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 مقاومت؛ درس بزرگ امام       روز    حرف ▼

قشرهاي  عظیم اجتماع در اي خامنه العظمی اهللا آیت حضرت

با تشریح ابعاد و ) ره(مختلف ملت در حرم مطهر امام خمینی

به عنوان درس » راه و منطق مقاومت و ایستادگی«اجزاي 

  :بزرگ امام براي ملت و مسئوالن بر نکات زیر تأکید کردند

» قاومت و ایستادگی در برابر موانع و مشکالتم«ـ 

را در زمان حیات ایشان و نیز در طول تاریخ در ) ره(امام

  مطرح کرده است؛» مکتب، اندیشه، راه و تفکر«هیئت یک 

ـ مقاومت یعنی انتخاب راه صحیح، حرکت در این راه، 

 مبارزه با موانع و ادامه راه حق بدون توقف؛

ن به نقطه بازدارندگی در رسید«ـ هدف از مقاومت 

» هاي گوناگون اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و نظامی عرصه

 است؛

ها در لبنان، عراق، سوریه و فلسطین  آمریکایی  ـ شکست

 .دهنده اقتدار جبهه مقاومت است نشان

ـ تسلیم شدن در مقابل دشمن موجب پیشروي او 

شمن خواهی د خواهی و باج شود، اما اگر در مقابل زیاده می

 مقاومت شود، پیشروي او متوقف خواهد شد؛

ـ هر جا که ایستادگی کردیم، موفقیت و پیشرفت نصیب 

ما شده است و هرجا که بر اساس میل طرف مقابل حرکت 

 .ایم کردیم، ضربه خورده

 14رهبر معظم انقالب در حالی نظریه مقاومت را در روز 

با  1397آبان سال  12کنند که در  خرداد امسال تشریح می

از جوانان » نظریه مقاومت«تأکید بر اصالت و درستی 

خواسته بودند این نظریه را هم به لحاظ نظري و هم عملی 

رسد در شرایط غفلت و  تبیین و ترویج کنند؛ حال به نظر می

ها، رهبر معظم انقالب خود در زمان و مکانی  کاري برخی کم

قاومت یابی نظریه م مناسب به تبیین عملی و مصداق

پرداختند؛ اما به دلیل ابعاد مختلف موضوع، نظریه مقاومت 

همچنان باید مورد توجه نظري و عملی قرار گیرد؛ چرا که 

اي است  گونه له ترویج این نظریه به  توصیه راهبردي معظم

و » سازي شبکه«، »سازي گفتمان«که به چارچوبی براي 

تنها در سطح  مقاومت در برابر نظام سلطه نه » سازي جریان«

اکنون . اي و جهانی تبدیل شود ملی، بلکه در سطوح منطقه

باید همگان و به ویژه مسئوالن کشور و بخش علمی و 

بخشی  عمق« راهبرد مقاومت، نظریه اساس بر جامعه، فرهنگی

را در دستور کار قرار دهند و بر پایه » سازي مقاومت و درونی

نگی، سیاسی و مقاومت فره«آن به بازتعریف و تبیین 

هاي قدرت  بخشی هرچه بیشتر به مؤلفه براي عمق» اقتصادي

 .اسالمی در درون کشور اهتمام بورزند نرم انقالب 

  

 

 

 

  
  

 !بازي با مهره سوخته                                روز گزارش ▼

هاي شکست خود و دست  نگرند، نشانه ها از هر طرف که به وضعیت منطقه می آمریکایی

وضعیت رژیم غاصب صهیونیستی از مشکالت داخلی تا ! کنند باالي مقاومت را مشاهده می

هاي نیروهاي مقاومت، وضعیت حاکمان  شکست در مقابل جبهه مقاومت و کابوس موشک

سعودي در ریاض از گیر افتادن در باتالق یمن تا فضاحت اجالس مکه براي ایجاد یک اتحاد 

دهنده بغرنج بودن اوضاع براي سران کاخ سفید  ي اسالمی نشانو عربی علیه جمهور اي منطقه

ها حتی جرئت نکنند ناو جنگی خود را از  اوضاع بغرنجی که سبب شده است آمریکایی! است

! اند فارس بیاورند و به ناچار خارج از منطقه لنگر انداخته تنگه هرمز عبور دهند و به خلیج

