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  لفه جمعیت جوانمؤ                روز حرف ▼

براي رسیدن به حیات طیبه  قوي شدن ایران اسالمیله مسئ

 در مقطع فعلیدغدغه دردمندان انقالب اسالمی  نیتر مهم

این مهم در کالم رهبر معظم انقالب اسالمی که به . است

بازتاب  ،ایراد فرمودند) ص(اعظم امبریپمناسبت مبعث 

شاره داشتند هایی در این زمینه ا له به شاخصمعظم . داشت

وجود جمعیتی جوان و هاي آن  لفهمؤ نیتر مهمکه یکی از 

له  معظم .استسالم و قدرتمند براي پیشرفت و توسعه کشور 

امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از نقاط «: فرمودند

کشور ما جوان است و اگر چنانچه موالد تولید . قوت است

سال دیگر نسل جوان کمیاب خواهد شد و چند  ،نباشد

پیشرفت در آن کم  ،کشوري که جوان در آن کم است

  ».است

کاهش رشد جمعیت کشور به زیر خط واقعیت آن است که 

نشود،  یشیاند چارهکه اگر براي آن  موضوعی استاستاندارد، 

را به کشوري پیر بدل  در دو سه دهه آینده چهره کشورمان

 گیر کشور دامنض و تبعات سوء آن و عوار خواهد ساخت

هاي جمعیتی کشور  ابالغ سیاست نیب نیدرا .خواهد شد

هاي گذشته و  الب اسالمی در سالتوسط رهبر معظم انق

 يطورجد بهها باید  کیدات معظم له در طول این سالأت

اما در باب تحقق این مهم . سئولین امر دنبال گرددمتوسط 

  :باید به چند نکته توجه نمود

هاي مذکور،  یکی از اقدامات ضروري براي تحقق سیاست

هنی موجود در ذشناسی و شناخت موانع عینی و  آسیب

ر چند بخشنامه با صدو ،اقدامات از باال به پایین. جامعه است

ثري ؤند راهکار مناسب و متوا نمی...  و پخش چند گزارش و

  .براي عبور از بحران پیش رو باشد

هاي مردم هستند که باید پذیراي  توده این جامعه و تیدرنها

 به دنباللذا باید  ؛و آن را محقق نمایند شونداین باور 

سازي بوده و به  مبتنی بر اقناع راهکارهایی بود که حتماً

  .تغییر رفتار در سطح جامعه بینجامد

تا از  اند تالشفعال شده و در  نیب نیدرادشمنان انقالب نیز 

لذا  ؛این عرصه جلوگیري نمایند نظام درهاي  تحقق سیاست

اي را  اي، هجمه تبلیغاتی گسترده با استفاده از ابزارهاي رسانه

در آن از انواع شگردها براي که  اند کردهفعال  ها سالدر این 

افکار عمومی و عدم همراهی مردم با مسئولین استفاده  ياغوا

د شوباید براي آحاد ملت روشن  هاابعاد این ترفند. شده است

هاي جمعیتی نظام  دهه پنجم انقالب اسالمی، سیاست تا

ملت و رفع موانع آن توسط  جانبه همهاسالمی نیز با حمایت 

تا شاهد افزایش روزافزون اقتدار ملت  ،مسئولین محقق گردد

  .ایران و قوي شدن جمهوري اسالمی باشیم

  

  

 

  

  

  !غیندرو یدوقطب                                  گزارش روز ▼

مسئول  يها ارگانکه تمام توان نهادهاي انقالبی در کنار ساختارهاي پزشکی و  یدر روزهای

پوشان انقالب اسالمی و بسیجیان  از و سبزبراي مقابله با ویروس کرونا بسیج شده است 

در صف مقدم مبارزه با  ،ها ابانیخاز شهرها و  ییگندزداتخصصی تا  يها مارستانیببرپایی 

و  19ترین عامل موفقیت در مهار بیماري کووید  تند؛ در روزهایی که وحدت مهمکرونا هس

 ،دممصالح ملی و  منافع مراز واقعیات و  فارغ، ها و افراد برخی جریان؛ کلید گذر بحران است

