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 میتوانیم هاروسیو نیدر مقابل ا میرشد همواره در کشور داشته باشو روبه ستهیخوب و مناسب و شا
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 طلبانه با اعتراضات آمريکامواجهه اصالح   روز حرف▼ 

این روزها اعتراضات گسترده به نژادپرستی در آمریکا و کشتار 

پوستان و مردم در صدر اخبار جهان قرار دارد. انتشار رحمانه سیاهبی

به دست پلیس  ییکایآمر پوستاهیسکشته شدن فجیع یک تصاویر 

تجمعاتی که ؛ را به واکنش واداشت امریکا یافکار عموم این کشور

افزوده  نیز یابد و بر خشونت آنساعت گسترش بیشتری میبهساعت

در این میان آنچه قابل تأمل است خط خبری اتخاذ شده  شود.می

های سیاسی داخل کشور است که البته در پیشینه برخی جریان

. این توان مشاهده نمودتعلق به غرب و آمریکا را می شانیعملکرد

ها یا سعی کردند تا با سکوت از کنار این اعتراضات بگذرند و یا رسانه

 به طریق دیگری اذهان عمومی را از این مسائل دور نگه دارند.

توان در انتخاب مطالب صفحه اول آخرین اقدام در این راستا را می

روزنامه اعتماد روز دوشنبه مشاهده نمود. این روزنامه تیتر یک خود 

قرار داده که اختصاص به  «یرسازمانیهای غقربانیان گلوله»را 

بخشی از اظهارات وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی دارد. در آن 

 7911ماه های آبانشدگان آشوببرنامه از وزیر کشور در مورد کشته

ه ماین روزناسؤال شده که وی توضیحاتی پیرامون آن داده است. 

اعتراضات » عنوانخود تحت صفحه اول در  نیز یادداشت دیگری

 که مکمل تیتر یک است. آورده «آبان و حق مردم

آن با اعتراضات  یزمانهمو این موضوع داخلی موقع بزرگنمایی بی

. اعتراضات 7 شود:خونین در امریکا با اهداف مختلفی دنبال می

های بنیادین در های جدی و چالشحکایت از وجود شکافامریکا 

های اخیر همواره بر آن سرپوش دارد که در طول دهه متحدهاالتیا

گذاشته شده است. در برخی مقاطع حساس و خاص است که عمق 

شود و پوشالی بودن چهره باثبات و مقتدر گر میها جلوهاین چالش

گرایان به حول و وال افتاده گردد. در این شرایط غربغرب آشکار می

ها و فریب افکارعمومی ثباتیاین بینشاندن دادن  عمقکمو برای 

در آمریکا را عادی جلوه داده و  دادهرخ؛ جنایات اوالًتالش دارند تا 

؛ اًیثانطبیعت مواجهه حاکمیت با اعتراضات اجتماعی بدانند. 

پرت کرده و اجازه ندهند عمق ضعف و  مسئلهها را از حواس

ها این جریان .0 های اجتماعی غرب بیش از این آشکار گردد.بحران

دشمن تبدیل  یارسانهدر چنین ماجراهایی به عمله خط  عمالً

شوند و تالش دارند تا اجازه ندهند افکار عمومی جامعه از می

در باب ماهیت واقعی تمدن غربی  های انقالبیرسانه هایروشنگری

های سیاسی خود از عوامل ایجاد . بخشی از این جریان9 اثر پذیرد.

. چنین اظهار نظراتی فرصتی اندبوده 19و  11در سال  هایناآرام

نظام را به خشونت و سرکوب  مجدداًتا  هاآن یبرداربهرهاست برای 

متهم کنند و خود را مدافع حقوق مردم نشان دهند. این در حالی 

های گذشته در کشور را باید هم در عملکرد است که عوامل ناآرامی

و هم تحریک ضدانقالب  طلباناصالح تیموردحماضعیف دولت 

 بیگانه با ملت دنبال نمود.

 واردکننده، به کام کنندهمصرفبه نام                  روزگزارش ▼

 متیق کنندیم یو کنترل تورم در جامعه سع فیاز اقشار ضع تیحما یهمواره برا هادولت

واردات  تنهانهکار  نیا یاد را کنترل کنند و بردر سبد خانوار دار یادیکه سهم ز یاساس یکاالها

بلکه با اختصاص ارز  ،رندیکمبود کاال را بگ یتا جلو کنندیم لیدست از اقالم را تسه نیا

 .دارندیمنگه  نییپا زیرا ن هاآن متیق یدولت ای یحیترج

 یدرصد 711و بلوچستان از رشد  ستانیاستان س یانوردیبنادر و در رکلیمد -7 :یخبر یهاگزاره

داد.  خبر 7911نسبت به سال  7911بندر در سال  نیا قیبه کشور از طر یاساس یاالهاواردات ک

