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 رهبر انقالب وهيبحران به ش تيريمد    روز حرف ▼

مقام معظم  یها کمکبا اعالم  یا مصاحبهبهداشت در   ریوز

در خصوص مدیریت صحنه ایشان  ،مقابله با کرونا یبرا یرهبر

را در  ریرهبر مملکت بالفاصله گزارش وز»گفت:  کرونایی ایامدر 

مهم  یلیخ نی. اخوانند یم اتین فرمانده عملعنوا عرصه به نیا

را بالفاصله  سمینو یکه به رهبر انقالب م یاست که من گزارش

بعداً سر حوصله آن را جواب بدهند.  نکهیا ایقرائت کنند  شانیا

کشور گذشته  اتفاقات به ینگاه «جالب بود یلیمن خ یبرا نیا

 ،بحراناثرات کاهش  یفعاالنه برا یا خامنهکه امام  دهد یمنشان 

 مدنظرچند محور را  زمان هم جهیبه نت دنیوارد شده و تا رس

 زهیانگ -9 ؛دگانید بیبه آس هیآرامش و روح -۱قرار داده است؛ 

 یها انیجر، روهایکار آوردن ن یپا -7 ؛والنئبه مس یبخش

 یمطالبات مردم یریگیپ -4 ؛حل مشکالت یو مردم برا یانقالب

از همه  شیبحران آنچه ب تیریمد در -۱ :يليتحل یها گزاره

 تیبه حاکم دهید بیآساقشار  ایاعتماد مردم و  ندیب یم بیآس

در  ستیاستراتژ کیرهبر معظم انقالب در مقام  رو نیازا ؛است

 ادآوریرا  ها بخشاز  هرکدام فیوظا یا گونه به ریخط طیشرا نیا

 وزشآم یبلکه نوع ،مشکالت مردم حل شود تنها نهکه  شوند یم

 -9 .ردیگ یمصورت  زین یبعد یها بحران یبرا ییافزا همو 

است که در  یرهبر یتیریمد یها یژگیواز  یکیبودن  پاسخگو

که  کنند یم ییرا وادار به پاسخگو ها دستگاهبحران همه  طیشرا

خدمت در  یبرا زهیانگ هم خود را فراموش نکنند و فیهم وظا

ظم مقام مع ریاخ یها حرانبدر  -7 وجود داشته باشد. ها آن

 ادیبن ؛حل بحران مانند یمرتبط براریغ ینهادها یرهبر

کردند تا  مصالح واردرا  فرمان امام یی، ستاد اجرامستضعفان

 یها یندگینماو  ینیطالب علوم د نکهیا ایحل شود و  ها بحران

فعال  ها مارستانیباموات در  ودفن کفنغسل و  یمنتسب را برا

 .ابدی یر بازماندگان تسلشود و خاط حفظکردند تا حرمت اموات 

 تیقوا و رعا کیعرصه به تفک نیدر ا یمعظم رهبر مقام -4

به اصول  تنها نه شانیا ،دهند یم تیاز نهادها اهم هرکدام فیوظا

 فیکه وظا دهند ینمهستند بلکه اجازه  دیمق فیوظا کیتفک

به  شانیبحران کرونا ا نیدر ا مثالًبه هم گره بخورد  روهاین

کنند  یفرمان دادند که با وزارت بهداشت همکار مسلح یروهاین

 .کردند یمرا اجرا  یپزشک یمسلح دستورات کادرها یروهایو ن

نظام  یو نهادها ها دستگاه یو همکار ییافزا هم :یراهبرد نکته

است  یشمار یب یها هیسرما یدارا ینشان داد که انقالب اسالم

انقالب  رهبر معظم جهان وجود ندارد. یکشورها ریکه در سا

 دیرا فعال کرد و ام ها آنرا شناخت و  رانیملت ا یها تیظرف

حل  رهمواره د ها تیظرف نیبا شناخت ا مسئوالن ریاست که سا

 باشند. شگامیمشکالت مردم پ

 سهام عدالت و منافع سرشار آن                        روزگزارش ▼

ادن مردم در اقتصاد کشور و است که با هدف مشارکت د یسهام عدالت تنها سهام دولت 

 یبه مردم واگذار شد. در اجرا ۱731جامعه، از سال  برخورداراز اقشار کم  ییزدا تیمحروم

