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  آمیز رهبري نبوغ          روز حرف ▼

 شتریموضوع ب يا خامنه یالعظم اهللا تیآ یتیشخص يها یژگیو

اول  يها است، آنها که در سال ییکایآمر يها شکدهیاند

انقالب  کردند یم ینیب شیزعامت رهبر معظم انقالب پ

 30امروز پس از  شود، یم دهیاز هم فرو پاش يبه زود یاسالم

. آورند یم انیسخن به م يا امام خامنه ژهیو سال از اقتدار

 نیدر ا کایآمر یکارنگ شکدهیعضو اند» سجادپور میکر«

را  رانیا یعنوان رهبر عال ،يا خامنه اهللا تیآ«: سدینو یم نهیزم

مرد  نیبه قدرتمندتر سروصدا یساله ب 80مرد  نیدارد، اما ا

سال  30 یط يا خامنه] اهللا تیآ. [شده است لیتبد انهیخاورم

متحده  االتیا يبرا هندهمشکل آزارد کیهمواره  اش، يرهبر

  ».شود روزیدر برابر او پ تواند یترامپ هم نم. بوده است

منابع  گریدر د يا امام خامنه مانهیحک يها ياعتراف به رهبر

  ت؛ از جملهشده اس انیبارها ب  يا شکدهیو اند يا رسانه

 يا هنخام اهللا تیآ نکهیا بر دیضمن تأک» واشنگتن« شکدهیـ اند1

در  يا خامنه اهللا تیآ :نویسد ، میاست رانیمصمم به اقتدار ا

که در آن  يسند ـ »یرانیا ـ یاسالم شرفتیطرح پ« سینو شیپ

 يدئولوژیا تر قیعم وندیـ بر پ مطرح شده ندهیقرن آ میاهداف ن

 نیا ياجرا. کرده است يگذار هیمدرن سرما يو فناور

خواهد  يدیبه اوج جد 2065تا سال کشور را  ها استیس

 انگریطرح ب نیا یانقالب يدئولوژیدوباره بر ا دیتأک. رساند

به عنوان  رانیتنها به عنوان رهبر ا نه يا خامنه اهللا تیرسالت آ

  .است »دیتمدن جد«ـ کشور؛ بلکه به عنوان  ملت کی

روابط  يشورا ییکایآمر شکدهیعضو ارشد اند »هیتک ير«ـ 2

 اهللا تیآ زیآم نبوغ يرهبر«: نوشت يا قالهدر م یخارج

 يها تا کرانه فارس جیرا به قدرت برتر از خل رانیا ،يا خامنه

 کیمتفکر استراتژ کی رانیرهبر ا. کرده است لیتبد ترانهیمد

را  رانیاهداف ا ،مذاکره قیو از طر يتراز اول است که با صبور

  ».کند یدنبال م

 شیهفت سال پ »ستایعلوم و س« یآلمان شکدهیـ اند3

در خروج از بحران، خوب عمل  يا خامنه اهللا تیآ«: نوشته بود

به  شتریباور است که زمان ب نیبر ا يا خامنه اهللا تیآ. کند یم

 يها شرفتیدستاوردها و پ. کایاست تا آمر رانینفع ا

  ».دارند یارزش فراوان شانیا يانقالب برا کیتکنولوژ

در  يمتعدد يها شامروزه شاهد جه یاسالم انقالب

نتوانسته است  کایآمر يها میگوناگون است و تحر يها عرصه

و  یاسیس ،يا منطقه يها طرح فیتضع ایگرد  موجب عقب

 دهد، ینشان م قیحقا نیشود و ا یانقالب اسالم یالملل نیب

تحت زعامت امام  ها شرفتیدر گام دوم انقالب سرعت پ

  .شود یم شتریب) یالعال مدظله(يا خامنه

  

  بازگشت؟ کی يمعنا                     گزارش روز ▼

 اتفاق نیتر بتوان مهم دیرا شا» مبارز تیجامعه روحان«در جلسه  ينور ناطق اکبر یعل حضور

