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  سیم بهتر است یا بترسانیمبتر    روز حرف ▼

ماه مبارك پایان اولین جلسه قرآنی در  انقالبمعظم  رهبر

 انیب نمسئوالمردم و  يرا برا يا مانهیحک يها هیتوص رمضان

و  دنینهراس بهشان  ي از سخناندر فراز شانیفرمودند، ا

تأکید کردند و از قول قرآن کریم در مقابل دشمن  یستادگیا

 ،کنند یمشما دارند توطئه  هیعل آمدند گفتند«: رمودندف

ه که ن دیفرما یمقرآن . ترساندند یم] مسلمانان را[ .دیبترس

متعال را عبادت  يخدا د؛یاز من بترس د،ینترس آنهااز  ر،یخ

و  دیستیدر مقابل دشمن محکم با د،یاعتماد به خدا بکن د،یبکن

 تیجمله حکا نیا تیاهم ».دیدشمن را به عقب بران توانید می

و  تیمصون يدر پرتو یاز آن دارد که عزت و ذلت جامعه اسالم

  .در مقابل دشمنان است یستادگیا

مردم  انیترس در م جادیا يبرا دشمن :یلیتحل هاي گزاره

 ـ1 :گیرد میبهره  یگوناگون هاي روشکشورمان از ابزارها و 

مترجم  همواره یدر جامعه اسالم عنصر سست يروهایافراد و ن

و  یمنافع خود بر منافع مل حیرجبا تو  اند بودهدشمن  داتیتهد

 بر عهده يهمواره در بزرگ کردن دشمن نقش بارز یاسالم

با چهار شخص  :ندیفرما یم) ع( است که امام باقر رو ازاین دارند؛

 نیا در .گو دروغ، ترسو و لیاحمق، بخ: نکن یو دوست رتمعاش

سرانجام همراهی با آنان  د که دارن  ی وجودیروهاین  فیط 

خود را  ظاهر  در اي جز شکست به همراه ندارد و نتیجه

و  رعب يفضا اما با ایجاد ،کنند معرفی میملت  رخواهیخ

 گرید یکی ـ 2. کنند زندگی آنها را تهدید میدر جامعه  وحشت

 ها رسانه یجامعه اسالم رعب و ترس در جادیا ياز ابزارها

نقش  يمجاز يفضا یگستردگ سببروز به که البته ام هستند

 يها سال در ها رسانه نیا .از گذشته است شتریب ها رسانه نیا

 هیعل کایآمر داتیگذشته بارها مردم کشورمان را از تهد

 غیتبل يا گونه  به آنها ياوهاو با آمدن ن اند ترساندهکشورمان 

و  استنمانده  رانیزنده ماندن در ا يبرا یراه ایکه گو اند کرده

  .اند شان هم سکوت کرده در هنگام رفتن

اي امکان حیات و رشد و  شک جامعه بی: يراهبرد نکته

بالندگی را خواهد داشت که سر پیش دشمن خم نکند و 

سپاه  امروز. روحیه شجاعت و استقامت در آن جاري باشد

و مقاومت در مقابل  یستادگیا پاسداران سردمدار شجاعت،

 ها عرصهده است که سپاه در همه یا نیو با هم دشمنان است

خود دشمنان را به  يو با کارها شود یمفعاالنه و شجاعانه وارد 

، م شجاعانه سپاه در پرتاب ماهوارهاقدا .کند یمانفعال وادار 

هاي نظامی  نمایان شدن بخش دیگري از توانمنديموجب 

 یاست معن نیو هم شد اندشمنبیشتر در دل هراس کشور و 

 نهیزم نیدر ا رهبر معظم انقالب .اهللا و عدوکم به عدو ترهبون

شما، حرکت شما  تیوضعحضور شما،  ستیبا« :ندیفرما یمهم 

  ».باشد که دشمن را دچار رعب کند يجور

  

  

  

  
  

  

  
  

  !دولت چه کرده است؟                      روزگزارش ▼

 زیآنان را ن شتیاد و معمردم، بخش اقتص یکرونا عالوه بر سالمت روسیو وعیروزها ش نیا

و  رانیاز مد یانتظار عموم یطیشرا نیاست که در چن یعیطب. هدف قرار داده است

است که  نیا سؤال. ابدی شیکشور افزا ییقوه اجرا عنوان بهخصوص از دولت ه ب ن،مسئوال

  انجام داده است؟ یچه اقدامات یمطالبات عموم نیدولت در پاسخ به ا

 یستاد مل لیبر تشک یبهداشت مبن ریبه وز يجمهور سیدستور رئ ـ 1 :يخبر يها گزاره

 نیا وعیش هیاول يدر روزها یاقدام دولت نیاول ریماه سال اخ اسفند 4مبارزه با کرونا در 