تومان  ونیلیم کی یبه ارزش اسم یصاحب سهام انیرانینفر از ا ونیلیم 05طرح حدود  نیا

 شیگذشت ب سال به خود مردم واگذار شود. هرچند با ۱5بعد از  هامس نیشدند و مقرر شد ا

از  یخوش یخبرها ریاخ یروزها یط یول ،سهام به نام مردم زده نشده است نیسال، ا ۱9از 

 .شود یم دهیعرضه آن به مردم شن

 یدر اجرا ریاز تأخ هیگذشته، ضمن ابراز گال شنبه سهرهبر معظم انقالب  :یخبر گزاره

 یخانوارها یدسازو توانمن یکه با هدف گســترش عدالت اجتماع شانیا یقبل هیابالغ

بر  یمبن جمهور سیرئدرباره سهام عدالت صادر شده بود، درخواست  30، در سال درآمد کم

در تحقق  ریبه تأخ هیجواب نیدر ا شانیسه شرط قبول کردند. ا اسهام عدالت را ب یآزادساز

ود مردم از منافع سهام خ تر عیسرهرچه  یمند بهرهسهام اشاره کرده و بر ضرورت  نیاهداف ا

 سهام عدالت به مردم را اعالم کرد یاجازه رهبر انقالب، دولت نحوه واگذار رویپ کردند. دیتأک

و همانند سهام  میمستق صورت بهبر اساس آن، مردم مختار خواهند بود، سهام خود را  که

 یها صندوقبه  اریاخت ضیبا تفو ایکنند و  تیریحاضر در بورس مد یها شرکت ریسا

 کنند. تیریمد میرمستقیغ صورت بهسهام خود را  ،یاناست یگذار هیسرما

برکات  نفسه یفبورس  یا شهیشسهام عدالت و حضور آن در تاالر  یآزادساز :یراهبرد نکته

نقش و  شیبه بازار بورس و افزا یبخش عمقاقتصاد کشور دارد؛ بر مردم و هم  یهم برا یادیز

 یاقتصاد طیاز مردم در شرا یمال تیکشور؛ حما یبازار پاک در ثبات اقتصاد نیا گاهیجا

صاحبان  انیمنابع کشور م عیتوز ؛ییکرونا طیاز شرا دهید بیآس یها خانوادهبخصوص  ،یکنون

 شیازپ شیبو حضور  ییآشنا یمقدمات برا یساز فراهم ،یآن و گسترش عدالت اجتماع یواقع

 دیسمت اقتصاد و تول به یخرد و بالاستفاده مردم یها هیسرما تیمردم در بازار بورس و هدا

 منظور به رونق بازار بورس، مردم لیبه دل .باشد یمطرح  نیا یبرکات اجرا ازجملهکشور 

 نداشته باشند.در فروش  یا عجله ،سهامشاننافع از م حداکثری یمند بهره

 پايان دادن به اين رژيم صرفاً آغاز راه است!            ویژه راخبا ▼

نوشت:  و پرداخت در مبارزه با کرونا کایدولت آمر یبه ناتوان یادداشتیدر  کیآتالنت ییکایآمر هینشر

فرصت را  رحمانه یو ب افتی یمشکالت جد کشور را دچار د،یرس کایبه آمر روسیو که یهنگام»

از  یاقتصاد عار دار، شهیر یوانساالریفاسد، د یاسیمزمن ــ طبقه س یها یماریشمرد. ب متیغن

گرفته  ادیدرمان شوند.  آنکه یب ،ها پابرجا بودند ــ سال خاطر شانیزده و پر احساس، مردم تفرقه

در واقع  ییو ژرفا اسیمق نیبا چن یماریب یریگ همه. مییایو کنار ب میبساز یماریبا عالئم ب میبود

 یکشورها یبند در دسته دندید یم نکهیاز ا ها ییکایشدت و حدت عالئم را برمال و آشکار ساخت و آمر

 زیچ چیه ،یکنون یِرهبر تحت» :آمده است ادداشتی نیا انیدر پا« شوکه شدند. ،قرار دارند سکیپرر

 ماست، یراه رستگار استیبا س تیکه ضد دهیا نیما را از ا دیبا 9595بحران سال عوض نخواهد شد. 

 «و منصفانه است، صرفاً آغاز راه است. یکه ضرور مین رژیدادن به ا انیاما پا؛ دور کند یکل به

تهران در مردم نادران منتخب  اسیال /ازدهميمنتخبان مجلس  يبرخ یالکچر مهماني ◄

در هتل  یمهمان کیمجلس بابت  نیمنتخبان ا یاز برخخود  یتریدر حساب توئ ازدهمیمجلس 

 یزاگرس نیمنتخب بهشتیارد ۱1 یاوضاع اقتصاد نیدر ا»نوشت:  و تهران انتقاد کرد ناسیاسپ

 یاسیس یها یزبندمر مخدوش کردنبه  یاند! کار دعوت کرده ناسیرا به هتل اسپ ازدهمیمجلس 

را چه  ازمندانیامداد و ن  تهیکم انیجواب مددجو د؟یکش یخود خجالت نم نیاز موکل یندارم ول

 «د؟یده یم



 

  

