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وجود دارد،  یحلراه ایوجود دارد  یمشکل ،یامسئله وقتیک .دیتان را با مردم مطرح کنمسائل

با مردم  رد،هم دا یحلراه ی، هر مشکلمردم نشود أسیحرف زدن شما موجب  دیکن یالبته سع

در موارد مختلف هم کمک  د،یاز مردم کمک بخواه ،دیبا مردم حرف بزن د،یبگذار انیدر م
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  !های راهبردیسرفصل            روز حرف▼

جمهور و رئیسبا دیدار اولین روز در دیانقالب صبح معظم رهبر 

که به مناسبت هفته دولت انجام  هیئت دولت سیزدهم یاعضا

 ،لهو به تعبیر معظم راهبردی توصیهچند دستور و شد، 

مردمی آقای رویکرد دولت  گراداشتند که عملیاتی « سرفصل»

باشد،  هاسرفصله این ها و عمل بتحقق این توصیهی رئیس

 ؛واهد شدخمشکالت کشور یکی پس از دیگری حل 

مسئولین در  ای به همهیک توصیه » گیری کامل از فرصت؛هبهر -2

زمان  ؛کنممیهای مختلف داشتم، به دولت سیزدهم نیز عرض دوره

شود؛ لذا از هر ساعت گذرد. این چهار سال زود تمام میشتابان می

و فرصتی استفاده کنید. نگذارید این وقتی که متعلق به مردم و 

یعنی » ؛بازسازی انقالبی و عقالنی -1 «.اسالم هست، تضییع بشود

ای که در تیهای مختلف مدیریدر بخش بحرکت بر روی ریل انقال

مردمی بودن رهبر معظم انقالب،  ؛مردمی بودن -3. «کشور هست

از  ؛استمختلفی  یهاجلوهدانستند که دارای  ی گستردهامقولهرا 

اتّخاذ سبک تا  را شنیدن هاآنحرف واسطه بیرفتن و میان مردم 

 اشتباهاتعذرخواهی از مردم در قبال خطاها و و زندگی مردمی 

 ؛ورزیعدالت -0 .است بودنمردمی  جهاتی از هایبخش ،مدیریتی

و ذکر کردند اساس جمهوری اسالمی  ارورزی عدالترهبر عزیزمان 

توان با نگارش که میداریم  ییهاماندگیعقبفرمودند در این زمینه 

کرد تا تالش  ،صادره بخشنامهمصوبه و هر برای « پیوست عدالت»

ستیزی فساد ؛فسادستیزی -0. توزیع شودتر عادالنهامکانات کشور 

با تجارب موفق آقای رئیسی در قوه است.  «ورزیمکمّل عدالت»

مقابله های فساد در قوه مجریه ها و سرچشمهزمینه، باید با قضائیه

های برخورداریو  خواریوجود فساد، ویژهجدی صورت گیرد. 

که سرمایه اجتماعی نظام را مصائب امروز کشور است مورد، بی

 ؛هادر جوان ویژهبهاحیای اعتماد و امید در مردم  -6 سایند. می

که بتواند اعتماد مردم را این است ترین سرمایه برای دولت بزرگ»

یک مقداری آسیب دیده و بایستی  متأسفانهالبتّه این  .جلب کند

راهکارش این است که حرف و عمل مسئولین یکی  .ترمیم کنید

یعنی از  ،انسجام دولتی ی؛شراف دولتاو اقتدار  ،نسجاما -7 «.باشد

، اقتدارو  نیاید دربه بیرون های مختلف دولت حرف درون مجموعه

. یش ببرد، پگیری کردهاراده و تصمیمچه را آنتواند میدولت یعنی 

توجه  -8باشید.  مطلعکنارهای دولت و شراف هم یعنی از گوشه ا

بودنش  اولویترا بایستی به  هااولویتاین »های کشور؛ به اولویت

اقتصاد است  ترینش مسئلهل کرد، که شاید مهمه داشت و دنباتوج

فوری  یک مسئله» «.و علم استفرهنگ و رسانه  و بعد مسئله

 فوریت جنبهیک  اآلنسالمت،  کرونا است؛ مسئله داریم که مسئله

های خالص تنی»و توصیه نهایی،  «.پیدا کرده که باید به این رسید

 .«شاءاهلل به شما کمک خواهد کردت خدایی انت خدمت، نیو نی

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح

 

