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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 باشند مواظب مسئوالن. کنند می خدعه امروز هم ها اروپایی است؛ آشکار که آمریکا شمنید

   نکنند؛ مشکل دچار را کشور بکنیم، کاري یک حاال اینکه نام  به. نخورند فریب

  .هاست دست باالي خدا دست بدانند

)29/11/1397( 

 گام دوم با توان جوانی      روز    حرف ▼

توان مانیفست انقالب  بیانیه گام دوم انقالب اسالمی را می

اسالمی در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی دانست 

آید و تمسک به آن  که نقشه راه انقالب اسالمی به حساب می

مخاطبان اصلی این . تواند چراغ راه آینده کشور باشد می

طور که با صراحت در آن اشاره شده، جوانان  بیانیه همان

هستند که آینده روشن نظام اسالمی به دست   زمین ایران

هاي  آنان محقق شده و تداوم راه طی شده به سوي آرمان

  .بلند نظام جمهوري اسالمی از سوي ایشان دنبال خواهد شد

معظم  اعتماد به جوانان را باید در مبانی نظري و نگاه رهبر

نگاهی که جوانان را . انقالب اسالمی به جوانان دنبال کرد

هاي انقالب اسالمی در  شایسته پرچمداري تحقق آرمان

این اعتماد محصول تفکري نو در . داند هاي آتی می دهه

هاي  له نیست و ایشان سالیان متمادي است که به روش معظم

بر معظم به واقع، ره. گوناگون بر این حقیقت تأکید دارند

گرایی  توان یکی از منادیان شعار جوان انقالب اسالمی را می

له در این عرصه پیشگام بوده  معظم. در مدیریت کشور دانست

هاي اخیر ایشان نیز توان در انتصابات سال و این رویکرد را می

  .مشاهده کرد

هایی است که در ذات  اعتماد به جوانان برآمده از ویژگی

و این تنها مختص جوانان مؤمن انقالبی  جوانی نهفته است

رهبر حکیم انقالب اسالمی   به همین دلیل،. مسلمان نیست

حتی در تحوالت جهانی نیز نگاه به جوانان دارند و آنان را 

نگاري  نامه. بینند المللی می مبدأ تحول و تکاپو در سطح بین

تاریخی رهبر معظم انقالب اسالمی به عموم جوانان در 

   .ي غربی برآمده از همین نگاه استکشورها

هاي جوانی نشاطی است که  ترین شاخصه یکی از مهم

محصول انرژي باال، سالمت جسم و روح، قدرت و شجاعت، 

. پذیري و امید به آینده در دوران جوانی است جرئت و ریسک

همین ویژگی و خصلت است که در عرصه پیشرفت و آبادانی 

  .و کشور را چند گام به جلو براندتواند به کار آید  کشور می

مالحظه دیگر در زمینه جوانی، نسبت میان جوانی و 

جوانان در اوج آمادگی براي نوآوري . خالقیت و نوآوري است

برند و این همان مؤلفه ارزشمندي است که  و ابتکار به سر می

. نظام اسالمی در دهه پنجم حیات خود به آن نیازمند است

جانبه که  آنگاه که با پشتکار و تالش همهخالقیت در جوانی 

شود، همراه شود و  آن هم در جوانان بیش از دیگران یافت می

تواند به  آنگاه که علم و دانش و تفکر نیز به کمک آید، می

مثابه موتور محرکی براي تحول کشور عمل کرده و 

  .اي کشور را جبران کندهاي چندین دهه ماندگی عقب

 

  

  

  

  
  

 
 

  !ثباتی یک بی يدو سو                       روز گزارش ▼

. اي وجود ندارد کنیم، هیچ نسبت عقالنی هر چقدر ابعاد ماجراي بازار خودرو را نگاه می

ماه به بیش از دو برابر  10چطور ممکن است قیمت خودرویی مانند پراید با این کیفیت طی 

آیا دولت ! هاي نظارتی کجا هستند؟ هدستگا! کند؟ ها را چه کسی تعیین می قیمت! خود برسد

هاي   ها چیست؟ اینها پرسش ثباتی عزمی براي مدیریت بازار ندارد؟ نقش خود دولت در این بی

زده؛ بلکه اعتماد به دولت را  هاي ایرانی آسیب  پاسخی است که نه تنها به اقتصاد خانواده بی