افرادي که با پنهان ! هاي دروغین هستند در پی تأمین منافع خود با دوقطبی سازيهمچنان 

ترین  در تازه! کنند یمص خود را دنبال مقاصد خا ه،انسان دوستان هاي شدن در پس  ژست

 که اطالعاتی براساس«: ه استگفت آرمان روزنامه با مصاحبه در »سلحشوري پروانه« ،نمونه

 براي ملی توسعه صندوق از دالر اردیلیم کی برداشت درخواست روحانی آقاي ،دارم بنده

 به کمک و پزشکی و بهداشتی نیازهاي مینتأ نیز هدف. اند داشته کرونا بحران با مقابله

 جمهور رئیس درخواست این به پاسخی هنوز ،وجود نیباا. است بوده کشور در خرد اقتصاد

 اختصاص قدس سپاه به (!!!)دالر اردیلیمت سیدو روز یک در مجلس در ما. است نشده داده

 در این و است تر مهم دیگر مسائل از مردم سالمتی حفظ کنونی شرایط در شک بدون. دادیم

 سالمتی وقتی آیا. هستند کرونا بحران با مقابله درگیر نیز دیگر کشورهاي که است حالی

 طلب اصالح البته این نماینده» گرفت؟ نظر در بیشتري مبلغ توان نمی ،است خطر در مردم

اضافه »  لتم -دولت شکاف« دواژهیکلتکرار  در ادامه بادهم به همین بسنده نکرده و  مجلس

 اعتمادي بی و است شده زیاد جامعه درشکاف  کنونی شرایط در معتقدم بنده« ؛کند می

از وضع مدیریت اجرایی کشور و او نارضایتی مردم  .»است کرده پیدا افزایش گذشته به نسبت

کند  اي نمی هیچ اشاره تعبیر کرده واي عجیب شکاف ملت و دولت  هرا با مبالغتورم و گرانی 

لیست امید و دولت مورد حمایت  سهم که اکنون در جامعه وجود دارد، اي در نارضایتیکه 

 !در آن چه میزان است طلبان اصالح

موافقت رهبر انقالب با برداشت از صندوق توسعه ملی     اخبار ویژه ▼  

با قدردانی از موافقت رهبر انقالب با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو  جمهور سیرئ

براي مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع  ،توسط دولتاز منابع صندوق توسعه ملی 

مین نیازهاي ضروري در این عرصه، صادر أدر کشور، دستورات الزم را براي تویروس کرونا 

از  االمکان یحت، از این منبع نیازهاي وزارت بهداشتبر اساس این دستور، براي تأمین  .کرد

همچنین . شود یمانجام  انیبن دانش يها شرکتتوان از  يریگ بهرهبا تولیدات داخلی و 

  .خواهد شدالزم به صندوق بیمه بیکاري ظرف هفته آینده انجام  يها کمک

مایصداوسنامه انتقادي به رئیس   

اي انتقادي به  سردار غالمحسین غیب پرور رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین در نامه

کید أهاي رسانه ملی، ت شده در برنامه ا اشاره به حواشی اخیر ایجادرئیس سازمان صداوسیما ب

و نفوذي  ضدانقالببه نیروهاي مؤمن و انقالبی میدان دهید و مجاهدانه جلوي خط : کرد

  .بایستید

وضعیت فعلی رسانه  ؛آقاي علی عسگري خود قضاوت کنید«: در بخشی از این نامه آمده است

ها چه اتفاقات  کنید؟ در سریال از انقالب اسالمی تالش میچیست و کجاست؟ آیا شما در طر

توانید ارائه دهید؟ معرف جامعه ایران اسالمی کدام سریال است؟ یکی  تربیتی و ارزشی را می

کنیم که در آن قتل پشت قتل را نمایش دادید و بقیه  خوش دلبه بوي باران . را آدرس دهید