بشار اسد در سوریه، دست برتر انصاراهللا در یمن، شرایطی که با نگاهی به وضعیت اقتدار 

هاي آمریکا، همراهی آنکارا و  اهللا در لبنان، مواضع دولت عراق در قبال سیاست محبوبیت حزب

ها و  مسکو با تهران، قدرت روزافزون نیروهاي مقاومت در منطقه و باالتر از همه بیداري ملت

وز قدس با وضوح شغالگر رژیم صهیونیستی در راسران افزایش خشم مردم منطقه از آمریکا و 

اي جز این ندیدند که بار دیگر  ها چاره در این شرایط آمریکایی .است بیشتري مشخص شده

بر اساس این، عناصر ! هاي تروریستی در منطقه بازي کنند با مهره سوخته خود، یعنی گروه

لتحریر و جیش العزه عملیات ، جبهه الوطنیه ا)هیئت تحریرالشام(تروریستی جبهه النصره 

علیه مواضع نیروهاي ارتش سوریه در شمال استان حماه » معتصم باهللا«اي را با نام  گسترده

اي از  هاي توپخانه ها عملیات را با پشتیبانی یگان به گفته منابع میدانی، تروریست. آغاز کردند

هاي کفرهود،  ي در شهركهاي لطمانه، الجیسات و کفرزیتا علیه مواضع نیروهاي سور شهرك

تل ملح و جبین انجام دادند؛ اما این حرکت نیز راه به جایی نبرد و ارتش سوریه توانست 

ها ندهد؛  گونه پیشروي را به تروریست کامالً بر اوضاع تسلط داشته باشد و نه تنها اجازه هیچ

م در سوریه تبدیل کن کردن تروریس فرصتی براي ریشه به کند تا این اقدام را بلکه تالش می

هاي وارد شده به  حجم خسارت«: ها نوشتند ها درباره وضعیت این درگیري چنانچه رسانه. کند

ها در حمالت موشکی،  ها نفر از تروریست سابقه بوده و ده ها و تعداد تلفات آنان کم تروریست

اشغال شده هاي  ها در شهرك اند و مواضع تروریست اي و هوایی کشته و زخمی شده توپخانه

  ».در این حمالت شخم زده شده است

 !هاي ضد ایرانی با ربات و سایبورگ انتشار پیام   اخبار ویژه      ▼

 400گروهی متشکل از «: معروف به مجله حقایق آمریکا فاش کرد» مادرجونز«نشریه 

یران هایی را در مخالفت با جمهوري اسالمی ا حساب کاربري در توئیتر هستند که منظم پیام

اي کاربران  هاي کاربري ربات، عده برخی از این حساب«: این نشریه افزود» .کنند منتشر می

کنند؛ اما فعالیت  هایی که افراد واقعی آن را کنترل می حساب(» سایبورگ«اي دیگر  واقعی و عده

) شود هاي ماشینی تقویت می تر از طریق فعالیت هاي بیشتر و سریع آنها براي انتشار پیام

هایی در حمایت از تغییر  هاي کاربري اغلب توئیت این حساب«به نوشته مادرجونز، » .هستند

کنند و بسیاري از آنها حامی گروه تروریستی منافقین هستند که حتی  نظام ایران منتشر می

  ».طبق تحقیقات وزارت خارجه آمریکا هیچ پایگاهی در میان مردم ایران ندارند

  ها ها درباره پیروزي دموکرات توهم برخی دولتی                        

طلبان و برخی دولتمردان با طرح ادعاي اینکه ایران فرصت بزرگی را در  گروهی از اصالح

سوزي سبب ضربه خوردن کشور در دوره ترامپ شد، با  دوره اوباما از دست داد و این فرصت

کنند که اگر  گونه القا می این» ن بدخواها ـ جمهوري هاي خوب دموکرات«طرح دوگانه کاذب 

این ادعا در . صبر کنیم تا یک دموکرات به کاخ سفید بیاید، همه مشکالت برجام رفع خواهد شد

رغم  خواهان علی ها و جمهوري ها نشان داده است دموکرات حالی مطرح شده که بررسی

 .دارند اختالفات، در موضوع دشمنی با ایران اختالفی نداشته و هدف مشترکی

  



 
 