ه با ک خودروسازي هاي شرکت نندبی مردم وقتی می! هاي جدي مواجه کرده است نیز با آسیب

عرضه منصفانه  محصوالت وبه جاي آنکه به فکر افزایش کیفیت شوند،  مدیریت دولت اداره می

اند، به طور قطعی اعتمادشان از  و معقول در بازار باشند، بیشتر به یک دالل بزرگ تبدیل شده

میلیونی بیشتر  10 تنها در یک نمونه به جز اینکه افزایش نزدیک به! دست خواهد رفت

 ماه بهمندر  خودرو فروش سایپا و ایران خودروها آن هم درست چند روز پیش از آغاز پیش

شاید خودروسازان پشت این کرد که  غیر طبیعی و مشکوك بود و این ظن را تقویت می

شان را به فروش برسانند؛  هاي عجیب ماه گذشته محصوالت بتوانند با قیمت تاهستند  شافزای

 فوري خودرو که اعالم کرده بود، فروش ایران! ما آنها همین مسئله را نیز رعایت نکردندا

در کمال  خواهد کرد، اما آغاز ماه بهمن اول هفته بازار قیمت زیر درصد 5 را محصوالتش

 در خودرو بازار قیمت از هاي عرضه شده در پایگاه اینترنتی این شرکت باالتر قیمت تعجب

! این روزهاست تر، همان قیمت خودرو در بازار آزاد به عبارت دقیق! بود بهمن اول هفته

 هزار 500 و میلیون 60 ماه بهمن اول که در را 2 تیپ 206 پژو قیمت خودرو چنانکه ایران

بود،  تومان میلیون 5/71ماه  بهمن اول را که در سال پارس تومان، پژو میلیون 72بود،  تومان

اول  در حالی که ،کرد اعالم تومان میلیون 72را  GLX مدل 405 پژو و تومان میلیون 81

بار هم گذشت و  البته نباید از یک نکته تأسف ؛...بود و تومان هزار 500میلیون و  58 بهمن

چنانکه شاهدیم همه پرایدهاي عرضه ! آن، فقدان عمل جمعی و معقوالنه از سوي جامعه است

 ورسد  دقیقه به فروش می 45میلیون در کمتر از  45شده در این فروش با قیمتی باالتر از 

 .کند ها هموار می زمینه را براي ادامه این سودجویی

 !شود مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی امضا نمیویژه       خبر ▼

نقدي که در این : پورازغدي، عضو شوراي عالی انقالب فرهنگی گفته است حسن رحیم

د شورا وارد است، این است که ما عمالً جلسات خیلی کمی را جمهوري بر عملکر دوره ریاست

یکی از مشکالتی که با . ایم هاي قبل داشته ایم و کمترین مصوبات را نسبت به سال برگزار کرده

رود،  جمهور براي امضا می کنیم، این است که مصوبات به دفتر رئیس آن دست و پنجه نرم می

جمهور انتقادپذیر  وي با بیان اینکه رئیس. شود اجرا نمی آید و ابالغ و اما دیگر بیرون نمی

ما در شوراي عالی انقالب فرهنگی هم به رئیس دولت اصالحات و هم به آقاي : نیست، گفت

ها در جلسه  دادند، اما آقاي روحانی وقتی صحبت کردیم و آنها گوش می نژاد انتقاد می احمدي

ته جالب اینجاست که در همان موضوعات، شود؛ نک شان باشد، عصبانی می برخالف میل

هاي غربی آمده است، با  مصوباتی که مربوط به شوراي عالی انقالب فرهنگی نیست و از کشور

دهد تا اجرا شود؛  شود و دولت براي آن بودجه قرار می سرعت بیشتري دستور اجرایی داده می

عالی انقالب فرهنگی کرده  نوشت به شوراي گویند ما پی می 2030بعد هم مثل داستان سند 

و دستور اجرایی شدن آن  2030پورازغدي با اشاره به مطرح شدن ناگهانی سند  رحیم! بودیم

بدون اینکه به شوراي عالی انقالب فرهنگی بیاید،  2030مسئله سند : از سوي دولت، گفت

شورا در تر از مصوبات مجلس با بودجه مخصوص دستور اجرایش داده شد، اما مصوبات  محکم

  .شود بسیاري از موارد ابالغ و اجرا نمی

 



  
  

