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 رهبر معظم انقالب اسالمي:
 

اعتماد كند، به به آينده بيامروز هر كس كه مردم را نااميد كند و به خود، به مسئولين و 

 .دشمن كمك كرده است
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  رانيدر تقابل با ا هيال - راهبرد عرصه   روز حرف▼

که تنازع  دهدیمنشان  یالمللنیبو  یامنطقهمرور تحوالت 

گفتمان مقاومت و دشمن وارد عرصه جدیدی شده است. 

فراتر از  ییبر آن است تا در الگو رانیاکنون جبهه مقابل ا

و سطوح مختلف  هاهیالدر  یمعمول ، با باز یهامدل

خود  یهاخواسته رشیرا مجبور  به پذ یاسالم یورجمه

تا نقش خود را بر  کندیمتالش  گریمدل هر باز نی. در ادینما

و در  فیتعر « Arena / layer »هیمدل عرصه/ال هیپا

 :دیآن اقدام نما چارچوب

 میعرصه رژ نیا یاصل گریباز : و محدودخشن -1

 هیاست. ال هیچندالدر  تیاست که در حال فعال یستیونیصه

محدود و ترور در جهت به  ینظام اتیعملاول استفاده از 

دوم  انجام  هی، ال رانیا یدفاع و یتیامن ییتوانا دنیچالش کش

خدمات   ساتیتأسدر  یبریسا ایخرابکارانه  یهااتیعمل

در  یعموم یتینارضا جادیسلب اعتماد و ا منظوربه یعموم

و  ینظام ییتوانا دنیسوم به چالش کش هیداخل کشور و در ال

که او  امیپ نیمنظور انتقال ادر منطقه است به رانیا یاطالعات

 .تدر تحوالت منطقه اس کنندهنییتعاثرگذار و  یقدرت

 تالش دارد با استفاده از ییاروپا یکایتروئ : و مستمرنرم  -2

 ییچالش ها ریرا درگ رانیا یو فرهنگ یحقوق یبسترها

 ینهادها یسازفعالتالش دارد  با  اول هی.در الدیمستمر نما

 یفشارهاتحترا  رانیا  هاقطعنامهو صدور احکام و  یالمللنیب

و  یفرهنگ یهاهیال قیمرحله دوم طر  و درقرار دهد  یحقوق

و  یینمایهمچون جشنواره و محصوالت  س گوناگون یهنر

و  یفرهنگ یهاچالشمتخاصم به  یفرهنگ یهاجبهه تیتقو

 .امعه دامن زندج یچند پارگ

 کایو آمر رانیا لیاقتصاد پاشنه آشو مزمن:  یاقتصاد -3

دارد  یسع متحدهاالتیاعرصه است .  نیا یاصل گریباز

 ایرا حفظ و  هیچندال یهامیتحرمختلف  یهابهانههمچنان به 

قبل از آنکه بتواند   رانیقصد دارد اقتصاد ا دنیدهد. با شیافزا

خود را   فسادزاو  وبیمع یدهاو رون سازوکارهابا اصالح 

 ریدر صادرات نفت و سا تیمحدود جادیباال بکشد،  با ا یآرامبه

و دانش ،   یفنّاورمحصوالت ، ممانعت از ورود کاال، خدمات، 

 یالمللنیب یمال یهاکانالو بستن  یدر مراودات مال تیمحدود

  .نگه دارد یمزمن اقتصاد یهایماریب ریو... همچنان درگ

دست  نیمقابله با ا یبرا یاسالم یجمهوره پایانی اینکه؛ نکت

 Layered»یاهیالهیالدفاع  ازمندین هیچندال یهایطراحاز 

defense»  دستانهشیپ یهااتیاز عمل یامجموعهاست؛ 

که  یاتحاد زا  و اصالحات اقتصاد یفرهنگ یهاکنش ،ینظام

مل کل همبسته ع کیو هماهنگ که در  افزاهم صورتبه
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  اعتراف به زوال!                      روز گزارش▼

 به آن اعتراف هاستیونیاست که خود صه دهیرس یبه حد لیاسرائ یو فروپاش انحطاط

و  یتیمحافل امن نهیزم نیفرار کرد. در ا تیواقع نیاز ا توانیکه نم ددارندیتأکو  کرده

