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 :رهبری با پاسخ و پرسش
 محاادوب ارتبااا نظرتاااد بربااار  

 غیر به - امریکا با اقتصابی و علمی
 چیست؟ - رفتن سلطه زیر از

 جوامع از ای جامعه هر با علمی ارتباط
 در البتییه اسیی   خییو  دنیییا علمییی
 مضرّی های حاشیه مستلزم که صورتی
 و شیرکتاا  بیا  ارتبیاط  ما نظر از .نباشد

. نییدارد ایییرادی علمییی دسییتهاهاای
 داریییی   حسّاسیییی  آن روی آنچیییه
 کیام ا  هی   این که امریکاس   دول 
 .دارد قوی و مستحک  منطق یک
 

 بحرین شیعیاد رهبر  
 شد تابعیت سلب

 اهلل آیی   تابعیی   بحرینی مقامات
 شییعیان  رهبیر  "قاس  عیسی" شیخ
 .کردند لغو را بحرین

 بحرین در دادگاهی   آن ین نسی 
 تابعیی   حکمیی   صیدور  با امروز
 رهبیر  قاسی   عیسیی  شییخ  اهلل آی 
 .کرد سلب را بحرین شیعیان

 بحرینیییی روزنامیییه گیییزار  بیییه
 قاسی   عیسیی  شیخ تابعی  الوسط 
 پیییی در شییییعی برجسیییته مرجیییع

 لغیو  خلیفیه  آل رژی  به اعتراضات
 دادگییا  نیییز از پییی .اسیی  شیید 
 چایار  حکی   بحیرین  نظیر  تجدید
 سیلمان  علی شیخ برای حبس سال

 وفییا  اسیی می جمعییی  دبیرکیی 
 سییال 9 حکیی  بییه را بحییرین ملییی
 .داد افزای  زندان

 1144 سییال فوریییه 41 از بحییرین
 علیه مردمی انق   شاهد می دی
 میییردم. اسییی  خلیفیییه آل رژیییی 
 عیدال   برقیراری  آزادی  خواهان

 آمیدن  کیار  روی و تبعیی   رفع و
 کشورشیییان در منتخیییب نظیییامی
 .هستند

 سااربار ساااب ه باای هشاادار
 خلیفه آل رژیم به سلیمانی

 فرمانیید سییلیمانی قاسیی  سییردار 
 صیدور  بیا  نییز  سیاا   قید   نیروی
 رژیی   بیه  تیاریخی  و نیادر  ای بیانیه
 در داد هشدار بحرین در خلیفه آل

 شییخ " بیه  تعیدی  هرگونه صورت
 مسیلحانه  مقاومی   با "قاس  عیسی
 که شد خواهند مواجه ای سابقه بی

 از ای گوشیه  تناا رژی  این اسقاط
 .اس  آن تبعات
 شیییخ اهلل آییی  حییری  بییه تجییاوز
 کیه  اس  قرمزی خط قاس  عیسی
 در را آت  از ای شعله آن از عبور

 پدیییید منطقییه  سراسیییر و بحییرین 
 .آورد خواهد

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 صاحی   اجارای  مشاکال   عاال   را  تنها/باشند ان البی هموار  باید بانشجو و بانشگا   
 است م اومتی اقتصاب های سیاست

 و علمیی  نخبهیان  اسیاتید   از جمعیی  دییدار  در شینبه  روز عصیر  اسی می  انقی    معظی   رهبر ای خامنه اهلل آی  حضرت
 اسی می  نظام ساله بیس  اهداف ترسی  با تحقیقاتی  و علمی مراکز و فناوری و عل  های پارک ها  دانشها  پژوهشهران

 مردمی  حکومتی دارای و عدال  از برخوردار ثروتمند  متدین  مستق   عزتمند  مقتدر » ایرانی جایها  به دستیابی برای
 افیزای  : »کردنید  تأکیید  و برشیمردند  واال اهیداف  ایین  اسا  و پایه را دانشهاهاا  «پرهیزگار و دلسوز جاادگر  پاک 
 در اسی می  -ایرانیی  افتخیارآمیز  هویی   احسیا   تقویی   و ایجیاد »  «علمیی  مراکیز  و دانشهاهاا در علمی رشد سرع 
 جملیه  از  «نیرم  جنی   افسیران  و فرمانیدهان  واقعیی  آفرینیی  نقی  » و  «دانشجویان و دانشهاهاا بودن انق بی»  «جوانان
 دنییا  در معنوی   و اس م با همرا  ساالری مردم الهوی و مطرح  علمی قدرت یک به اس می نظام شدنِ تبدی  الزامات
 .اس 

