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 چرا رهبری دستور ندادند؟      روز حرف▼

ملی  در ارتباطی تصویری با ستاددیروز مقام معظم رهبری 

تأکید کردند:  در مورد مراسم دعا و نماز و عبادتمبارزه با کرونا 

 در بخصوص رمضان، ماه در بخصوص عبادت و دعا مسئله»

 اساسی و حتمی نیازهای از یکی است، پیش در که قدر یهاشب

 یک از ندارد، تفاوتی نظر یک از مادّی نیازهای با این است؛ ردمم

 به دارند احتیاج مردم. است مردم مادّی نیازهای از باالتر نظر

 بتوانند مهم حوادث یا قضایا در مهم، مسائل در بخصوص اینکه

 را خدا از خواستن و خدا با ارتباط این و توجّه این و توسّل این

 «.بشود این برای فکری یک باشند؛ داشته

در این زمینه از مسئوالن  یاخامنهامام  -1 های تحليلي:گزاره

را به کسانی پزشکی خواستند که بررسی باز شدن مساجد 

ت حضور دعا و توسّل و مسائل معنوی را به اهمی»که  ندبده

 دهندهنشاناین موضوع « معنای واقعی کلمه درک کرده باشند

نیاز جامعه به  توانندی میافراد ؛رندددایتأکاین است که ایشان 

و نیاز تشنگی  ،معنویت را درک کنند که در این زمینه خود

قواعد بر  رهبر انقالب -2جامعه به عبادت را درک کرده باشند. 

تا کسانی که  اندکرده اشارههم  جمعی برای عبادت گیرانهسخت

ک آن شبهه هم پا ،احتمالی در ذهنشان وجود دارد نیترکوچک

وزارت بهداشت توجه داشته باشند در دو ماه  نیمسئول شود.

 اندبودهمقابله با ویروس کرونا  یهاقرارگاهگذشته همین مساجد 

اقدامات ایمنی برای جامعه را از  روزشبانه صورتبهو بسیجیان 

یک نکته بسیار مهم در  -9. اندکردهمدیریت  هامکانهمین 

که ایشان از جایگاه رهبری  است این یاخامنهامام  یهاشیفرما

و به نظر کارشناسی  دهندینمخود دستور بازگشایی مساجد را 

که درخواست  نیا .نهندیمبهداشتی اهمیت و احترام  نیمسئول

مردم است که  گیری کردند، بر عهده من و همههر چه تصمیم»

 دهندهنشان« .شاءاهلل عمل بشودها انگیریبر طبق آن تصمیم

 فشارتحت را هاآن تنهانه است؛ مسائلایشان در برخورد با حکمت 

منوط  ستاد ملی کرونابلکه بازگشایی این اماکن را به  گذاردینم

را و تفکیک وظایف جامعه رشد و بلوغ نظام اسالمی  تا کندیم

ها ی یک جامعه مطلوب و والیی در ذهنمشاهده کند و دورنما

 ترسیم گردد.

ه اسالمی و ایمانی در مقابله با این ویروس جامع نکته راهبردی:

فداکاری و  گذشت، ممتازی از ایثار، یهانمونهمنحوس دارای 

به  هاتیموفقانفاق بود که در سایر جوامع کمتر دیده شد و این 

و قلوب  هادلخاطر نقش رهبر جامعه اسالمی در نزدیک کردن 

 لحظهبهلحظهو مساوات حاصل شد که برای  مؤمنانهدر رزمایش 

در ایران اسالمی باید جبهه شکر بر زمین سائید و  هاتیفعالاین 

 خداوند سبحان را شاکر بود.

 کنندهنييتعاما  ،ورود ديرهنگام           روزگزارش ▼

 یازمان بازرسهای اخیر موجب شد تا سنوسان شدید قیمت خودروهای تولید داخل طی هفته

خبر، وزارت  نیخودرو ورود خواهد کرد. به دنبال ا یرانگ وعکه به موض کندکل کشور اعالم 

در بازار  هامتیبازار در صدد کنترل ق میرقابت و ستاد تنظ یشورا ت،یصنعت، سازمان حما

 نییرقابت در تع یشوراجدید هفته دستورالعمل  نیهم یط کهیطوربه ،خودرو برآمدند

ستاد  یاز سو دیجد یهامتیق یزودبه مقرر شدهمچنین شد و  میتنظ خودروها متیق

 .بازار اعالم شود میتنظ

خود  یقوه قضاییه بر اساس حق نظارت ،یقانون اساس 171اصل  بر اساس: یخبر یهاگزاره

سازمان بازرسی "های اداری، نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه

