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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 اریدولت کار بس یاستان ی. سفرهادیرا بفهم اتیواقع دیتوانینم ،دیمردم حضور نداشته باش نبی در تا

بودن،  یمسائل مردم نیتراز مهم یکیمهم است اما  یلیخ نبود مردمی گشا است.با ارزش و گره

 (32/10/0010). دیکم خسته شوباشد و کم یول کار مردمنباشد که ا طورنیماندن است. ا یمردم
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 که به سنگ خورد یريت                 روز حرف▼

که با هدف  ییاطالعات خبر داد که دو فرد اروپا وزارت

جهت  رییو تغ یاز صنوف داخل یاز مطالبات برخ سوءاستفاده

وارد کشور شده بودند، توسط سربازان  ،به آشوب یمطالبات عاد

که  دهدیمنشان  منتشرشدهمستندات  بازداشت شدند.گمنام 

 هیاول یهاحلقهبا  رانیبالفاصله پس از ورود به ا رشدهیدستگافراد 

و  هیشده ارتباط گرفته و به توج یطراح یهاتحصن و آشوب

بر  ایدریچه توانمیخبر را  نی. ااندپرداخته هاآنآموزش 

در  خصوصاً رانیو نحوه مواجهه غرب با پرونده ا یرفتارشناس

 دانست. یتحوالت جار

آشوب  دیتول یبرا یدانیم یروهایاعزام ن -0 :يليتحل هایگزاره

 به دنبال ۸۸و  ۸۸اساس مدل سال  بر هاغربیکه  دهدمینشان 

بحران  جادیا واسطهبه هیپا فیدولت ضع یویسنار سازیپیاده

قوه  ،هابحرانکه در مواجهه با  یهستند؛ دولت رانیدر ا یداخل

د توانمیهم  نیا ؛با چالش مواجه شود اشگیریتصمیم عاقله و

باشد و هم در  مؤثر یو سست کردن حکمران یدر عرصه داخل

 یهانیجورچ دنیچ-3. نیمابیفدر مذاکرات  یریازگیامت

 نیا یکه برا یکلیس که دهدمینشان  گریدر کنار همد یلیتحل

 در هادموکرات خصوصاً هاییکایآمرشده و  یموضوع طراح

آشوب از  ؛بر دو اصل استوار است اندکرده ادهیمختلف پ یهابرهه

 اساس بر نهیزم نای در -2از خارج.  میو تحر یریازگیداخل، امت

 کیبا  ،یداخل نیچن نیا یهاپرونده ریسا یهامشابهت

 ،یتیامن یهاشبکه ،یعوامل داخل ؛میمواجه یضلعسه

، کنندیم یاحطر یتیعوامل امن ؛یارسانهپروپاگانداسازان 

بر  هایارسانهدارند و  عهده بررا  ییاجرافاز  یمزدوران داخل

که شکست  رسدیماما به نظر  -0.دمندیم یآتش ناآرام

در مواجهه با مسائل پس از حذف ارز  هاغربی یویسنار

 یبا اشتباهات محاسبات هاغربیاز آن است که  یحاک ،یحیترج

 طیدولت در شرا اوالً ؛اندهمواج رانیدر برخورد با ا گانهسه

، سازمسئلهدولت آرامش ساز است نه  ،۸۸سال  فحاضر برخال

 یتیامن یبه تجربه نهادها هاغربی یهاینیآفرآشوبتعدد  اًیثان

 ؛افزوده است ینیچننیا یهادهیپدمواجهه با  ایو  یریشگیدر پ

از  یرانیشدن و کسب تجربه جامعه ا نهیواکس ،و نکته سوم

 .تگذشته اس یهاپروندهبا توجه به  ،وم دشمننقشه ش

 ن،یمنتقد یمشفقانه برخ ینقدها یبا وجود برخ: يانيپا نکته

را  یدرست ریمس زدهمیکه دولت س دهدمیتحوالت حاضر نشان 

انتخاب کرده است که  هاارانهیپرداخت  یعادالنه ساز یبرا

ر بهت یاجرا یبرا یداخل یهاتیظرفهمه  ییافزاهم ازمندین

 (یعیرب عقوبی: سندهیاست. )نو برنامه دولت

 

