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 مدیریت در دیگر فصلی
 انقالب عزتمندانه

 رهبري معظم مقام سخنان ان:جو
 سالگرد ونهمين بيست مراسم در

 انقالب کبير گذار بنيان ارتحال
 اول نگاه در اگرچه اسالمي،
 شخصيت ابعاد بازخواني به معطوف

 بررسي و الشأن عظيم راحل آن
 و سيره با او عملي سيره تطبيقي
 علي حضرت الموحدين مولي روش

 اسالمي نظام اداره و تشکيل در( ع)
 منظري در اما داشت، اختصاص

 مديريت بايد را سخنان اين ديگر
 شرايط در عمومي افکار هوشمندانه

 عليه دشمن نرم جنگ گيري اوج
 ملي آمادگي ايجاد و اسالمي نظام
 عزتمندانه و قدرتمندانه عبور براي

 .دانست شرايط اين از
 وضعيت لحاظ به را کنوني شرايط
 نظام عليه دشمن نرم جنگ شناسي

 و تقابل اوج نقطه توان مي اسالمي،
 دانست تاريخي پيچ آن اصلي فراز
 طراحي اسالمي نظام عليه دشمن که

 زيرا است، درآورده اجرا به و کرده
 اعالم و تعيين لحاظ به هم

 انقالب عليه سلطه نظام استراتژي
 تشديد و گيري اوج اسالمي،
 نسبت برآورد اقتصادي، هاي تحريم

 و گذاري نشان و داخلي محيط به
 و دروني بازيگران از يابي مهره

 در ها اروپايي مشترک بازي همچنين
 اين از چيني ميوه براي امريکا کنار

 پازلي اضالع همگي... و شرايط
 بستر دشمن، منظر از که هستند
 و شده آماده نهايي  ضربه زدن براي
 پيوست نيز فرآيند اين مکمل البته

 و مياسال نظام عليه نظامي تهديد
 که است انقالب هاي سرپنجه

 رژيم عهده بر نيز آن مسئوليت
 و شده گذاشته صهيونيستي منحوس

 ميدان اين در خود زعم به آنها
 .اند گرفته دست به را عمل ابتکار

 

 
 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 !کند می گرم را خود بازنده هفتمین

 حرم در خرداد 41 روز سخنراني از بخشي در اسالمي انقالب معظم رهبر :کیهان

 فشار» و پرداخته فعلي مقطع در دشمن وجهي سه راهبرد به( ره)خميني امام مطهر
 .کردند معرفي راهبرد اين محورهاي را «عملي فشار و رواني فشار اقتصادي،

 

 کنندگي تشديد اثر و پيوند چگونگي محورها، اين از کدام هر مختصات شناخت 
. است ضروري نآ سازي خنثي و دشمن راه نقشه شناخت براي يکديگر بر آنها

 معظم رهبر که همانطور.است مهم و تامل قابل نکات برخي دشمن طرح درباره
 دشمن رايج تبليغات برخالف فرمودند، اشاره  سخنراني اين در اسالمي انقالب
 ميان سازي دوگانه. ايران حکومت نه و هستند ايران مردم ها تحريم اصلي هدف
 مقامات هاي گيري موضع اغلب در که ستا اي مسئله اسالمي جمهوري نظام و مردم
 تجاري معامالت با را ايران با برخورد ترامپ. شود مي ديده آمريکايي اول طراز

 بايد ايران باشد، دشمن تحميلي محاسبات به قرار اگر اول؛ .است گرفته اشتباه 
 غرب، و شرق بلوک پشتيباني با بعث ارتش هجوم پي در و 4531 سال همان
 برنده طرفي رواني جنگ در آنکه دوم نکته. شد مي تسليم و برده االب را ها دست
 شلوار حقيقت تا گويد؛ مي انگليسي قولي نقل. دارد قرار آفند حالت در که است
 در هميشه نبايد و شود نمي! است کرده طي را دنيا نصف دروغ بکشد، باال را خود

 براي که همانقدر يا شبکه جهان و مجازي فضاي. بود انفعال و واکنش موضع
 الزم خالقيت و همت. باشد ساز فرصت تواند مي نيز ما براي است فرصت دشمن

 روي نيز او از پيش جمهور رئيس شش .افزايي هم و گروهي کار البته و دارد
 کنون تا نيز او سياست. باختند و بودند کرده بندي شرط اسالمي جمهوري شکست

 .ايران ملت اتحاد و انسجام افزايش است؛ نداشته بيشتر نتيجه يک تنها
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 نابودي آستانه در شغلی موقعیت هزار 11
 شهرهاي از ديگر برخي و پايتخت در شغلي موقعيت هزار 44 دهد مي خبر يک تيتر در زبان انگليسي روزنامه اين :گاردين

