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 !نمایش جدید آمریکا       روز حرف ▼

از برگزاري ) جمعه(مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا دیروز 

المللی علیه ایران طی ماه آینده به میزبانی  همایش بین

 »نیوز فاکس«پمپئو در مصاحبه با شبکه  .لهستان خبر داد

ها کشور از مناطق  کند ده بیان کرد، واشنگتن تالش می

در . گوناگون جهان را براي حضور در این نشست گرد هم آورد

در واکنش به برنامه آمریکا براي برگزاري نشستی این راستا و 

تی ضد ایرانی در لهستان، وزیر امور خارجه کشورمان در توئی

کسانی که در آخرین نمایش ضد ایرانی توسط «: نوشت

اند، یا به  آبرو شده اند، یا بی آمریکا شرکت کرده بودند یا مرده

دکتر » .تر است ایران از همیشه قوي. اند حاشیه رانده شده

دولت «: نویسد نیز میظریف در ادامه خطاب به دولت لهستان 

ند؛ در حالی که تواند این شرمندگی را پاك ک لهستان نمی

ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور  ایران لهستانی

ترامپ میزبان سیرك مذبوحانه ضد ایرانی قصد دارد اکنون 

  ».شود

  :اما در این باره توجه به چند نکته حائز اهمیت است

ـ این اقدام آمریکا اعترافی ناخواسته به قدرت ایران است؛ 1

اي  لی براي مقابله با اقتدار منطقهالمل برگزاري همایش بین

ایران به معناي آن است که آمریکاي مدعی ابرقدرت بودن 

  .تواند هماوردي براي ایران باشد یجهان، هرگز به تنهایی نم

ـ پس از اعالم خبر خروج توأم با شکست آمریکا از 2

سوریه، این نشست ابزاري است براي اینکه آمریکا به 

وامل خود در منطقه القا کند که ما ها و دیگر ع صهیونیست

 .همچنان در کنار شما هستیم

هایی از این دست، کارشناسان سیاسی را به یاد  ـ نشست3

اندازد که تا همین اواخر آمریکا تحت عنوان  هایی می نشست

دوستان سوریه در برخی کشورها برگزار و از آن حمایت 

پذیرش شکست  نگریم، آمریکا با حاال که به صحنه می. کرد می

در زمینه ساقط کردن دولت بشار اسد، تصمیم به خروج 

و از سوي دیگر  است اش از منطقه گرفته هاي نظامی نیروي

نیز یکی پس از  دولت قانونی سوریههاي عربی مخالف با  دولت

شان  هاي دیگري راه بازگشت به دمشق و بازگشایی سفارتخانه

هاي استکباري تازگی  مایشاند؛ بنابراین این ن را در پیش گرفته

 .ندارد

ها بیشتر جنبه تبلیغاتی و  گونه اقدامات آمریکایی ـ این4

کند؛  مصداق روحیه دادن به خود و شرکا را به ذهن متبادر می

از این رو در درون کشور، عملیات روانی آمریکا در لهستان که 

، راهبرد و  اولین و آخرین آن هم نیست، نباید اثري در اراده

 .داشته باشدحاسبات مسئوالن م

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    
 

 !دستکاري در آمار صادرات غیرنفتی              ویژه اخبار ▼

آمار تجارت خارجی هر دو مرجع آماري اعم  1393دهد، تا سال  بررسی آماري نشان می

نی با هم ندارند و عمدتاً رقم از گمرك جمهوري اسالمی ایران و بانک مرکزي اختالف چندا

گمرك ایران میزان صادرات غیر  1396و  1395، 1394هاي  هر دو یکی است، اما در سال

میلیون  41میلیارد و  44میلیون دالر،  428میلیارد و  42ترتیب  نفتی کشور را در حالی به 

 35ترتیب  م را بهمیلیون دالر ذکر کرده که بانک مرکزي این ارقا 930میلیارد و  46دالر و 

میلیون  920میلیارد و  39میلیون دالر و  723میلیارد و  36میلیون دالر،  555میلیارد و 