 
 

 
 

 
 

 غصّه سربازو نخور آقا                        روز گزارش▼

ابتدا « سالم فرمانده»با عنوان  یسرود ف،یفرجه الشر یعجل اهلل تعال عصریول الدیبا م زمانهم

مخاطب آن کودکان و  نیترپخش شد که مهم یسراسر یهاشبکهو سپس در  یمجاز یدر فضا

 تاکنوناز آن روز  ها هم با آن سرود همراه شدند.جوانان و خانواده جیتدربه اما نوجوانان بودند،

خودجوش برگزار شده است و در  یفرهنگ یهاگروهو مدارس و  یمجاز یدر فضا شیپو هاونیلیم

 یروزها در شکل گرفته است. یقیو حق یمجاز یدر فضا یرینظیب یهااستقبالموارد  نیهمه ا

منتظران نسل ظهور به  نیاز ا یمانند اصفهان و مشهد تجمعات هااستاناز  یاریگذشته مراکز بس

تجمعات که  نیا نیتربزرگکه در  رودیم دیکه سابقه نداشته است و ام انددهیدچشم خود 

رخداد مهم  نیشاهد ا شودیمبرگزار  یآزاد یهزارنفر صدکیدر ورزشگاه  خرداد ۵پنجشنبه 

 .میباش یعرصه مل کیدر  یفرهنگ

کشور خواسته  یفرهنگ یروهایاز ن ۸9سال  رماهیدر ت یمقام معظم رهبر -0 ی:خبر هایگزاره

کشور را  یفضا یفرهنگ زیو آثار تم اریبه اخت آتش ،یخودجوش فرهنگ یبودند که با کارها

 یادیز یما خلل و فرج فرهنگ»فرمودند که  ۸9فطر  دیع یدگرگون کنند. معظم له در سخنران

 یهامجموعه، هم یمسئول دولت یهامجموعهرا هم  نیا ست؛وذگاه دشمن اکه نف ییجاها م؛یدار

که  ضدانقالب یهاانیجرگذشته  یدر روزها -3«. کنند یریگیپ اندموظف یمردم میگسترده عظ

کاهش  یبرا غیگوناگون در حال تبل یهاروشبه  ،اندشدهنگران  بیعج یفرهنگ دهیپد نیاز ا

 انیالعاده آن در مآنان باعث گسترش فوق یهازدن وپادست نیااستقبال مردم از آن هستند که 

. نمونه اندبودهبه دور  یانقالب یهاسرودهگذشته از  یهاسالشده است که در  یاز اقشار یبرخ

در  -2 .دیمن و تو د ییو شبکه بها کایآمر یرسانه صدا ژهیو لیدر تحل توانمیرا  هابیتخر نیا

مانند آنچه  یبیتخر بعضاًو  دارشینانتشار مطالب  ای یو اشخاص داخل هارسانهاز  یاریسکوت بس

اثر فاخر را به  نی)ره( نگاشت و اینیو نشر امام خم میجماران وابسته به موسسه تنظ تیساوب

ر، یملل مانند کشم گریمنتظر د انیعیدر ش یموج فرهنگ کیکار به  نیمتهم کرد، ا ییامام زدا

 شد. لیو ... تبد ، نیجریهعراق

با  یکالن فرهنگ یهابودجه ندمازیرا ن یکه کار فرهنگ جیبرخالف نگاه را-0 :يليتحل هایگزاره

 دورازبه توانمیکه  دسالم فرمانده نشان دا ؛دانندیم لیو طو ضیعر یهاسازمانحضور 

 داتیتول گونهنیا -3 کرد. دیتول یکار فاخر مردم کی هاسازمان نیکالن و دخالت ا یهابودجه

