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 پذیري عاشورا عامل مقاومت   روز  حرف ▼

عاشورا رمز . عاشورا یک روز و کربال یک سرزمین نیست

رمز و راز جاودانگی عاشورا در گستره . و کربال تاریخ  است

هر چند در تاریخ پس از . تاریخ بشریت، الهی بودن آن است

هاي گوناگون درباره  هاي متفاوت و از جنبه عاشورا با نگرش

 . و عظمت این حماسه بزرگ سخن گفته شده استابعاد 

یک ) ع(عاشورا اوج حماسه است؛ از آن رو که امام حسین

حرکت  .تنه و بی سالح، رویاروي حکومتی سفاك ایستاد

که به حادثه عاشورا منجر شد، چیزي جز یک ) ع(امام

انقالب اسالمی و تالش در راستاي اصالح جامعه اسالمی 

ترین عامل برقراري  به منزله مهم) ع(ینانقالب امام حس. نبود

اسالم راستین و کوبنده تحریفات دینی، همواره در طول 

با این . تاریخ مورد بغض دشمنان اسالم و دیانت بوده است

حال، فرهنگ عاشورا در طول تاریخ همواره براي جامعه 

هاي  بخش بوده و حرارتی در دل اسالمی و مؤمنان الهام

  .گراید که هرگز به سردي نمی مؤمنان ایجاد کرده

نیز چهل سال پیش با شناخت و آگاهی ) ره(امام خمینی

هاي استکبار جهانی در تحمیل و حمایت رژیم  سیاست از

پهلوي در ایران، با الهام از فرهنگ احیاگر عاشورا و 

و » امر به معروف و نهی از منکر«گیري از دو مؤلفه  بهره

گیري حماسه  اس شکلکه شالوده و اس»  تکلیف الهی«

ساله شاهنشاهی را  2500عاشوراي حسینی بود، رژیم 

ساز اسالم را حیات مجدد بخشید و  برانداخت و مکتب انسان

ترین  از مهم. غبار تحریف و بدعت را از چهره دین زدود

در پیروزي انقالب و تشکیل حکومت ) ره(دالیل موفقیت امام

هاي  ن به آموزهجمهوري اسالمی احیاي نگرش سیاسی ایشا

 . بود دینی و آمیختگی دین با سیاست 

نگاه امام به حادثه عظیم عاشورا به منزله یک ضایعه 

تاریخی نبود، بلکه ایشان در یک افق برتر و باالتر قیام امام 

ریزي شده در  را یک حرکت هدفمند و برنامه) ع(حسین

جهت احیاي اسالم و فرهنگ عاشورا را گنجینه عظیم دینی 

ساز تشیع  سیاسی و پشتوانه فرهنگ غنی و انسان و

دانستند و از این رو بود که حماسه حسینی را اساس قیام  می

  .و مبارزه و تحول و بیداري قرار دادند

فرهنگ متعالی عاشورا در طول تاریخ و گذشته و حتی 

. پذیري جامعه ما است بخشی و مقاومت تآینده عامل هوی

را رصد کنیم و با شناخت از  ایطشرپس نیاز داریم همواره 

گیري،  ها و فرایندهاي شکل روندهاي موجود، کاستی

حرکت در مسیر پردازش و نمودهاي عملی رفتاري، زمینه 

          .را فراهم آوریم ییعاشورا فرهنگ

  

  
  

 

 
  

  
  

 چه کسی مقصر است؟                            روز گزارش ▼

ی ضد ایرانی و یکجانبه آمریکا علیه ایران آغاز نشده هاي نفت در حالی که هنوز تحریم

دهد، میزان خرید نفت کره جنوبی از ایران در ماه  است، آمارهاي اولیه گمرکی نشان می

تن رسیده  723هزار و  232درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  85اوت با 

یا دولت کره جنوبی اقدام آ شود که گیري این سؤال مهم می این آمار موجب شکل. است

  است؟ اي علیه ایران انجام داده  خصمانه

توان سئول را به خیانت یا رویکرد خصمانه علیه  نمی پاسخ این است که به هیچ وجه

ی کشورها یا همان بازیگران تالملل و در مراودات بین دول در روابط بین! ایران متهم کرد

