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 !راه میانبر                   روز    حرف ▼

اي رهبر معظم انقالب اسالمی در نماز جمعه تهران،  امام خامنه

ها را تنها راه ادامه مسیر  نهتر شدن ایران در همه زمی قوي

تردید، همه نیروهاي  بی. آفرین مردم انقالبی ایران دانستند تعز

ام را به مثابه فرمانی انقالبی و جبهه بزرگ مقاومت باید این پی

هاي  از سوي فرمانده کل و امام المسلمین تلقی و لوازم و زمینه

حال این پرسش مطرح . سازي آن را فراهم کنند اجرا و محق

  شود که قدرتمند شدن ملت ایران چه لوازمی دارد؟ می

تواند به این پرسش  خواهد و نه می این نوشته کوتاه نه می

در این  توان دهد؛ اما می جامعی در خور وراهبردي پاسخ 

یک راه میانبر را نشان داد و آن، اقتدا به کسانی  نوشتار موجز

است که خود را وقف عظمت و گشودن شاهراه انقالب اسالمی 

بازخوانی مختصات فردي و سلوك اجتماعی زندگی این . کردند

هایی را در اختیار نسل امروز براي  ها و درس افراد نشانه

ما را » هیچ«دهد؛ راه آنهایی که از  راه فردا قرار میپیمودن 

  ! اند رسانده» همه چیز«امروز به 

ها  ها، عمادها، حججی ها، شهریاري مقدم ها، تهرانی حاج قاسم

و هزاران سرو قامتی که ایستادند و با خط خون خود راه را 

گري و دیپلماسی را که  حاج قاسم دو حوزه نظامی. نشان دادند

ها از هم دور است و ورود در یکی مانع از  به تعبیر برخی ظاهراً

اي به سترگی مقاومت در  جبهه و دیگري است، در هم آمیخت

گري و ظلم به مردم منطقه غرب  برابر زر، زور و تزویر سلطه

  . آسیا را ایجاد کرد

ها باید انجام  ها و عرصه گشایی در همه زمینه البته این راه

عرصه اقتصاد و . رداشتن گام به جلو باشدشود تا برآیند آن ب

ها به این  ساماندهی امور معیشتی مردم بیشتر از دیگر حوزه

انقالب و راه انقالبی نیازمند است؛ چرا که وسیله و ابزار امروز 

ها و نقایصی  پندارند از طریق ضعف دشمن شده و دشمنان می

نظام  توانند ضربات کاري به که در این حوزه وجود دارد، می

  . جمهوري اسالمی و مردم وارد کنند

از لوازم اصلی براي موفقیت در این راه، مقبولیت نخبگانی و 

مردمی گفتمان انقالبی و تبیین دقایق و ظرایف آن است که 

خود بسترساز الزام بعدي، یعنی افزایش وحدت در جامعه 

تر شدن ایران نه تنها در بعد  همت ملی براي قوي. خواهد بود

امی، بلکه در ابعاد اقتصادي و جهش علمی و فناوري تنها نظ

راه ادامه مسیر عزت و استقالل ایرانیان است که در پرتو حضور 

هاي مختلف، صبر و استقامت ملت و کوشش  مردم در عرصه

  . وقفه مسئوالن و مردم ایجاد خواهد شد بی

 

 

 

 
 

  

  !روزی دوگانگی آقاي نخست                   روز گزارش ▼

سقوط هواپیماي اوکراینی بر اثر خطاي انسانی که با اطالعیه ستاد کل نیروهاي مسلح به 

. استفاده بسیاري در داخل و خارج از کشور شد صورت علنی مشخص شد، موجب سوء

وي . گیري کرد وزیر کانادا یکی از مقاماتی بود که در این باره موضع نخست» جاستین ترودو«

ش خود را به کار برد تا خود را طرفدار حقوق بشر و فردي نشان دهد در این مدت تمام تال

وزیر کانادا سبب شد  رفتار نخست. کند که صرفاً به دلیل احقاق حقوق جانباختگان تالش می