 71حدود  11اول سال  ماهه 1در  دهدینشان منیز  یگزارش وزارت جهاد کشاورز یبررس -0

کشور شده که  دالر وارد ونیلیم 711و  اردیلیم 1و غذا به ارزش  یکشاورز یتن کاال 722هزار و 

داشته است.  یدرصد 07رشد  زیارزش ن به لحاظو  یدرصد 71رشد  یوزن حاظبه لزان یم نیا

وجود ندارد و  یهمخوان ،یاساس یدولت و ارز اختصاص داده شده به کاالها یدرآمد ارز نیب -9

و صندوق  یبانک مرکز ریذخا؛ ازجملهمنابعی غیر از درآمدهای ارزی، دولت  رسدیمبه نظر 

را با برای واردات کاالهای اساسی  ازیموردنارز  ،یاز بانک مرکز یالیر اضاستقر ایو  یتوسعه مل

 یهادانهفراوان توسعه کشت  یایبا وجود مزا -1. کندتأمین می داخلی از بازار و آزاد ییماینرخ ن

 زانیم که یطور ؛میبه واردات محصول وابسته هست شدتبه نهیزم نیدر ا ،در کشور یروغن

 یهادانه به واردات یدرصد 12 یهزار تن است و وابستگ 92حدود  لواردات روغن کلزا در سا

 یمحصوالت کشاورز ینیتضم دیخر متیق شیاز افزا مسئوالن کهیدرحال -1وجود دارد.  یروغن

کارشناسان و  دانندینمشان یهانهیهز یرا پاسخگو متیق شیافزا نیکشاورزان ا، دهندیخبر م

 ها در نهایت موجب کاهش تولید در داخل کشور خواهد شد.یگذارمعتقدند تداوم این نوع قیمت

 متیبا ق یاساس یکاالها نیدولت در تأم یهاکنترلدر ضرورت وجود  اگرچه :یراهبرد گزاره

 دیبا کنندیم دیرا تول یاساس یاز کشاورزان که کاالها تیحما کنیوجود ندارد ول یدیمناسب ترد

ارزی و ریالی  تیموردحماخارجی  با محصول دیاورزان با. در حال حاضر کشردیقرار گ تیدر اولو

 ،ندارد یصرفه اقتصاد فعالیت کشاورزی در این شرایط نابرابر برای کشاورزچون ! درقابت کنن دولت

بر میزان واردات در این  مروربه ناچاربهنیز وجود نخواهد داشت و  دیتول افزایش یالزم برا زهیانگ

 یواردات کاالها یکه براکمتر از میزانی  مراتببه یانهیهز. اگر دولت بخش نیز افزوده خواهد شد

 دکنندهیتولموجب دلگرمی  قطعاً ،دهد اختصاصاز کشاورزان  تیحما یرا برا کندیم یاساس

 .ابدییمکاهش  یاساس یکشور به واردات کاالها یوابستگداخلی شده و 

 «وازيهاالح» تروريستي گروهک از اروپاپارلمان  حمايت           ویژه خبر ▼

 پارلمان اعضای از برخی ،وازیهاالح تروریستی گروهک سرکردگان از تعدادیبه دنبال بازداشت 

 هیچ نه و عربستان برای نه و نبوده تروریست رشدهیدستگ افراد»: اندشده مدعیای طی نامه اروپا

« .باشندیم خود منطقه استقالل خواستار که هستند فعاالنی فقط و نکرده جاسوسی دیگری کشور

 ایبر را طوماری نیز این گروهک تروریستی اقدامات از دهیدبیآسایرانی  خانواده 110 نمایندگان

 طومار این در .دادند هلند و دانمارک هایسفارتخانه تحویل تروریستی اقدامات عاملین مجازات

 گروهک این اصلی عناصر از نفر 1 دستگیری در دانمارک و هلند اقدام شدن قلمداد مثبت ضمن

 نفوذاعمال از جلوگیری ایران، در تروریستی اقدامات هدایت و عربستان برای جاسوسی اتهام به

پرونده خواسته شده  به عادالنه رسیدگی روند در هاآن حامی افراد و کشورها برخی و عربستان

 سامان بانک در یگذاربمب ژهیوبه ،تروریستی اقدام چندین 7911 سال از گروهک ایناست. 