کوشند منافع خود را به  کنند و می د فکر میالملل همواره به منافع ملی خو صحنه بین

هاي نفتی و با  شکل حداکثري تأمین کنند، دولت کره جنوبی هم در آستانه آغاز تحریم

توجه به آنکه به طور قطعی تحریم ایران موجب خواهد شد با کاهش عرضه و به تبع آن 

دستی کرده و  پیشرو باشیم،  قیمت نفت روبه  کمبود نفت در بازار و در نتیجه افزایش

. نفت وارداتی از ایران باشدکردن کوشیده است پیش از رسیدن آن روزها به فکر جایگزین 

گردد؛ چرا که  در چنین شرایطی، اعتراض و انتقاد به داخل کشور و در رأس آن دولت برمی

هاي سیاسی و اقتصادي است که  این دولت جمهوري اسالمی و دستگاه دیپلماسی در حوزه

مانع از آن شوند که به همین سادگی کاهش خرید نفت کره ... ها و جویی با تدابیر، چاره باید

اي و  ایران اتفاق بیفتد و در مقابل برندهاي کره جمهوري اسالمی یا هر کشور دیگري از

هاي عمومی نیز  هاي بزرگ کره در بازار ایران به راحتی فعالیت کنند و حتی از رسانه شرکت

تر، این مسئوالن کشور ما  به معناي دقیق. را به شکل گسترده پخش کنندتبلیغات خود 

هستند که باید با پر هزینه کردن کاهش روابط تجاري با کشورمان و ترسیم پیامدهاي 

پیمانان اقتصادي جمهوري  گوناگون مانع در پیش گرفتن چنین رویکردهایی از سوي هم

  . اسالمی ایران شوند

 هاي اطالعاتی هماهنگی بین دستگاه            ویژه      خبر ▼

االسالم  یکصد و هفتادوهفتمین جلسه شوراي هماهنگی اطالعات کشور به ریاست حجت

وزیر اطالعات و به میزبانی معاونت اطالعات راهبردي سپاه ، والمسلمین سیدمحمود علوي

رشمردن برخی در این جلسه وزیر اطالعات، ضمن ب. پاسداران انقالب اسالمی برگزار شد

هاي اخیر اطالعاتی و امنیتی جامعه اطالعاتی کشور، به ویژه اقدام  اقدامات و موفقیت

هاي ضد انقالب که نشان از  در حمله موشکی به مقر گروهک پاسداران افتخارآمیز سپاه

اقتدار باالي اطالعاتی و نظامی کشور دارد، بر اهمیت و ضرورت تعمیق و گسترش تعامالت 

ها در  ـ امنیتی و نظامی و افزایش آمادگی هاي اطالعاتی افزایی بین دستگاه ی و همو هماهنگ

هاي نظام سلطه و دشمنان جمهوري اسالمی تأکید کرد و  مواجهه با تهدیدات و دسیسه

هر جا با هم بودیم، دست به دست هم دادیم، با هم حرکت کردیم و : اظهار داشت

در این جلسه سردار . تایجی در حد اعجاز به وجود آوردیممان را به هم گره زدیم، ن هاي توان

 ها و تالش هم ضمن قدردانی ازپاسداران انقالب اسالمی سالمی، جانشین فرمانده کل سپاه 

هاي جامعه اطالعاتی کشور، بر لزوم هماهنگی، همدلی، هوشیاري و آمادگی  موفقیت

هاي اطالعاتی دشمنان و رصد دستگاه اطالعاتی کشور در شناسایی و مقابله با راهبرد

مستمر و اقدامات پیشگیرانه در وضعیت خطیر کنونی که با یک نبرد و جنگ اطالعاتی 

  .نامتوازن مواجه هستیم، تأکید کرد
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخبار ▼

 صفر شدن فروش نفت ایران ممکن نیست

کنند میزان صادرات  ادعا می ها اینکه آمریکایی: مشاور وزیر نفت گفت ،»صدر حسینی«

مدت عملی نیست؛ چرا که با توجه به تقاضا در بازار و  رسانند، در کوتاه ایران را به صفر می