کشور، بر  یسازمان بازرس یظارتن گاهینقش و جا نیبنابرا؛ کرده است جادیرا ا "کل کشور

 یاصدور فرمان هشت ماده با 1932 ماهبهشتیارد. رهبر معظم انقالب ستین دهیپوش یکس

در کل کشور  یسازمان بازرس ازجملهکشور،  ینظارت یهادستگاه گاهیبه سران قوا، بر جا

 لیاز قب در سه قوه یمختلف نظارت یهابخش: »کنندمی دیتأک یمبارزه با مفاسد اقتصاد

نقاط  مانه،یصم یبا همکار دیمحاسبات و وزارت اطالعات با وانیکل کشور، د یسازمان بازرس

و  یکنند و محاکم قضائ ییشناسا یکشور را به درست یو اقتصاد یدر گردش مال بیدچار آس

 «رسانند. یاریدر هر مورد را  ییزدابیمسئوالنِ آس زین

 یامروز برا یهادولت ازیموردنملزومات  ازجملهعال ف ینظارت یهادستگاه :یراهبرد گزاره

گستره  تناسببه زی. کشور ما نرودیبه شمار م هاسوءاستفادهتخلفات و  ،هایروکجمهار 

برخوردار است؛ کنترل  یفراوان یو خصوص یخود از ادارات و مراکز دولت یتیو جمع ینیسرزم

چابک و  یهادستگاه ازمندیاست و ن و مهم ریخط یامر یادار میحجم عظ نیو نظارت بر ا

 ثیشده است و از ح ینیبشیپ قانونها در آن لیکه تشک ییهادستگاهاست؛  یکارآمد نظارت

بخصوص سازمان  ،ینظارت یبازوها نیاز ا یانتظار اجتماع رونیازا. ستندیکم ن زیعده و عده ن

فعال و مستمر در حوزه  ، حضورکشور ینظارت یهادستگاه سرسلسله عنوانبهکشور  یبازرس

 یبرا یامن هیبه اقتصاد کشور، حاش زنندگانبیگران و آساست تا سوء استفاده شانیتیمأمور

ورود هرچند دیرهنگام سازمان بازرسی نکنند.  دایدر جامعه پ شیطلبانه خواقدامات منفعت

زار خودرو خواهد بر با ،به موضوع گرانی خودرو، تأثیر خود را با فعال شدن مجریان این حوزه

 ینظارت یهاارگان ریو سا یسازمان بازرس، کرد دیعالج واقعه قبل از وقوع با گذاشت، اما

 نی، نه اشونددر موضوعات گوناگون  یمانع از سر باز کردن مفسده اقتصاد ستیبایمکشور 

 .ندیحل آن برآاصالح یا به دنبال  اهسازمان نیسپس ا ،شود جادیا یاکه مفسده

  بر سپاه نيآفر        ویژه خبر ▼

وگو با خبرنگاران کشور در گفت یکشاورز یهاتشکل یمجمع هماهنگ سیرئ یاسد مسعود

 یاز سو یزیربرنامهعدم  لیاست که به دل یدر منطقه کرمان به حد ازیپ دیتول»گفت: 

 152 را ازیپ لویهر ک ییان تعاون روستاسازم کهیدرحالو  دهیرس متیق نیتربه نازل ،دولت

ورود  یتازگبهسپاه کرمان  د،یآیکشاورز هم درنم یهانهیکه پول هز کندیم یداریتومان خر

کشاورزان  اریحمل در اخت یو خودرو هم برا کندیم دیهزار تومان خر را ازیپ لویکرده و هر ک

 منطق چیسپاه ندارند و ه کیتاکت نیا یبرا یسخن مطمئناً ضدانقالب یهاانیجر« .گذاردیم

 یخبر را در کنار اقدامات جهاد نیا اگر. کندینمرا تأیید  یاقدام گونهنیسودمحور ا یاقتصاد

 انو هزار میبگذار روهاادهیپکردن منازل و  یضدعفونمانند  ییکرونا امیدر ا جیسپاه و بس

کرامت هدف سپاه افزایش است که  نیا یبرا ،کندینم یارسانهرا  هاآنکه سپاه  گریمورد د

 .کندیمو به آن افتخار  داندیمملت  ییفدا است. سپاه خود را رانیملت ا



 

 

  

 اخبار ▼

 !؟ تشکر بعالوه غرامت پرداخت

 خودسر افراد 11 سال آذرماه در»: در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت مازنی احمد

 «.شد تخریب انگلیس دولت به متعلق هنری اثر چند و کردند تسخیر را تهران در بریتانیا ارتسف

