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 ها اهللا یوم                   روز حرف ▼

 1398دي ماه  27رهبر معظم انقالب اسالمی در نماز جمعه 

گونه ملت فهیم در تشییع پیکر مطهر  تهران، حضور معجزه

قاسم سلیمانی و یارانش و نیز پاسخ کوبنده سپاه در حمله  حاج

ز و آمو اهللا درس االسد را دو یوم ها در عین به پایگاه آمریکایی

ملت باطن خود، یعنی «: کننده خواندند و افزودند تعیین

استقامت در مقابل شیاطین را در این حضور نشان داد و تنها 

تر شدن ایران در همه  آفرین، قوي راه ادامه این مسیر عزت

گر آشکار دست قدرت  اهللا که نمایش این دو یوم ».هاست زمینه

سترهاي مطمئنی در الهی در امور مادي و ماوراي آن بود، ب

خود مؤلفه قدرت در » ها اهللا یوم«تداوم . آینده براي تداوم دارد

برابر دشمنان و ایادي داخلی آنهاست که تالش پرزحمت اما 

ثمري دارند تا در روزهاي آتی حضور مردم را در تظاهرات  بی

رونق جلوه دهند و به تبع آن، چون سدي  اثر و بی بهمن کم 22

ترین انتخابات، یعنی  مشارکت سیاسی ملت در مردمیمقابل 

تردید،  بی. انتخاب مستقیم نمایندگان خانه ملت قرار گیرند

 22کننده مردم در تظاهرات و راهپیمایی میلیونی  حضور تمام

بخش بوده  بهمن و همچنین انتخابات دوم اسفند جاري صیانت

ندهاي ها و ترف سازي توطئه خنثی  تواند موجب تداوم و می

دانند توسعه روندهاي  دشمنان باشد؛ زیرا آنها به خوبی می

ساالري دینی و تعمیق مشارکت مردم  دموکراتیک نظام مردم

شان، زمینه قدرتمند شدن  در سرنوشت سیاسی و اجتماعی

جمهوري اسالمی ایران و مردم عزیزمان را بیش از پیش فراهم 

  . کند می

اي است  هزینه ینه یا کمهز هاي رأي، مسیر بی رهگذر صندوق

تواند در پرتو انتخاب مردم استقالل، آزادي، جمهوریت،  که می

ها  البته آمریکایی. اسالمیت و امنیت مردم و کشور را حفظ کند

سازي،  ثبات هایی، چون خرابکاري، بی با راهبردها و تاکتیک

سازي نهادها و قواي کشور  حیثیت القاي ناامیدي به آینده و بی

ها با  هاي دیگري هستند که فرسنگ اهداف و انگیزه دنبال

هاي مردم ایران فاصله  ها، ترجیحات و مطلوب نیازها، اولویت

هاي رأي ناگزیر شوند،  دارد و اگر از حمایت از رأي و صندوق

اوالً با هدف حفظ پرستیژ دموکراتیک سیاسی خود آن را انجام 

ی همسو با خود به دهند و ثانیاً، دنبال فرستادن نمایندگان می

هاي خصمانه  خانه ملت هستند تا از طریق آن بتوانند خواسته

به فضل الهی و مبتنی بر تجارب . خود را پیگیري کنند

ساز رفتارهاي مردم ایران، نقشه دشمنان نقش بر آب  شگفتی

 .خواهد شود و مردم کار را تمام خواهند کرد

 

 
 

 
  

 

 !بدون نفت را تجربه کندنگذارید ایران، اقتصاد    گزارش روز ▼

: و مهم مشکالت اقتصادي ما این است  عامل عمده«: رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند

وابستگی به نفت که موجب شده براي درآمد کشور به نیروي داخل و جوشش داخلی، به 

خاطرمان جمع باشد . هاي گوناگون داخلی توجه چندانی نشود استعدادهاي گوناگون و ظرفیت

. مشکالت کشور این است  فروشیم، درآمد کشور تأمین خواهد شد؛ عامل عمده ه نفت میک

ـ یعنی از همین  چنانچه بتوانیم ما این کار را انجام بدهیم، بهترین فرصت را از تهدید دشمن

شان توجه به این نکته  هاي کما اینکه باهوش. ایم براي خودمان به دست بیاوریم ـ توانسته تحریم

کنند که نگذارید ایران اقتصاد بدون نفت را  هایی بنده دیدم که توصیه می در گزارش. دارند