ایران با چند کشور بزرگ : افزود وي. کمبود تولید نفت، جایگزینی نفت ایران عملی نیست

 او. ارت نفت کار کندهاي دیگر در زمینه تج تواند با کشور مرز زمینی دارد و به آسانی می

هاي  هاي شوراي امنیت نیست و بسیاري از شرکت هاي آمریکا تحریم تحریم: گفت

روند و تجارت نفت موضوعی نیست که با دستور یک  المللی و خارجی زیر بار آن نمی بین

ها تجربه تحریم  طور که آمریکایی همان: صدر افزود حسینی. کشور جلوي آن گرفته شود

: وي گفت. ها را داریم و براي فروش نفت استرس نداریم یز تجربه دور زدن تحریمدارند، ما ن

. واردات اقالم اصلی دچار مشکل شویم ذخایر ارز کشور بسیار بیشتر از آن است که در

گردد؛ بلکه جو روانی و  ها باز نمی صدر با بیان اینکه دلیل آشفتگی در بازار به تحریم حسینی

ها تأثیر  شیره مالیدن و باج دادن آمریکا به برخی کشور: غفلت برخی مسئوالن است، افزود

   .تري بخرند خواهند انرژي گران چندانی ندارد و آنان نمی

  اروپا به دنبال تکمیل نقشه آمریکا

المللی انرژي اتمی  ودومین نشست عمومی آژانس بین نماینده فرانسه در سخنرانی شصت

» .برجام، کماکان ابزاري ضروري براي منع اشاعه است و ما مصمم به آن هستیم«: گفت

خروج از  حفظ ها تصمیم به یکی از طرف«: وي با اشاره به خروج آمریکا از این توافق گفت

هاي نظارتی  کنیم، ولی این نباید در فعالیت این توافق گرفت؛ ما از آن ابراز تأسف می

ایران باید به اجراي دقیق و شفاف این توافق ادامه . تقدیر آژانس تردید ایجاد کند قابل

جمالتی که با توجه به عملکرد کشورهاي اروپایی پس از خروج آمریکا و اقدامات » .دهد

ها  دهد اروپایی مندي ایران از منافع برجام، نشان می در عمل براي حفظ برجام و بهره آنها

اي که عبارت است از حفظ  ؛ برنامهدارند گام برمیدر راستاي کامل کردن برنامه آمریکا 

مند  ها و بهره بازگرداندن تحریم هاي گسترده بر ایران همزمان با تها و نظار محدودیت

  .افع این توافقنشدن ایران از من

  هاي مخرب و نادرست آمریکا ضد ایران تحریم

موضع ما : هاي آمریکا علیه ایران گفت  الکساندر نواك، وزیر انرژي روسیه درباره تحریم

همچون  ها غیرسازنده و مخرب است، بهتر است همچنان این است که این محدودیت

یم؛ ایران یک صادرکننده و به فعالیت در بازارهاي جهانی نفت خام ادامه ده گذشته

ترین  ایران یکی از غنی: نواك گفت. کننده با ثبات نفت در بازارهاي جهانی است عرضه

کشورها از نظر ذخایر است و جایگاهی محکم از نظر ظرفیت انرژي، هم در سازمان 

و هم در کل بازارهاي جهانی دارد؛ بنابراین مطمئن ) اوپک(کشورهاي صادرکننده نفت 

هاي  به گفته وي، اظهارنظر درباره پیامدهاي تحریم. پیامدهایی وجود خواهد داشتهستم 

هاي حقوقی و  ضد ایرانی دشوار است و باید منتظر دریافت اطالعات بیشتر درباره ویژگی

  .ها بود پیامدهاي تحریم

  چین و روسیه متحدان جدید نظامی

 300ن و روسیه که در آن در واکنش به رزمایش مشترك نظامی چی» آتالنتیک«نشریه 

ترین رزمایش نظامی تاریخ روسیه را برگزار  سرباز چینی بزرگ 3200هزار روس با 

کنند، در حالی که  هر دو کشور تحت تحریم و جنگ تجاري آمریکا قرار دارند، با انتشار  می