 است قرار که کرده اعالم فريزر آو هاوس نام به بريتانيا مشهور اي زنجيره هاي فروشگاه از يکي .است نابودي حال در بريتانيا

 از بسياري شده باعث شهروندان ميان آنالين خريدوفروش نحوه جاافتادن چرا؟. کند تعطيل را خود شعبات از نيمي

 آستانه در و افتاده خطر به هم فروشگاه آن موجوديت ترتيب اين به. برسد نظر به دليل بي مراکز اين در شغلي هاي موقعيت

 .دهد مي هشدار کارمندان اين کاري بي درباره گاردين. است گرفته قرار تعطيلي

 است؟ تفکر کدام حاصل برجام

 در رهبري گانه 1 شروط به وحانير دولت اگر -4:رسد نظرمي به ضروري نکته چند ذکر مذکور سوال به پاسخ در بصیرت:

 برجام شکست -2.نميشد غربي کشورهاي خواهي باج و نفوذ به تبديل برجام امروز  وقت هيچ نمود؛ مي عمل برجام مورد

 و نظام تصميم برجام که پذيرفت توان مي وقت آن افتاد؛ مي اتفاق رهبري گانه نه شروط به نمودن عمل وجود با اگر

 پيگيري به نسبت( ره)خميني امام حضرت رحلت سالروز در انقالب حکيم رهبري صريح دستور -2.است بوده رهبري

 اصرار -5.دارد ادامه هم هنوز که است برجام به نسبت نظام و ايشان نبودن خوشبين داليل از يکي مردم اي هسته حقوق

 که است برجام در دولت روي تک از نشان هگذشت سال دو در برجام تجربه به توجه عدم و اروپايي با برجام ادامه به دولت

 حل به دولت تاکيد -1.دهد مي قرار تاثير تحت را نظام کليت بلکه باشد نمي سياسي خاص جريان يک براي فقط آن ضرر

 موانع رفع و مشکالت حل براي تالش جاي به دولتمردان که گرديد باعث برجام طريق از کشور اقتصادي معضالت

 برنامه ارائه مردم اقتصادي معظالت حل براي نظام برنامه که حالي در باشند برجام هاي ميوه انتظار در توسعه و پيشرفت

 .بود مقاومتي اقتصاد

 آمریکا علیه 6 گروه

 به آن در انشقاق احتمال و شده مواجه خود داخلي هاي تنش ترين جدي از يکي با سالگي 15 آستانه در ۷ گروه خراسان:

 باال آمريکا و عضو کشور شش ميان تنش که حالي در  کشورها اين سران اجالس چهارمين و چهل. است رسيده خود اوج

 و فوالد واردات هاي تعرفه اعمال و تجاري جنگ درباره ترامپ با مخالفت. شود مي برگزار کانادا «کبک» در امروز گرفته،

 هوايي، و آب تغيير با مقابله براي جهاني هاي تالش از نشيني عقب و اي هسته توافق از خروج براي وي تصميم آلومينيوم،

 آمريکا شکن هنجار جمهور رئيس کشاندن چالش به براي  اي عرصه به را ۷ گروه نشست آمريکا متحدان شد موجب

 از صريحاً فرانسه جمهور رئيس ،«ماکرون امانوئل» صنعتي، کشور هفت گروه سران نشست آستانه در. کنند تبديل

 در مشترک اقدامي در تا خواست ۷ گروه اعضاي ديگر از و کرد انتقاد آمريکا جمهور رئيس ترامپ، نالددو هاي سياست

 تشکيل کانادا و فرانسه ژاپن، انگليس، ايتاليا، آلمان، آمريکا، از ۷ گروه. بايستند متحده اياالت جديد «هژموني» خطر مقابل

 .است شده
 

2 



 
 

 1 

 

117 /شمارهخرداد19 شنبه م/سوسال  ای  هک گذشت زیده مهمترین اخبار رد هفته گ      

 

 
 اي هسته هاي  گزینه به بازگشت با ایرانی عمل ابتکار

 در و -اروپا که است راهبردي نيازمند ايران :وطن امروز

. کند وادار خود استراتژي در بازنگري به را -آمريکا نهايت
 اعتمادسازي تداوم يعني -فعلي استراتژي در ماندن ناکارآمدي

 شده ثابت -اروپا و آمريکا ميان شکاف به بستن دل و اروپا با
 زمين به بازگشت» اقدام کارآمدترين نخست، گام در. است
 در اسالمي انقالب معظم رهبر دستورات. است «اي هسته بازي
 مکمل واقع در که اتمي انرژي سازمان به خطاب خرداد 41 روز