از  تیدر حما میرژ نیا یبا اعتراف به شکست استراتژ ارهاب یستیونیصه میکارشناسان رژ

در  سمیونیصه یایمانع از تحقق رو یادیکه موارد ز اندهاعالم کرد لیاسرائ تیموجود

  .خواهد شد نیفلسط

وجود راهبرد  سابق موساد با اشاره به عدم سیپاردو رئ ریتام -1   :یخبر یهاگزاره

 نیا یبرا دیتهد نیتربزرگ»گفت  تاکنون 1۹۶۷از سال  یستیونیصه میمشخص در رژ

است.  لیاسرائ یبرا دیتهد نیتربزرگ یبیخودتخر ستمی. سستین نیفلسط ای رانیا م،یرژ

که مربوط به  کندیتجربه م احساس ر یااست و دوره دنیدر حال از هم پاش لیاسرائ

 اعالم کرد شیپ یچند  زین یلیمورخ اسرائ سیمور یبن -2« ت.اس یوجود اختالفات داخل

در  انیهودیو  شوندیم روزیاعراب و مسلمانان هستند که پ نیا ندهیچند سال آ یط»

هستند  یانیهودی،  شانسخوش نیبنیدراو  شوندیکشته م ایو  تیبه اقل لیتبد نیفلسط

در « شاباک»سابق  سیرئ  --3« د.کننیار مو اروپا فر کایکه جان خود را برداشته و به آمر

کرد  ینیبشیپ« نخواهد ماند یباق یانهیما کاب یسبک برا نیبا ا»مقاله خود که با عنوان 

 یاپرونده هسته لیاسرائ یخطر فرارو یو« نخواهد ماند. یباق ندهیتا نسل آ لیاسرائ»که 

بلکه معتقد  ،داندینم «کالیم راداسال»خودش  اصطالحبه ایو « اهلل لبنانحزب» ایو  رانیا

 میرژ یفرارو یاست که خطر واقع یو مشکالت ساختار یداخل یکردهایرو نای» است که

 نیشیپ ریوزنخست «اهوینتان نیامیبن» نیازاشیپ -4«د.دهنیم لیرا تشک یستیونیصه

را به  لیاسرائ کندیتالش م» ه بود کهاعالم کرد 2۰1۷در سال  یستیونیصه میرژ

تاکنون  یهودی« دولت» چیه رایز ست؛ین یهیمسئله بد نیآن برساند اما ا یسالگ1۰۰

 رینخست وز« بنت ینفتال»است که  یزیهمان چ نیا «.سال عمر نکرده است ۸۰از  شیب

  .درباره آن هشدار داد زین یستیونیصه میرژ یفعل

که  ییایرؤ. گذشته است یستیونیصه میرژ تیسال از اعالم موجود ۷4  :يليتحل گزاره

 یبه پادگان  نکی،  اکردندیمتا فرات  مطرح  لیبا عنوان  از ن   ستیونیرهبران صه

با  یکنون طیدر شرا لیاست. اسرائ شدهلیتبد یبتن یوارهایمحصور به د یستیترور

به   تی. بحران مشروعکندیمنرم  وپنجهدست یو اقتصاد یاسیس -یتیمشکالت امن

دوچندان کرده  میرژ نیا یها را در بقا دیشک وترد یستینویهمراه  فساد مقامات صه

فرادست و فرودست در  دوطبقه جادیمنظم، ا یرهبر کیو فقدان  یاسیاست. ضعف س

 انیشکاف م تیشدن و تقو نهینهاد ،یطبقات -یقوم ضیو تبع هاستیونیصه انیم

 انینیلسطف تیرشد جمع شتریمهاجرت معکوس ، شتاب ب  دهی،پد الرهاو سکو ونیمذهب

 ،یداخل ،فسادیچالش توان بازدارندگ ،یهودی تینسبت به جمع نیفلسط یایدر جغراف

 تواندیماست که   یشواهد و مستندات  ازجملهقدرت محور مقاومت، همه  تیتقو

  .باشد ردو چنداننه یاندهیآدر  لیاسرائ یفروپاش  کنندهاثبات

خود را در  یجعل میرژ 1۹4۸سال که در  یزمان هاستیونیهص ي اينکه،انيپا نکته

مجبور باشند درباره  یکه روز کردندیبنا کردند، هرگز تصور نم نیفلسط یاشغال یهانیسرزم

دهه  کیدر  ژهیوبه لیاشغالگر اسرائ میرژ یبحث نابود کنند لکنصحبت  لیاسرائ یفروپاش

ادعا  صرفاًر این امشده است.  یستیونیدر محافل صه یمقوله اساس کیبه  لیگذشته تبد

معتقدند که ممکن ( ای)س کایآمر یمرکز یسازمان جاسوس پژوهانندهیآنیست بلکه برخی 

دوام و بقا  شتریب 2۰2۹تا سال  لیاسرائو خارجی  یمعضالت درونمشکالت و  به خاطراست 
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 راه پيروزی مقاومت تنها                                  اخبار ▼

دو  زیآمتیموفقتجربه »ه فرمودند همرا ئتیونزوئال و ه جمهورسیبا رئ داریدر د رهبر انقالب 