 

 

 
 

 

 !يانقالب تيعقالن                              روز گزارش▼

مقام معظم  که ینکات ترینمهماز  یکی انقالب، معظم با رهبر زدهمیدولت س دارید نینخست در

 یو حرکت انقالب یگر یانقالب طیشرا مالحظات و ،فرمودند تأکیددولت مطرح و  نیا یبرا یرهبر

همراه  یو خردمند یورزشهیو اند تیبا عقالن دیبودن حتماً با یانقالب» :، با این توصیف کهبود

 ،یانیبن یحرکت یعنی یحرکت انقالب .از آغاز بوده است یاسالم یجمهور وهیش نیباشد و ا

 .«حسابیو ب هوایو حکمت، نه حرکت ب شهیخردمندانه، عاقالنه و برخاسته از اند

 یاز رو یبرخ شودمیرهبر معظم انقالب، مشاهده  تأکید نیا یواکاو در ي:ليتحل هایگزاره

ی انضباطیو ببودن  یفاقد پشتوانه علم یبه معنا را گرییانقالب ،یدشمن یاز رو یبعض و ناآگاهی

و دلسوزانه،  قیخردمندانه، دق دیرا با گرییانقالب .نادرست است فیتعر نیا .کنندمیتعریف 

را در  تینعقال تواندمی آنچه .معنا کرد عمل کردن یستیعادالنه و منصفانه، قاطعانه و بدون رودربا

کشور،  یساختار فرهنگ یانقالب یبازساز؛ از است به منصه ظهور برساند؛ عبارت یگریانقالب

 بیاز تخر زیپره و هاحداقلعدم اکتفا به  ،یو مسکّن ینه موقت و یاساس هایحلراه کارگیریبه

و  یاسیس یاهگرفتن بحث رنخبگان خارج از دولت بدون در نظ هایدیدگاه، استفاده از هاداشته

در بستر و چارچوب نظام، ارائه گزارش صادقانه و بدون  یحرکات انقالب یتمام سازیپیاده ،یجناح

به قدرت  توانمی یانقالب تیعقالن با .در مواقع بروز اشتباه هاآناز  یمبالغه به مردم و عذرخواه

و  تیو خالق یآور، نونگریجامع، در کار، اتقان یمحاسبات یو باال، عدم خطا حیصح لیتحل

 یافت.دست نظیریو کممطلوب  و دستاوردهای شرفتیبه پ تیدرنها

گری و رابطه آن با عقالنیت نیز در تعریف انقالبی این از پیشرهبر معظم انقالب  :يانيپا نکته

را  عقالنیتانقالب، عنوان و مفهوم  یدر مقابل شعارها یاوقات بعض یگاه شنومیم: »اندفرموده

هم  یواقع عقالنیتخطا است؛  نیاست؛ نه، ا یگرینقطه مقابل انقالب عقالنیت کانّه ؛کنندمیمطرح 

 دبو ی! کِدینیبب .را به ما نشان بدهد قیحقا تواندمیاست که  ینگاه انقالب .است یگریدر انقالب

ت دول ایموجود  کیعنوان کرد و به معرفیبزرگ  طانیعنوان شرا به کایکه امام، آمر یوقتآن

داد؛ امروز بعد  ادی -به ماها- رانیامام بزرگوار به ملّت ا شیپ هاسالرا  نیکرد؛ ا معرفی اعتمادرقابلیغ

 (20/53/2336).«ستا اعتمادرقابلیغ کایآمر ندیگویم ییاروپا یکشورها ی، رؤساهاسالاز گذشت 

 (انیعباس نی: حسسندهی)نو

 يالمللنيب یهارسانهبازتاب سخنان رهبر معظم انقالب در            خبر ویژه ▼

دولت  یهااستیسدرباره  رهبر معظم انقالبهایی از بیانات با بازنشر بخش 10خبرگزاری فرانس 