ت ، کارمند پیشین وزار»نجا مانوئلا«رباره روابط پکن و مسکو به قلم گزارشی تحلیلی د

هایش این دو کشور را به آغوش  خارجه آمریکا، به کاخ سفید هشدار داده است با خرابکاري

هم سوق ندهد و آنها را به اتحاد نظامی مجبور نکند، پیام رزمایش مشترك چین و روسیه 

شترك آمریکا متحد خواهیم اگر نیاز باشد با یکدیگر مقابل تهدید م«: نیز دقیقاً همین است

  ».ن فکر ایجاد تهدید امنیتی علیه ما را از سر بیرون کنیدبرایشد، بنا

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 رئیس سازمان انرژي اتمی کشورمان طی سخنانی به◄ 

 به موسوم اي هسته توافق از خروج دلیل به آمریکا از شدت

 ایاالت جمهور رئیس ترامپ، دونالد :گفت و کرد انتقاد برجام

 را الملل بین حقوق یاساس اصول اقدام این با متحده،

 اینکه وجود با متأسفانه،: افزود صالحی. است کرده ریشخند

 این مفاد به ایران پایبندي بر مستمر طور به بار 12 آژانس

 اردیبهشت در آمریکا متحده ایاالت داده، گواهی توافق

 که حالی در گرفت، توافق این از خروج به تصمیم امسال

 به کنونی، دولت در و چه لیقب دولت در چه نیز آن از پیش

  .است نبوده پایبند آن مفاد به کامل طور

 بنیاد رئیس  شهیدي، سیدمحمدعلی االسالم حجت◄ 

 قانون اصالح طرح تأیید به اشاره با ایثارگران، امور و شهید

 امور و شهید بنیاد :گفت بازنشستگان کارگیري به ممنوعیت

 و قوانین تابع جانبازي درصد افزایش موضوع در ایثارگران

 اجراي بر فشاري اعمال و توصیه نوع هیچ و است مقررات

 اجازه بنیاد مسئوالن و گذارد نمی تأثیر بنیاد قانونی وظایف

  .داد نخواهند را زمینه این در نفوذي اعمال هیچ

 تصویري بخش با مصاحبه در آمریکا اسبق خارجه وزیر◄ 

 این مقامات اکنون آنچه: گفت »تایمز آنجلس لس« روزنامه

. است شرمساري مایه دهند، می انجام واشنگتن در کشور

 به ما دموکراسی که است این ساده واقعیت :افزود کري

 هاي پول وجود هم آن است؛ علت شده تضعیف شدت

 سیاست از ها پول این باید است که ما سیاست در هنگفت

  . شوند ریخته بیرون آمریکا

 دفتر. ه تهران استعفا داداز امامت جمع جنتی اهللا آیت◄ 

 اینکه به عنایت با: کرد اعالم رهبري خبرگان مجلس رئیس

 جمعه ائمه از یکی، منکر از نهی و معروف به امر ستاد رئیس

 از استعفا با همزمان قانون با مطابق جنتی اهللا آیت است،

 و دادند استعفا هم ستاد این ریاست از تهران جمعه امامت

  .است شده منصوب و تعیین نیز ایشان جایگزین

 تشریح با کشور محاسبات دیوان کل رئیس آذر، عادل◄ 

 بازنشستگان، به کارگیري ممنوعیت اصالح قانون جزئیات

 نفر 170 حدود قانون این مشمول مقامات: داشت اظهار

 نفر هزار 100 از بیش زیرا نیست؛ زیادي تعداد که هستند

 که داریم کشور در تجربه با و کرده تحصیل و مدیر میانی

  .پرکنند را خأل این توانند می

 خطاب خود پیام در آمریکا جمهور دونالد ترامپ، رئیس◄ 

 تکرار با اتمی انرژي المللی بین آژانس عمومی نشست به

 جامع توافقی خواهان ما: گفت کشورمان علیه خود ادعاهاي

 و ایران اي هسته هاي فعالیت به کامل طور به که هستیم

  .کند می رسیدگی کشور این کننده ثبات بی ماتاقدا
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