 نشانه بود، اروپا با مذاکره براي ايشان سوي از اعالمي شروط
. است ايران سوي از جديد راهبرد اين شدن گرفته پيش در آغاز

 که است اين است اميدواري مايه حدي تا که چيزي
 خواستار اتمي انرژي سازمان به دستوري طي هم جمهور رئيس
 قرار جديد استراتژي همين چارچوب در که شده اقداماتي آغاز
 اقدامات گزينه از استفاده» توان مي را جديد راهبرد نام. دارد

 نظر در «اروپا و آمريکا محاسبات مجدد تنظيم براي اي هسته
 آمريکا و اروپا بايد است شرايط تغيير خواهان اگر ايران. گرفت

 فعال ايران، جديد اقدامات. بکند «مجدد محاسبه» به وادار را
 دهنده نشان آنها آغاز ولي دارد قرار برجام چارچوب در همگي
 و غرب اقدامات با متناظر که است ايران در اقدامي برنامه وجود

 اي هسته برنامه برود، کامل نابودي سمت به برجام که ميزاني به
 خواهد احيا آن از فراتر بسيار بلکه برجامي، شکل به نه را ايران
 دولت حتي که است پيام اين کردن صادر حال در ايران .کرد

 هر به برجام ظحف استراتژي است ممکن هم روحاني آقاي
 بايد که اروپاست اين پس اين از. باشد گذاشته کنار را قيمت
 ميزاني به وابسته کامال اين و ايران نه بجنگد برجام حفظ براي

 جديد راهبرد اجراي در روحاني آقاي دولت که است جديت از
 براي گام به گام طور به جديد استراتژي. داد خواهد خرج به

 و کرد خواهد توليد هزينه برجام به اروپا و آمريکا پايبندي عدم
 را برجام بقاي يا انهدام که است پايبندي عدم هزينه اين شدت
 سمت به ايران در ملي حرکت نوعي .کند مي تکليف تعيين

 آقاي دولت اينکه شرط به. است شده آغاز برجام تجربه تکميل
 و ددرياب دارد قرار آن در که را حساسي بسيار موقعيت روحاني

 ملي زيرساخت يک شود، کنترل ايران در غرب همکار شبکه
 فرصت به تهديدها تبديل و دشمن فشارهاي مهار براي جديد
 .گرفت خواهد شکل

 

 (1خاص ) نقش بصیرتی اصحاب/ شیوه تحلیل سیاسی
 روشنگری" نقش ها، فتنه و حوادث طوفان در که: یاسر عمار جناب اول،

 خط: »داشت عهده بر را السالم علیه المؤمنینامیر سپاه "گری تبیین و

 السالم علیه امیرالمؤمنین زندگی در من... گویند می مستقیم خط را عمار

 ی صحابه از یعنی نیست؛ یاسر عمار مثل کس هیچ دیدم کردم، نگاه که

 طول در را یاسر عمار نقش کس هیچ وسلم، وآله وعلیه اهلل صلی اهلل رسول

 این زبان شد، پیدا ای شبهه گوشه یک در وقت ره... نداشت مدت این

 خالفت اول در. کرد حل را قضیه و رفت جلو قاطع سیف مثل مرد،

 در تا طور، همین هم صفین و جمل قضایای در طور، همین حضرت

 وظیفه که فهمید و بود هوشیار عمار مثل باید. رسید شهادت به صفین

 (03/5/0033).چیست
 
 

 گذرد؟ می چه اردن در

 اين اکنون اردن در مردمي تظاهرات از نظر صرف قدس:

 تظاهرات اين پشت در هائي چه قدرت که است مطرح سوال

 اخير رخدادهاي تحليل و تجزيه ؟.دارند قرار مردمي گسترده

رژيم  مصر، عربستان، آمريکا، که دهد مي نشان منطقه

 برآمده اردن کردن ناامن صدد در متحده امارات و صهيونيستي

 به نسبت اخيرا اردن پادشاه که است اين امر اين دليل .اند

 و کرده انتقاد المقدس بيت به آويو تل از آمريکا سفارت انتقال

 و ترامپ دونالد سوي از که "قرن معامله"طرح با بشدت

 طرح از قبل تا .کرد مخالفت شده، ارائه سلمان بن محمد

 ۶ حدود ساالنه متحده وامارات يکاامر عربستان، قرن، معامله

 از اما داندند مي قرار اردن اختيار در مالي کمک دالر ميليارد

 گرفت شدت قطر با مصر و عربستان اختالفات گذشته که سال

 حاضر اردن که بود اين امر اين علت .شد قطع ها کمک اين

 موضوع اين که کند قطع ترکيه و قطر با را خود روابط نشد

 .انگيخت بر را مصر و امارات تان،عربس خشم
 


