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 اصول امام انقالب            روز   حرف ▼

اي  خامنه امام زعامت از دهه چهارمین وارد اخیر، روزهاي در

زمان شده  این دوران طالیی که با گام دوم انقالب هم. شدیم

است، قطعاً فرصتی براي مرور کارنامه و اصول مورد نظر 

 آید؛ از این رو در این مجال اندك به له به شمار می معظم

  .کنیم چند اصل همواره محترم ایشان توجه می

هاي نبرد از تصمیمات فرهنگی، سیاسی،  ـ در همه جبهه1

پیمانان در سواحل  نظامی و اقتصادي تا رویکرد حمایت از هم

له تأکید بر حفظ روحیه مقاومت و  مدیترانه، راهبرد معظم

تأکید  .مبارزه فکري، اعتقادي و نظامی با دشمنان است

اینکه هزینه سازش به مراتب بیشتر از مقاومت است  ه برل معظم

هاي تاریخی از صدر  نیز ناشی از راهبردهاي قرآنی و نمونه

  .اسالم تاکنون است

شناسی ایشان، نافرمانی از دشمن  ـ ویژگی دیگر دشمن2

است و همین سبب شده است تا » عرف عدوه فعصاه«

شمن قرار هاي رهبر انقالب داخل پازل د گاه تصمیم هیچ

 اي به اندازهنباید دشمنان  همچنین به گفته ایشان .نگیرد

ها ایجاد رعب شود و نه  زیاد بزرگ شمرده شوند که در دل

کوچک شمرده شوند که از آنها غفلت کنیم؛ البته در راهبرد 

شود که به  دشمن سبب نمی بودنایشان، حقیر و ضعیف 

اً وان ضعف؛ ال تستصغرن عدو«فکر تجهیز نظامی نباشیم و 

» .پرهیز از کوچک شمردن دشمن حتی اگر ضعیف باشد

هاي بزرگ برخی  شود که نه از ائتالف همین امر سبب می

ها علیه ایران بهراسیم و نه اجازه حمله حتی محدود  قدرت

  .به افغانستان ضعیف زمان طالبان داده شود

اي  هاي زندگی امام خامنه ـ یکی از بارزترین ویژگی3

نداشتن سطح زندگی خود و نزدیکانش با عامه مردم فاصله 

هاي خانوادگی هم تأکید بر  حتی یکی از شروط وصلت .است

زیستی و پرهیز از رفتارهاي سودجویانه  همین روحیه ساده

  . هاي فامیلی بوده است اقتصادي به دلیل قرابت

هاي مدیریتی  ـ در طول سی سال گذشته، یکی از ویژگی4

هاي متعدد با نخبگان و کارشناسان در  هرهبر انقالب جلس

هاي  ها برخالف جلسه این جلسه. هاي مختلف بوده است حوزه

معمول مدیریتی، همواره به صورت تعامل نظر بوده و به اعتقاد 

 نظرات اتقان و پختگی ها جلسهحاضر در  مجرب کارشناسان

سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و حتی نظامی و علمی امام 

  .میان جمع مشهود بوده است اي در خامنه

شکست پیوند ملت و رهبري براي تضعیف کید دشمنان 

توطئه آنها را به خودشان همواره خداوند  خورده است و

  .ناکام گذاشته استبرگردانده و 

 

 

  
  

   

 راهبردي جمله کلیدي                           روز گزارش ▼

هاي محمدجواد ظریف را که در حاشیه  هاي مختلفی از گفته ها بخش هر کدام از رسانه

مراسمی در مدرسه عالمه حلی در جمع خبرنگاران مطرح شد تیتر کردند؛ از اظهارات او 

! هاي مقابل در برجام وزیر ژاپن تا موضوع اینستکس و وظایف طرف درباره چرایی سفر نخست

ي وجود داشت که اي کلید جمله ،اي کننده هسته اما در میان اظهارات مسئول تیم مذاکره

دهنده راهبرد جدید و البته در  توان آن را نشان اي که می کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ جمله

  .هاي اروپایی دانست خور تحسین دستگاه دیپلماسی کشور در مواجهه با طرف

محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران، با اشاره به سفر وزیر خارجه آلمان به تهران و 