الً ضد اخالقی پایتخت؟ یا به سریالی که قرص یا به سریال کام ،قضایا در این مجموعه

توان دید  کنند؟ که حتی یک پیام فرهنگی را در آن نمی خورند و اموال مردم را غارت می می

آیا  کنند؟ هاي لوکس را ترویج می هایی که لودگی را سرمشق قرار داده و زندگی یا به سریال

  »داي نکرده جریان نفوذ اتفاق افتاده است؟؟ یا خاند غفلتدانند یا در  مسئولین رسانه ملی می



   

  اخبار ▼

 کرد دزدي هم باز ترامپ

 کوچک کشور مصنوعی تنفس هاي دستگاه محموله به خود يها یراهزن ادامه در آمریکا دولت

 .نکرد رحم نیز باربادوس

 تنفسی دستگاه 48: اعالم کرد باربادوس کشور بهداشت وزیر »بوستیک جفري والنس«

 پیشتر آمریکا. است شده توقیف آمریکا دولت توسط کشورش، براي شده يداریخر

 .بود کرده توقیف نیز را فرانسه و کانادا آلمان، کشورهاي به ارسالی ماسک هاي محموله

 در ازیموردن تجهیزات نیتر مهم از یکی تنفسی هاي دستگاه: افزود باربادوس بهداشت وزیر

 این از جهان در دیگر کشور 203 همانند کند می تالش صرفاً باربادوس و است جهان

 .کند تأمین خود براي ها دستگاه

 اقیانوس و کارائیب دریاي میان که است جمعیت نفر هزار 280 با اي جزیره کشوري باربادوس

  .است گرفته قرار ونزوئال شرق شمال و شمالی اطلس

  !مجلس به کار توافق بر سر رئیس، قبل از آغاز

ریاست مجلس آینده نیز قبل از آغاز به کار آن  رسد یمبه نظر  ،مجالس گذشته رویه بر اساس

این در حالی است که انتخاب اکثریت طیف انقالبی براي . مشخص شود خردادماهدر هفتم 

محمدرضا  االسالم حجت. کرده است دوچندانمجلس یازدهم، احتمال این موضوع را 

ام این  بینی پیش: گوید می در این زمینه یازدهم از نمایندگان منتخب مجلس الدینی میرتاج

ها و توافقات در این زمینه صورت  رسمی تفاهم طور بهاست که پیش از آغاز مجلس یازدهم 

مانند اتفاقی که در مجلس هشتم  ،شود مجلس انجام می آغازها قبل از  یعنی هماهنگی .بگیرد

گرفته شد و بعد در صحن علنی آن  یعنی ابتدا در فراکسیون تصمیم. و نهم اتفاق افتاد

  .صمیم عملی شدت

 الزماما  هنگام،اقدام دیر 

ن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیري از أحفظ ش منظور بهرئیس قوه قضاییه 

را  يا بخشنامه ،توسط شهود ساختگی و شهادت کذب ها یدادرسانحراف روند تحقیقات و 

خواست که با این پدیده منفور برخورد  هیقوه قضائ العاتواط حفاظتصادر کرد و از مرکز 

در  »اداي شهادت«شود که  به شاهدانی گفته می »يا حرفهشهود «در میان قضات،  .شود

این شهود . کنند می امرارمعاشخود قرار داده و از این راه  »حرفه« را ها دادگاهها و  دادسرا

هاي این  ها در نزدیکی ساختمان ها و دادگاه از نخستین ساعات شروع به کار دادسرا غالباً

هاي  زنند و براي اداي شهادت به نفع یکی و به ضرر دیگري در پرونده مراکز پرسه می

  . کنند یممراجعان به دادگستري اعالم آمادگی 

یکی از اقدامات  خواسته شده رئیس قوه قضاییه این است که مرکز آمار و فناوري اطالعات 

اکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در قوه قضائیه حد

  .پذیر باشد امکان) سمپ(سامانه مدیریت پرونده قضایی 

  اینترنتی يها فروشدرصدي  200افزایش 

و  شیوع ویروس کرونا براثربه وجود آمده در کشور  اشاره به وضعیت  با مقام وزیر صمت قائم