 نییز  پیی   چنیدی  مین : گفتنید  و کردنید  تأکیید  علمیی  رشد سرع  افزای  لزوم بر  «علمی پیشرف » درخصوص ایشان
 علمیی  ماندگی عقب فاصله جبران برای و اس  شد  ک  سرع  زیرا دادم تذکر علمی رشد سرع  کاه  درخصوص

 .ندارد وجود علمی رشد سرع  افزای  جز ای چار 

 و کردنید  اشیار   دانشیجویان  در «اسی می  و ایرانی هوی » تقوی  و ایجاد در اساتید نق  به ای خامنه اهلل آی  حضرت
 تواننید  میی  پزشیکی   و فنیاوری  زیسی   ای  هسته نانو  فضا  هوا های عرصه در کشور پیشرفتاای بیان با استادان: گفتند
 در واگراییی  و حقیارت  احسیا   نیو   هیر  ایجیاد  اینکه بر تأکید با ایشان.آورند بوجود دانشجویان در را هوی  احسا 

 بیودن  انق بیی  و بیودن  مسلمان و بودن ایرانی به هموار  باید دانشجویان: افزودند شود  می محسو  خیان  دانشجویان 
 شد نخواهد واگرایی حس دچار دیهر او شود  گفته دانشجو جوان به آمیز افتخار های واقعی  این اگر.کنند افتخار خود
 .کند می افتخار و هوی  احسا  زیرا گش  خواهد باز قطعاا برود  کشور از خارج به تحصی  ادامه برای ه  اگر و

 همچیون  موضیوعی  و اقدام هر مقاب  در باید دانشهاهاا مسئوالن: افزودند نیز دانشهاهاا در اس می هوی  دربار  ایشان
 دانشیها   . کننید  برخیورد  آن بیا  و باشیند  حسیا   کند  می دار خدشه را دانشهاهاا اس می هوی  که مختلط اردوهای
 آنجا اشکال اما ندارد اشکالی دانشجویی پرانرژی دوران برای فضا این وجود  اس   چال  و بحث و آرا تضار  محیط
 سیاسی مختلف های گرای  وجود شود برداری بار  انق بی ارزشاای و انق   با مخالف  برای محیط این از که اس 
 و میدافع  همیوار   باید اساتید و رؤسا و وزارتخانه ارشد مدیران از اع  دانشهاهاا مسئوالن اما ندارد مانعی دانشهاهاا در

 گیرای   از نبایید  وجیه  هیی   به و باشند اس می انق   اهداف و مبانی سوی به دانشهاهاا چالشی فضای کنند  هدای 
 .شود حمای  انق   مخالف های

 و گیری  انق بیی  فضیای  وجیود  باشند  انق بی هموار  باید دانشجو و دانشها : کردند تأکید ای خامنه اهلل آی  حضرت
 امنیتیی  و زور و اجبیار  فضیای  دانشیهاهاا  در نبایید  البته. اس  دانشهاهاا در حتمی الزامات از( ر ) امام نام و یاد و تدین
 .آورد بوجود خردمندانه و طبیبانه کار با را تدین و انق بی فضای باید بلکه آید بوجود
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 گرفت را سازی پاالیشگا  جای بنزین، واربا   