عبارت دیگر، آمار گمرك ایران از صادرات غیر نفتی کشور در سال   به. دالر دانسته است

 1396میلیارد دالر و در سال  6/7حدود  1395میلیارد دالر، در سال  8/6حدود  1394

یا  گویی میلیارد دالر بیشتر از آمارهاي بانک مرکزي است که در مجموع زیاده  دود هفتح

  .دهد میلیارد دالري را بین دو آمار نشان می 21اختالف آماري نزدیک به 

عهد سعودي همچنان ارتباط و  سلمان، ولی فاش کرد، محمدبن» پست واشنگتن«روزنامه  ◄

حفظ کرده، این در حالی است که القحطانی به  هاي خود با سعود القحطانی را تماس

این . سازماندهی عملیات قتل جمال خاشقجی در کنسولگري سعودي در استانبول متهم است

کند و  القحطانی همچنین چندین پرونده را دنبال می: رسانه در گزارش خود آورده است

حطانی مدعی شده است، الق. کند هاي وي استفاده می عهد سعودي هم همچنان از مشاوره ولی

  !از وي به مثابه سپر بال در کشته شدن خاشقجی استفاده شده است 

 

  سیاسی مردم و نماز جمعه پایگاه عبادي        18/ چلچراغ ▼

هایی که در سراسر ایران  ها و مناسک با انقالب شکوهمند اسالمی ایران یکی از مراسم

است، آیینی که در کنار گسترش » نماز جمعه«گسترش یافت، آیین عبادي و سیاسی 

ائل سیاسی و معنویت و انجام فریضه نماز، از یک سو فرصتی است براي بررسی مس

افزایی در جامعه و از سوي دیگر فرصتی است براي دیدار رو در روي مردم و  بصیرت

مسئوالن به شکل مستمر، شنیدن صداي مردم و آشنایی با مشکالت مردم بدون واسطه و 

هاي اداري، همانند دیدار امام جمعه اردبیل با کارگران معترض ذوب آهن  فارغ از پیچ و خم

امام جمعه شوش در بین کارگران معترض کارخانه هفت تپه، اختصاص  اردبیل، حضور

شان در ایام سرد  فروشان براي ارائه محصوالت مصالي نماز جمعه در روزهاي هفته به دست

 30اي با همت  سال از سوي امام جمعه ساوجبالغ، به خط کردن مسئوالن استانی و منطقه

مشکالت و نظرات مردم پس از اقامه نماز  امام جمعه و برپایی میز خدمت براي شنیدن

بین مردم و جوانان و خبرهاي مشابه فراوان ... جمعه، حضور امام جمعه تبریز، رشت، اهواز و

البته فراتر از همه اینها، . ها منتشر شده است هاي اخیر در رسانه در این زمینه که در سال

توانسته انقالب اسالمی و کشور  اي است که به واسطه حضور مردم نماز جمعه ظرفیت ویژه

و آن فتنه بزرگ این نماز  1388هاي سخت و دشوار عبور دهد؛ چنانکه در سال  را از گردنه

هاي روشنگر و حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی بود که کمر فتنه را  جمعه و خطبه

با ! کردخرداد آن سال را در تاریخ انقالب ثبت  29شکست و نماز جمعه فراموش نشدنی 

توان این واقعیت را کتمان کرد که ظرفیت این آیین عبادي و سیاسی که در  وجود این، نمی

برداري  شود، بسیار فراتر از آن است که اکنون از آن بهره هزاران نقطه از کشور برگزار می

توانند پایگاهی مستحکم براي زنده نگه داشتن شعارهاي  مصالهاي نماز جمعه می! شود می

بی و مطالبه عمل انقالبی از سوي مسئوالن باشد و به کانونی براي انعکاس صداي مردم انقال

 .و مأمنی قابل اعتنا براي آحاد مردم تبدیل شود

  



 
  گزارش روز ▼

  کدام راه؟

مدح و ثناي برجام و مذاکره با غرب در  درطلب که بارها  هاي اصالح از چهره، علی خرم

چون ترامپ اي  نوشته و حتی درباره ضرورت مذاکره با دیوانهمطلب  »طلب اصالح«هاي  روزنامه