 برگردانده تهران در بریتانیا سفارت به ترمیم از پس هنری آثار شود اینمی گفته»: داد ادامه وی

 از خودسر ایعده خودسری هزینه تومان میلیارد 27 معادل پوند هزار 922 و ونیلیمکی و شدند

 تالش و خارجه امور وزیر از قدردانی ضمن»: افزود تهران، مردم نماینده «.شد پرداخت مردم جیب

 پرداخت آیا که کنند روشنگری زمینه این در که داریم درخواست دیپلماسی عرصه در ایشان

هرچند حمله به سفارت « است؟ داده رخ اتفاقی چنین منطقی چه با و دارد صحت مبلغی چنین

 در انگلیس سفارت فعال که حضور مطرح شده است حالی سخنان در مورد تأیید نیست، لیکن این

 افتاد اتفاق گذشته سال در آن آخرین که است شده تبدیل معمول روند یک به ایران یهااغتشاش

 از عادی بسیار جلسم نمایندگان و خارجه وزارت ،حالنیبااشد.  منجر سفیر آقای بازداشت به که

 را ایران و گذردینم سفارت در خود هنری اثر چند تخریب از انگلیس اما گذشتند موضوع این کنار

 .کندیم تشکر هم اقدام این بابت خارجه وزارت از مجلس نماینده و کندیم جریمه

 سپاه به دنبال ارسال ماهواره به مدار ژئو

 در نگار اینترنتی مجله با گفتگو در سپاه هوافضای ینیرو فضایی فرمانده جعفرآبادی علی سردار

 انقالب رهبر خیر دعای با که داریم برنامه»: داشت اظهار ی کشورمان،اماهوارهی هابرنامه خصوص

 افزایش را مداری ارتفاع دفاع، وزارت و پاسداران سپاه در دانشمندانمان کمک و عزیزمان مردم و

 مدار یا مداری ارتفاع این»: افزود وی« .برسیم کیلومتری هزار 9۳ مدار به آتی هایسال در و دهیم

 بسیار مدار یک و است تلویزیونی و مخابراتی هایماهواره مختص که است مهم آنجا از ژئو

. هستند ساکن و ثابت شکل به زمینی، ناظر یک به نسبت آن، درها ماهواره که است راهبردی

 حفظ برای ابزاری هم و دارد عایدات کشور برای اقتصادی جنبه از هم مدار این به ماهواره رساندن

: گفت سپاه هوافضای نیروی فضایی فرمانده« .است  ژئو مداری نقاط مثل کشور فضایی هایدارایی

 ساعت بر کیلومتر هزار 27 سرعت معادل کردند، اعالم انقالب رهبر که ثانیه بر متر 7522 سرعت»

 زمین کره دور به دور یک ساعت 1.5 ظرف تواندمی ماهواره ادزی سرعت همین دلیل به و است

 «کنیم. طی دقیقه 2 ظرف را مشهد -تهران مسافت ما یعنی سرعت این بزند؛

 مشکوک تماس يک پرده پشت

 مصطفی با سلمانبن تلفنی تماس پرده پشت درباره آسیا غرب مسائل کارشناس زادههانی حسن

 دولت اینکه برای است ایمقدمه تلفنی تماس این»: داشت ظهارا عراق جدید ریوزنخست الکاظمی

 نوری مثل هاییدولت با گذشته در عربستان که تعاملی گیرد، قرار عربستان اختیار در عراق جدید

 این به عربستان اکنون ولی بود منفی تعامل یک داشت عبدالمهدی عادل و العبادی حیدر المالکی،

 اختیار در را دولت این الکاظمی مصطفی دولت تشکیل ابتدای انهم در باید که رسیده نتیجه

 عراق در ایران نفوذ نهایت در و فراهم را بغداد و ریاض بین گسترده رابطه برقراری زمینه و گرفته

 این عربستان هدف»: افزود عراق، سیاسی آینده برای عربستان اهداف تشریح در وی «.شود کاسته

 وارد عربی گراییقومیت مدار به و شود خارج گراییتشیع و شیعه مدار از الکاظمی دولت که است

 «باشد. داشته تعامل ایران نفوذدوراز به منطقه عرب کشورهای با بتواند تا شود

 ناکارآمد يدولت و متزلزل يهايزيرساخت

 زانو به ترامپ مرگبار نادانی خاطربه که آمریکا مردم برای جهان: »گزارش دادتایمز  نیویورک

 آمریکا. میردمی کرونا به ابتال اثر در آمریکایی یک ثانیه 11 هر .کندمی تأسف احساس اند،درآمده

