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 !دينکن يفرافکن              روز حرف▼

 زیبه مردم عز یشتیو مع یاقتصاد یفشارها یشیافزا ریس

اما نحوه  ؛انکار در کشور است رقابلیغ یاامروز گزاره ران،یا

 عتاًیکشور طب ریعلل مسائل اخ ای علت یآن و بررس لیتحل

را مقصر  یگرید یاسیس انیبوده و هر مسئول و جر یاختالف

است  مطرح یباره نکات نی. در اداندیبه وجود آمده م تیوضع

 باشد:  دیمف تواندیکه مرور آنها م

 یبرا رانیمسائل امروز ا یشناسعلت یبررسـ 8 ي:ليتحل نکات

است که اگر  نیا ،تر از آناما مهم ؛برون رفت از آنها مهم است

با هدف  حوزه همراه با دقت نظر نباشد و صرفاً نیمل در اأت

 شودیباشد، نه تنها به مقصود حل مشکالت نائل نم یتراشمقصر

 شیها، افزاگره نیاز ا یکی ـ2. دیافزایم شتریب یهابلکه بر گره

 یباعث دلخور است که اساساً یاسیو س یاختالفات جناح شتریب

حل  یبرا یاگر عزم و انسجام ت،یو در نهاشود میمردم  شتریب

 یاهیمعضل ثانو شیدایپ ی، مجال برانشودمشکالت مشاهده 

و  شتریشود که تبعات و آثار سوء آن به مراتب بیفراهم م

و کاهش  شیخواهد بود و آن، سا یاز مشکالت اقتصاد ترقیعم

و  هیبه دولت، مجلس، قوه قضائ یو اعتماد عموم یاجتماع هیسرما

مقصد، همان هدف  نیا ـ0است.  یبه نظام اسالم یبه طور کل

برآمده از آن  ینیدشمنان انقالب و نظام دچهل ساله  یراهبرد

حل مشکالت باشد،  سازنهیزم تواندیکه م یاست و تنها عامل

باره همه مسئوالن در قوا و  نیاست. در ا تیمسئول رشیپذ

 تیو شجاعانه مسئول یانقالب یکردیمختلف با رو ینهادها

و از دادن آدرس غلط  رندیرا بپذ ودخ ماتیاقدامات و تصم

حل مشکالت که به راه دیبه مرحله دوم رس توانیم د،زنیبپره

 یمردم امروز از دست مسئولـ 4فکر کردن و اجماع کردن است. 

دوش خود بردارد  یرا از رو تیمسئول خواهدیم یکه با فرافکن

افراد و  یهاریو تفس لیاز آن، از تحل شتریناراحت هستند و ب

خود از  یاسیمقصود س یماه دیکه به دنبال ص ییهاانیجر

آنها نه  یکشور هستند و فرار به جلو یکنون طیآلود شراگِلآب

 شیبا نما تواندیبلکه م ؛سازش نخواهد بود سازنهیتنها زم

 ! ندازدیدشمن را به محاسبه غلط ب ،از داخل ختهیبرهم ر یریتصو

نظام  یاعتماد عموم هیو سرما یمل تیامن ی:راهبرد نکته 

 هاانیافراد و جر یاسیس یهایصالحه بازالموجه دینبا یاسالم

 یهاتیمرحله با اتکا به ظرف نیاز ا یاسالم ی. جمهورردیقرار گ

همان طور که در طول چهار دهه  ،عبور خواهد کرد یداخل

امروز  گاهیخود به جا یپا یرو ستادنیگذشته در پرتو صبر و ا

 شرط است و آن کیموضوع تنها منوط به  نیاست. ا دهیرس

رهبر معظم انقالب کار  یراهبر لیمتحد و منسجم ذ کهاین

 (شانیاهلل پر: فتحسندهی! )نومینکن یو فرافکن میکن

 
 

 
 
 

 

 

 حلقه وصل انقالب                                    روز گزارش▼

های تلویزیونی پخش شد در شبکه «در لباس سربازی»در روزهای گذشته مستندی زیبا با عنوان 

های تمام نشدنی جنگ را برای مردم ایران به نمایش در آورد؛ این مستند سه هایی از گنجهکه گوش

های جنگ با لباس سربازی و با لباس روحانیت در ای در جبههاهلل خامنهقسمتی که به حضور آیت

 شود.پردازد، گویای واقعیاتی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میخدمت به مردم می