و  تیستاد مسئول نیا. انجام گرفت ییدوران کرونا تیریمد يمنحوس بود که برا روسیو

 هیدر کشور، ته ها یلیاعالم تعط ،یکیافتر و یاجتماع يها تیتام اعمال محدود اریاخت

را بر ... بازارها و ي،اماکن اقتصاد ییوکار و بازگشا کسب يها طیمح یبهداشت يها پروتکل

کرونا در کشور را  يمنسجم خود توانسته است هم آمار صعود تیریعهده دارد و تاکنون با مد

 ییساند و هم با بازگشابر کشوردر  انیکاهش مبتال میمال بیو آن را به ش کندمتوقف 

  به میتصم ـ 2 .و کسبه بکاهد انیبر سفره بازار ياقتصاد یاز اثرات منف يهوشمند مراکز تجار

 يوکارها کسب يها الحسنه عموم مردم و اقساط وام قرض التیماهه تسه  موقع امهال سه

بود که  ماه اسفند يها مهیندولت در ستاد مبارزه با کرونا در  میتصم گریاز کرونا د دهید انیز

و  بیتصو ـ 3 .جامعه داشته است ياقتصاد يها بیآسدر کاهش  یملموس ریبه نوبه خود تأث

دیدگان از  و آسیب به سرپرستان خانوار یتومان ونیلیمتا دو   کی الحسنه قرضپرداخت وام 

  .است ییدولت در دوران کرونا ياقتصاد ماتیتصم گریاز د کرونا

است که  یاز اقدامات شیاز دولت ب یانتظارات عموم ییدوره کرونا هرچند در :یلیتحل نکته

که  ینکته اذعان داشت که دولت با همه خدمات نیبه ا دیبا کنتاکنون انجام گرفته است؛ ل

 عنوان بهروزها باشد، خود  نیآنان در ا ریشهروندان ارائه دهد و دستگ يبرا دیو با تواند یم

 متیق سابقه یباست؛ دولت با کاهش  ییضرر از اوضاع کرونامت یرانیسرپرست خانواده بزرگ ا

 رانیا يمراودات تجار .بخش مواجه است نیخود از ا يدرآمدها دنینفت و به صفر رس

 یصادرات يکرونا با اختالل مواجه شده و مرزها وعیش لیجهان، به دل يکشورها ریهمچون سا

. شود یمکشور  يارز يدرآمدها موجب کاهش درازمدتدر  نیسابق را ندارند و ا تیفعال

 یامور بانک ،يخدمات شهر ،یدرمان ،یبهداشت يها بخشدولت در  ییکرونا يها نهیهز شیافزا

 طیاست که هم مردم و هم دولت متضرر شرا نیا تیواقع. است گریمسائل د ازجمله... و

  .دولت و مردم ضرورت دارد یگاناز آن همت هم رفت برون يو برا اند شده ییکرونا

 کند هدایت می را »فطرس« نور ماهواره             ویژه خبر ▼

 اي آینده در »فطرس« پهپاد شدن عملیاتی از سپاه زمینی نیروي پهپادي یگان فرمانده

 ابهام از اي هاله در پهپاد این انبوه تولید وضعیت این، از پیش .داد خبر نیرو این در نزدیک

 سیستم در اي ماهواره امکانات نیازمند باال پروازي ارتفاع و برد دلیل به پهپاد این. داشت قرار

 تجهیزات به مربوط برآمدگی با فطرس پهپاد از رونمایی از پس .است خود پروازي هدایت

 مسلح نیروهاي در نظامی ماهواره نبود دلیل به خارجی کارشناسان برخی اي، ماهواره ارتباط

 نظامی ماهواره غافلگیرانه و ناگهانی شلیک .را مسخره کردند پهپادي چنین ساخت ایران،

به  بلند برد در را پهپادها کنترل توانایی تهران است شده موجب فضا به سپاه از سوي ایران

 داراي و دارد رزمیـ  شناسایی تیمأمور که است ایرانی پهپاد نیتر بزرگ فطرس .بیاورد دست

 .است ساعت 30 يپرواز مداومت و کیلومتر دو هزار برد



 

 

   

  اخبار ▼

 فرستاد؟ جهان به پیامی چه ایران

 امنیتی مقامات زمین، مدار در آن گرفتن قرار و »نور« ماهواره موفق پرتاب از پس روز چند

 روزنامه نوشته به .کردند اعتراف عرصه این در ایران موفقیت به صهیونیستی رژیم يوافضاه