 یهاموج جادید با اتوانمی ،را کم کند یمتول یساختارها یکارکم د خألتوانمی نکهیعالوه بر ا

نسل  عنوانبهدر اقشار جوان جامعه  یاسالم یرانیا تیهو ءو ارتقا دیمنجر به بازتول ی،فرهنگ

معاند هم  یاهرسانه یو برخ یداخل یگراغرب انیجر نکهیا آوررتیحاما نکته  -2. شود سازندهیآ

هرزه و رقص دانش آموزان به  یهاپیکلبا پخش  گریکدیبا  ییافزاهم کیننشسته و در  کاریب

به  «سالم فرمانده»مدارس را از  رانیموضوع رفتند که توجه دانش آموزان و مد نیدنبال ا

مجموعه القا کنند که فرهنگ غالب در  گونهنیاتا  ،دنمعطوف ساز ازندهس ریغ یاهیحاشموضوعات 

 .ستیفرهنگ انتظار ن ،دانش آموزان

که از  یخودجوش اکنون با شناخت یفرهنگ یهاگروه .راه بود کیسالم فرمانده آغاز  ي:انيپا نکته

 نیکه در ذات پاک ا ییهاهیروح نیضمن مراقبت از ا دیبا ،اندآوردهذائقه نسل جوان به دست 

فاخر،  یهاطرحدغدغه  دیراه نبا نیدر ا قطعاً .بخشند یتعال روزروزبهآن را  ،شده دهینسل دم

تجربه نشان داده  چراکه ؛را داشت« نبود سرباز غصه» ،قول سالم فرماندهه ب ایو ... را  یمنابع مال

 (ی: فرهاد مهدوسندهی. )نوکندیمموجود را رفع  یهاکار بوده و خأل یموارد پا گونهنیاجامعه در 
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 اخبار ▼

 !اندکرده: نيروهای ايران در اينستاگرام نفوذ يسيبيب

ها به سود اقشار ضعیف با اجرای طرح اصالح اقتصادی و هدفمندسازی حقیقی یارانه زمانهم

ر های مردم دهای خارجی با سوار شدن بر موج نگرانیجامعه از سوی دولت سیزدهم، برخی رسانه

، وارد میدان ومرجهرجبرخی مناطق کشور و تالش برای منحرف کردن آن به سمت آشوب و 

های ای معاند در بستر شبکهدر همین راستا و در پی محقق نشدن سناریوی جریان رسانه .شدند

 محدود تجمعات از کاربران برخی هایفیلم شدن پاک از گزارشی در فارسی سیبیبی اجتماعی، 

این رسانه در ادامه مدعی شده است که  !است کرده انتقاد اینستاگرام در مختلف شهرهای در

های ممکن است مسئول پاک شدن پستکه کارمندان ایرانی دارد، شرکتی در شهر اِسِن آلمان 

تا به امروز،  02۸۸شود که از سال این ادعا در حالی مطرح می !مربوط به اعتراضات در ایران باشد

ها با محتوای سردار شهید بوک و... تمام پستماعی همچون اینستاگرام، فیسهای اجتشبکه

های عمومی ایران را به بهانه مقابله با خشونت و سلیمانی، آرم سپاه و حتی بازتاب راهپیمایی

همواره  ،های اجتماعی برای فشار سیاسیکارگیری شبکهسیاستِ به .کندحذف می یپراکن نفرت

رسد با توجه به ناکام ماندن تالش این به نظر می .های غربی بوده استلتبخشی از برنامه دو

های در ایران که هیچ نسبتی با واقعیت کنترلرقابلیغزده و ها برای بازتاب فضایی آشوبرسانه

برای توجیه « های اجتماعینفوذ ایران در بسترهای اصلی شبکه»موجود ندارد، اینک گزاره القایی 