 های خبری:زارهگ

مدیریت الهی انقالب؛ انقالب اسالمی از همان روزهای اول تحت توجه الهی بوده است و ـ 8

گیرد، گونه آمادگی مورد حمله نظامی قرار میدر زمانی که جمهوری اسالمی بدون هیچ

ناکام ماندن  ـ2شود. عیار میتوجهات الهی مانع از سرنگونی نظام در یک جنگ تمام

طلبان که در سطوح باالی ها و سلطنتای معارض داخلی؛ جریان منافقین، لیبرالهجریان

ای مانند یک اهلل خامنهبه فرموده آیت بلکه ،کردندا را یاری نمیهاند نه تنها جبههنظام بوده

کردند. آنها در مسیر پرپیچ و خم ابتدای انقالب اکسوز پردود یک اتومبیل فضا را تیر و تار می

مقاومت بادست خالی پیروزی ـ 0ت ننگین خود را از ملت جداکردند و رسوا شدند. سرنوش

های کالسیک جنگیدن را فرا نگرفته بودند و هم دارد؛ علیرغم اینکه نیروهای انقالب شیوه

سالح جنگی در اختیار نداشتند، اما با دستان خالی توانستند دشمن را یک ماه در پشت 

 رند و در نهایت دشمن را از کشور خارج کردند.های خرمشهر نگه دادروازه

ای در طول دفاع مقدس هم نسبت خوبی با ارتش داشته اهلل خامنهحضرت آیت: نکته راهبردی

 ا با درجه سرهنگی استخدام کنند؛خواستند ایشان رای که فرماندهان ارتش میاست، به گونه

اند و هم بسیج مردمی را به بدنه ه داشتهای بر عهدمسئولیت سپاه پاسداران را در برهه چنینهم

ها . ایشان همچنین یار مورد اطمینان حضرت امام در جبههندنیروهای مسلح و نظام متصل کرد

بودند. این نعمت به لطف و عنایت الهی هنوز هم در نظام اسالمی جریان دارد. دشمنان اسالم و 

های دفاع مقدس محروم ا از این گنجینهانقالب در صدد هستند با تحریف واقعیات جنگ، مردم ر

دهد دفاع مقدس نیاز به تولید محتواهای بیشتر سال نشان می 03و بیان این واقعیات بعد از  کنند

 دارد تا کمین تحریف دشمن در این میدان کارساز نیفتد. )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 ايد؟هاشمي را فراموش کرده                    ویژه خبر ▼

اهلل آیت»اهلل هاشمی گفته است: طلب و برادر مرحوم آیت، فعال سیاسی اصالح«محمد هاشمی»

ساز در انقالب است. هر اتفاقی بیفتد محال است مردم ایشان را فراموش ای تاریخهاشمی چهره

های دیگری که علیه مرحوم هاشمی جوسازی کنند. به همین دلیل مسئوالن صداوسیما و ارگان

 «کننده داشته باشند.شان پاسخی قانعباید درباره رفتار و رویکرد حوزه مسئولیت کنندمی

به نظر من این تحریف نیست، »نیز در اظهارات جدیدش گفته است: « سیدحسن خمینی»

مضحکه است که قصه جنگ را بگوییم و نگوییم فرمانده جنگ آقای هاشمی بود و نگوییم 

اد شهیدش را چه کسی اداره کرده است و تنها به گروهی وزیرش چه کسی بوده است، بنینخست

از  ؛اوالً ؛گفت دیبا نهیزم نیا در« خاص بسنده کنیم. در جنگ همه بودند و همین رمز توفیق بود.

 بودانتظار این  ،شده است کاریکم در جنگ یهاشم خصوص نقش مرحومکه معتقدند در  یکسان

که نقش تالش نشده است  گاههیچ ؛ثانیاً ؛پرداختندمی شانیاز ا یخاطرات انیکه خودشان به ب

 یو اسناد همواره به نقش و خاطرات ،هافیلمگرفته شود و در  دهیناد یرفسنجان یهاشم اهللآیت

 دیشه ادیول بنئمس همان ؛ثالثاً .دییچک بفرما گرید باریکرا  هاکانالاست  خوب ،اشاره شده است

دچار حبط  ،ام صدها خدمات خود را باطل کردندنظ هیعل یزمان جنگ به خاطر بغ ریوزو نخست

اروپا  هیادحات ،کایآمر جمهورسیرئ ،یستیونیصه میرژ سیوارد شدند که رئ ایتنهفر و د عمل شدند