  اخبار ▼

 ها صادرات نفت ایران با وجود تحریمافزایش 

هاي نفتی آمریکا، صادرات  به نقل از منابع آگاه نوشت، با وجود تحریم» رویترز«خبرگزاري 

اه دوم بیش از انتظار افزایش یافته و در م 2019) ژانویه(نفت این کشور در ماه نخست 

ها و به گفته منابع  بر اساس آمار نفتکش. کند نیز حداقل همین سطح را حفظ می) فوریه(

صنعتی، صادرات نفت ایران در ماه ژانویه بیش از انتظار بوده و حداقل در ماه جاري میالدي، 

ها،  هاي آمریکا از تحریم ماند؛ زیرا برخی از مشتریان به علت معافیت یعنی فوریه ثابت می

بر اساس آمارهاي ریفینیتیو ایکون و گفته یک منبع در . اند میزان خرید خود را افزایش داده

هاي ایران در ماه فوریه به طور  کند، محموله شرکتی که صادرات نفت ایران را دنبال می

میلیون بشکه  3/1تا  1/1این رقم در ماه ژانویه . میلیون بشکه در روز است 25/1متوسط به 

کند،  یک منبع صنعتی که صادرات نفت ایران را دنبال می. در روز بوده که بیش از تصور است

کنیم در  ما فکر می«: هاي آمریکا در ماه می، گفت با اشاره به زمان پایان معافیت از تحریم

  ».ها، نفت بیشتري از ایران بخرند آستانه پایان یافتن مهلت معافیت از تحریم

  !طلب ه نظام اسالمی در یک روزنامه اصالحطلبی ب اتهام جنگ

با اشاره به اظهارات » همدلی«از حامیان برجام در مصاحبه با روزنامه » فریدون مجلسی«

جاي اینکه دنبال این باشیم که دنیا خود را با ما تطبیق دهد،  به«: ظریف در مونیخ، گفت

ها منتظر هستند تغییر رفتار  پاییارو... سعی کنیم خود را با استانداردهاي جهانی تطبیق دهیم

به . طلبانه را ببینند تا بعد از آن وارد روابط دیپلماتیک شوند و پایان دادن به شعارهاي جنگ

در . هایی که ما در پیش گرفتیم، تنها نشان از جنگ دارد نظر من، برخوردها و سیاست

» .ه اسرائیل استطلبی دنیا با ما، تهدیدات علی ترین بهانه جنگ وضعیت کنونی مهم

هاي دروغین، همچون  افکنی و ایجاد دوگانه ها و روزهاي اخیر با هراس طلبان در هفته اصالح

یا عدم «، »یا مذاکره موشکی یا جنگ«، »یا ماندن در برجام یا جنگ«، »یا جنگ FATFیا «

ران در کنند که اوضاع بسیار بحرانی است و ای گونه وانمود می این» تهدید اسرائیل یا جنگ

هاي طرف غربی  عیار است و باید براي پرهیز از جنگ، به همه خواسته آستانه یک جنگ تمام

  !تن دهیم

  !مردم صبوري کنند ،مشکالت راه حل ندارد

به  88طلب و از دستگیرشدگان فتنه سال  سرخی، فعال سیاسی اصالح اهللا عرب فیض

، درباره منتشر کرده استن آن را تازگی در بخشی از یک مصاحبه که پایگاه اعتماد آنالی

امروزه مردم گرفتار مشکالت اقتصادي «: مشکالت اقتصادي ایجاد شده در کشور اظهار داشت

هستند و مشکل این است که ما در مجموع به مسائل اقتصادي کمتر از مسائل سیاسی 

م و در کنار باید راهکارهاي خروج برخی از این مشکالت را به دولت متذکر شوی. ایم پرداخته

طور که یک جاهایی حق  همان. آن طبیعتاً از مردم هم بخواهیم که یک جاهایی صبوري کنند

دارند و باید اعتراض کنند، بدانند که یک جاهایی هم واقعاً مشکالت، مشکالتی است که 

  ».طلبد ممکن است راهکارهاي صد درصدي نداشته باشد و صبوري بیشتري می

  !ي واردات کاالي اساسیهزار میلیارد 50رانت 

اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادي، با بیان اینکه رانت واردات کاالي اساسی بیش  علی

شود که  متأسفانه این رانت گسترده در جایی توزیع می: هزار میلیارد تومان است، گفت 50از 