. شود که نگذارید ایران، اقتصاد بدون نفت را تجربه کند تجربه کند؛ بین خودشان این گفته می

دارید، اما یک راهی را پیدا کنید، درست  ها را برنمی اي درست کنید، حاال تحریم یک راه پشتی

  » .رود سراغ اقتصاد غیرنفتی د که ایران به کلّی منقطع نشود؛ چون اگر منقطع شد، میکنی

هاست غرب در ضربه زدن به جمهوري اسالمی ایران مسیرهاي گوناگونی را آزمایش  سال

گرفتند و حاال نیز تهدید اقتصادي  زمانی تهدید نظامی را علیه ایران عزیز به کار می. کرده است

سرداران تهدید نظامی با تفکر . اند ریزي کرده ریم براي جمهوري اسالمی برنامهرا در قالب تح

مقدم و شهید سلیمانی از بین رفته است و حاال تنها مسیر  شهید تهرانیپرافتخاري، چون 

هاي دشمن،  عالج غلبه بر توطئه. هاي اقتصادي است شان تحریم پیمانان دشمنی آمریکا و هم

متأسفانه در شش سال . نان نگاه به داخل و تقویت تولید ملی استطبق نظر اکثر اقتصاددا

گذشته رویکرد دولت و مجلس در جهت تقویت جبهه داخلی نبوده است و کلید حل مشکالت 

ساله  41اي از تاریخ  شاید در هیچ برهه. اقتصادي در بیرون و در قالب مذاکره دنبال شده است

جرئت تحریم اقتصادي نداشته است؛ بنابراین پایان دادن  انقالب اسالمی، به اندازه امروز دشمن

. به دشمنی غرب فقط از طریق قوي شدن در اقتصاد است که راه آن نیز در نگاه به داخل است

  . تواند دشمنی غرب را براي همیشه به خط پایان برساند انتخاب افراد شایسته براي مجلس می

 !محور مشخص شوند طلبان حکومت ز اصالحطلبان واقعی ا باید اصالح  تا انتخابات ▼

، دهیم رأي می(» تحریم خاموش انتخابات«تعدادي از اعضاي ستاد اصالحات در ادامه راهبرد 

. اند افراد مایل به حضور در انتخابات را در آماج حمالت خود قرار داده) دهیم ولی لیست نمی

به نظر من «: باره گفته است طلبان در همین عضو شوراي مشورتی اصالح» ناصريهللا عبدا«

دادن شوراي  در این شرایط لیست . طلبان در این دوره نباید لیست ارائه کنند اصالح

درست است که به احتمال . گذاري از تهران به معناي همراهی با شوراي نگهبان است سیاست

طلبان  اصالحطلبان واقعی از  شود، اما باالخره یک روزي باید اصالح زیاد انشقاق ایجاد می

انتخابات «: سعید حجاریان نیز گفته است» .طلب جدا و متمایز شوند محور و قدرت حکومت

طلب؛ یعنی شوراي نگهبان زحمت ما  آتی معیار خوبی خواهد بود براي تصفیه نیروهاي اصالح

 اظهارات این دو عضو» .طلبان رقیق را از مابقی جدا خواهد کرد کند و خودش، اصالح را کم می

ستادي جریان اصالحات به روشنی گویاي حقد و کینه ستاد جریان سیاسی خاص از نظام 

  .سازي انتخابات است رمق سازي کشور با کم اسالمی و عزم آنها براي ناامن

  شود بهمن نهایی می 23لیست انتخاباتی مستقلین 

یران از نهایی رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد مستقلین ا» االسالم محمد زارع فومنی حجت«

افزود قرار است لیست نهایی جبهه و  ماه خبر داد بهمن  23شدن لیست تهران این جبهه  در 

متحد مستقلین از حوزه انتخابیه تهران طی یک نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران 

 290جبهه متحد مستقلین بنا دارد در سراسر کشور «: فومنی خاطر نشان کرد. رونمایی شود

را معرفی کند و به هیچ عنوان با جریان یا گروه خاصی نیز ائتالف نخواهیم کرد و از هیچ نامزد 

 ».جناحی نامزد عاریه قرض نخواهیم گرفت

 



  

  اخبار ▼

  !نیروهاي نظامی امارات و بحرین خارجی هستند

در گزارشی درباره نقش مزدوران خارجی در ارتش کشورهاي جنوب خلیج » کارنگی«اندیشکده 

. دهند درصد نیروهاي ارتش امارات را اتباع خارجی تشکیل می 70کم  رس، نوشته است دستفا