 .پرداختند هاآناز  تیبه حما یو خارج یو صدها منافق داخل

 



 

  

 اخبار ▼

 ست؟!باز هم شورای نگهبان مقصر ا

رئیس شورای شهر تهران درباره یک فقره از اقداماتی که شهرداری باید  «محسن هاشمی»

ونقل سیستم حمل»نویسد: داد، بعد از گذشت سه سال و اندی در توئیتر خود میانجام می

سال است ناوگان اتوبوسرانی، نوسازی نشده و 83ست،ا عمومی تهران در آستانه فروپاشی

افزاید: وی می« واجه است.درصدی م ۰3ها فرسوده و با کمبودبوسدرصد اتو 83بیش از

اتوبوس فعال است. در مترو کمبودها بیشتر حس  ۰۰33اتوبوس 3333جای یعنی به »

اما واگن و تجهیزاتش تأمین نشده  ،های اخیر افتتاح شدهخط مترو در سال 0شود، می

کردیم که با قاطعیت و پیگیری ما دوسال از شهردار خواهش می ،هاشمی افزود« است.

گفت که بیشتری با مسئوالن دولتی عمل کند و مسائل شهر را حل کند، اما ایشان می

خواهم رابطه شهرداری با دولت دچار خدشه شود، بعد سر یک موضوع حاشیه ]تخریب نمی

این همه تنش ایجاد شد و  ساختمان در حال ساخت و منسوب به روحانی در جماران[،

شهردار به هیئت دولت، دعوت نشد. واقعیت آن است که مدیریت شهری تهران نسبت به 

کنند طلبان که همواره تالش میدوره گذشته افت قابل توجهی داشته است. اصالح

توانند این بار نهادهای انقالبی را مقصر نمی ،نارضایتی خودشان را منتسب به دیگران کنند

توانی خود معرفی کنند، زیرا شورای نگهبان در تأیید صالحیت و تصویب قوانین آنها هیچ نا

نقشی ندارد که بگویند چرا فالنی را تأیید یا ردصالحیت کرد و چرا فالن قانون ما را مهر 

 تأیید نزد!

 رسيم!چرتکه مالي بيندازيم به جواب نمي

« مدارا»ات به سؤال پایگاه خبری سخنگوی وزارت خارجه دولت اصالح« حمیدرضا آصفی»

هایی که ایران در کشورهای محور ر صفوی به هزینهدر هفته گذشته سرلشک» کهمبنی بر این

ها به صورت قرض پرداخت شده، کشورهای هدف مقاومت اشاره و تأکید کرد که این هزینه

از بعد امنیتی و های صورت گرفته را پس خواهند داد. دستاورد اقتصادی ایران به غیر هزینه

، پاسخ داد: «کند، چه بوده است؟هایی که در کشورهای محور مقاومت میاستراتژیک از هزینه

وقتی ما در جنگ با عراق بودیم، سوریه خط لوله نفت عراق به اروپا را بست و عراق از »

فارس صادر فروش چند میلیون نفت در روز محروم شد و صدام ناچار شد نفت را از خلیج

کند. این مسئله ضربه بزرگی به عراق زد. این اقدام یک خدمت به جمهوری اسالمی ایران 

ها برای ما کاری ها قبال گرفته شده است و این طور نیست که سوریبود. خیلی از عایدی

توجهی به تاریخ روابط منطقه است. نکرده باشند. بنابراین ذکر چنین مطالبی به عقیده من بی

ر جنگ با عراق شدیم، تنها سه کشور لیبی، کره شمالی و سوریه به ما کمک وقتی ما درگی

کردیم. در روابط کردند. ما به لحاظ امنیتی، باید با داعش و تروریست در سوریه مبارزه می

رسد. در چنین های مالی بیندازد، به جواب نمیبین دو کشور اگر فقط آدم بخواهد چرتکه

 «ی را در نظر گرفت.روابطی باید موضوعات مختلف

 11کاالهای دپو شده در گمرک، نصف واردات 

میلیون تن  2/7دهد، تا پایان شهریور سال جاری نزدیک به آمارهای گمرک ایران نشان می

درصد از میلیون تن  ۰2کاال در گمرکات کشور دپو شده است. این مقدار کاال معادل با 

ماهه امسال است. همچنین کشور طی پنج  میلیون تن کاال( به 8/80کاالهای واردشده )