به : وي افزود .خرند استحقاق دریافت این رانت وجود ندارد؛ چرا که مردم کاالها را گران می

دار و در نهایت انتقال آنها به  ها و کانتینرهاي یخچال تازگی اخباري از دپو گوشت در سردخانه

هزار تن گوشت وارداتی در منطقه  17از سوي دیگر، بحث دپو . ها شنیده شده است رستوران

ا دپو شده ها آنج معلوم نیست چرا این گوشت. ویژه اقتصادي و انبارهاي بنادر مطرح شده است

  .هاي خود را ترخیص نکنند و صاحبان کاال حاضرند هزینه انبارداري را بپردازند؛ اما محموله

  

 

  کوتاه اخبار ▼

 صفحه در توئیتی در دموکرات سناتور »سندرز برنی«◄ 

 از من. کنم می کاندیداتوري اعالم من«: نوشت خود شخصی

 مپینک از جزئی عنوان به من به امروز که خواهم می شما

 همه از خود نامزدي پیام در او» .بپیوندید تاریخی و مردمی

 مردمی، جنبش ایجاد با است تا کرده دعوت ها آمریکایی

 را زمینه و دهند شکست بعدي انتخابات در را ترامپ دونالد

 .کنند فراهم »است مردم همه نفع به« که هایی سیاست براي

 است آمریکا ورجمه رئیس منتقدان ترین صریح از یکی سندرز

  .کند می متهم نژادپرستی و دروغگویی به را ترامپ دونالد و

 وگو گفت در بغداد در آمریکا سفارت کاردار »هود جوي«◄ 

 »نیوز السومریه« جمله از عراقی، هاي رسانه از تعدادي با

 براي آن آسمان یا عراق اراضی از آمریکایی نیروهاي«: گفت

 جودي هود ».کرد خواهندن استفاده کشوري هیچ به حمله

 وجود به مربوط شده منتشر تصاویر بیشتر :اظهار داشت

 دیگر و 2006 سال به و است قدیمی آمریکا نظامی تحرکات

 است اساس و پایه بی اطالعات، این همه و گردد می بر ها سال

  .گیرد می صورت روانی جنگ راستاي در که

بهشتی با  داهللا شهی آیت مرحوم فرزند» بهشتی علیرضا«◄ 

انقالب که  معظم رهبر به نامه منتسب به وي خطاب تکذیب 

 گاه هاي نوشته که آنها«: شده، گفت منتشر مجازي فضاي در

 گرفته کار به ادبیات که دانند می خوانند، می را من گاه بی و

 من و دارد فاصله من قلم با ها فرسنگ مذکور متن در شده

 انتشار براي بنویسم، ها نهزمی این در مطلبی بخواهم هم اگر

  ».کنم می استفاده رسمی مجوز داراي مطبوعات از آن

 مجلس در قم ذوالنور، نماینده مجتبی االسالم حجت◄ 

 من به طلب اصالح نمایندگان از برخی :شوراي اسالمی گفت

 کنیم نمی امضا اما شماست، با ما دل ذوالنور آقاي« گویند می

 به را جمهور رئیس اگر ولی کنیم؛ می پیدا مشکل چون

  ».دهیم می مثبت رأي استیضاح به کشاندید، مجلس

 حمله به اشاره با »تلگراف مدي د« ایتالیایی نشریه◄ 

 و ـ زاهدان خاش جاده در الظلم جیش گروه اخیر انتحاري

 دارد وجود احتمال این«: نوشت پاکستان، به سلمان بن سفر

العدل  جیش هاي یتفعال گرفتن نادیده دلیل به پاکستان که

  ».باشد گرفته جایزه عربستان از )الظلم جیش(

 و آمریکایی مقامات: نوشت» ژورنال استریت وال«روزنامه ◄ 

 ائتالف مشابه ائتالفی تشکیل از ترامپ دولت گویند می عربی

 هاي تالش اکنون و شده ناامید عربی کشورهاي میان ناتو

 مشترك ايه آموزش و تجاري روابط گسترش بر را خود

 .است کرده متمرکز کشورها این میان نظامی

 

  .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

 

 

نظرها، پیشنهادها و انتقادهاي  !ممحترخوانندگان 

» ها اخبار و تحلیل« نشریه روزانه خود را درباره مطالب

  .پیامک کنید 3000990033به سامانه 