خود در  یادداشت ترین است، در تازه هایی داشته ئل موشکی توصیهاس، مانند مهایی در زمینه

در پرتو انقالب  57در کشور ما از سال «: نوشته است برانگیز در اظهاراتی تأمل »همدلی«روزنامه 

یده برخی البته این تصورات به عق. توان گفت اشتباه بوده است تصوراتی شکل گرفت که می

اي از سیاست خارجی  این در حالی است که بخش عمده. رسید انقالبیون درست به نظر می

سال در  40ابتداي انقالب کسانی که در این  ؛شود علم محسوب می و  تخصصی است و یک فن

اند سیاست خارجی را دنبال خود هدایت  رابطه با سیاست خارجی اظهارنظر کرده و سعی کرده

اً کسانی نبوده که با تجربه و علم جهانی روي موضوع کار کرده باشند تا بخواهند کنند، عموم

نظر گرفته و  ئولوژیک را در عموماً اهداف انقالبی و اید. براي منافع و امنیت ملی کشور نظر بدهند

آیا  ،الملل پرسید حال باید از این تحلیلگر و متخصص روابط بین» .اند کرده عملبر مبناي همان 

رویکرد انقالبی و همان تفکري که در پرتو انقالب اسالمی شکل گرفته بیشتر توانسته  ،یپلماسید

جه یو کشور را پیش ببرد یا رویکرد به نظر وي تخصصی که نت کرده است منافع ملی ما را تأمین

 از جانبنتیجه رفتن به مسیر توصیه شده ! آن برجام و قدم زدن با وزیر خارجه آمریکا بود؟

 از تأمین منافع ایران پسبراي  منتظر اروپا شدنو انعقاد برجام و  »خرم«فکران  ستان و همدو

منافع کشور را تأمین و کدام تحریم، مشکل و خطر را از از برجام کدام یک آمریکا از خروج 

 !کشور دور کرده که موجب شده است چنین در جایگاه طلبکاري و همه چیز دانی بایستند؟
 

  اخبار ▼

 احت فرانسويوق

هاي موشکی ایران  جویانه، خواهان توقف فعالیت وزارت خارجه فرانسه در اقدامی مداخله

وزارت خارجه فرانسه بدون ارائه هیچ مستندي، از ایران خواسته است تا همه . شد

اي هستند،  هاي بالستیک را که قادر به حمل کالهک هسته هاي مرتبط با موشک فعالیت

جمهوري اسالمی ایران به دفعات تصریح کرده است، برنامه  است، گفتنی .متوقف کند

المللی انرژي اتمی که نهاد  همچنین آژانس بین. اش کامالً دفاعی بوده است موشکی

اي برجام  آید و ناظر بر اجراي ابعاد فنی و هسته تخصصی سازمان ملل متحد به شمار می

هاي ایران و عدم انحراف  مامی فعالیتآمیز بودن ت هاي خود بر صلح است، در همه گزارش

 . آمیز تأکید کرده است آنها به سوي اهداف غیر مسالمت

 آورد طلبان نبودند، روحانی رأي نمی اصالحاگر 

جمهور  نیا در واکنش به اظهارات اخیر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس رسول منتجب

براي آقاي واعظی و سایر  :طلبان در پیروزي روحانی، گفت درباره نقش نداشتن اصالح

دوستان احترام قائل هستم ولی رأي تقریباً مشخص آقاي روحانی به دلیل وجهه ایشان و 

ن داشتند، بیش از پنج، شش میلیون نبود؛ اما وقتی با تالشی که دوستان در ستاد ایشا

طلبان، قرار شد همه پشت سر آقاي روحانی متحد و متفق شوند، سبد آقاي  تصمیم اصالح

ها به سبد ایشان ریخته شد و باعث شد تا  طلب تر شد و تمام آراي اصالح روحانی سنگین

  . ود پیروز شوندبیاورند و بر رقباي خ 92آن رأي قابل توجه را در سال 

  میلیون تومان 3پیشنهاد افزایش حقوق کارگران به 

محمود شکري، عضو کمیسیون اقتصادي مجلس با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران، 

