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 کايو امر رانيا یاندازمچ         روز حرف▼ 

 یهاتشكلبا ديروزشان  یريتصو داريدر د یمعظم رهبر مقام

امروز  یاسالم یجمهور»كه نكته اشاره فرمودند  نيبه ا يیدانشجو

 کياست؛  یدر سطح جهان یميو عظ عيوس مبارزه کيطرف 

 کياست،  یاسالم یطرف آن، نظام جمهور کيكه  یجد مبارزه

در همه  ميعظ نبرد نيا« كفر و ظلم و استكبار است. طرف جبهه

 قطعاًوجود دارد و  یارسانهو  یاقتصاد ،ینظام ،یاسيس یهاحوزه

 رانيا یاسالم یجمهور بينص نهيزم نيدر ا یشماریب یهایروزيپ

 شده است.

مكعب  یبر مبنا یاسالم یجمهور تيموقعاگر  -5 :يليتحل نکات

ممكن نگريسته شود،  "ديو تهد فرصت نقاط ضعف، نقاط قوت،"

كار  یدر ابتدا ،یو نقاط ضعف درون یرونيب داتيتهد دنياست با د

 یرا برا هانهيهز نيا یكه چرا انقالب اسالم ديايب شيپ سؤال نيا

؛ دهدیمسخت قرار  طيو كشور را در شرا پردازدیم كايمقابله با آمر

 دهيد یرونيب یهافرصتنقاط قوت در درون كشور و  كهیهنگاماما 

درست در  یمبنا نيكه ا شودیمحاصل  جهينت نيا شودیم

 یرينظیب یهافرصت ،با دشمنان مثلبهمقابلهو  یخارج استيس

كه  یبا توجه به نقاط قوت قطعاًو كشور به دست آورده است  یبرا

 نياز ا شتريو دستاوردها ب جينتا شدیمتوجه  هاآناگر به  ميدار

موفق  اتيعمل کيسپاه پاسداران  امسال بهشتيسوم ارد -۲ بود.

به انجام رساند كه قامت  یجهان یدر رتبه باال یو نظام یعلم

در  تيموفق نيا ؛ملل جهان برافراشته كرد انياستوار كشور را در م

 یزبدگ دشمن، یاطالعات بيفر ،هاميتحربر  یروزيپ ،درون خود

از  گريبعد د کي دهندهنشانو را دارد  یزدنمثالو استقامت  یعلم

كه  مخابره شدگذشته  یروزها در -8 .است كايبر آمر رانيا یروزيپ

انتقال را به سمت ونزوئال  ليو گازوئ نيمحموله بنز 1 رانيا

 ،ناوگان نيا ريهراس در مس جاديا یبرا زين كاي، آمردهدیم

خود را فعال  یهشدار نظام ستميو س پهپاد ،یجنگ یهایكشت

 نيداد است كه در ارخ نيخواهد افتاد ااتفاق  آنچهاست، اما كرده 

و پرچم  نفساعتمادبهچون با  یاسالم یجمهور ،یاندازمسابقه مچ

 ینيريخواهد شد و ش روزيبرافراشته وارد معركه شده است، هم پ

 .خواهد نشستكام همه  بر یروزيپ نيا

 یاسالم رانيابا  كايآمرنيز  گريد واردماگر در : یراهبرد نکته

موضوع را  نيا ؛ديخواب خواهد كايمچ آمر حتماً ،كند یاندازمچ

 شكدهياند مثالً ؛اندكرده اعترافهم بارها  يیكايآمر یهاشكدهياند

با پرتاب موشک قاصد و ماهواره نور قواعد  رانيا"واشنگتن نوشته است:

باعث شده  رانيملت ا یهاتيموفق نيا ."داد رييرا به نفع خود تغ یباز

كار آمدن  یبا رو قطعاًمظلوم جهان به آن ببالند و  یهاملتاست كه 

 خواهد شد.نيز  شتريب هاتيموفق نيا یاللهحزبدولت جوان 

 هاگزارشي برای اثبات ناکارآمدی                 روزگزارش ▼

و تفحص از عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز پس از حدود سه سال انتظار،  قيگزارش تحق

 51 یهاسال در هادستگاهعملكرد  یگزارش به بررس نيدر مجلس قرائت شد. ا ماهبهشتيارد ۲8

 در مبارزه با قاچاق كاال و ارز پرداخته است. 59و 

 یهاتشكلاز  یگزارش در مجلس، جمع نيهرچند پس از قرائت ا -5 :یخبر هایگزاره

به انتقاد از آن پرداخته و اعالم كردند كه  ه،يقوه قضائ سيبه رئ یانامهدر  یو صنف يیدانشجو

