از بدعهدی پسم یبینامروز می که گونههمان

تر از برجام هم تعهدات ایران فراکه اعالم کرد ترین گزارش خود در تازه «یوکیا آمانو»که این

یرفته را پذ هاایران شدیدترین بازرسی معترفند هاخود آمریکاییو  خود را انجام داده است

 بهانهبرنامه موشکی، حقوق بشر و هزار  ؛رسدمیتازه از راه  یهااست، اما همچنان بهانه

دوباره  دهد کهو نشان میدر اجرای برجام است  طرف مقابل بدعهدی هاینشانهدیگر که 

بار برای کاهش قدرت دفاعی ایران ایجاد کنند. موضوعی که های تازه اینخواهند تحریممی

ها( باید لغو تحریم) ایران برای اجرای روح توافق: »اد کردگونه یک اوباما دیروز از آن اینابار

کارشناسان، به عقیده هایی که سیگنال ؛«بفرستد برای جامعه جهانی متفاوت یهاسیگنال

حالی باید از  ایران در .. است.اهلل لبنان و.حزب از موشکی و عدم حمایت تعطیلی برنامه

سردار محسن  است؛امی شده پوشی کند که بارها تهدید به حمله نظخود چشم یتوان دفاع

 به طور جدی قصد بار سه رژیم صهیونیستی و بار دو آمریکا» :گویدباره میدر اینرضایی 

م چراکه مرد ست؛برای ملت ایران نی این اتفاق تازهالبته ای «را داشتند.ایران به  حمله

دشمن  انتظار دوستی و کمک داشت.از دشمن  تواننمیدانند آمریکا دشمن است و می

همچنان به جای  ایاما جای تعجب است که با این حال عده ذاتش دشمنی است؛

اختالفات داخلی تقلیل  در سطحل را ببرجام و بدعهدی طرف مقا ،بازخواست طرف مقابل

 دهند.می
 

 طلباندهی روزنامه حامی داعش به اصالحخط   ویژه رخب ▼
 مستقلی هایشخصیت و طلباناصالح روحانی،» نوشت: ایمقاله در «الحیات»روزنامه 

 درک باید یافتند، دست خبرگان مجلس و پارلمان در ضعیف اقلیت به اخیر انتخابات در که

 برای آنان قدرت به باز درهای سیاست گرفتن پیش در برای شانهایتالش موفقیت کنند

 وابسته و لندن چاپ «الحیات» روزنامه« .دارد نیاز عمومی اجتماعی و فرهنگی تغییر ایجاد

 حسن ریاست به دولت ایران»نوشت:  «عبدالقادر نزار» قلم به ایمقاله در عربستان به

 را دیپلماتیک و اقتصادی باز سیاست کندمی تالش ایهسته توافق امضای از پس روحانی

های داعش افزود: این روزنامه ضدایرانی و حامی تروریست «.گیرد پیش در جهان قبال در

 پاسداران سپاه با مقابله برای ایران از گدایی و ضعف سیاست به تواندنمی غربی جامعه»

بر عهده  بزرگی مسئولیت دانندمی هامستقل و طلباناصالح که کرد درک باید .دهد ادامه

 دولت»های نیروهای مقاومت نوشت: الحیات با اظهار نگرانی از موفقیت روزنامه«)!( .دارند

 و بحرین لبنان، یمن، سوریه، عراق، در ایران سیاست ترسیم در عملی نقش هیچ روحانی

 تصمیم که است سلیمانی قاسم سردار ریاست به قدس سپاه این .ندارد کشورها دیگر

 را هانگاه ایهسته مذاکرات موفقیت قطعاً .شود انجام کاری چه کشورها این در گیردمی

 نمایش به داخل و خارج در وی از درخشانی سیاسی سیمای و کرد روحانی متوجه

 «.گذاشت



 اخبار ▼

 دشمنان به دنبال تغییر موازنه قدرت به نفع خود هستند

 آفرینیی جنجال موضوع به «حاشیه متن» تلویزیونی زنده برنامه در حضور با رضایی محسن

 بیه  میروز گفیت: ا  پرداخیت و  ایران هایموشک درباره آمریکا به ویژه غربی، کشورهای اخیر