 اخبار ▼

 !ميشو کونيف کن ميخواه يمطلبان:  اصالح

 ا،یرسول منتجب ن ،یعبداهلل ناصر ،یهمچون رضا خاتم یقیحق یها از خروج چهره پس

 یروهایاراده ملت، مجمع ن ،یساالر مردماحزاب کارگزاران،  نهمچنی و …و یمحسن رهام

 یانجمن اسالم ،یارحزب وحدت و همک ،یاسالم رانیآموختگان ا خط امام، مجمع دانش

 یدشوار ریکه مس رسد یبه نظر م ،طلبان اصالح یگذار استیس شورای از …مهندسان و

شده و  زیهم لبر دیام ونیقرار گرفته است. کاسه صبر فراکس یاسیس انیجر نیا یرو شیپ

 ؛اند تاخته طلبان اصالحوه عملکرد بر نح زین ونیفراکس نیبرجسته ا یاعضا یدر هفته جار

 انیجر نیا یها استیدر راهبردها و س دنظریتجداز لزوم  دیام ونیفراکسعضو  یلیوک یمحمدعل

 نیا سیرئ بینا زاده، نیحس میعبدالکر زیاز او ن پس سخن گفت. «یطلب اصالح نئو»از و 

با »گفت:  و طلبان انتقاد کرد اصالح استیاز سطلبان  اصالح یعال یشورا عضوو  ونیفراکس

مجموعه از چند  نیگفت که ا توان یم طلبان اصالح یعال یشورا تیوضع نیتوجه به آخر

 کیکنار گذاشتن آن به نفع  ای ییربنایز یدچار بحران شده است که بازساز ظرمحور و من

 تیو مشروع تیبرشمردن سه بحران عملکرد، هوبا  یو «.کند یم یابزار کارآمدتر را ضرور

 «است. [شدن] کونیف کن ازمندین یطلب اصالح»کرد که  دیتأک ،یاسیس انیجر نیا یبرا

 !ياقتصاد االکلنگ

 اداره اقتصاد را االکلنگی توصیف کرد و یادداشتی درمصلحت نظام  صیمجمع تشخ ریدب

 تیدر وضع تأملشوند، اما  یمتعدد یها ممکن است دچار تکانه یمل یاقتصادها»نوشت: 

و  یاسیس یاه تکانه هیاقتصاد از ناح نیبر ا بیآس نیشتریب دهد ینشان م رانیاقتصاد ا

 یاقتصاد را االکلنگ ران،یدر ا ها دولت یبرخ ها وارد شده است. ناآگاهانه دولت یها میتصم

و  اند کرده تیرا تقو گریمتوقف کرده و کفه د نیزم یرا رو یا کفه که ینحو به؛ اند کردهاداره 

و ورود  یالملل نیب شیکاذب گشا دیبه ام بار کی؛ اند زدهتعادل اقتصاد را به هم  ب،یترت نیبد

و متوقفش  نندینش یم یمل هیو سرما دیتول یومذاکرات برجام، ر هیاز ناح یخارج هیسرما

 یمل هیکنترل تورم، سرما باهدف د،یبه تول ینگینقد ریمس سد شدن؛ و در آن سو با کنند یم

که  شود یم نیا جهی. نتکنند یرا هوا م یها حبس کرده، نظام بانک را با نرخ سود باال در بانک

چون طال، ارز،  یباز و سفته یسوداگر یبازارها یها را شکسته، راه سد بانک ینگینقد لیس

 فیتضع د،یتول فیبه سبب تضع ی، ارزش پول ملگسلد یم، تورم افسار شود یممسکن و... 

های اخیر،  طی ماه... شد نیچن نیا 23و  21. سال خورد یمبه صورت اقتصاد  یلیو س شود یم

کنند تا کفه بورس  می ریگ نیزمبا کاهش نرخ سود بانکی، بانک را هم به کفه تولید افزوده و 

زنند؛ حال آنکه در حال تبدیل نقدینگی  به هوا رود و به سبب این موفقیت، برای خود کف می

 «.سرمایه بدون پشتوانه هستندبدون پشتوانه به 

 فرمول سخنگوها برای پاسخ به سؤاالت

شده  دهیپرس یاز و یسؤالچه تاکنون  این سوال که وزارت امور خارجه در پاسخ به یسخنگو

 دیجز راست نبا شود یکه گفته م گونه همان»: اظهار داشتو او از جواب دادن طفره رفته، 

 میده یم صیکه ما تشخ شود یم دهیپرس یسؤاالتاوقات  یگفت، برخ دیگفت، هر راست نشا

که سخنگوها  یرو و بر اساس فرمول نیاز هم. ستیپاسخ دادن به آن ن یبرا یکه مقطع خوب

را که  یما هر جواب یول د؛را بپرسن یسؤالهر  توانند یخبرنگاران محترم م مییگو یمدارند، 