  . اي از وي در فضاي مجازي تمجید کنند عده

زمانی . وددر تناقض آشکار ب 2018اش در سال  گیري این در حالی است که رفتار وي با موضع

هاي حقوقی از ترودو خواستند فروش سالح  بان حقوق بشر و تعداد زیادي از سازمان که دیده

: دفاع یمن شریک نشود، وي اعالم کرد به عربستان را متوقف کند و در کشتار مردم بی

توانم قرارداد فروش سالح به عربستان را لغو کنم و مردم کانادا را از دالر حاصل از آن  نمی«

  » .محروم سازم

بنابراین در نگاه اول باید گفت، تعریف از حقوق بشر در میان دولتمردان کشورهاي غربی و 

وقتی کشتار صدها هزار نفر از مردم یمن به دست . امثال ترودو بر اساس منافع خودشان است

انی وزیر کانادا اهمیت ندارد و ارزش دالر برایش بیشتر از کرامت انس سعود براي نخست آل

وزیر کانادا حامی حقوق بشر و دلسوز جانباختگان  است، حال چه شده است که نخست

  ! هواپیماي اوکراینی شده است؟

رو آمریکا در دشمنی با جمهوري اسالمی ایران، گوي سبقت  رسد کشورهاي دنباله به نظر می

اگرچه . ده استوزیر این کشور رسی بار هم نوبت به کانادا و نخست ربایند و این  از هم می

تاریخ درباره رفتار دوگانه غرب قضاوت خواهد کرد، اما فعاالن فضاي مجازي باید در این 

فراموش نکنیم اذعان سپاه به . جا نشود زمینه هوشیار باشند که جاي دوست و دشمن جابه

ي اي بود که مشابه آن در هیچ جا خطاي انسانی و تأکید بر جبران آن، رفتار درخور و شایسته

 .دنیا اتفاق نیفتاده است

  کردیم ارسال دادگاه به که داشتیم نمایندگان از هایی پروندهاخبار ویژه  ▼

در واکنش به رد صالحیت  نمایندگان مجلس شوراي اسالمی رفتار بر نظارت هیئت سخنگوي

 نمایندگان از هایی پرونده: گفت فساد مالی دلیلنمایندگان فعلی مجلس به  از تعدادي

 نمایندگی وظایف جزء مورد این شد اعالم آن براساس و کردیم ارسال دادگاه به که مداشتی

 جمالی محمدجواد« .کردند شروع را محاکمه هم آنها که است نشده داده تشخیص

 قوه در متخلف نمایندگان پرونده بررسی روند بر مبنی پرسشی به پاسخ در »نوبندگانی

 از اعم شاکی که رسیده نمایندگان رفتار بر نظارت هیئت به هایی پرونده: داشت اظهار قضائیه

 صادر حکم نمایندگان رفتار بر نظارت هیئت در ما: افزود وي. است حقوقی داشته یا حقیقی

  . خیر یا است بوده نمایندگی وظایف جزء این آیا که بوده این بحث بلکه کردیم، نمی

مایک  و دونالد ترامپ ایرانِ به مربوط و فارسی هاي توئیت حاکی است، اخبار برخی◄ 

 حزب مرکزي شوراي عضو و مجلس ششم دوره نماینده »جو حقیقت فاطمه« را پمپئو

و کشف  ایران از فرار از پس جو حقیقت .باشد سازگار ایرانی ذائقه با تا نویسد می مشارکت

 ومتحک نسخه ها بار و داشته جمهوري اسالمی ایران علیه مختلفی هاي گیري حجاب موضع

وي چندي پیش اعالم کرد، از همسرش جدا شده و به  .است پیچیده را ایران در غیردینی

  .کند سبک ازدواج سفید زندگی می

  



  
  

  اخبار ▼

  کند مى ثبات بى را اروپا آمریکا، و ایران نظامى درگیرى

 نشمشاورا و ترامپ حالت بهترین با بیان اینکه در آلمان پیشین خارجه وزیر »فیشر یوشکا«