گزارش و  یكارقرائت كرد، هم با دست ميل و نسا کياز  شيب ريمجلس گزارش را هم با تأخ

گزارش  حالنيبااقرائت نكرد؛ نيز از آن را  يیهاو هم بخش هكرد فيآن را تضع ،يیهایحذف بخش

بر اساس گزارش  -۲ است. یتوجهقابلنكات  ی( حاونيقرائت شده )به قول منتقد مهينصفه و ن

درصد از  51. حدود رديگیمكشور صورت  یرسم یقاچاق از مباد یدرصد شگردها 51مجلس، 

 ليدرصد واردات كشور را تشك 81از  شي. حجم قاچاق بابديیمراه  یقاچاق به بازار داخل یكاالها

با اشاره به  نيگزارش همچن نيدرصد است. ا 0قاچاق تنها حدود  اتيكشف كهیدرحال، دهدیم

 9۲فقط  ف،يتكال نياز ا» و ارز، آورده است: دستگاه در مبارزه با قاچاق كاال ۲9 یقانون فيتكل ۲۲8

 انيكه از م« ناقص انجام شده است. طوربه ايانجام نشده  اي فيتكال گريانجام شده است و د فيتكل

نظر قوه  ريو ز یدولت یهادستگاه، اندداشتهحوزه  نيدر ا یترفيضعكه عملكرد  یدستگاه 5۲

 ،یتيامن ،یاقتصاد یهاانيزو  ضرر -8اند. كوتاهی در انجام وظايف را داشته نيشتريب هيمجر

قاچاق بر كشور را  یبياثر تخر نيتركماما ؛ است شماربیقاچاق بر كشورمان  یو اجتماع یفرهنگ

به كشور در بخش  یقاچاق ورود نيشتريب»؛ گويدمیكه  ديشن دولت  یاز زبان سخنگو توانیم

است و تنها در دو بخش كفش و  وو قطعات خودر یخانگلوازمو  شيكفش و پوشاک، لوازم آرا

 «گرفته است هایرانيشغل را از ا ونيليمکي تيظرف ،پوشاک

انداختن  ؛ بنابراينستين یمسبوق به سابقه است و محصول دولت كنون یقاچاق امر :يليتحل گزاره

گزارش مجلس، وزنه  بر اساساست؛ اما  یاشتباه امر مستقربر گردن دولت  رهايتقص یتمام

كار نبودن  یاز رو یحاك نيو ا كندیم ینيدر كفه دولت سنگ فيو عمل نكردن به وظا یناكارآمد

خود را ملزم بر انجام  یكه مسئول یتا زمان گريدعبارتبهاست.  یكارآمد، دلسوز و مردم رانيمد

 انتظار كاهش آمار قاچاق در كشور را داشت. ديكاسه و نبا نيآش است و هم نينداند، هم فيوظا

 خواهد بود دردناک دريايي دزدی هرگونه به ايران پاسخ       ویژه خبر ▼

 مواجهه آمريكايی سياسی و نظامی یهاواكنش با التين آمريكای به ايران گازوئيل و بنزين انتقال

 يیآمريكا قاماتم به راخود  شديد هشدار كشورمان خارجه وزارتدر همين زمينه . است شده

 به سوخت انتقال حال در كه ايرانی كشنفت سوی به آمريكا ارتش جنگی ناو 0 عزاما .است رسانده

 را مثلبهمقابله و تند هایواكنش تواندمی آن به آمريكايی طرف تعدی احتمال وجود و ونزوئالست

 در انگليس دريايی نيروی توسط ايرانی كشنفت توقيف تجربه. باشد داشته بر در ايران سوی از

 توقيف در ايرانی طرف مثلبهمقابله با كه گذشته سال تيرماه سيزدهم در الطارقجبل منطقه

 همچنين و يیآمريكا هاوک گلوبال متجاوز پهپاد دادن قرار هدف شد، همراه بريتانيايی كشتی

 كشورمان مرزی یهاآب به كه آمريكايی ناو با پاسداران سپاه جنگی هایقايق اخير رويارويی

 اسالمی جمهوریرويارويی با  دشمن در یهاتجربه مصاديق ازجمله توانمی را بود نزديک شده

 مانع ايجاد و ايران با تجارت امنيت انداختن خطر به برای آمريكايی طرف تالش، حالنيباا .دانست

 برای جديد آوردگاهی توانمی را ونزوئال و ايران ميان مبادالت قبيل از مراوداتی گيریشكل راه در

 الگوهايی تثبيت برای ايران تالش يقيناً. آورد شمار به كشورمان ملی امنيت و منافع از صيانت