 
  

  اخبار ▼

  !عارف حرفی براي گفتن ندارد

مجلس دهم و : طلب مجلس، گفت با انتقاد از نمایندگان اصالح» صادق خرازي«

توانست مطالبات مردم را در قالب  توانست بهتر از این باشد، می فراکسیون امید می

ي عمل کند که ا توانست به گونه تر دنبال کند، می هاي کالن مجلس جدي گیري تصمیم

چرا؟ آیا نگذاشتند؟ نه اینطور . گونه نبود اقتدار و موقعیت اصالحات ضعیف نشود؛ اما این

طلب آسیبی  شان را باز گذاشته بود، نمایندگان اصالح حاکمیت و نظام سیاسی دست. نیست

تی اي نداشتند و ندارند و وق دهد آقایان برنامه در این دوره ندیدند؛ اما واقعیت نشان می

من  :وي همچنین افزود .اي وجود نداشته باشد، شاهد یک آنارشیسم خواهیم بود برنامه

من آن . براي آقاي عارف احترام زیادي قائلم؛ اما هرکس در جایگاه خود شخصیتی دارد

سازي کرده و فراکسیونی را مدیریت کند و به هدف  کاریزماي سیاسی که بخواهد تصمیم

ظاهراً دلیل سکوت آقاي عارف این است که . گاه در وجود آقاي عارف ندیدم برساند، هیچ

  از چه بگوید و از چه دفاع کند؟. حرفی براي گفتن ندارد

 ها را دور بزند براي چه ایجاد شد؟ قرار نبود تحریم» اینستکس«اگر 

نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا به طور خاص از اینکه ساز و » والدیمیر شیزوف«

هاي  قرار نیست تحریم) اینستکس(کار کشورهاي اروپایی براي تسهیل تجارت با ایران 

ماه ساز و کاري  بهمن  11سه کشور اروپایی طرف برجام از . را دور بزند، انتقاد کرد آمریکا

این نهاد در . اند اندازي کرده به نام اینستکس را براي تسهیل مبادالت تجاري با ایرن راه

فرانسه ثبت شده و اداره آن بر عهده آلمان است و انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن 

بانک  ، مدیر سابق کومرتس»پر فیشر«ریاست این کنسرسیوم اقتصادي را  .کند مشارکت می

ها ثبت این کانال ویژه را با تأخیر فراوان  گفتنی است اروپایی. آلمان بر عهده خواهد گرفت

نشینی  هاي اولیه براي پوشش دادن مبادالت نفت با ایران عقب آغاز کردند و فعالً از وعده

ست در مراحل اول مبادالت مربوط به مواد غذایی، دارو و اینستکس قرار ا. اند کرده

  . ها قرار ندارند ها هدف تحریم تجهیزات پزشکی را پوشش دهد که طبق ادعاي آمریکایی

  روسیه دالرزدایی را آغاز کرده است

با اشاره به اینکه دولت آمریکا از دالر به مثابه ابزار فشار استفاده » والدیمیر پوتین«

جمهور روسیه پیش از این هم اقدام  رئیس. تار تجدید نظر در نقش این ارز شدکرده، خواس

هایی علیه مبادالت دالري را اشتباه توصیف کرده و گفته  دولت آمریکا در اعمال محدودیت

وزیر توسعه . اي را تضعیف خواهد کرد بود چنین سیاستی اعتماد به دالر به منزله ارز ذخیره

بیان اینکه دالر به تدریج جایگاه خود را به عنوان ارز مرجع در جهان اقتصادي روسیه نیز با 