 عمل برجام، از ترامپ خروج اینکه با :کنند، گفت می چه ایران قبال در که دانند نمی هم

 نه و ترامپ خود نه که اینجاست مشکل اما بود، اش انتخاباتی هاي وعده از یکی به وي کردن

 درگیري هر بداند باید واشنگتن: وي گفت .بودند نگرفته نظر در را بعدي اتفاقات مشاورانش

 هاي جنگ به نسبت داشت؛ بلکه خواهد آمریکا براي بیشتري تلفات تنها نه ایران با نظامی

 نوبه به ترامپ: فیشر در ادامه گفت .دارند پیروزي براي کمتري احتمال افغانستان و عراق

 بیشینه ایران نظام بر را فشار حال عین در است، جنگ از اجتناب خواستار بیشتر خود

 و نیست مشخص دو این بین مرز فارس، خلیج سیاسی فضاي در که اینجاست مشکل. کند می

 خارجه وزیر .است شده نظامی منجر تقابل به اغلب حداکثري فشار کرده است ثابت تجربه

 به ها تنش اگر است، خطرناك بسیار ایران با نظامى درگیرى: خاطرنشان کرد آلمان پیشین

. داد خواهد تغییر دانیم، می خاورمیانه مورد در که را آنچه هر بینجامد، نظامی رویارویی یک

 گریبانگر آن پیامدهاي که انجامد می منطقه در عظیمی ثباتی بی به دیگر نظامی درگیري یک

   .شود می نیز ها اروپایی

  قدرت از کنندگان درباره سوءاستفاده ترامپ محکم استیضاح مدارك

 براي خود ادله درباره اي صفحه 111 آمریکا گزارشی نمایندگان مجلس دموکرات قانونگذاران

 نوشته به .دادند شرح سنا مجلس براي را کشور این جمهور رئیس »ترامپ دونالد« استیضاح

 شکستن با ترامپ کردند تأکید گزارش این در ها دموکرات ،»آسوشیتدپرس« خبرگزاري

 گزارش این در .شود گذاشته کنار قدرت از باید و کرده خیانت عمومی اعتماد به خود سوگند