 که اند کرد  تاکید اخیر روزهای در رهبری معظ  مقام که هستی  رو روبه پاالیشهاهی های طرح توقف و بنزین واردات حج  افزای  با درحالیج    مجا
 هیا  تحیری   اعمیال  از پیی   دوران بیه  ایران خام نف  صادرات حج  هرچند برجام  اجرای از ما  پنج به نزدیک گذش  با  شود انجام نباید بنزین واردات
 بیا  دییدار  ایین  در قوا ک  فرماند .اس  یافته افزای  بنزین کارتی عرضه و بندی سامیه اعمال از پی  دوران انداز  به ه  بنزین واردات میزان اما برگشته 
 واردات اسی    جاان نفتی و گازی ذخایر ترین بزرگ دارای که کشوری در اما اس   کشور نیاز نف   صادرات و تولید افزای  که این بر نظام مسئولین
 .کنند اقدام و ریزی برنامه باید مشک  این رفع برای مسئوالن: کردند تصریح شود  انجام نباید بنزین

 از خیالی  چنیدان  زنهنه  بیژن به نف  وزارت هدای  سکان واگذاری  و امید و تدبیر دول  فعالی  ابتدای از بنزین واردات آمارهای بررسی میان  این در
 لیتیر  میلییون  41 از بیی   بیه  روز در لیتیر  میلییون  ییک  از امید و تدبیر دول  فعالی  سال سه طول در ایران بنزین واردات حج  که طوری به نیس   لطف
 41 میرز  از حتیی  امسیال  واردات حجی   نفتیی   هیای  فرآورد  پخ  و پاالی  ملی شرک  های سیاس  به توجه با شود می بینی پی  و اس  یافته افزای 
 سیاخ   حتیی  و سیازی  باینیه  نوسیازی   منظیور  بیه  جدیید  قیرارداد  یک حتی تاکنون گذشته ما  ش  طول در این  وجود با.کند عبور روز در لیتر میلیون

 دنبیال  بیه  باشیند   کشیور  داخ  در جدید پاالیشها  ساخ  دنبال به که آن از بی  نف  وزارت مسئوالن و نشد  امضا کشور در نف  جدید های پاالیشها 
 .هستند کشور خارج در نف  های پاالیشها  ساام خرید
 

 ایراد م اما  بارایی سازی شفاف برای کنگر  طرح  

 بیه . رسیاند  تصیویب  بیه  را کشور این در ایران ارشد مقامات های دارایی و اموال سازی شفاف طرح امریکا  ایرانی ضد های سیاس  ادامه در امریکا کنهر 
 درخواسی   امریکیا  داری خزانیه  وزارت از اسی    سنا مجلس اصلی صحن در گیری رأی منتظر که طرح این در هی   خبری پایها  از نق  به ایسنا گزار 
. کند ارائه کنهر  در مربوطه کمیته به ایران نظامی و سیاسی ارشد سران برخی غیرمستقی  و مستقی  های دارایی ک  تخمین دربار  را گزارشی تا اس  شد 
 همیرا   بیه  را اییران  یکیا  امر خارجیه  امیور  وزارت که اس  آمد  همچنین شد   گذاری نام ایرانی سران های دارایی شفافی  که جویانه مدعی طرح این در

 طیرح   ایین  تصیویب  از روز 171 طی باید امریکا داری خزانه وزارت گزار   این اسا  بر. داند می المللی بین تروریس  حامی کشورهای سوریه و سودان
 .کند ارائه مالی مجرمانه اقدامات دیهر یا پولشویی تروریس   از مالی حمای  از غیرمحرمانه و کام  گزارشی

 

 آمریکاست سوی از برجام رعایت عدم بولت سنگین چالش: کارگزاراد عضو  

 چیال   حاضیر  حیال  در. دارد وجود روحانی آقای دول  روی پی  سنهینی های چال  گوید می کارگزاران مرکزی شورای عضو طاهرنژاد یداهلل کیاان 
 هیای  حیوز   در آن آثیار  و شیود  عملییاتی  بایید  گرف  صورت غربی کشور ش  با که توافقی. اس  برجام شدن عملیاتی روحانی دول  روی پی  عمد 

 رأ  در و غربی کشورهای برخی سوی از تفاهمنامه این مفاد رعای  عدم دلی  به که رسد می نظر به. دهد نشان را خود مردم معیش  در ناایتاا و اقتصادی
 تا شود برداشته میان از برجام اجرای موانع دیالماتیک  عوام  کارگیری به با شود ت   زودتر چه هر باید. اس  گرفته قرار فشار تح  دول  آمریکا آن