که فرموده بودند، من  ید جمله مقام معظم رهبردر مور یموسو «.میده یم م،یدیصالح د

بنده بود.  قیدق اریرهبر انقالب بس یریگ موضع»هستم، افزود:  یو انقالب ستمین پلماتید

العاده هستند که  فوق ستیاستراتژ کیو  ایدن رجستهب یها پلماتیاز د یکی شانیاعتقاد دارم ا

است که  یموضوع را قبول دارند که رهبر انقالب فرد نیآن اذعان دارد. همه ا به زین ایدن

 ،کنند یم یریگ میتصمو  شناسد یرا م ها و نقاط ضعف کشورها و افراد مناسبات، قدرت ا،یدن

 «هستند. العاده مبرز و فوق یپلماتید شانیا نکهیضمن ا

 کوتاه اخبار ▼

 برای تحريم ايران/ خواه یجمهوردموکرات و  يدست هم ◄

مجلس  اعضایگزارش داد که صدها نفر از  لیه یخبر گاهیپا

 یو دموکرات ط خواه یجمهوراز هر دو حزب  کایآمر ندگانینما

کشور خواستار  نیخارجه ا ریوز« پامپئو کیما»به  یا نامه

 یها میتحر دیتجد یدولت برا کیپلماتیاقدامات د شیافزا

 نیا ؛دیافزا یم گاهیپااین  اند. شده رانیا هیسازمان ملل عل یحاتیتسل

 یروابط خارج تهیدموکرات کم سیرئ« انگل وتیال» ینامه از سو

 التیا خواه یجمهور سناتور« مک کول کلیما» ،ندگانیمجلس نما

 دارد. را ندهینما 734 یشده است و امضا یده سازمانتگزاس 

به امید واهی رأی آوردن  یا عدههنوز در داخل کشور  جودو نیباا

 !اند نشستهو خوب شدن روابط ایران با امریکا  ها دموکرات

ستاد  سیرئ /کرونامقابله با  ینهاد برا کي ژهيخدمات و ◄

 اردیلیهزار م 93تاکنون »ره( گفت: امام )فرمان حضرت  ییاجرا

کرونا انجام  انیستاد در جر نیکه ا یمجموعه اقدامات یتومان برا

 تیظرف نکهیا انیمخبر با ب «داده، اختصاص داده شده است.

کرونا در کشور روزانه  وعیش ییابتدا یها ماسک در روز دیتول

 تیدر حال حاضر ظرف ییستاد اجرا»، افزود: چهار هزار عدد بود

سلول  نیهمچن« ماسک را در کشور دارد. ونیلیچهار م دیتول

 نهیه در زماست ک یگریاقدامات د ،یو پالسما درمان یدرمان

 .ره( انجام شده استامام )فرمان  ییدرمان کرونا در ستاد اجرا

 سیرئ «هیالعافابو ریام» /ارتشي رژيم صهيونيستياعتراف  ◄

 اعتراف یستیونیصه میارتش رژ یو راهبرد یزیر برنامهبخش 

حادثه کوچک  کی ۱ در پرتاب ماهواره نور رانیاقدام ا: »کرد

 شده ینیب شیپکه  ییها هیالماهواره از  نی. اشود ینممحسوب 

 «عبور کرد. تیبود با موفق

 لگریتحل "ییطال دیفر" اهميت استراتژيک بيانات رهبری/ ◄

 رانیرهبر ا که یهر موضوع اصوالً»گفت:  وتو در شبکه من ،یاسیس

صدور  .کند یم دایپ کیاستراتژ تیاش صحبت کند، اهم درباره

 ،یا خامنه اهلل تیتوسط آ فارس جیخل ریشدن جزا یفرمان مسکون

 رانیا خیردم و تاربه م کایآمر خارجه ریوز نیبود به توه یپاسخ

 خواند. "یع.ر.ب. جیخل"را  فارس جیخلکه 

محمدرضا ي/ نفت هایدرآمداز  یازين يببرای  یراهکار ◄

 ونیلیم ۱3»: گفت یاتیاصالح نظام مال ونیسیعضو کم ،یزدی

 ۱5ساالنه . اگر هستندجامعه  یدهک باال 9 تیجمع از نفر

ک و مل رینظ د این افراد،رمولیغ یها هیتومان از سرما ونیلیم

 که شود یم تومان اردیلیهزار م ۱35گرفته شود،  اتیخودرو، مال

بودجه از نفت صورت  نیدر ا است. یلفع یاتیبرابر درآمد مال ۱/4

 مستقل خواهد شد.

/ !ييکايآمر یبالگردهاتوسط  ها داعشيبرد  يهل ◄

 یها ستیترور ییاز جابجا یلمیبا انتشار ف یمنابع خبر یبرخ

به منظور  ییکایآمر یبه عراق توسط بالگردها هیداعش از سور

 عراق خبر دادند. یتیامن یروهایحمله به ن