ر پشت پرده سیاست خارجی آمریکا، گرگی درنده است که گاهی به شکل یک د»آمریکا نوشت: 

تی وی نیز به نقل از مقام معظم رهبری و با ذکر  .دی .شبکه هندی ان .«دیآیدرم گرلهیحروباه 

 ؛دولت فعلی آمریکا هیچ فرقی با دولت قبلی آن ندارد»نوشت:  ،منبع پایگاه رسمی اینترنتی ایشان

همان  درواقع، در گفتار متفاوت است اما خواهدیم یاهستهان در زمینه مسئله چون آنچه از ایر

این بخش از سخنان رهبر معظم  روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز  .ترامپ را دارد یهاخواسته

ت و بدعهدی آمریکا در قبال برجام را از قول رهبر معظم انقالب انقالب در خصوص سیاس

آمریکا « شرمانهبی»از رفتار  ایخامنه اهللآیت»جزیره نیز نوشت: شبکه قطری ال .منعکس کرد

انتقاد کرده و گفت، رفتار دولت آمریکا طوری است که انگار ایران  شدیداً ایهستهدرباره توافق 

از توافق  1528در سال  جانبهیک طوربهخود آمریکا  کهدرحالیتوافق را ترک کرده است، 

خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز  .«سختی را علیه ایران اعمال کرد هایتحریمخارج شد و  ایهسته

کرده و ضرورت تقویت  تأکیدرهبر ایران بر اهمیت سیاست خارجی »نوشت:  بارهدرایندر گزارشی 

کردند که توسعه تجارت خارجی با  تأکیدایشان  .قرار دادند موردتوجهدیپلماسی اقتصادی را 

 .«کشور همسایه ضرورت دارد 20عمده  طوربهکشورهای بسیاری در جهان و 
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 اخبار ▼

 اولين سفر خارجيدر  وزير امور خارجه يسخنران

 یکشورها نیتاز نخس رانیا یاسالم یجمهور»: در نشست بغداد گفت« انیعبدالله ریام نحسی»

کشور،  نیدر ا یاسیس یاز روندها تیشناخت و با حما تیرا به رسم دیمنطقه بود که عراق جد

امروز  سم،یاز ترور رهاشده دیعراق جد .دیخود را با آن توسعه بخش یو تجار یاقتصاد ،یاسیتبادالت س

 انیم تجاری تبادالت .در منطقه است هایو گسترش و توسعه همکار یداخل تیو تقو یبازساز ازمندین

گذرگاه  8وجود  .است دهیدالر رس اردیلیم 21از  شیعراق به ب یو جمهور رانیا یاسالم یجمهور

کرونا، نشان  وعیش باوجود یها حتگذرگاه نیدر ا یدو کشور و استمرار تبادالت تجار انیفعال م یرسم

بزرگ زد و دو مبارز  یتیبه جنا در عراق دست کاآمری دولت .دو کشور دارد یاقتصاد یدگیاز درهم تن

 .را به شهادت رساند -المهندس  یابومهد دیو شه یمانیسردار سل دیشه - یریتکف سمیجبهه ضد ترور

 نیبوده و ا یناامن یبلکه عامل اصل ،اوردندیبه بار ن تیمنطقه صلح و امن نیمردمان ا یبرا تنهانه هاآن

اعتماد متقابل  قیجز از طر تامنی .است مشاهدهقابل وضوحبهمنطقه  یکشورها زا یاریموضوع در بس

 شیازپشیب امروزه آنچه .محقق نخواهد شد گانهیب یکشورها مداخلهعدمو  گریکدیمنطقه به  یکشورها

 .«منطقه است یبا مشارکت کشورها «یامنطقه داریپا تیامن» م،یازمندیبه آن ن

 بغداد به سخنان وزير امور خارجه در نشست یارسانه یهابازتاب

عراقی سخنرانی عربی وزیر امور خارجه  یارسانهگران اجتماعی و تحلیل یهاشبکهکاربران 

به  .ر اجالس دانستندحاضر د یهاطرفبرای  هاییپیامرا حاوی  کشورمان در نشست دیروز بغداد