. هستند آمریکا جهان در مبتالیان درصد 99 اما داده جای خود در را جهان جمعیت درصد 5

 اکارآمدن دولتی و متزلزل هایزیرساخت که بود کشورهایی مشابه کرونا شیوع به آمریکا واکنش

 به کرد،می تولید جنگی هواپیمای 3 ساعت هر در دوم جهانی جنگ اوج در که کشوری .دارند

 را خود وجهه هرگز آمریکا آیا .است عاجز کرونا تست ابزار یا ماسک تولید از که رسیده جایی

 ورجمه رئیس این رهبری به اعتمادی جهان از ایعمده بخش. خیر مدتی تا کرد؟ خواهد بازیابی

 «.آمدید خوش ما کابوس به. دارند را احساس همین نیز آمریکا مردم. ندارند

 کوتاه اخبار ▼

 های مشکوک در عراق/آفريني مجدد دستالتهاب ◄

 ،گذردیم عراق دولت تشکیل از ساعت چند تنها کهیدرحال

 .هستند عراق در مجدد هایآشوب دنبال به مشکوک یهادست

 بزرگ هایشهر در معترض هاده هک نوشت «نیوز السومریه»

 داسف» آنچه علیه هاخیابان در حضور با عراق جنوبی هایاستان

 وخیم اوضاع و هامقام نبودن پاسخگو قدرت، در «سرقت و

 برخی دیگر سوی از .کردند تظاهرات است، شده عنوان زندگی

 چند دفاتر کوت، شهر در معترضان که بود آن از حاکی هاخبر

 این .زدند آتش را واسط استان هایمقام از یکی هخان و حزب

 و هامیدان در نسبی آرامشماهه سه دوره یک از پس هااعتراض

 .است شده آغاز عراق جنوبی و مرکزی مناطق هایخیابان

 نویقلعه مهدی /کشور جهان هشت به کيت صادرات ◄

: گفت ؛فناوری و علمی معاونت المللیبین تعامالت مرکز رئیس

 ارسال کشورها سایر به داخل تولید تشخیصی هایکیت مونهن»

 دنیا در را هاکیت این بازار موانع، برخی رفع صورت در و شده

 قطر، ،ارمنستان ،نیجریه هند، کشورهای .دهیممی توسعه

 صادراتی مقاصد دیگر از پاکستان و سوریه، فیلیپین گرجستان،

گفتنی  .«هستند آلمان از پس ایرانی کرونای تشخیص هایکیت

کشور جهان درخواست کیت تشخیص از ایران  ۳2است؛ تاکنون 

 .اندداشته

 منطقه عمومی روابط دچار حادثه شد/ کنارکشناور  ◄

: ی، اعالم کرداهیاطالعبندرعباس با صدور  دریایی یکم

 از تعدادی دریایی تمرین حین در گذشته روز بعدازظهر»

 کنارک سبک پشتیبانی ورشنا ارتش، دریایی نیروی شناورهای

 نیز تعدادی و محرز نفر یک شهادت تاکنون که شد حادثه دچار

 کارشناسان دقیق بررسی دست در حادثه اند. ابعادشده مجروح

 «است. فنی

 خبر برگزاری ی واقعيت/سازوارونه باهدفخبرپراکني  ◄

 سایبری حمله با ارتباط در رژیم صهیونیستی در محرمانه نشست

 قرار ضدانقالب یهارسانه توجه مورد شهری، آب شبکه به ایران

 در حمله این صهیونیستی یهارسانه ادعای طبق .است گرفته

 رسانه .است گرفته صورت امسال اردیبهشت روزهای نخستین

 حمله مدعی گذشته هفتهشنبه پنج نیوز نیز فاکس آمریکایی

 با شهری رژیم صهیونیستی آب تأسیسات به ایران هکرهای

 برای دروغ خبر این .بود شده آمریکایی سرورهای از استفاده

 ایران بشری حقوق رفتارهای از جهان عمومی افکار سازی ادراک

 روز آستانه در مسئله مظلومیت جلوه دادن با هدف وارونه و

 .شودیم ارزیابی قدس،

 /ميشويمتي خارج پيکانيزم ماشه فعال شود، از انم ◄

های گزینه ملی مجلس با بیان اینکه ایرانرئیس کمیسیون امنیت 

زیادی در برابر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام برای فعال 

های ایران در برابر کردن مکانیزم ماشه دارد، یکی از گزینه

 .است "تیپیان"های طرف غربی برجام، خروج از بدعهدی