مقاومت و  کایامر یبیو جنگ ترک نیسنگ یکشور نشان داد تنها راه مقابله با فشارها

قدر و منزلت و  رایاست ز باارزش اریو ملت ونزوئال بس یمقاومت جنابعال.است یستادگیا

به  کایو امروز قاعدتاً نگاه امر دهدیملت و کشور و رهبران آن کشور را ارتقا م کی اقتیل

است که  شدهبرداشته یطیبلند در شرا یهاگام نیا.ونزوئال متفاوت از گذشته است

 هاییکایآمرشد و  لیتحم رانیبر ملت ا ارهاشفو  هامیتحر نیترسابقهیو ب نیترنیسنگ

معظم له با اشاره به مقاومت ملت ایران در  .گذاشتند «یشار حداکثرف»خودشان نام آن را 

فشار  استیباعث شکست س رانیمقاومت ملت ا»فرمودند  هایغرب یهایخواهادهیزمقابل 

 ریتعب شیپ یچند کایامر یاسیاز مسئوالن برجسته س یکیکه  یاگونهشد، به یحداکثر

 رانیدو ملت ا تیو موفق یستادگیاز ا توانیکه م یاجهینت.به کاربردرا « شکست مفتضحانه»

و مقاومت است  یستادگیاست که تنها راه عالج در مقابل فشارها، ا نیو ونزوئال گرفت، ا

ونزوئال  یواریو دولت بول رانیا یاسالم یجمهور انیو ارتباطات م هایهمکار دیضمن آنکه با

 «.شود کیمستحکم و نزد شیازپشیب

 به سياستمداران یاهسته موشکي و یهادرس

ای را برای رفاه کشور دانش هسته کهنیابر  دیتأکبا وزیر امور خارجه امیرعبداللهیان 

ای تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهیم های هستهاز حفظ دانش و فناوری» خواهیم گفتمی

 آمد. در موضوع توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی اجتماعی، سیاسی، علم و فناوری

ها را شاهد بودیم و در حوزه دفاعی بیشترین فشار .است شدهحاصلهای بزرگی پیشرفت

یکی از مسئولین .های نقطه زن در اختیار داردگفتند چرا جمهوری اسالمی ایران موشکمی

های ما را داد و در کرد زمانی که صدام دستور شلیک موشک به شهرجنگ بیان می رتبهیعال

نداشتیم،  مثلبهمقابلهموشک اصابت کرد ما حتی یک موشک برای  ۰۰۹شهری مثل دزفول 

به گفته وزیر امور خارجه « .اما امروز برای دفاع از کشور، موشک نقطه زن در اختیار دارد

تالش و ساخت ایران قوی و  به دنبالکه بید جهت موفقیت  دهدیمتجربیات گذشته نشان 

انی که قدرت نداشته باشید به شما کمکی نخواهند دیگر کشورها تا زم چراکهتوانمند بود 

 کرد.

 به حجاج داده است؟ يهزارتومان ۹دولت دالر ارزان  ايآ

 ۹به زائران حج ارز و جعلی مدعی شدند که  یرواقعیغطی یک خبر  ضدانقالب یهارسانه

 شیو پ ۹۸در سال که  دهدیمنشان  هایبررس کهیدرصورت. است افتهیاختصاص یهزارتومان

مراسم حج را  یوجه ارزش دالر لیضمن تکم دیحج با ۹۹کرونا، زائران سال  یریگهمهاز 

 یدر آن زمان از سو ۹۹مراسم حج سال  یبرا شدهاعالم یدالر متی؛ قکردندیم زیوار

و  یاعزام زائران را ملغ ۹۹کرونا در سال  یریگهمهبود. شدهاعالمدالر  32۰۰عربستان حدود 

 زیاعزام زائران ن یبرا شدهیداریخردالر  درواقعکرونا موکول کرد و  یریگهمه انیبه بعد از پا

 یهمگان یسال و برگزار 2 گذشت از بعد حاالماند.  یباق ارتیدر حساب سازمان حج و ز

اقدام به  ۹۸در سال  شدهیداریخربا استفاده از همان ارز  ارتیمراسم حج، سازمان حج و ز

نخواهد  دایبه زائران امسال حج اختصاص پ یدیارز جد درواقعو اعزام زائران خواهد کرد 

روز مانده به  4۰ رمتعارفیغو  بیعج یدر اقدام یعربستان سعود نکهیا توجهقابل نکتهکرد.