که [» رفلکس ریسپانسز«هاي آمریکایی نظیر  امارات همچنین شرکت«: دهد کارنگی ادامه می

را به ] کند و اداره می اندازي کرده آن را راه» بلک واتر«نام مؤسس شرکت بد» اریک پرینس«

میلیون دالر دریافت کرده است تا  529این شرکت قراردادي به ارزش . تخدمت گرفته اس

جنگند، سربازان  نیروهایی که در یمن براي امارات می. نیروهاي نظامی امارات را تقویت کند

قراردادي از کشورهایی، چون چاد، شیلی، کلمبیا، لیبی، پاناما، نیجر، سومالی، السالوادور و 

 :اندیشکده به وضعیت نیروهاي نظامی بحرین نیز اشاره کرده و نوشته است این ».اوگاندا هستند

درصد از نیروهاي امنیتی و نظامی بحرین را غیر  64، 2009بر اساس آماري مربوط به سال 

، 2011در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در بحرین در سال . دهند ها تشکیل می بحرینی

  .کردند، پاکستانی بودند رد میاغلب نیروهایی که با معترضان برخو

 معامله قرن طرح جنگی است، نه طرح صلح

فلسطین نیاز دارد شمشیرها همراه آن شوند، نه «: رئیس پارلمان لبنان گفت» نبیه بري«

وي این سؤال را مطرح کرد که » .علیه آن و معامله قرن، طرح جنگی است، نه طرح صلح

چه اسالم و مسلمانی و مسیحیتی باقی ) ع(یحبدون قدس، کلیساي قیامت و مهد عیسی مس

ماند؟ رئیس پارلمان لبنان همچنین بر مخالفت قاطع با تحمیل پروژه اسکان آوارگان  می

: او افزود. فلسطینی در سرزمینی غیر از فلسطین و در کشورهایی که آواره هستند، تأکید کرد

 2011دن سرزمین فلسطین از سال کر معامله قرن، کپی برابر اصل پروژه نتانیاهو در یهودي«

هاي شجاعت، جوانمردي و  فلسطین امروز با فریاد بلند، ارزش. رود شمار می  میالدي به

کند و از  وحدت و مقاومت ما را به فلسطین نزدیک می. کند شهامت را از اعراب طلب می

» .شود میشان محقق  طریق آنهاست که رؤیاي فلسطینیان براي آزادي و بازگشت به سرزمین

من به نام لبنان و پارلمان، طرح معامله قرن با تمام محتویات آن را «: نبیه بري تصریح کرد

 ».کنم رد و محکوم می

 !شود المللی پول هموار می راه گماشته ترامپ در صندوق بین

ترین مقامات ارشد صندوق  ، یکی از مهم»ایندیپندنت«بر اساس گزارش رسانه انگلیسی 

شود نفوذ دولت ترامپ براي  این اقدام موجب می. گیري است پول در حال کنارهالمللی  بین

سال به عنوان  9ساله،  66 دیوید لیپتون. افزایش یابد بان مالی هانتصاب مقام دوم این دید

ترین زمان تصدي این سمت را  المللی پول فعالیت کرد و طوالنی معاون رئیس صندوق بین

الملی پول  ماه پیش ریاست صندوق بین چهارکه » تالینا جورجیواکریس«این اقدام به . داشت

با توجه . خواه خود را در این سازمان انجام دهد دهد تغییرات دل را بر عهده گرفت، اجازه می

المللی پول همیشه یک  به روندي که تاکنون وجود داشته، معاون اول مدیرعامل صندوق بین

کند و  کاخ سفید فهرستی از نامزدها را معرفی میبه طور سنتی، . آمریکایی بوده است

 . کند مدیرعامل صندوق، فرد مورد نظر خود را از میان آنها انتخاب می

  !شود اگر با ترامپ توافق نکنیم، جنگ می

در اي که در آمریکا اقامت دارد،  کننده هسته عضو سابق تیم مذاکره» حسین موسویان«

 ،هاي متعدد از اول پیروزي ترامپ، در تحلیل و مصاحبهمن  مصاحبه با روزنامه آرمان گفت

دنبال جنگ است و نه تغییر  ترامپ به ظاهر شخصاً نه به  که ام نکته تأکید کرده اینمکرر بر 