 سرقت نور، راهیان هایاتوبوس به حمله ،وبودجهبرنامه سازمان اتوبوس، ایستگاه امداد، کمیته اهواز،

 اقدامات این از برخی مسئولیت و است کرده اجرا و یزیربرنامه را خصوصی هایشرکت و هابانک از

 گروهک این اعضای یالمللنیب جلب حکم گذشته یهاسال از اسالمی جمهوری .است پذیرفته را

 .است هشد صادر افراد این برای «قرمز وانتد» اینترپل سازمان توسط و درخواست را



 

 

  

 اخبار ▼

 ميانشناختهرهبر انقالب را 

 اهللآیت حضرت انتخاب تبیین مراسم در نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو مقدممصباحی

با اشاره به دیدار چند سال  شد، برگزار شهر پارک مرکزی کتابخانه در که رهبری به ایخامنه

 مظلوم و ناشناخته بسیار ایران در رهبری»: گفت ایشانبا سید حسن نصراهلل، به نقل از  پیششان

 کشور داخل در ما از خیلی داشتند ما رهبری از هاآن که شناختی یعنی این» و افزود:« هستند.

 یامسئله هر در ایشان»: کرد عنوان نصراهلل حسن سید از نقل به خبرگان مجلس عضو« .نداریم

 آن در را تبیین بهترین مختلف مسائل در کنند؛می مطرح را هادگاهید بهترین کنندمی پیدا ورود

 ایشان بیانات و هاصحبت از هستند نظرصاحب عرصه آن در که کسانی و دهندیم ارائه هاحوزه

: کرد تصریح( یالعالمدظله)رهبری معظم مقام علمی جایگاه به اشاره با او« .کنندمی استفاده

 قرار پایینی جایگاه در علمی نظر از که هستند هیماکم سیاسی هایشخصیت غالباً جهان رهبران»

 من کنیم؛ مقایسه دنیا در سیاسی بزرگ هایشخصیت از خیلی با را ایشان توانیمنمی ما دارند؛

 درمصباحی مقدم « .هستند غافل موضوع این از کشور داخل در هایلیخ چرا که کنممی تعجب

 خود نوع در دنیا بزرگ هایقدرت مقابل در انقالب رهبر پرقدرت و پرصالبت رفتار»: گفت پایان

 «است و در قبل از انقالب سابقه نداشته است. نظیربی شاید و رینظکم

 اين آقايان گذشته است! دوره

 معتقدم شخصی نظر از»ه است: ناصری چهره فعال اصالحات در اظهارات جدیدش گفت عبداهلل

 جمهوری ریاست انتخابات دوره سیزدهمین برای را سناریویی چه آنکه از فارغ طلباناصالح

 اگر چون ،کنند متقاعد 7122 سال انتخابات در شرکت برای را مردم بتوانند نخست باید ،نندیگزیبرم

 اجتماعی پایگاه توانینم هرگز ندهد، رخ خاصی اتفاق و بماند باقی زمان آن تا فعلی روند همین

 جهانگیری، ظریف، از طلباناصالح حمایت احتمال درباره. )کرد مشارکت به متقاعد را طلباناصالح

 ضرورت برای را جامعه نتوان تا (نوری ناطق و الریجانی از حمایت یا هاشمی محسن و عارف

 ظریف، میان از حمایت بین فرقی هیچ نظرم به د،کر قانع انتخابات در مشارکت و یدهیرأ

 دوره معتقدم مؤکداً من .ندارد وجود نوری ناطق و الریجانی هاشمی، محسن عارف، جهانگیری،

 به اصلی و نو چهره با باید یرأ زمینه بررسی از بعد جریان دو هر. است گذشته آقایان این همه

 صفایی و معین آقایان مثل چهرهایی با باید بیایند، هباش قرار اگر طلباناصالح مثالً. بیایند میدان

 .کنند پیدا حضور 7122 سال انتخابات در مانندمی خود پیمان سر بر کامالً که فراهانی

 ايران از امريکا و متحدانش هراسي ندارد

 نور اهوارهم زیآمتیموفق پرتاب ارزیابی به گزارشی در صوفان مرکز آمریکایی اندیشکده

 آوریل 01 روز که اسالمی انقالب پاسداران سپاه توسط ماهواره پرتاب»: نوشت و پرداخت

 در فضایی پرتاب قابلیت از دارد قصد ایران شاید که دهدمی نشان گرفت، صورت 0202

 به اخیر هایسال طی ایران فضایی و موشکی پرتاب فناوری. گیرد بهره نظامی اهداف راستای

 نموده تبدیل روزافزون ایمنطقه قدرت یک به را ایران و کرده پیشرفت گیریچشم میزان

 نماییقدرت زمینه در کشور این توانایی بر ایران توانمند موشکی هایقابلیت گسترش. است

 و آمریکا از کشور این که دهندمی نشان ایران اخیر موشکی حمالت. افزایدمی خاورمیانه در

 متأسفانه، .کند نفوذ هاآن موشکی دفاع هایسامانه به است قادر و ندارد هراسی متحدانش

 از کشور این راهبردی نفوذ گستره از کاستن که اندرسیده حدی به شاید ایران هایتوانمندی