 باره نیا در نبود، نامش افشاي به یلما کهرژیم صهیونیستی  امنیتی مقام یک »هاآرتص« 

 ویژه  به و ی،طورکل به ایران فضایی برنامه براي مهم يدستاوردواقع  در پرتاب این«: گفت

 با پرتاب که بوده واقعیت این نیز آن نتیجه ترین مهم و بود کشور این مسلح نیروهاي براي

 صهیونیستی رژیم موشکی یعصنا پدر عنوان به وي از که »رابین یوزي« ».نشد مواجه شکست

 یک در ماهواره خود و ماهواره پرتابگر«: شد مدعی هاآرتص با گوو گفت در نیز شود می یاد

 پرتاب آماده مرحله این از پس و شده گذاري سوخت و مونتاژ افقی صورت به زیرزمینی پناهگاه

 هاي ماهواره پرتاب جدید هاي روش توسعه به منظور آزمایشی پرتاب این که معتقدم. بود

 وجود با که کرد ارسال این بر مبنی قدرتمند  پیامی ایران است معتقد رابین .است نظامی

 .استکرده  ینظام ماهواره یک اندازي راه به اقدام ،نفس اعتمادبه با کرونا، بحران با مواجهه

اورد دست کی ران،یکرد که اقدام ا دیتأک »رهیالجز«وگو با  در گفتنیز »روتش يد دیوید«

 ینظام تیماهواره آخر، ماه نیکشور چهار ماهواره دارد و ا نیآن است و اکنون ا يمهم برا

را   یامیقصد دارد پ رانیاشاره کرد که ا  مطلب نیبه ا هم »جودت بهجت« پروفسور .دارد

خود  شرفتیکرونا، قادر است روند پ روسیو وعیو ش ها میبا وجود تحر نکهیبر ا یبرساند مبن

  .را بهبود بخشد اش یو امکانات نظام دهدمه را ادا

  طلبان گذاري اصالح دعواي قدرت در شوراي سیاست

از  »الري موسوي«گیري  کناره دالیلدر گزارشی  طلبان وابسته به اصالح »خبرآنالین«سایت 

اي  موسوي الري در نامه هرچند«: و نوشت را تحلیل کرد طلبان اصالح يگذار استیسشوراي 

 اما ؛کرد معرفی جسمانی ضعف و مشکالت را خود يریگ کناره دلیل 		ف نوشته بودکه به عار

داد که ماجراي استعفاي  می کرده بود و این نشان  ن اصالحات صحبتجریا در بازنگري درباره

توان تصور  حاال می .هاي اخیر نباشد ارتباط با انتقادات و دلخوري الري چندان هم بی موسوي

 يریگ کنارهدر همان آغاز کار و  آنهاقادات تند برخی سیاسیون و جدا شدن کرد که بعد از انت

به بهانه باز شدن راه براي حضور دیگران و ... فرادي مانند مرعشی، مصطفی معین وا

 عالی شوراي مصرف  خیتار پایان با ارتباط بی تواند نمی الري موسوي استعفاي	حاال

عبداهللا « ».ه انتقادات به او کم نیست، باشدعارفی ک از گرفتن فاصله و گذاري سیاست

با این ساختار و ماهیت و  يگذار استیسعمر شوراي «: در همین رابطه گفته بود »ناصري

 ».در محتوا کار این شورا تمام است کنم هم در شکل و هم می دیتأکمدیریت تمام شد؛ 

 »محمدرضا عارف«نیز در واکنش به انتقاداتی که از عملکرد شخص » یلوحریممحمود «

مدیریت جریان  رأسدر پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست  ،وجود دارد طلبان اصالحمیان 

  »باشد؟ همیشه عارف آقاي که خوردیم قسم ما مگر ،چرا«	:دیگو یم ؟کند رییتغاصالحات 

  کاهش امنیت ناوهاي آمریکایی در منطقه

هـا   ارسال یادداشتی براي اخبار و تحلیـل  سی نیروي دریایی سپاه باامعاون سی »احمد بنافی«

 ،يریتنگس اداریتوسط در يلومتریک 700به موشک کروز با برد  رانیا یابیدست عالما«: نوشت

. کند یم ریانکارناپذ قتیحق کیرا متوجه  ییکایآمر يها ستیسپاه ترور ییایدر يرویفرمانده ن

 تیـ به منزله کاهش امن يتوانمند نیبه ا یابیکه دست دانند یخوب م ییکایآمر يها ستیترور

در دوران اختفـا   کردند یکه فکر م ییدر جا آنها خواهد بود، خصوصاً يبرا داتیتهد شیو افزا