برداري باشد و بتواند  خواهد که از نظر سیاسی داخلی قابل بهره او یک توافق با ایران می. رژیم

اولویت آنها این : موسویان در ادامه گفت .مله اوباما بفروشدز معااي بهتر ا عنوان معامله به 

هاي فعلی که باز هم تشدید خواهد شد، منجر به فروپاشی ایران از  است که فشارها و تحریم

اما اگر نشد، سعی خواهند کرد، سه چهار ماه به انتخابات نوامبر آینده آمریکا . داخل شود

  .امی علیه ایران کنندگیري نظ، ترامپ را وارد در)99آبان (

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 »عصائب اهل الحق«دبیرکل جنبش » شیخ قیس خزعلی«◄ 

با بیان اینکه گزینه پاسخ نظامی علیه نظامیان تروریست 

آمریکایی همچنان پابرجاست، تصمیم پارلمان عراق براي اخراج 

هاي کامالً  ولی با انگیزه» تصمیم شیعی«ها را  این تروریست

نمایندگان سنی و کرد به  ندادن رأي دربارهوي . دملی خوان

ها به معناي این نآ  این اقدام :الیحه اخراج نظامیان آمریکا گفت

از  بعضیموافق نیستند؛ چراکه  ها آمریکایینیست که با خروج 

فارس  به دلیل فشارهاي برخی کشورهاي عربی خلیج نمایندگان

  .در صحن پارلمان حاضر نشدند اصالً

دار کل کشور در نشست  خزانه »اهللا اکرمی رحمتسید«◄ 

به «: هاي دولت گفت مولدسازي دارایی زمینهاندیشی در  هم

دنبال آن نیستیم که اموال خوب دولت را نگهداري و اموال غیر 

در پاسخ به این سؤال که  وي» .مرغوب را به فروش برسانیم

سال ها در سال جاري صفر بوده در  عملکرد مولدسازي دارایی

رد تومان مولدسازي محقق هزار میلیا 50آینده چه میزان از 

هاي دولت  تا زمانی که براي دارایی«: کید کردأت ؟خواهد شد

توان  نمی ،کنند گیري می هزاران نفر به غیر از خود دولت تصمیم

  ».روي مولدسازي دارایی حساب کرد

زدایی سپاه در  دبیر قرارگاه محرومیت »سردار حزنی«◄ 

هاي اقتصاد مقاومتی بسیج در بخش  یه افتتاح طرححاش

درصد  80تا  75با بیان اینکه  ،چهاردانگه شهرستان اسالمشهر

المنفعه و  عام ،هاي اقتصاد مقاومتی سپاه کوچک از پروژه

هاي اقتصاد مقاومتی  پروژه«: کید کردأزودبازده هستند، ت

راي هاي بزرگ هستند و ب کوچک در حال تبدیل شدن به پروژه

هاي مختلف و  رفع مشکالت اقتصادي در هر روستایی پروژه

  ».است  اجرا شده روستامتناسب با شرایط ساکنین 

اقتصاددان درباره بهبود وضعیت بغرنج  »مجید شاکري«◄ 

در پاسخ به اینکه آیا وضع موجود درست « :اقتصادي گفت

 دلیل فارغ از اینکه بخواهم امید بی ؛گویم قطعاً می ،شود می

براي وضع موجود . ما دچار سرگیجه استراتژیک هستیم. بدهم

  ».حل خیلی دور نیستیم هاي ایجابی زیادي داریم و از راه حل راه

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد  »مرتضی رضایی«◄ 

اساس تأکید رهبر معظم انقالب براي  بر«: کشاورزي گفت

در سال جاري گیري و ورود مرغ الین به چرخه تولید،  بهره

عالی امنیت ملی ارائه   اي براي این امر تهیه و به شوراي برنامه

  ».شده است

  
  منتشر شد صبح صادق 934شماره 

 :خوانید در این شماره می

دو آزمون / اي بر اهمیت حضور مردم ایران تأکید امام خامنه

به همراه / ورزان ابتر سیاست/ ـ ایران قوي مجلس قوي/ بزرگ

ضمیمه این » چله عشق«در / پرونده ویژه مجلس مطلوب

 :خوانید ها می به مناسبت پاسداشت اربعین سردار دل شماره

نماي مکتب امام  آیینه تمام/ الگوي زنده اسالمی و جهانی

  .شاخصه مکتب سلیمانی براي پاسداران10و ) ره(خمینی

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

 