 .کند فراه  را اقتصادی رونق ایجاد برای کافی ابزار بتواند دول 
 

 ندارب بنزین کربد نرخی بو برای ای برنامه نفت وزار   

 گرفتیه  می صورت ها تحری  زمان در معام ت نو  این: گف  گذشته  در روپیه به آن پول مطالبه و هند کشور به نف  فرو  به اشار  با زنهنه نامدار بیژن
 .گیرد می صورت یورو ارز با تناا ایران ازجانب کشوری هر به نف  فرو  پس این از.اس  شد  حذف هند با ایران نفتی معام ت از روپیه اکنون و

 خصوص در. ندارد بار  این در ای برنامه اکنون وزارتخانه این: گف  بنزین  کردن نرخی دو برای نف  وزارت برنامه خصوص در سوالی به پاسخ در وی
 .هستی  دول  تصمی  منتظر آن شدن دونرخی احتمال و بنزین نرخ
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 تاا  ایرباس با تبلیغاتی شوی از  
 آمریکایی غارتگراد به پاباش زمزمه

 شیوی  از پیس  میا   چنید  دولتیی  هیای  رسیانه  کیاان 
 نمیای    فرانسیه   ایربیا   از هواپیمیا  خریید  تبلیغاتی
 .دادند ترتیب آمریکا بوئین  با را جدیدی

 «نامیه  تفاه » شد اع م روحانی آقای سفر جریان در
 شیید  امضییا ایربییا  از هواپیمییا فرونیید 411 حییدود

 فرونید  ییک  حتی. گردد منعقد قراردادی که آن بی
 و نشسی   زمیین  بیه  تایران  در ه  ایربا  هواپیمای
 هیای  روزنامیه  بخی   زینی   آن بیا  یادگیاری  عکس
 و فشیار  کیرد  اع م ایربا  بعدها اما. شد ای زنجیر 
 بیا  را قیرارداد  بیه  نامیه  تفیاه   تبیدی    آمریکا  تادید
 رود  پیی   رونید  همین با اگر و کرد  مواجه مشک 
 حیال  رونید  ایین  طیی  با. اس  منتفی هواپیما فرو 
 سییرگرمی دولیی  حیامی  یییا دولتیی  نشییریات همیین 
 واسیطه  بیه  بیار  این و عمومی افکار برای را مشابای
 تیتییر. انیید داد  ترتیییب بوئینیی  آمریکییایی شییرک 
 بیدین  شینبه  پینج  روز در نشیریات  برخی اول صفحه
 بیشیتر  نیز مذکور خبر اینکه از نظر صرف. بود شرح

 هفتیه  چنید  همیین  مهر پرسید باید اس   فضاسازی
 امییوال از دالر میلیییارد 1 آمریکییا کییه نبییود پییی 
 دولی   در) کشیور  آن در ایران شد  گذاری سرمایه

 حامیییان امییا کییرد غییارت و مصییادر  را  (اصیی حات
 چیرا  کیه  گفتنید  سیابق  دول  به را ناسزای  دول 
 کیرد   گیذاری  سرمایه آمریکا با و کرد  احتیاطی بی

 اشیتبا   همیان  اسی   قیرار  دوبیار   آییا  اکنون اس ؟
 11 دسیتخو   غیارتهر   آمریکیای  به و شود تکرار
 باانیه  به را پول همین اگر شود؟ داد  دالری میلیارد
 هییای موشییک تولییید تروریسیی   از ایییران حماییی 
 آنهیا   ندادند  هواپیمایی و کشیدند باال... و دوربرد
 وزارت سیییخنهوی کربیییی چیسییی ؟جان تکلییییف
 فیرو   برجام  براسا : »اس  گفته آمریکا خارجه
 دربیار   تیوان   نمیی  امیا  اسی   مجیاز  ایران به هواپیما
 نظیر  اظایار  اییران  بیا  معاملیه  بیه  بوئین  بودن مجاز
 .«کن 

 