 موشکی قابلیت. است دشوار و سخت بسیار کاری دیگر اکنون سیاسی انزوای یا تحریم طریق

 نیروهای و رودمی شمار به کشور این راهبردی ریزیبرنامه در مهمی عامل ایران دوربرد

 هایسامانه به که نیابتی عوامل از ایشبکه به تکیه یجابه تا سازدمی قادر را کشور این مسلح

 جویانهتالفی حمالت به دست خود خاک داخل از مجهزند، ایران توسط شدهتأمین بردکوتاه

 شانارزیابی ،فارسجیخل حوزه کشورهای و اسرائیل ازجمله منطقه، در متحدانش و آمریکا. بزنند

 و موشکی دفاع هایسامانه تواندمی خود دقیق هدایتی هایقابلیت لطف به ایران که است این

 حمالت برابر در خود از دفاع در کشورها این. کند نفوذ هاآن به و نموده اشباع را هاآن راکتی

 .اندمتکی مذکور دفاعی هایسامانه به ،اشابتینی عوامل و ایران طرف از موشکی

 کوتاه اخبار ▼

 «صباحدیلی» روزنامه کليد خورد/ آمريکا در اينترنت قطع ◄

خبر داد. بر اساس این  آمریکا در ارتباطی ابزارهای قطع از ترکیه

در امریکا اعالم  اینترنت خدمات دهندهارائه هایگزارش، شرکت

 شهرهایی در اینترنت به دسترسی اعتراضات، با زمانهم ،اندکرده

 .است شده اخالل دچار هیوستون و آنجلسلس شیکاگو، مانند

مختلف امریکا  یهاالتیا در زیآمخشونتاعتراضات  حالنیباا

از مدیریت  مستأصلنیز ترامپ و در حال افزایش است  روزروزبه

در حال از هم  کایآمر: »نوشت ترشیدر صفحه توئاین اوضاع، 

است  یدر حال از هم گسستگ کامالًکشور ما »است.  یگسستگ

دست از آشوب و  نیدر واشنگتن انتظار ا تیریو مد یو با رهبر

 .«میداشته باش دیبا زین کایآمر گرید یغارت را در جاها

 قرارگاه فرمانده يافت/ افزايش ايراني بنزين برای تقاضا ◄

 انقالب، معظم رهبر دیتأک به توجه با»االنبیاء اعالم کرد: خاتم

. هستیم هاپتروپاالیشگاه ساخت در گذاریسرمایه به دنبال

در  کشور آوریتاب امروز شد،می گذشته از تدبیر این اگر

 فقط نه بنزین صادرات بحث .بود بیشتر بسیار هاتحریم برابر

 تحریم، وجود با .کندمی پیدا ادامه کشورها همه برای ونزوئال،

هستند و  ایران تولید بنزین متقاضی کشورها از خیلی

 و فغانستانا عراق، به ایران بنزین از زیادی حجم اکنونهم

 «.شودمی صادر ترکیه

 در ونزوئال جمهوررئیس تشکر مادورو از ملت ايران/ ◄

 جمهوری جسورانه اقدام از بار چندمین برای توئیتری پیامی

 به سوخت حامل کشنفت فروند 1 ارسال در ایران اسالمی

 تشکر کشور، دو هر علیه آمریکا هایتحریم باوجود کشورش،

 .ستود را هاایرانی همکاری و شجاعت و کرد

 نظارت معاون خودرو/ هایپارکينگ به پليس اولتيماتوم ◄

 پایتخت اعالم کرد: عمومی امنیت پلیس عمومی اماکن بر

 هشدار هاپارکینگ و انبارها تمامی مسئوالن و مالکان به»

 دپوی و احتکار برای فضا اختصاص هرگونه که دهیممی

 احتکار در جرم شریک نیز افراد این و بوده جرم خودرو

 بدون خودروهای پذیرش از که است الزم .بود خواهند خودرو

 را مراتب و کرده خودداری انبارها و هاپارکینگ این در پالک

 «.دهند گزارش پلیس به حتماً نیز

به دلیل  /شوديماجباری  35۱ سامانه در هامتيق ثبت ◄

اخیر،  یهاماهطی  یخانگلوازم انواعرشد قیمتی نجومی در 

 پسنیازا»کنندگان اعالم کرد: از مصرف حمایت سازمان

 هماهنگی، بدون یخانگلوازم تولیدی واحدهای از کیچیه

 هایشرکت کلیه .داشت نخواهد را قیمت افزایش اجازه

 قیمت یرساناطالع و ثبت به مکلف یخانگلوازم کنندهعرضه

 قیمت تغییر هرگونه .هستند 701 سامانه در خود محصوالت

 مذکور سامانه در قیمت درج از پس صرفاً ها،شرکت توسط

 «.است تخلف صورت این غیر در و داشته وجاهت