اسفند طرح فروش اینترنتی را شروع کردیم که بیش از شش  23از  :تعطیلی اصناف، گفت

درصد  200در این طرح، فروش اینترنتی : وي افزود .هزار واحد صنفی در آن مشارکت کردند

شود سهم  رشد داشت و این اتفاق بعد از بحران کرونا هم ادامه خواهد داشت و موجب می

  .شود یتوجه قابلتجارت اینترنتی از اقتصاد، سهم 

غفلت از ابعاد : توضیح داد ،خورند میلیون نفر بر سفره اصناف، نان می 18وي با بیان اینکه 

 االطراف و ملی و همه لذا نگاه جامع ؛ساز خواهد بود اقتصادي و امنیتی بیماري کرونا مشکل

  .جانبه به کرونا هنر ستاد مقابله با کروناست 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

به انگلیس، وي  ریوز خستنبا تشدید اوضاع جسمانی  ◄

وي از جمله  .دمنتقل ش) ICU(هاي ویژه  مراقبتبخش 

کسانی بود که مدعی بود براي مقابله با ویروس کرونا، نباید 

بلکه اجازه  ،اجتماعی صورت گیرد يگذار فاصلهقرنطینه و 

در برابر  جسمانیداده شود همگان کرونا بگیرند تا مقاومت 

  .این بیماري افزایش یابد

اهللا خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس  هدایت ◄

شوراي اسالمی در صفحه توییتري خود کنایه تندي به 

که در خارج از کشور به سر زد فرزندان برخی مسئوالن 

 نیمسئولهیچ خبري از فرزندان بعضی از «: برند و نوشت می

سک در امریکا و کانادا در این اوضاع سخت کرونایی دارید؟ ما

شان  کس، حتی پدران و دستکش دارند؟ ندارند؟ دیدم هیچ

گفتم  ،خبري نمیده ،نمیکنه ها آنصحبتی از وضعیت 

کاش فردا در مجلس همکاران اجازه یادآوري کرده باشم، 

  ».شان که بیخیالند بگرفتیم پدران هاآندادند خبري از 

، تهران شوراي شهرمهدي چمران نماینده دوره پیش  ◄

مریکا را مردود شدن مذاکره در ایام کرونایی با آ همادعاي فرا

 شرط شیپها از قبل هم بدون  آمریکایی: دیگو یمدانسته و 

با لفظ مذاکره و نشست  خواهد یمآمریکا . آماده مذاکره بودند

ایران را به زانو دربیاورد تا به جهانیان  ،پشت میز مذاکره

  .»کره نشاندمباالخره پشت میز مذادیدید ایران را «بگوید 

فارسی در یادداشتی تحلیلی با عنوان  یس یب یبسایت  ◄

با اشاره به » داري بحران کرونا و ناکارآمدي نظام سرمایه«

منفی اقتصادي بحران کرونا بر اقتصاد کشورهاي  راتیتأث

داري در غرب اعتراف  ناکارآمدي نظام سرمایه غربی به

با بحران کرونا، گراي غربی در مواجه  جامعه مصرف ؛کند یم

مردم با رجوع به حافظه . دچار رویکرد حفظ بقا شد سرعت به

دوران قحطی تلقی  کننده یتداعتاریخی، مواجه با بحران را 

کردند و براي کاهش یا به تعویق انداختن کمبود و تالش 

  .براي حفظ بقا، شروع به انبار کاالهاي اساسی کردند

در امریکا را به ها  انخانم بیوخیم شرایط  »نیوز فاکس« ◄

 بر اساسگفتنی است؛ ! تشبیه کرد» هاي آخرالزمانی زامبی«

میلیون نفر از جمعیت  40آمار رسمی دولت امریکا، بیش از 

امریکا زیر خط فقر قرار دارند که از کمترین خدمات دولتی 

اهاي محروم اند و تنها تدبیر روزهاي کرونایی، اختصاص فض

  .ها بوده استاب آنباز شهرها براي جاي خو
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