هایی که به برجام  وزهها در موقعیتی نیستند که از ایران، حتی در ح وپاییبیان اینکه ار

اي  وظیفه«: هاي اروپایی برجام تأکید کرد و گفت انتقاد کنند، بر بدعهدي طرف ربطی ندارد

ها و بقیه اعضاي برجام دارند این است که شرایط روابط اقتصادي ایران  که اروپایی

در برجام . گویند تا به حال چقدر این موضوع عادي شده استسازي شود و اینها باید ب عادي

اینکه گفته شود ما تالش کردیم و نشد، خب ما . اقدام مهم نیست، بلکه نتیجه مهم است

هاي  راهبرد گام جمالتمعنا و تفسیر این » !توانیم از این به بعد تالش کنیم و نشود هم می

ها  گونه عمل خواهد کرد که اروپایی س همانمتقابل است؛ به عبارت دیگر ایران از این پ

ها اقدام عملی انجام دادند، ایران هم در عمل به برجام متعهد  اگر اروپایی! کنند عمل می

ها تنها به لفاظی روي آوردند، جمهوري اسالمی ایران نیز تنها در  ماند و اگر آن دولت می

راهبردي که اگرچه کمی دیر و با ماند؛  کند و به آن پایبند می سخن از برجام حمایت می

همین حاال نیز  اما هاي دیپلماسی کشور تبدیل شده است، تعلل به نقشه راه دستگاه

  !تواند معادالت در برجام را تغییر دهد می

 قدرت جبهه مقاومت فراروي شرکاي آمریکا      اخبار ویژه      ▼

ائیل، عربستان و امارات، توان دهد شرکاي آمریکا در منطقه شامل اسر ها نشان می بررسی

ها براي  ساعته با صهیونیست 48جریان مقاومت در جنگ . را ندارند محور مقاومترویارویی با 

. هاي شلیک شده را در کالسی باالتر از کاتیوشا به کار گرفته است درصد موشک 50اولین بار 

ها عبور  یونیستدرصد آنها از دیوار آهنی صه 70موشک شلیک شده است که  600حدود 

. است  اصابت کرده  بینی کرده بود، ، که مقاومت پیش درصد نیز به اهداف مهمی 60ده و کر

از سوي دیگر، . توانند به این حجم از حمالت جبهه مقاومت پاسخ دهند ها نمی اسرائیلی

الت انصاراهللا نیز ح. عربستان جنگی را در یمن آغاز کرده و اکنون در باتالق فرو رفته است

با پیشروي انصاراهللا، . هزار کیلومتر زمین را تصرف کرده است 800تهاجمی یافته و حدود 

امارات نیز که از . اند هها مجبور به تخلیه بخشی از اراضی شد ها و اماراتی ها، عربستانی آمریکایی

نگ پذیرتر از هر زمان بوده و قادر به ج ها در منطقه است، امروز آسیب مریکاییدوستان آ

 . نیست

  سناریوي دشمن براي تحریک افکار عمومی                             

ترین عامل  اي براي القاي این نکته که مهم دهد دشمن سناریوي ویژه ها نشان می بررسی

طراحی و در دستور کار  در کشور، رهبر معظم انقالب است... مشکالت اقتصادي، سیاسی و

دشمن با انتشار مطالبی موهن و تحریف شده براي   این سناریو،بر اساس . است  قرار داده

گونه القا کنند که رهبر معظم  عوامل او نیز درصددند این. کند تحریک افکار عمومی تقال می

ها باید با  به باور کارشناسان حوزه امنیتی، رسانه! انقالب باید پاسخگوي مشکالت کشور باشد

در نظام و همچنین ضرورت پاسخگویی مسئوالن را بر اساس  ابتکار عمل مؤثر، جایگاه رهبري

  .نص صریح قانون اساسی به جامعه یادآور شوند

 



  
  

  اخبار ▼

 افشاي روابط گسترده امارات و رژیم صهیونیستی

در گزارشی از گسترش روابط رژیم صهیونیستی و » معاریو«رسانی روزنامه  پایگاه اطالع

: در این گزارش آمده است. مشترك دو جانبه پرده برداشت رژیم امارات در راستاي منافع

هاي امارات متحده عربی، روابط  نشین کند تا جدا از بقیه شیخ نشین ابوظبی تالش می شیخ«