 برای عملی گامی مثابهبه است، داشته ونزوئال با اخير هایماه در كه مبادالتی مصداق مشابه

 .بود خواهد ندارند، آمريكا هایتحريم از پيروی به تمايلی كه هايیدولت ساير با روابط پيشبرد



 

 

  

 اخبار ▼

 بانکي بدهکار يک به کشور سرمايه واگذاری بر اصرار

 رويه از انتقاد به فارسخبرگزاری  با وگوگفت در يازدهم مجلس منتخب نادران الياس

 خاطر به مردم كه روزهايی در»: داشت اظهار توسط پرداخت و هاشركت برخی واگذاری

 معيشت از دفاع در بايد دولت و هستند بانيگربهدست معيشتی مشكالت با كرونا بحران

 قراردادهای از حمايت جمهورسيرئ دغدغه كه رسدیم خبر متأسفانه شود؛ عمل وارد مردم

 یرأ داوری ئتيه تا بياوريد فشار اينكه بجای روحانی آقای. است یسازیخصوص دارمسئله

 احقاق برای بايد بگيرد؛ پس را مغان پروریدام و صنعت و كشت ملی شركت واگذاری ابطال

: افزود اين كارشناس اقتصادی «.بياوريد فشار عمومی اموال تاراج از جلوگيری و مردم حقوق

 و عيان قدرآن ماجرا و روبروست متعدد اشكاالت با مغان دشت شركت واگذاری متأسفانه»

 با است قرار ظاهراً اما ،است داده واگذاری اين ابطال به یرأ داوری ئتيه كه است واضح

 نيتربزرگ شركت اين اينكه به اشاره با نادران «.شود گرفته پس یرأ اين دولتمردان فشار

: دهدیم ادامه است،كشور  صنعت و كشت مجتمع ترينوسيع و خاورميانه اقتصادی بنگاه

 او بدهی ميزان كه كردند واگذار بانكی بدهكار يک به غيرعادی شرايط يک بارا  شركت اين»

 بانكی بدهی با. كندیم پرداخت شركت اين خريد بابت كه است پولی از بيش بانكی نظامبه

 سرمايه تاراج اين! كنندیم پرداخت را اقساطش آن سود با و كنندیم تصاحب را ملت سرمايه

 «نيست؟ ملی

 ؟!ندارند سهمي دولت در طلباناصالح

 :گفت آرمان روزنامه با مصاحبه در ششم مجلس طلباصالح نماينده «قوامی ناصر سيد»

 دولت در طلباناصالح دولت، از طلباناصالح حمايت صرفبه بگويند اصولگرايان شايد»

 به خاطری تعلق نيز وزرا و نيست طلباصالح دولت واقعاً اما ،كرديم حمايت ما بله. مؤثرند

 افراد اين پيشينه هستند؟ طلباصالح ارتباطات وزير جهرمی آقای (!)!!ندارند اصالحات جريان

 عامل نيز بخشداران و استانداران حتی گفتم كه طورهمان. است مشخص هاآن كاركرد و

 تعداد داند كهاصالحات را مجزا از دولت میقوامی در حالی  .«نيستند طلباناصالح

 بودند 33 سال در موسوی انتخاباتی ستاد ارشد اعضای از دولت كابينه اعضای از یتوجهقابل

. اندداشته اختيار در را دولت كليدی یهاپست تمامینيز  اخير سال هفت در طلباناصالحو 

 را پايتخت شهرداری و شهر شورای همچنين و دهم مجلس از یتوجهقابل بخش طيف اين

 اكثريت ،5۲ سال همانند ،59 سال در روحانی مجدد انتخاب از پس. داشت اختيار در نيز

 ،جمهورسيرئ اول معاون ؛گرفت قرار طلباناصالح اختيار در كليدی یهاپست و كابينه مطلق

 شهرسازی، و راه وزير مركزی، بانک رئيس كار، وزير اقتصاد، وزير خارجه، وزير نفت، وزير

 .هستند طلباصالح شده شناخته فعالين از همگی ...و وبودجهبرنامه سازمان رئيس

 رهبر انقالبحاج قاسم با  یوگواز گفت یاخاطره

خود با رهبر  یوگواز گفت یابا اشاره به خاطره یمانيحاج قاسم سل ديسپهبد شه سردار

 ا،يآقا مرا صدا زدند و اشاره كردند كه جلو ب بارکي» كند؛ینقل م نيخاطره را چن نيانقالب، ا

بود، باز كردند و عكس چند تن از شهدا را  دستانشانرا كه در  یرفتم، كتاب کينزد یوقت

ها، عكس خودم از عكس یكي. نيالدنيز ديو شه یباقر ديشه ،یباكر دينشان من دادند؛ شه

 كه نيدارد؟ من هم از ا یها چه مطابقتعكس هيبه من گفتند كه عكس شما با بق آقا بود.