 کشورهاي در آمریکا سفراي جمله از شاهد، ها ده خصوصی و علنی هاي شهادت و اظهارات

 از را خود هاي نگرانی همگی که شده ذکر رتبه عالی دولتی و امنیتی مسئوالن مختلف،

 طرح کنندگان هدایت .کردند بیان متقابل عمل درخواست و اوکراین با ترامپ تعامالت

از ترامپ  محکمی مدارك که اند آورده گزارش این در آمریکا نمایندگان جلسم در استیضاح

   .دارد وجود »کنگره تحقیقات در ممانعت« و »قدرت از سوءاستفاده« در زمینه

  آمریکاست هاي تحریم اثرتر از کم ملل سازمان هاي تحریم

 دنش فعال درباره اقتصادي دیپلماسی و تحریم مسائل کارشناس »حاجیلو حسین«

 در که اختالف حل مکانیسم یا ماشه مکانیسم: گفت آن اقتصادي آثار و »ماشه مکانیسم«

 که مراحلش کردن طی و آن شدن فعال اثر بر که است مکانیسمی است، شده تعبیه برجام

 شود که می اي گذشته هاي قطعنامه بازگشت موجب کشد، می طول روز 65 حدود در مجموع

 به ماشه مکانیسم واقع، در. بود شده صادر متحد ملل سازمان یتامن شوراي در ایران علیه

 1929 قطعنامه آنها ترین مهم که شود می ایران منجر علیه تحریمی چهار قطعنامه بازگشت

 عمق نظر از ملل سازمان هاي تحریم: وي تأکید کرد .است شده صادر 2010 سال در که است

  .است اثر کم بسیار بسیار آمریکا، هاي تحریم با مقایسه در اقتصادي تأثیر و

 است تشریفاتی و ظاهري کار حذف چهار صفر

 رد احتمال اینکه بیان با مجلس شوراي اسالمی، اقتصادي کمیسیون رئیس »حضرتی الیاس«

 سه تاکنون: گفت دارد، وجود کمیسیون این در کشورمان ملی پول از صفر 4 حذف الیحه

 بانک و قم و تهران هاي پژوهش مرکز کارشناسان رحضو با الیحه این بررسی براي جلسه

 اقتصادي کمیسیون کلی فضاي : وي افزود .است شده تشکیل کمیسیون این در مرکزي

 موافق زیاد ندارد، اساسی زیربناي و بوده ظاهري صرفاً موضوع یک که صفر 4 حذف به نسبت

 بحث در تأثیري هیچ کنونی شرایط در صفر 4 کنند حذف می فکر نمایندگان زیرا نیست؛

 تنها دولت الیحه و ندارد ارز قیمت آمدن پایین و ارزي درآمد ساختاري، اصالح تورم،

 .دهد انجام را تشریفاتی و ظاهري کار یک خواهد می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 عنوان با درگزارشی »تایمز نیویورك« آمریکایی روزنامه◄ 

 تمندترینقدر جمهورِ رئیس«: نوشت »است واگیر ترامپ، شر«

 ؛ کند می تهدید جنگی جنایت ارتکاب به جهان دموکراسی

 عهده از فقط که بربریتی. فرهنگی اماکن قرار دادن هدف

 نادان، انسانی ترامپ. آید می بر طالبان مانند هایی گروهک

 سخنان که رسیده آن وقت. است خودشیفته و جو کینه

 تحت گفت، که کنیم تکرار را دریایی نیروي افسر آن جسورانه

 که است فساد اتحادیه یک متحده ایاالت ترامپ، مدیریت

  ».است واگیر شر، آن و هستند آن محرك شر نقطه هزاران

 بخش اینکه بیان با سازان قطعه انجمن عضو» فرد هاشمی«◄ 

 ایم، کرده سازي داخلی را) خودرو کامپیوتر( ECU از بزرگی

 باالي سازي داخلی با ECU چهارم نسل جاري سال در: گفت

 ECU اینکه بیان با وي. است رسیده تولید به درصد 80

: گفت نیست، شده کپی و لیسانس تحت کشور در تولیدي

 سازي داخلی کالیبراسیون و افزاري سخت بخش درصد 100

 خودکفایی درصد 80 از بیش نیز افزاري نرم زمینه در و شده

 100 به آینده سال پایان تا نیز رقم این که گرفته صورت

  . رسد می درصد

 خارجه امور وزارت سخنگوي »موسوي سیدعباس«◄ 

 جمهور رئیس مکرون امانوئل استفاده به واکنش در کشورمان

 به هایی توئیت در فارس خلیج براي جعلی نام از فرانسه

 یادآور مکرون جناب به«: نوشت فارسی و انگلیسی فرانسوي،

 نام یک تنها ست،ا واقع ایران جنوب در که خلیجی شوم می

 شما نظامی حضور«: افزود وي ».است فارس خلیج آن و دارد

. است اشتباه آن نامیدن در شما اشتباه اندازه به فارس خلیج در

  ».است جبران قابل اما بزرگ، اشتباه دو هر

 عملیات آغاز از ایران فرابورس بازار معاون »اروجی افسانه«◄ 

دي  28  از کشور سرمایه زاربا در بار نخستین براي باز بازار

 که شد آغاز باز بازار عملیات بار نخستین براي :داد و گفت خبر 

 ایران فرابورس مالی نوین ابزارهاي بازار درگاه از معامالت این

 000/10 تعداد معامله امروز :افزوددر ادامه وي . خورد می رقم

 یکی و مرکزي بانک بین بازار این در اسالمی خزانه اسناد برگه

 این نقدینگی کمبود تأمین منظور به مجوز داراي هاي بانک از

  .شد انجام بانک

 
 

  .دنبال کنند و ایتا سروش هاي رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه
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هاي راهبردي امام  باید قوي شویم؛ نگاهی به توصیه
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