محور اصلی این همکاري دشمنی با جمهوري اسالمی ایران . آویو گسترش دهد خود را با تل

در بخش دیگري از این گزارش » .است المسلمین در کنار نگرانی از قدرت گرفتن اخوان

اند که در  آمده است که دو طرف، قراردادهاي تسلیحاتی گوناگونی با یکدیگر امضا کرده

نشین فروخته؛ اما به دلیل  آویو سالح و ابزار جاسوسی مختلفی را به این شیخ قالب آنها تل

ه امضا رسیده است، ترجیح اي با اسرائیل ندارد ب آنکه این قرارداد با کشوري عربی که رابطه

بر اساس این اطالعات، دونالد . محرمانه یا با نام قرارداد با کشوري ثالث انجام شود داده شد

ترامپ نیز در تقویت این روابط سهیم بوده و به رژیم صهیونیستی اجازه داده است که 

  .فناوري نظامی متکی بر فناوري آمریکایی را به ابوظبی بفروشد

  !کنند اما کار نمی  پول دارند؛

رئیس شوراي شهر چهارم تهران با اشاره به اینکه سیاسی شدن، سمی » مهدي چمران«

شوراي شهر و «: مهلک براي همه شوراهاست، درباره عملکرد شوراي شهر تهران گفت

هاي معابر هم سیاسی شده  شهرداري یک جایگاه تخصصی است؛ اما اآلن حتی نامگذاري

هاي سیاسی  ها و این نامگذاري در جامعه هستند که از هنجارشکنی اي سیاسی عده. است

کنند؛ اما شهرداري یک نهاد عمومی است و در رفتارهاي شوراي شهر باید  استقبال می

من «: رئیس سابق شوراي شهر تهران افزود» .مطالبات عموم جامعه در نظر گرفته شود

در پروژه امتداد . ونل در مترو حفر نشدهیچ  اقدام عملی از شوراي پنجم ندیدم؛ یک متر ت

یک دستگاه اتوبوس به ناوگان . بزرگراه یادگار امام، اصالً کارگاه این مسیر را جمع کردند

سال . شان هم محقق شده است ونقل تهران اضافه نشده است؛ در حالی که درآمدهاي حمل

د بگویند پول نداریم؛ توانن درصد محقق شده است؛ بنابراین پول دارند و نمی 100گذشته 

  »!شود طور می ولی معلوم نیست چرا این

  1398میلیارد دالري ایران در دو ماهه  4/8صادرات 

ایران در دو ماهه «: سرپرست سازمان توسعه تجارت اعالم کرد» محمدرضا مودودي«

درصد  7سال گذشته  میلیارد دالر صادرات داشته که در قیاس با 4/8ابتدایی سال جاري، 

افزایش  برترین عوامل تأثیرگذار  به گفته مودودي یکی از اصلی» .فزایش یافته استا

درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی است که در  17صادرات ایران در این مدت، رشد 

وي با بیان اینکه سیاست سازمان توسعه . میلیارد دالر رسیده است 6/1مدت دو ماه به 

ما «: گفتکند  ترش سهم صادرکنندگان ایرانی کمک میتجارت به فرایند برندسازي و گس

ایم و تعداد  اند را ارزیابی کرده میلیون دالر صادرات داشته 50هایی که بیش از  تعداد شرکت

شرکت  7600هزار شرکت صادرکننده ایرانی،  8از حدود . ها بسیار پایین است این شرکت

هاي ما در زمینه  دهد شرکت نشان می اند که این میلیون یورو صادرات داشته 10کمتر از 

 ».المللی نیاز به بهبود عملکرد دارند برندسازي بین

  اولویت اصلی صنعت برق تمرکز بر مدیریت مصرف است

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه در شرایط کنونی تمرکز بر مدیریت مصرف، » زاده متولی«