. با طوالنی استدرصد از اقالم دپوشده مربوط به کاالهای اساسی  47دهد ها نشان میبررسی

شوند و در های تولیدی مواجه میشدن زمان دپوی این کاالها، تولیدکنندگان با کمبود نهاده

ایران در سطح جهان در هزینه  یجمهوری اسالم .یابدمیکاالی تولیدی افزایش قیمت نهایت 

کشور را دارد و زمان ترخیص کاال در  833از میان  820و زمان انجام تجارت خارجی رتبه 

 برابر کشورهای همسایه است. پنجگمرک ایران 

 

 کوتاه اخبار ▼

 ي/رژيم صهيونيست با سودان روابط سازیعادی دليل ◄

 رژیم اب روابط سازیعادی برای امارات شرط خبر از پس

 به آمریکا سوی از 0۰ اف جنگنده فروش بر مبنی صهیونیستی

 میلیاری چند درخواست خبر انتشار با حاال عربی، متحده امارات

 و هاآمریکایی که است شده مشخص اقدام این برای سودان

 هایفناوری عرضه قول و سودان مالی تطمیع با هاصهیونیست

 روابط سازیعادی عرصه ردوا را کشور دو این امارات، به نوین

کش سازی روابط با رژیم کودکتنها دلیل عادی یعنی اند؛کرده

 بوده است. «پول»صهیونیستی 

 روزنامه صهيونيست/ نظاميان کابوس مقاومت، هایتونل ◄

 2384 جنگ در که نظامیانی از یکی» نوشت: «هیوم اسرائیل»

 آسیب ردچا همچنان بود، شده حماس هایتونل از یکی وارد

 صداهای شنیدن با «متان» به ملقب نظامی این .است روانی

 پارک در جیرجیرک صدای یا هواپیما صدای مانند غیرمعمول

 833 معلول را متان رژیم، این ارتش« .شودمی وحشت دچار

 نصب هزینه اندخواسته ارتش از او خانواده و کرده اعالم درصدی

 .دکن پرداخت را شانمنزل در صوتی عایق

 ها در دستان ارتش ايران/بانک اطالعاتي آمريکايي ◄

 بانک» :ارتش خبر داد دریایی نیروی فرمانده «خانزادی امیر»

 منطقه در هاآمریکایی تجهیزات و افسران از کاملی اطالعاتی

 هاجنگنده داخل ترس از فارسخلیج آمریکایی هایداریم. خلبان

 «!خوابندمی

 یورو» /مکرون دولت اسالمي ضد اليحه از جزئياتي ◄

 تربیت و آموزش سیستم لغو با دارد قصد مکرون»: نوشت «نیوز

 نفوذ از کشور، از خارج در مذهبی وعاظ و مساجد هایامام

 الیحه این کند. جلوگیری فرانسه مسلمانان میان خارجی

 هایتشکل و محافل فعالیت و آموزش برای هاییمحدودیت

 و تربیت شیوه بر نظارت است رارق کند.می فراهم اسالمی

 چگونگی بر کنترل نیز و اسالمی وعاظ و جماعت امامان آموزش

 «.شود تقویت مذهبی هاینهاد بودجه و مالی اعتبارهای تأمین

 سردار سليماني/ خون انتقام از هاآمريکايي وحشت ◄

 به هنوز ایران»: گویدآمریکایی می سناتور «مورفی کریس»

 تهدیدات است، سلیمانی قاسم ژنرال خون تقامان گرفتن دنبال

 کرونا به ترامپ ابتالی و یافته افزایش آمریکایی نیروهای علیه

 را اقدامات این با مقابله برای گیریتصمیم قدرت او تا شده باعث

 «.باشد نداشته

 ایران جهان/ و منطقه در بنزين فعال صادرکننده ايران، ◄

 تولید با اکنون بوده، بنزین واردکننده پیش هایسال در که

 فرآورده این فعال صادرکننده به بنزین، لیتر میلیون 88۰ روزانه

 .است شده تبدیل جهان و منطقه در نفتی استراتژیک

 نیروهای به نمسئوال از برخی (:73)سؤال احکام سياسي ◄

 این آیا نامند،می مدیریت را کار این اسم و گویندمی دروغ خود

ندارد؟ پاسخ: دروغ با هر عنوانی و از ناحیه  شکالیا شرعاً دروغ

گر در مواردی که هر کسی که باشد از گناهان کبیره است، م

 .کند مصلحت اهم اقتضا