بین  یامنطقهمثبتی بر فضای تفاهم بیشتر  ریتأثباور این ناظران، سخنرانی عربی امیرعبداللهیان 

تلویزیونی پوشش دهنده اجالس بارها در هنگام  یهاشبکه .ایران و سایر کشورها خواهد گذاشت

شاه اردن، « ملک عبداهلل»اتحادیه عرب،  کل ریدب« احمد ابوالغیط»سخنرانی عبداللهیان، چهره 

حاضر را نشان داد که با  زبانعرب یهامقاممصر و تعدادی از  جمهوررئیس« عبدالفتاح السیسی»

عراقی بر این بخش از  یهارسانهکثر ا .دادندیمدقت به سخنان وزیر امور خارجه کشورمان گوش 

اد متقابل بین کشورهای منطقه امنیتی جز از طریق اعتم»کردند که  تأکیدسخنان امیرعبداللهیان 

نیز  هارسانهبرخی  .«کندیمحمایت  وگوگفتو تهران از نقش عراق در ترویج زبان  شودمیمیسر ن

خواند که جایی  یاگانهیببه زبان عربی سخن گفت و آمریکا را »گزارش دادند که وزیر خارجه ایران 

کرد تا آمریکا  تأکیدوهای بیگانه دانست و او اسباب مشکالت منطقه را وجود نیر .«در منطقه ندارد

 .ندیبینمو بیگانگان از منطقه بیرون نروند، منطقه روی آرامش 

 سازدمي مايپانوسياق يکشتقرارگاه سپاه 

سال  انیتا پا افراماکس یهزار تن 223 یکشت نیدوم»: اعالم کرد اءیاالنبخاتم یقرارگاه سازندگ فرمانده

از  دیالسادات در بازدهوش نیحس دیسردار س .رسدیکامل م یبرداربوشهر به بهره یصدرا رهیدر جز

را در کالس  2افراماکس  ازاینپیشصدرا  نکهیا انیبابصدرا در بوشهر  ۀریجز یهاییو توانا هاتیظرف

اکنون در شناور هم نیا»: کارفرما داده است، اظهار داشت لیساخته و تحو یجهان یاستانداردها

 نیدوم ،ییایدر یراهبر زاتیو نصب تجه زیتجه ل،یشده است و با تکم یاتیعمل ییایدر یرهایمس

 یهاتیتنوع فعال اشاره بهبا  یو .«دیخواهد رس یینها برداریبهرهامسال به  انیافراماکس تا پا یکشت

 یامجموعه، این قرارگاه را ، نفت و گازونقلحمل گرفته تا ییایدر عیاز صنا االنبیاخاتم یقرارگاه سازندگ

 .داشته باشدتوسعه کشور  در عملیاتی سازی یشگفت یاثرگذار تواندمیکه  دانست ییهایتوانمند از

 0055 انيبورس تهران تا پا

و حاال شاخص کل،  دهدیادامه م یصعود ریبورس به حرکت در مس»اقتصاد نوشت:  یایدن روزنامه

کف  نیاز آخر درصد 05از  شیرا رقم زده و ب ریسال اخ کیدر  یصعود یرال نیترپردامنه

هرچند هنوز سهامداران خاطره تلخ سقوط و  .روز خردادماه فاصله گرفته است نیشده در سومثبت

 یهاهیشاهد بازگشت آرام سرما رسدیم به نظراند، اما را فراموش نکرده 33حباب سال  هیتخل

از  شیپ یونیلیاز کارشناسان از فتح مجدد قله دوم یبرخ انیم نیدر ا .میر هستبازا نیبه ا یفرار

حداقل  ریمس نیبر سر تداوم ا ییهاموانع و چالش گرید یو برخ ندیگویسخن م 2055سال  انیپا

هرچند در حال  دهدیعوامل اثرگذار بر بازار نشان م یبررس انیم نیدر ا .نندیبیم مدتهدر کوتا