 و کیرده  متمرکیز  موشکی قدرت روی بر را اشدفاعی توان از مهمی بخش ایران اینکه دلیل

 کیه  هستند این دنبال به آنها است، شده تبدیل ما برای بازدارنده قدرت یک به موشک اآلن

 تیا  براننید  عقیب  بیه  موشیکی  قیدرت  و تولید در را ما حدی تا اینکه یا بگیرند را امکان این

 عوض آنان نفع به قوا موازنه وقتی: افزود وی .باشند داشته منطقه در را برتر دست خودشان

 هیدف  بیه  آنهیا  دهییم،  جواب نتوانیم ما و کند تهدید را ما بتواند اسرائیل وقتی یعنی شود،

 که دارد موشک 411 عربستان ما، منطقه در: در ادامه گفت اییرض .اندرسیده خود مطلوب

 در میا  .هسیتیم  جهیانی  منیافع  چهیارراه  در میا  .است کیلومتر 2811 تا شانیهابعضی برد

 .کنیممی دنبال را آرامش و امنیت مردم برای تسلیحات این با حقیقت

 هیوالست یک به شدن تبدیل حال در رژیم صهیونیستی

 حال در اسرائیل» نوشت: مطلبی در «هاآرتص» صهیونیستی روزنامه نتقدم رنگایک روزنامه

 گییدئون »مطلیب   ابتیدای  در« .نیست جلودارش هم کسی و هیوالست یک به شدن تبدیل

 هیم  قبلیی  .اسیت  جدیید  ملیی  هوییت  یک دادن شکل حال در اسرائیل: »است آمده «لوی

 چنیین  ملتی دارم شک: »افزود وی «.است ناپذیراصالح جدید هویت این اما بود، دارمشکل

 حتیی  و را اشاخالقیی  راهنمیای  کیه  ملتیی  .بازگرداند درست و راست راه به بتوان را فاسد

 تمیام  اینکه بیان با وی« .آورد نخواهد دست به را آنها دوباره هرگز داده، دست از را شرمش

  اند،رفته میان از نند،ک جلوگیری اسرائیل جامعه فروپاشی یا تضعیف از بود قرار که عناصری

 جلودار تواندنمی کسی دیگر شد، کاشته وقتی که دارد وجود سمی هاییدانه» نوشته است:

 «.گرفت را هاآن انتشار جلوی تواننمی که هستند هاییآفت باشد. آنها

 اندبرای ما طراحی کرده برجام ها هفتغربی

 غرب و آمریکا هایطرح به اگر: داشت اظهار مؤتلفه حزب المللبین معاون ترقی، حمیدرضا

 .انید کیرده  طراحیی  هدف این برای را برجام هفت دید که خواهیم کنیم، نگاه زمینه این در

 را اول برجام هاغربی: گفت بود، ایران از ایهسته توان سلب اول برجام اینکه بر تأکید با وی

 بیه  فتنیه  سران بازگشت در سریعت بعدی هایبرجام در و اندکرده دنبال ایهسته توافق در

 حماییت  سیلب  اسیالمی،  انقالب سیرت بردن بین از ایران، موشکی سامانه برچیدن قدرت،

 و آمریکیا  بیا  ایران ایمنطقه همکاری نظام گیریشکل فلسطین، ویژه به و مقاومت از ایران

 بیرای  بغر که است برجامی هفت ،ایمنطقه و جهانی مسائل در آمریکا با سازش نهایت در

 .است کرده طراحی خود هایآرمان مسیر از ایران انحراف و مهار

 مصالحه نه کنیم،می مذاکره نه موشکی فعالیت در زمینه

 ثانوییه  و اولییه  هیای تحیریم  تیداخل : گفیت  خبری ویژه وگویگفت در عراقچی سیدعباس

 زمینیه  این در را مالز هایهمکاری حال به تا نیز هاآمریکایی و آورده وجود به را مشکالتی

 را مشیکالت  ایین  از بخشیی  رایزنی و وگوگفت و هاآمریکایی به زیاد فشار با ما و اندنداشته