خود  فيوظا هاآن فرمودند آقا .ميو سال بود بود، عرض كردم ما هم سن ميعكس دوران جوان

 بساچهكه  یو كار ديو باش ديبود كه شما بمان نيرا انجام دادند و رفتند. مصلحت خداوند بر ا

كار را انجام  نيا خواهدیم یچه كس د،ي. اگر شما نباشديهاست، انجام دهتر از كار آنسخت

خورد و آرزوی را می شهيدش هايش غبطه جاماندن از ياراندائماً در گفتهحاج قاسم « دهد؟

. خدمات صادقانه او در دوران بعد از جنگ تحميلی موجب برآورده كردمیخدا را  شهادت از

 .او به جمع يارانش پيوستدر نهايت شدن اين آرزو شد و 

 کوتاه اخبار ▼

 هماهنگی شورای مقامقائم /!قدس روز ويژه سخنران ◄

خبر از سخنرانی رهبر انقالب در روز قدس  اسالمی تبليغات

 از حداكثری یمندبهره منظوربه» :امسال داد و اظهار داشت

 عنوان تحت ديگری مراسم كشور جای هيچ در ،معظم له بيانات

 مراسم برگزاری امكان امسال. داشت نخواهيم قدس روز

 .نيست فراهم كرونا شيوع به خاطر يیمايپراه گسترده

 مبارزه ستاد سخنگوی /!قاچاق يعني شناسه، بدون کاالی ◄

كردن دار شدن شناسهبا اعالم اجرايی  ارز و كاال قاچاق با

 تاكنون 59 سال از» توليدی كشور، اظهار داشت: یخانگلوازم

 و بوده شناسه داشتن به ملزم توليدی يا وارداتی كاالی هر

 كاالی باشد، شناسه بدون بازار، در كااليی اكنون اگر بيترتنيابه

 ،با اجرای طرح شاپرک نيازاشيپگفتنی است؛ تا « .است قاچاق

شده بود، اما در دولت تفكيک از هم كاالهای توليدی و وارداتی 

پاک شد  مسئلهصورتاين طرح،  اصالح نواقصی یجابهيازدهم 

با گسترش عرضه محصوالت  كهنياو اين طرح بر زمين خورد تا 

در پی اجرای اين  مجدداً دولت ،در بازار وارداتی )عمدتاً قاچاق(

تا بلكه حمايتی از توليد داخلی  برآمده استگذاری تفكيک

 صورت گيرد.

 /هاسعودی توقيف در همچنان ييمن حامل کشتي 88 ◄

 ۲۲ سعودی متجاوز ائتالف كرد اعالم يمن دولت مقام يک

 بندر در را يمن غذايی مواد و نفتی مشتقات حامل كشتی

 كرد اعالم يمنی مقام اين .است داشته نگه توقيف در جيزان

 بنزين، تن ميليون نيم از بيش حامل توقيفی هایكشتی

 5 و آرد تن هزار 54 و گاز تن هزار 3 از بيش و مازت و ديزل

 .هستند برنج تن هزار

تهران در  منتخب /ميالملّه باشليوک دي: بابافيقال ◄

 نيا ميدار هك یكار ما و تعهد»اظهار داشت:  ازدهميمجلس 

 یهمه مردم را در اقص یهاخواستهو  ميالمله باشلياست كه وك

 مسئله كرديرو ديبا .ميكن یندگينما یدرستبهنقاط كشور 

حل مشكالت كشور داشته  یمختلف برا یهاحوزهرا در  یمحور

پس از  یكي حتماً مينگرش به مسائل نگاه كن نياگر با ا .ميباش

 «كرد. ميحوزه اقتصاد را باز خواه یهاگره یگريد

 دو و سناتور دو /!گرجستان در ايران یهاميتحر نقض ◄

 و خارجه وزيران به اینامه در آمريكا نمايندگان مجلس عضو

 هشدار گرجستان در يرانا هایتحريم نقض درباره داری،خزانه

 هدفی» ايران برای گرجستان اندشده مدعی هاآن .دادند

 .است بوده آمريكا هایتحريم زدن دور برای «آلايده

 اقليت رئيس "شومر چاک" /❗ترامپ شترمرغي رفتار ◄

 مانند كرونا بحران در ترامپ رفتار: آمريكا سنای در هادموكرات

 در كه بگويد هايیداستان دارد دوست فقط او !است «شترمرغ»

 !دهدمی بودن مهم حس وی به هاآن بيان لحظه