سازمان  راهکار است. شدهاضافههر زائر  نهیدالر به هز 12۰۰اعزام زائران اعالم کرد که حدود 

 یهاهتلاز  یریگبهره نیاعزام عوامل و همچن ، کاهشهامتیقکنترل  ارتیحج و ز

 4۵ نهیپرداخت هز یجابهاساس زائران  نیاسکان زائران بود. بر هم یبرا ترمتیقارزان

 .اندکردهرا پرداخت  ونیلیم 11تا  ۷ نیب یانهیهز یتومان ونیلیم
 

   اخبار کوتاه

 رانیا ینفت یهاوردهپخش فرآ یشرکت مل رعاملیمد شايعات بنزيني واقعيت ندارد / ◄

که  یعاتیسوخت، گفت: شا یهاگاهیدر جا نیبنز متیعرضه و ق یدر چگونگ رییتغ بیبا تکذ

 طیدر شرا یرییتغ چیصحت ندارد و روال مانند گذشته بوده و ه منتشرشده یمجاز یدر فضا

 گران نیاعالم کرد که بنز جمهورسیرئ ،یتومان 42۰۰از حذف ارز  شینشده است. پ جادیا

 نخواهد شد.

 کشنفترسيد /  هاكشنفتايران به حوزه  يينماقدرت ◄

که دیروز به ونزوئال تحویل  بوشهر یافراماکس شرکت صدرا

دارد و  ظرفیت هزار تن 113و  وزن تن ۵۰۰هزار و  21 شد

متر ارتفاع و آبخور  21متر عرض،  44متر طول،  2۵۰دارای 

 ایرانی کتمتر که با تالش متخصصان این شر 14.۸آن 

 .اندازی شدطراحی، ساخته و آب

 یهامیدوما: تحر سیرئ در راه است / ديجد ۸گروه  ◄

هند،  ن،یاز هشت کشور چ یگروه لیغرب باعث تشک

که  شودیم هیو ترک رانیا ک،یمکز ل،یبرز ،یاندونز ه،یروس

 ازنظر افتهیتوسعه یکشورها یمیدرصد از گروه قد 24.4

 جلوتر است.  دیقدرت خر یرابرو ب یناخالص داخل دیتول

شده،  لیتبد ۷به گروه  هیروس قیکه فعالً با تعل ۸ گروه

از  یجهان است که بخش بزرگ یصنعت یشامل کشورها

 را در دست دارند. ایاقتصاد دن

 اندیشکده / هاييکايآمرپهپاد ايراني و كابوس  ◄

 داراینوشت ایران  یواشنگتن در گزارش آمریکایی

ناوگان هواپیماهای بدون  نیترمتنوع قدرتمندترین و

 درواقعهای اخیر در دههو سرنشین در خاورمیانه است 

های چشمگیری داشته است. پهپادهای ایرانی پیشرفت

گسترده توسط نیروهای نیابتی  طوربه 2۰۰4دستکم از سال 

 3۶۰و تهدیدی  اندقرارگرفته مورداستفادهآن در منطقه 

مقابله با آن سخت است. این  درجه هستند که شناسایی و

 شدهلیتبدو متحدانش  متحدهاالتیاتهدید به نگرانی برای 

 .است

 معاون برای كاالهای اساسي / یدرصدكيماليات  ◄

اقتصاد و جهاد  یبه وزار یادر نامه جمهورسیرئ یاقتصاد

واردات گندم،  یبرا افزودهارزشبر  اتینرخ مالی کشاورز

، انواع روغن خام، حبوبات شامل نخود، برنج ،یروغن یهادانه

 نیو همچن یماش، قند، شکر، گوشت قرمز، چا ا،یعدس، لوب

معادل را داخل  دیقند و شکر تول افزودهارزشبر  اتینرخ مال

 د.کر نییدرصد تع کی

 سیرئبینا / شوديسالح بروز م یريكارگبه حهيال ◄

 حهیالاعالم کرد که  مجلس یمل تیامن ونیسیکم

مسلح در موارد  یروهاین نیمأمورسالح توسط  یریارگکبه

 مجلس خواهد شد. سهیرئئتیه میتقد تیفور دیبا ق یضرور

 قیمت کهیدرحال ترفند جديد برای گراني لبنيات / ◄

 چربی) چربی درصد 3.2 پرچرب خام شیر کیلوگرم هر

 خریداری لبنی صنایع توسط تومان هزار 12( کامل

 شیر لیتر هر قیمت میدانی اهداتمش اساس بر اما شودمی

 هایبندیبسته با( چربی درصد 3) پرچرب پاستوریزه

 به تومان هزار 3۷ تا 2۹  هایقیمت با بطری و دارمدت

 اینکه برای احتماالً نیز برندها از برخی.رسدمی فروش

 به اقدام باشند، امان در تعزیراتی هایواکنش از بتوانند

 به D ویتامین مانند هاییفزودنیا یا اندکرده وزن تغییر

 قیمت به را هاآن بتوانند تا کنندمی اضافه خود محصول

 .بفروشند دلخواه