 به ،شود برداشته که زمانی تا هاتحریم سری یک هاتحریم بحث وی افزود: در .ایمکرده رفع

 هیای ریمتحی  تیداخل  سری یک مورد این در سو دیگر از .بردمی زمان فنی و تکنیکی لحاظ

 همکییاری نکییردن  زمینییه اییین در موضییوعات از دیگییر یکییی و داریییم ثانویییه و اولیییه

: گفیت  موشیکی  هیای آزمیایش  در زمینه شدهمطرح مسائل درباره عراقچی .هاستآمریکایی

 میذاکره  نیه  آن بیاره در میا  و ماسیت  دفیاعی  و ملی امنیت بحث موشکی، هایفعالیت بحث

 .مصالحه نه، کنیممی

 

 وتاهک اخبار ▼

 در جمهوریخواهییان پیشییرو نییامزد «ترامیی  دونالیید»◄

 خیالی  را عربستان پشت آمریکا تلویحاً انتخاباتی هایرقابت

 هزینییه باییید واشیینگتن شییرکای و متحییدان گفییت: کییرد و

 آنها از ما: »افزود وی .بپردازند آمریکا به را خود از محافظت

 در که زمینی برای باید ما چرا اما باشد، .کنیممی محافظت

 چیرا  اصیالً  بدهیم؟ کرایه و بپردازیم پول ایم،زده پایگاه آن

 زییاد  خیلیی  خیلیی  هایپول درباره من بدهیم؟ کرایه باید

 خیود  سیهم  باید آنها که است این منظورم .کنممی صحبت

 «.کنیممی محافظت آنها از ما چون بپردازند، را

 مطبوعیاتی  نشسیتی  در قرقیزسیتان  ملیی  بانیک  رئیس◄

 ایین  در دالر پولی واحد به داخلی ارز تبدیل از انتقاد ضمن

 و کیرد  دعیوت  پرسیتی وطین  به را قرقیزستان مردم کشور،

 واحید  بیه  را داخلیی  ارز کشیور  داخیل  در افراد نباید: گفت

 از تیا  کنند تبدیل دالر به را «صوم» و داده ترجیح خارجی

 ادامیه  در وی .شیود  رایی   ملیی  پیول  از استفاده طریق این

 خیوبی  نتای  دالری معامالت ممنوعیت در گام اولین: گفت

 .است برزمان موضوعی آن حذف اما داشت؛

 تیاجر  ییک  نوشیت:  «پالیسیی  فیارن » آمریکیایی  مجله ◄

 امیییر» بییه موسییوم شخصییی بییه دالر میلیییون دو قطییری

 :افیزود  مجله این .است کرده پرداخت «داعش هایانتحاری

 ایین  متوجیه  4332 نزمسیتا  در آمریکیا  داریخزانه وزارت

 هیای اغمیاض  شیاهد  آمریکیایی  مسئوالن .بود شده موضوع

 این گیزارش  ادامه در .هستند مسلح هایگروه برابر در قطر

 جبهیه  از عمیالً  قطیر  در مقیم شهروندان برخی: است آمده

 در گروهیک  ایین  اعضای از دیگر برخی و سوریه در النصره

 .کنندمی حمایت سودان

 حکیومتی  تعزییرات  سیازمان  ئیسر جمشیدی، علیرضا ◄

 کیل  ستاد با :گفت تعزیرات ویژه انتظامی یگان طرح درباره

 حال در و ایمرسیده توافق به زمینه این در مسلح نیروهای

 در امییدواریم  و هسیتیم  ناجیا  با مشترک نامهآیین نگارش

 عمیده  :داد ادامیه  وی .شیود  مسیتقر  یگان این جاری سال

 ستادکل چراکه است؛ بودجه به مربوط حوزه این در مشکل

 تومیان  میلیارد تا هشت هفت بر بالغ رقمی مسلح نیروهای

 .است کرده درخواست طرح این اجرای برای

 

 **اطالعیـه**
سرتیپ  سردار والده مراسم هفتمین روز درگذشت

ـ  حسین پاه امـروز  سالمی، جانشین فرمانده کل س

ــنبه  ــاعت  51/5/5931یکش ــا 51:91از س در  51 ت

شـهر  شـهید محالتـی     (مسجد امام خمینی)ره

 شود.برگزار می تهران

 