 ای که گذش  برگی از تاریخ در هفته

 انحرافی جریاد وجوب به توجه

 فرمانیدهان  جمیع  در 11/10/4031 تیاریخ  در اس می انق   کبیر معمار( ر )خمینی امام حضرت
 آن که اس  کار در جریانی یک :فرمودند "انحرافی جریان وجود به توجه " خصوص در  نظامی
 طیرف  بدهد ه  باز را کشور این خزند  طور به بخواهد که ترساند می معنا این از را انسان جریان
 نظر در دارد اهمی  قدری به که اس  ای مسئله یک این و. بروند پی  را  این از بخواهند امریکا 
 را ایین  احتمیال  اگیر  که دیهران و فرماندهان شما نظر در باشد داشته اهمی  قدر آن باید و اس م
 بعضیی . اسی   طیوری  ایین  مسیئله  اینکیه  بیه  کنیید  یقین اول اینکه نه بایستید  مقابل  باید بدهید 

 به و را او کند دنبال باید بدهد  صحیحی احتمال یک بدهد  را احتمال  انسان اگر که چیزهاس 
 اتا  این توی اآلن ماری یک که ی درستی احتمال یک ی بدهید احتمال اگر شما. کند اعتراض آن

 .کنید می آن از احتراز بیرون  روید می شوید می پا هس 

 جریان شد  دید  و شود می دید  ها روزنامه در که جریانی این که بدهی  را معنا این احتمال اگر ما
 و رفراندم قضیۀ آن کنی  دنبال باید بکند پیدا ثبات نهذارند را کشور این که باشد جا  این برای
 و شد طرح این موق  دول  زمان در که بشود منح  خبرگان مجلس آنکه طرح قضیۀ او  از قب 
 همۀ ما  پی  آقایان آمدند وق  آن. مسائ  آن و بود  انتظام امیر از اساس  که شد معلوم ه  بعد
 مین . کنیی   منحل  را مجلس این داری  خیال ما: گفتند رفقای  و بازرگان آقای که  آقایانی این
 کیه  داریید  سیمتی  چیه  شیما ! بکنیید  را کار این خواهید می که اصل  هستید کار  چه شما: گفت 
 کنیار  مسیئله   اسی   محکی   دیدند وقتی. کارتان سراغ بروید شوید پا کنید؟ منح  مجلس بتوانید
 .رفتند

 آقایان این دارند  مسائ  به توجه که آناایی که بود زمینه این روی خبرگان مجلس انح ل مسئلۀ
 مجلس دیدند که زمینه این روی کردند  وادار دارند ک  مسائ  های ریشه و مسائ  به توجه که را

 اینایا  از اینایا . هسیتند  علمیا  از اکثیر   کیه  شید  مجلسیی  ییک  شد  اس می مجلس یک خبرگان
 مجلیس  کیه  اسی   مجلسیی  یک دیدند خوردند  ضربه ی ترسند می علما این از خو   ی ترسند می

 .ندارد ساز  شر  و غر  مزاج با که نویسند می قانونی یک بنویسند  قانون اگر ایناا علماس  

 ح وق فیش هزار۳ به بولتی های سایت هکر بسترسی  

 انقی    پاسیداران  سیاا   سایبری یافته سازمان جرای  بررسی مرکز سخنهوی علیزاد آن ین  نسی  
 بیه  مربیوط  اط عات توانس  کرد هک را ایران دولتی های سای  اخیراا که فردی: گف  اس می
 پییدا  دسترسیی  حقو  فی  هزار0 به جمله از و بهیرد اختیار در را ها دستها  اط عاتی های بانک
 چنید  هک عام  بود کرد  معرفی «تی  هکین  مافیا» مجازی فضای در را خود که شخصی کند 
 بیه  مشیاور  ها سای  محتوای مدیری  بخ  پی  سال یک از که اس  دولتی های دستها  سای 

 .اس  کرد  شناسایی را.« ا  .ام .سی»

 اینترنتیی  هیای  پایهیا   در موجیود  امنیتیی  حفیر   کیه  دهید  اط   ها دستها  به کرد ت   هکر این
 اینترنتیی  پایهیا   بیه  توانسی   هکیر  ایین .نکردنید  توجه ها دستها  اما کنند مرتفع را هایشان سازمان
 هیا  دانشها  اینترنتی پایها  071 و معادن و صنایع سازمان گمرک  شارسازی  و را  ثب   سازمان
 .کند نفوذ

 