دهد که امسال  ها نشان می نیبی پیش«: اولویت اصلی صنعت برق است، خاطرنشان کرد

ها با هر یک درجه افزایش دما، بیش از  تابستانی گرم پیش رو داریم و بر اساس بررسی

درصد  22وي همچنین از همکاري » .یابد مگاوات مصرف برق در کشور افزایش می 1300

اي ه در عین حال برنامه«: هاي پیک بار برق خبر داد و گفت مشترکان کشاورزي با برنامه

اي براي کاهش پیک بار برق در تابستان از طریق استفاده از مولدهاي خودتأمین،  گسترده

، همکاري با صداوسیما، همکاري CNGهاي  تغییر ساعات کار ادارات، همکاري با ایستگاه

  ».تدوین شده است... با بسیج و

  

  

  کوتاه اخبار ▼

راي اي ب دو سناتور آمریکایی به دنبال تصویب قطعنامه ◄

مقابله با دور زدن کنگره از سوي کاخ سفید و محدود کردن 

حساب و کتاب تسلیحات به عربستان سعودي  فروش بی

این قطعنامه دو حزبی تالش نمایندگان براي مقابله . هستند

آنها به شدت با فروش تسلیحات . به مثل علیه ترامپ است

ر هاي اخی نظامی به عربستان سعودي مخالفند و از تصمیم

ها  ترامپ در زمینه قراردادهاي میلیاردها دالري با سعودي

 .خشمگین هستند

سفر وزیر خارجه این کشور به  بارههاي آلمان در رسانه ◄

به » هایکو ماس«هدف از سفر «: منطقه و ایران نوشتند

هایی به طرف ایرانی در خصوص کانال  تهران دادن تضمین

آلمان در این » تدي ول«روزنامه » .است» اینستکس«مالی 

طرحی که قرار است ماس به ایران پیشنهاد «: باره نوشت

داري و حفظ توافق  بدهد، شامل حفظ آرامش، خویشتن

  ».برجام از سوي تهران است

جمهور ونزوئال در امور  معاون رئیس» طارق العسیمی« ◄

کشورش و روسیه در مراودات بازرگانی «: اقتصادي گفت

: وي افزود» .دالر آمریکا خواهند کردخود، روبل را جایگزین 

ایم تا بتوانیم تعهدات مالی خود را  ما سازوکاري ایجاد کرده«

بر همین اساس از روبل . در مقابل روسیه عملی کنیم

میلیارد  5/3ونزوئال  گفتنی است، ».استفاده خواهیم کرد

 .دالر به مسکو بدهی دارد

آمریکا و  ها بین تنش«: نوشت پایگاه خبري دیپلمات  ◄

روابط بین  اند که  ایران درست زمانی افزایش پیدا کرده

موضوع  این . آمریکا و چین نیز رو به وخامت گذاشته است

فرصت بزرگی براي ایران و چین فراهم کرده است تا 

هاي خود را بر اساس منافع تجاري و ژئواستراتژیکی  همکاري 

  ».مشترك گسترش دهند 

هاي روغنی وزارت  طرح دانه مجري» علیرضا مهاجر« ◄

 1394هاي روغنی در سال  تولید دانه«: جهاد کشاورزي گفت

هزار تن بود که این میزان در سال گذشته با رشد  46حدود 

بینی  هزار تن گذشت و در سال جاري پیش 340برابري از  7

برابري دست  10هزار تن بگذرد و به رشد  440کنیم از  می

  ».یابیم

یب هیئت وزیران، سقف تسهیالت مسکن بر اساس تصو ◄

ایثارگران به ازاي هر واحد مسکونی در شهرهایی با جمعیت 

میلیون ریال، در  300میلیارد و  1میلیون نفر،  1بیش از 

 850ها  میلیارد ریال، در سایر شهرستان 1ها،  مراکز استان

  .میلیون ریال تعیین شد 500میلیون ریال و در روستاها نیز 
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 ترنم زندگی

دیگر  سويدر  .شود می تحقیر جسم کودك در تنبیه بدنی*

  کردن مسخره ، تحقیر، لقب دادن، فحاشی وتهدید ،نیز

  خشونت در نهایت اینکه. دهد روح کودك را آزار می 

  *زننده است کالمی بیشتر از خشونت بدنی آسیب 

  