 .گفته شده، انتخاب شده است هایی کهدروغ

 بازگردد یابه توافق هسته ترعيسر کاي: آمرپستواشنگتن

 هیتوص کایبه دولت آمر «لتیکارل ب»و  «سوالنا ریخاو»به قلم  یامقاله در پستواشنگتن روزنامه

در هنگامه شعله »: آمده استمقاله  نیدر ا بازگردد. یاهستهبه توافق  ترعیسرهرچه  ،کرد

در این  .«میرا فراموش کن ایدر غرب آس رانیا یاهستهمسئله  دیجنگ در قلب اروپا، نبا دنیکش

اگر »: شده است دیتأک ،310۵سال  یاهستهبه بازگشت به توافق  کایآمر هتوصی ضمن مقاله

تازه با تهران قرار  یامنازعه ریدر مس م،یخود بازگردان ریرا به مس یاتوافق هسته مینتوان

برجام نوشته است:  یایتعلل در اح یبرا دنبای دولت از انتقاد با پستواشنگتن. «میریگیم

 ییهاگام دیعمل کردند و اکنون با تیبا سرعت و قاطع نیدرباره اوکرا ییو رهبران اروپا دنیبا»

با  ادامه در پستواشنگتن«. بردارند یاهسته زیبه نقطه گر رانیا دنیاز رس یریجلوگ یرا برا

ناکام خوانده و  «بازگشت به توافق»را در عمل به شعار  دنی، باکایز عملکرد دولت آمرانتقاد ا

 ها دانسته است.دموکرات یانتخابات یرا مسئله یادر بازگشت به توافق هسته دنیتعلل با

 موقت پايتخت از دولت رئيسي جمعهامامتوقع 

 یکشور دارا یحوزه اقتصاد»: دیروز نماز جمعه تهران گفت یهاخطبهدر « یاکبرعلی حاج»

جوالن مفسدان و  دانیو م یعناصر نفوذ ،یرانقالبیغ یهاشهیاست و هنوز اند یاشکاالت اساس

که در مجلس  یدولت با عمل به قانون راًیاخ. ها وجود داردبخش نیدر ا وبیمع یتارهاساخ

 یرتدبی ولت. درا آغاز کرده است یفتح خرمشهر اقتصاد اتیعمل نیاز ا یبخش ،شده بیتصو

هماهنگ بشود.  اتیعمل نیبا ا یاصالح را بچشند و اراده مل نیریطعم ش فیکند که طبقات ضع

اصالح  ارانه،یموقع ، پرداخت بههاآناز  گرفتن کمکوگو با مردم، گفت، میز دولت توقع دارا

و  ینظارت قو ها،متیق یساز یمنطقدر مراکز عرضه،  یاساس یکاالها عیها، وسعت توزسامانه

 خود قرار بدهد. یجد کار دستوربرخورد با متخلفان را در 

 !در ايران نفسصدها هزار  قتل

 یهزار سقط عمد ۵21در سال حدود »مصلحت نظام:  صیمجمع تشخ تیجمع تهیکم سرئی

. سقط خود به دهدمیکشور را تشکیل  یهاسقط سومکیسقط عمدی حدود  .میدار رانیدر ا

، حداقل حدود دو برابر آمار جهانی دهدمیدرصد از سقط در کشور را تشکیل  01خودی نیز که 

افراد تحریک به  که این نوع سقط نیز در کشور مشکوک است و غالباً دهدمیاست و این نشان 

«. کنندیمبه مراکز درمانی مراجعه و با عالئم مشابه سقط خود به خودی  شوندیمسقط 

ارزیابی کرد و خوب  اریبسرا قانونی  تیقانون جمعهمچنین  پروفسور محمد اسماعیل اکبری

 .«راه خواهد شدروبه رانیا یتیشود، اوضاع جمع ییاجرا زیاگر نصف احکام آن ن»افزود: 