 شیبـا افـزا   نـده یدستاورد و توسعه برد آن در آ نیا. خارجند یاسالم ياز کمند جمهور گرید

. همراه خواهد بود هترانیسرخ و مد يایتا در یدر منطقه حت یاسالم يجمهور يعمق راهبرد

و  ایـ در گـر ید دهـد  ینشـان مـ   ییو فضا ییایدر حوزه در هسپا دیجد ياز دستاوردها ییرونما

ـ ا. از منطقـه امـن نخواهـد بـود     يا نقطـه  چیدشـمن در هـ   ساتیسأناوها و ت يآسمان برا  نی

 سـت ا یزمان ریدوران بزن در رو د. دستاوردها آنها را تا سرحد مرگ به هراس خواهد انداخت

  ».است دهیرس انیکه به پا

 کوتاه اخبار ▼

 اظهارات /هاي معاند شد اظهاراتی که سوژه رسانه ◄

 از بسیاري آشنایی عدمباره در »آقاتهرانی«االسالم  حجت

مورد  مجلس، در رایج اصطالحات با یازدهم مجلس منتخبان

 عدم به اشاره با وي .است گرفته قرار معاند هاي رسانه توجه

 چون اصطالحاتی با آینده مجلس منتخبان از يبسیار آشنایی

 هاي آموزش ارائه از الیحه، و طرح فراکسیون، کمیسیون،

 يساز آماده براي منتخبان این به skyroom طریق از مجازي

  .داده بود خبر مجلس در حضور

با رسیدن «: نوشت »کیهان« /تدابیر متناقض کرونایی ◄

ها و بقاع متبرکه  رمبازگشایی مساجد و ح ،مبارك رمضانماه 

البته با رعایت کامل اصول بهداشتی و اجراي  ،کشور

به یک خواسته مهم و مورد انتظار  ،هاي موجود دستورالعمل

هایی از بسته  تاکنون زمزمه .مردم کشورمان تبدیل شده است

اردیبهشت به  15هاي مطهر تا حداقل  ماندن مساجد و حرم

شود  مطرح می مردم اما این سؤال در بین ؛رسد گوش می

ها و بسیاري از  چطور حضور مردم در پاساژها یا بوستان		که

اما  ،بالمانع است ،موارد دیگر که این روزها شاهد آن هستیم

اند  اماکن متبرکه و مساجد که سهم کمی در شیوع کرونا داشته

و با رعایت اصول و موازین بهداشتی از بسیاري از اماکن دیگر 

  »!باید همچنان بسته بمانند؟ ،ستندتر ه قابل کنترل

کنگ  هنگ/ شکست کرونا يبرا ها یکنگ حل هنگ راه ◄

 .داردکرونا  يماریب ها را در برخورد با  سابقه نیاز بهتر یکی

را دانلود  stayHomeweSafe شنیکیدولت از همه خواست اپل

و به  کند عمل می یکیدستبند الکترون مانند یککنند که 

افراد در  شود ینشان داده م Geofencing شنیکیاپل لهیوس

 میدولت  اعتقاد دارد در حر؟ ریخ ایخودشان هستند  يها خانه

 تیرعا نهیقرنط خواهد یفقط م کند، یافراد دخالت نم یخصوص

سخت مانند  مهیکنگ با جر در هنگ نهیشکستن قرنط .شود

 4کنگ  میلیونی هنگ 5/7جمعیت . شود یرو م زندان روبه

 .است کشته داشته

 کایآمر ژهیو ندهینما »هوك انیبرا« /!؟فتوشاپهاین هم  ◄

خرداد سال گذشته  17مضحک در  یدر اظهارات رانیدر امور ا

 !است فتوشاپ رانیا یو نظام یموشک يادعا کرد دستاوردها

 18. سرنگون شد یرانیبا پدافند ا »گلوبال هاك«روز بعد  چند

 و شخم زده شد یرانیا يها االسد با موشک نیع گاهیپا ماه  يد

 425در مدار ار یرانیماهواره ا ،یرانیموشک ا 99 بهشتیارد

  .قرار داد يلومتریک

 »ایرنا«/ ایران تجاري اطلس در آفریقا مغفول فرصت ◄

 تجارت کارنامه« : گمرك کشورمان اعالم کرد کل از قول رئیس

 تجارت از حاکی 98 سال در دنیا قاره چهار با ایران خارجی

 موجود يها فرصت رغم به آفریقایی کشورهاي با کشورمان اندك

 به کاال دالر میلیون 400 ایران ،98 سال در که يطور به. است

 طور به کشور هر سهم سرانه که کرده صادر آفریقایی کشور 28

 ».شد خواهد دالر میلیون 2/14 متوسط