در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است،  98با توجه به اینکه بررسی الیحه بودجه : گفت

یش حقوق کارگران در سال آینده مطرح پیشنهادهاي متعددي از سوي نمایندگان براي افزا

درصدي و  25درصدي،  30هاي افزایش  نمایندگان مجلس گزینه: وي افزود. شده است

اند که این پیشنهادها براي  میلیون تومان را براي کارگران پیشنهاد کرده 3حداقل 

 . هاي بیشتر به کمیسیون تلفیق ارائه شده است بررسی

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 کار نیروي جمعیت دفتر مدیرکل ،محزون راکب علی ◄

 جمعیتی آمار و اطالعات سابق ایران و مدیرکل آمار مرکز

 کل مجردهاي قطعی در تعداد: گفت احوال ثبت سازمان

 800 و میلیون 11: وي افزود .است نفر هزار 220 کشور

 با که داریم کشور در نکرده ازدواج هرگز مجرد نفر هزار

 جمعیت طالق، یا فوت اثر در مسره بدون افراد احتساب

. رسد مینفر  هزار 32 و میلیون 13 رقم به ایران مجردان

 کرده عبور قطعی تجرد سن از که افرادي بهگفتنی است، 

  .گویند می قطعی مجردهاي باشند،

کننده ارتباطات راه دور در روسیه در حال  نهاد تنظیم◄ 

حمایت  به دلیل» سی بی بی«زبان  تحقیق از وبگاه روس

هاي خبري  پوشش. هاي تروریستی است احتمالی از گروه

درباره گروه تروریستی داعش پیش » سی بی بی«رسانه دولتی 

اوج این . از این با انتقادات کاربران ایرانی هم مواجه شده است

سی پس از تصرف  بی انتقادات زمانی مطرح شد که بی

رد لقب از کارب» داعش«هایی از خاك عراق به دست  بخش

  .براي این گروه خودداري کرد» تروریستی«

: گفت UCO مدیر اجرایی بانک دولتی» چاران سینگ«◄ 

بانک  15هاي خود را به  هاي هندي قبالً پرداخت پاالیشگاه

بانک کاهش یافته است؛  9دادند که اکنون به  ایرانی انجام می

تحت ها بسته شده و پنج بانک دیگر نیز  زیرا یکی از این بانک

بانک مذکور،  9گفتنی است، . اند تحریم آمریکا قرار گرفته

هاي سامان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، کارآفرین، سرمایه،  بانک

 .خاورمیانه، شهر، حکمت ایرانیان و گردشگري هستند

االسالم ذوالنوري، نماینده مردم قم در مجلس  حجت◄ 

مردم استانی شدن انتخابات به ضرر کشور و : اظهار داشت

است؛ چرا که در این صورت مردم شناختی بر نمایندگان 

هایی  شود نماینده می سبب طرح این :افزود وي .داشت نخواهند

گري و رایزنی باالیی  به مجلس راه پیدا کنند که ویژگی البی

توانند به مجلس راه  دارند و به این ترتیب افراد مستقل نمی

  . یابند

ایتالیا اعالم کرد، دولت این  وزیر خارجه» انزو موآورو«◄ 

. کشور در حال بررسی بازگشایی سفارتخانه در دمشق است

سفارتخانه خود در سوریه را تعطیل  2012ایتالیا که در سال 

ها را  کرده و به زعم خود برخورد دولت سوریه در قبال ناآرامی

غیرقابل قبول خوانده بود، اکنون نخستین کشور اروپایی است 

  .کند اندازي می را در سوریه دوباره راه که سفارتش

هاي آمریکا  بر اساس اعالم بانک جهانی و با وجود تحریم◄ 

علیه روسیه، اقتصاد این کشور در سال گذشته رشد داشته 

انداز اقتصاد جهانی بانک جهانی در  در گزارش چشم. است

، تأکید شده است میزان رشد اقتصادي روسیه در 2019سال 

ه افزایش یافته و تورم هم در سطح پایین مانده سال گذشت

  .است

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