در همین راستا، . »مسکو روند دالرزدایی را آغاز کرده است«: دهد، گفت از دست می

هاي آمریکا قراردادي امضا کردند  جمهور چین و روسیه براي کند کردن لبه تحریم رؤساي

طبق این توافق، مبادالت . شود و کشور حذف میکه به موجب آن دالر از مبادالت تجاري د

  .انجام خواهد شد» یوآن«و » روبل«دو کشور از این پس با ارز ملی 

  شرکت وزیر در انتخابات یک موضوع پوششی است

نماینده مردم قم در مجلس شوراي اسالمی درباره » مجتبی ذوالنوري«االسالم  حجت

هاست که براي چند موضوع با  حایی مدتآقاي بط: استعفاي وزیر آموزش و پرورش گفت

وي بحث معیشت فرهنگیان را یکی از موارد . جمهوري و دولت چالش دارد مجموعه ریاست

متأسفانه در این زمینه دولت همت و : برانگیز بین بطحایی و دولت خواند و افزود چالش

اینکه گفته : ذوالنوري خاطرنشان کرد. همکاري الزم را براي حل مشکل با ایشان نکرد

شود آقاي بطحایی براي شرکت در انتخابات استعفا داده است، این یک پوشش است،  می

. اي است براي اینکه استعفاي ایشان را بپذیرند گوییم این نیست؛ اما پوشش و بهانه نمی

چون با توجه به وضعیت پیش آمده او دیگر تحت هیچ شرایطی این آمادگی را نداشت که 

  .در دولت بماند

  

  

  کوتاه اخبار ▼

اي رونمایی  سازمان مالیاتی در روزهاي اخیر از بخشنامه ◄

هاي  سکه 97کرد که بر اساس آن افرادي که در سال 

اند، مشمول  فروش شده را خریداري و دریافت کرده پیش

سکه مشمول  20بنا بر این بخشنامه تا . مالیات هستند

سکه به ازاي  60ن سکه تا میزا 20شود؛ اما مازاد  مالیات نمی

 سکه 100سکه تا میزان  60هزار تومان، مازاد  150هر سکه 

 200تا  سکه 100هزار تومان و مازاد  200 به ازاي هر سکه

هزار تومان باید مالیات بپردازند  250سکه به ازاي هر سکه 

اند،  سکه دریافت کرده 200همچنین اشخاصی که بیش از 

باید اظهارنامه مالیاتی مشمول این دستورالعمل نبوده و 

 .مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند

عضو کمیسیون شوراها و امور » ابوالفضل ابوترابی« ◄

ها در اجراي قانون  کاري بانک داخلی مجلس با اشاره به کم

هایی که به  بانک مرکزي باید با بانک: جدید چک گفت

کند که البته بازرسی از  کنند، برخورد بخشنامه عمل نمی

اجراي . مقام بانک مرکزي شروع شده است آنها به دستور قائم

شروع  97اسفند ماه  28قانون جدید صدور چک در تاریخ 

  ها ابالغ شده این بخشنامه به مدیران عامل همه بانک. شد

ها نیز مکلف هستند این بخشنامه را به همه  است و بانک

  . را اجرایی کنند بالغ کرده و آن شعب خود در سراسر کشور ا

مقامات : نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد ◄

ها و مقاصد  ایرانی با فریبکاري، تصویري اشتباه از فعالیت

واقعی خود نشان داده و در حالی که خود را براي مردم 

برایان «! خوانند دهند، آمریکا را متجاوز می موجه نشان می

هاي موشکی  توانایی در اظهاراتی مضحک همچنین» هوك

ها هواپیماهاي  ایرانی: ایران را فتوشاپ خواند و ادعا کرد

قدیمی خود را با ظاهرسازي به عنوان جنگنده نسل جدید 

 !اند ضد رادار نشان داده

وزیر اسبق خارجه آمریکا ضمن رد » جان کري« ◄

مینه وزیر خارجه فعلی آمریکا در ز» مایک پمپئو«اتهامات 

دخالتش در سیاست خارجی واشنگتن درباره ایران، اظهار 

من براي مدت کوتاهی وزیر خارجه ایران را در «: داشت

 اما یک کلمه. جریان کنفرانس امنیتی مونیخ مالقات کردم

در خصوص اینکه آنها چه کاري باید انجام دهند یا چه  هم

 ».داین به من ربطی ندار. کاري نباید انجام دهند نگفتم

مقامات هندي اعالم کردند دولت جدید هند به دنبال  ◄

برگزاري هر چه زودتر مذاکرات با ایران براي احیاي واردات 

نفت و همچنین پرداخت بهاي نفت ایران با استفاده از ارز 

ها  هندي. هاي آمریکا است روپیه با هدف عبور از تحریم

ه نفت هزار بشک 552سال گذشته به طور میانگین روزانه 

درصدي این رقم  45کردند که با کاهش  از ایران وارد می

  .بشکه رسیده است 500هزار و  304به 
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