بر  یمهم یهااند، اما چالشخود منحرف نشده یها در بورس تهران از ارزش ذاتسهم متیحاضر ق

 .«سهامداران خواهد بود یرو شیسر امکان تداوم رشد، پ

 اخبار کوتاه

در  کشورمانسفیر  /حضور خودروسازی ايران در بازار روسيه ◄

 ،ودروهای ایرانی در نمایشگاه مسکوروسیه با توجه به حضور خ

سه خودروی عرضه شده، قابلیت عرضه به بازارهای »گفت: 

این زمینه فراهم هست  .ا دارندبازار روسیه ر خصوصاً ،جهانی

هم  ،ایرانی هم در زمینه عرضه محصوالت هایشرکتکه 

و هم تولید مشترک در بازار روسیه حضور داشته  سازیقطعه

با تطابق خود  تواندمیخودروسازی ما »افزود: جاللی  .«باشند

با بازار روسیه و حضور مستمر و ارائه خدمات پس از فروش در 

 .«باشد مؤثربرای کشورمان  ارزآوریقتصادی و تقویت روابط ا

تحلیلگر « مکس آبرامز»/ پايان مأموريت با التماس از طالبان! ◄

ارشد آمریکایی که سابقه فعالیت در مرکز امنیت سایبری و 

را دارد، در پیامی « شورای روابط خارجی»داخلی اندیشکده 

ن توییتری درباره موضع دولت جو بایدن در قبال افغانستا

و  انهیجومداخلههای وی که بارها از سیاست .اظهارنظر کرد

طلبانه آمریکا در سوریه، عراق، افغانستان و دیگر مناطق جنگ

کارزار )جنگ در( »نوشت: جدیدش انتقاد کرده است، در پیام 

سال پیش با درخواست آمریکا از طالبان برای  15افغانستان 

در حالی رو به پایان است این کارزار  .آغاز شد الدنبنتحویل 

کند تا به ما در خروج از که آمریکا از طالبان التماس می

های بدتر کشورشان کمک کنند و از ما در برابر تروریست

 .«)داعش( دفاع کنند

 /نگهبان یشورا یاز سو« مسکن ديجهش تول»طرح  دييتأ ◄

مسکن که  دیطرح جهش تول» :گفت نگهبان یشورا یسخنگو

نگهبان  یاز طرف شورا یدر مراحل قبل با ابهامات و اشکاالت

 یمواجه شده بود، پس از انجام اصالحات در مجلس و بررس

 دوارمامی .دشناخته نش یمغایر شرع و قانون اساس ،مجدد در شورا

و  شرانیصنعت پ نیرونق و جهش در ا جادیقانون به ا نیا یاجرا

بر اساس این طرح،  .«مردم منجر شود یهااز دغدغه یکیرفع 

 .مسکن در کشور ساخته خواهد شد ونیلیمکیسالیانه 

 /انيرعبداللهيبا ام داريامارات درباره د ريوزنخست یترييتو اميپ ◄

 هیامروز در حاش»: در توئیتی نوشت« مکتومراشد آلمحمدبن»

 یو یبرا .کردم دارید رانیا دیجد خارجه ریوزنشست بغداد، با 

 یت با کشورهادر توسعه روابط مثب دشیجد تیدر مسئول

ها، روابط بر اساس حکمت و منافع ملت تیو تقو جوارهم

که  رانیبر مردم ا یشگیو درود هم کنمیم تیموفق یآرزو

 .«هستند تو دوس هیهمسا

پایگاه انگلیسی  /!شناسدميرا به رسميت  طالبان ه،يترک ◄

 هیتوافق ترک سینوشیپ بر اساس»: گزارش داد یآستیادلمی

صورت مشترک فرودگاه و قطر به هیبا طالبان، قرار است ترک

 نیا بر اساس نیهمچن .کنند تیریکابل را مد یالمللنیب

عنوان دولت مشروع افغانستان به طالبان را به هیتوافق، ترک

 .«شناسدیم تیرسم