 اخبار کوتاه

 جمهورسیرئ دولت برای رفع فقر مطلق در کشور/ یهابرنامه ◄

جمع اقشار مختلف بیست و یکمین سفر استانی خود، در در 

و فساد  ضتبعی و فقر»گفت:  هیدر اروم یغرب جانیمردم آذربا

 یهانهیاست تا زم نیدولت دنبال ا. ستین ینظام اسالم بندهیز

میلیون نفر و بیمه درمانی رایگان برای پنج  ببرد. نیفساد را از ب

دولت صورت گرفته است،  ی( که از ابتداارانهی) هاییپرداخت

 دیقدرت خر دبای در جهت رفع فقر مطلق بوده است. یگام مهم

 یبرا ژهیو هایبرنامه کند. دایتا فقر مطلق کاهش پ میرا باال ببر

 یریگیدر حال پ تیکه با جد میرفع فقر مطلق در جامعه دار

 .میتاجرا شدن آن هس یبرا

صورت  یاقدامات اطالعات یپ در کشف کرد/ سپاهکه  ييکاالها ◄

 هاارانهیعادالنه  عیو توز یسازیطرح مردم یگرفته پس از اجرا

 2۵001از  شیتوسط سازمان اطالعات سپاه در سراسر کشور، ب

تومان از  اردیلیم 0۵11 یبیبه ارزش تقر یاساس یتن کاال

 03311اقالم که شامل  نی. ادیکشف گرد انیو قاچاقچ نمحتکرا

 ،یدام یهاتن نهاده 1101تن برنج،  0۸11 ،یتن روغن خوراک

 ریتن آرد و سا 0۸11 ،یتن ماکارون 0۵11تن قند و شکر،  3۵11

، ییمراجع قضا یمردم است، با هماهنگ ازیمورد ن یاساس یکاالها

 .در بازار عرضه شده است سرعتبه

حقوق  شیفزا برای اعتبار دو برابر شد/ حقوق سربازان ◄

و سربازان  افتهیمسلح اختصاص  یروهایسربازان به ستاد کل ن

حداقل دو  شیافزا 0010 ماهبهشتیارد یافتیدر حقوق در

حقوق  زانیم نیکمتر حقوق را شاهد خواهند بود. یبرابر

 تومان خواهد بود. ونیلیم 3.3سربازان 

 محمدرضا» خروج نيروهای روسي؛ موضوع سفر بشار به تهران/ ◄

در خصوص دلیل اصلی سفر  هیدر سور رانیاسبق ا ریسف« باقری

و  راخی سفر در اسد بشار»هران گفت: یک روزه بشار اسد به ت

 بهو  ردیشخصاً مشاوره بگ خواستیم ،با رهبر انقالب دارید

مشاوره او درباره خروج  یمحورها نیتراز مهم یکی نظرم

 .«بوده است هیاز سور هیروس یروهاین

خبرسازی در  رسانه صهیونیستی معاریو/ حمق!ادشمن  ◄

به اعتراضات مردمی در خصوص طرح  ،جدید خود از کشورمان

و با انتشار تصویری که در آن پرداخته  هاارانهیمردمی سازی 

 ، تیتر زده،در دست دارند لیمرگ بر اسرائ یهاشعارنوشتهمردم 

را شکر خدا  «!رانیدر ا ییمواد غذا نیگرا به مردم اعتراضات»

 .دقرار دا هااحمقکه دشمنان اسالم را از 

 بخش پایان کار /کتاب شگاهينما نيترپرفروشنقطه پايان  ◄

 ،شودیبرگزار م ketab.irکتاب که در سامانه  شگاهینما مجازی

 ماهبهشتیارد 20و امروز،  روز دوم خرداد است 30ساعت 

 نیوسومیس سخنگویآخرین روز بخش حضوری است. 

 شگاهیفروش نما مجموعتهران گفته است،  کتاب شگاهینما

تومان  اردیلیم 011از مرز  ،یو مجاز یرکتاب در بخش حضو

، میزان ماندهیباقدر مدت زمان  شودیم ینیبشیپعبور کرده و 

 میلیارد نیز برسد. 0۵1فروش به 