که در انتخابات  ينور ناطق! کشور دانست یاسیس يها انیجر شیدر آرااین روزها 

بود و در رقابت با  رانیا يجناح راست آن روزها يدایکاند 1376سال  يجمهور استیر

خود  انیاز آنکه به حام شیب دهه بعد کیشود،  رپاستو یچپ موفق نشد راه انیجر ندهینما

 نیخود در هفتم یانتخابات بیرق »یخاتم دمحمدیس«باشد، به  کینزد 1376در خرداد 

انتخابات دهم  انیعمالً در جر ينور ناطق. شد کینزد يجمهور استیدوره انتخابات ر

 1376سال  رکه د یانیگذشت، از جر 1388و  آنچه در مناظرات سال  يجمهور تاسیر

مبارز  تیقد از او دفاع کرده بود فاصله گرفت و از حضور در جلسات جامعه روحان تمام

با  ریسال اخ 10در  یاسالم يچهارم و پنجم  مجلس شورا يها دوره سیرئ! کرد يخوددار

 يو فضا تیه بازگشت به جلسات جامعه روحانها حاضر ب وجود همه اصرارها و دعوت

چه  یاسالم يکه در آستانه انتخابات مجلس شورا نجاستیاما سؤال ا! نشده بود یانتخابات

! بازگردد؟ ییبه جمع بزرگان اصولگرا شود یباره حاضر م کیرخ داده است که او به  یاتفاق

 مانند ده سال گذشته همچنانکه ه یانیاز آنها دلخور است، اصولگرا ایکه گو یانیاصولگرا

 ، از1388 مسائل مطرح شده درباره وي در سالجبران  يتوقع و درخواست او برا رغم علی

از  یاگرچه برخ! اند کرده يخوددار ،گفته شددر مناظرات  آنچهاز او در برابر  یرسم تیحما

 يآقا یبنور نامه و درخواست کت خیاند علت حضور ش اعالم کرده تیجامعه روحان ياعضا

گاه نامه و  چیدهه گذشته ه کیدر  ایاست که آ نیبوده؛ اما پرسش ا یکرمان يموحد

بود؟ تفاوت آن  دهینرس ينور به دست ناطق انیاصولگرا ریجامعه و سا يسو از یدرخواست

نامه در  نیماندند و ا جواب یکه آنها مسکوت و ب ستیها با درخواست امروز چ درخواست

  رو شده است؟ با پاسخ مثبت روبه ازدهمیاه به انتخابات مجلس فاصله کمتر از شش م

  هستند؟  چه کسانی معتقد به دوستی با مردم اسرائیل    ویژه اخبار ▼

 کرده منتشر توئیتی تازگی نژاد به احمدي محمود به نزدیک چهره »داوري عبدالرضا«

 با دوستی به معتقد که ما«: است نوشته داوري. برانگیز است تأمل بسیار آن محتواي که

 در مان سخنان نشر براي اسرائیلی خبرنگار یک با مصاحبه از حتی هستیم، اسرائیل مردم

 کاربران گسترده انتقادات به واکنش در که توئیت این ».نداریم ابایی اشغالی هاي سرزمین

 به لقمتع رسانه فارسی، »ایندیپندنت« با نژاد احمدي وگوي گفت از ها رسانه و مجازي فضاي

 طور به موضوع این در داوري. دارد برمی پرده دیگري موضوع از شده، منتشر سلمان بن

 اسفندیار 1387 سال در که موضوعی گوید؛ می سخن اسرائیل مردم با دوستی از صریح

 تر عجیب اظهاراتی در هم نژاد احمدي مقطع همان در و کرد مطرح را آن مشایی، رحیم

 از بعد البته! کرد عنوان نهم دولت موضع را اسرائیل مردم با دوستی درباره مشایی موضع

 رهبر معظم انقالب علنی و قاطع تذکر در نهایت و انقالبی و مؤمن مردم گسترده انتقادات

  .کردند نشینی عقب افراد این جمعه، نماز در

 میلیارد 25/1پرداخت  براي انگلیس دولت دهد، می نشان آمده دست به اطالعات ◄

 بتواند تا است کرده استفاده ثالث کشور یک از ملت بانک به شده مصالحه غرامت پوند

 شده اعمال هاي تحریم انگلیس عالی گفتنی است، دادگاه .بزند دور را آمریکا هاي تحریم

 دانست؛ لذا غیر قانونی ایرانی، بانک از سوي قضایی دعوي اقامه از پس را ملت بانک علیه

 دولت با ملت بانک مصالحه از پس که بود کرده خسارت ادعاي پوند میلیارد 2/3ملت  بانک

 .یافت کاهش پوند میلیارد 25/1به  انگلیس

 



  
 اخبار ▼

  !ومرج است سیاست خارجی کنونی آمریکا آشفته و هرج

جرج «و » جرج بوش پدر«، »رونالد ریگان«جمهوري  که در دوران ریاست» کالین پاول«

از » ان ان سی«دي کار کرده است، در مصاحبه با شبکه هاي کلی در سمت» بوش پسر

موضع محکمی » دونالد ترامپ«نمایندگان حزب جمهوریخواه آمریکا خواست تا علیه 

بینند امور درست  جمهوریخواهان باید تکانی به خود بدهند و وقتی می«: وي افزود. بگیرند

ی کنونی ما آشفته و رود، درباره آن چیزي بگویند؛ چرا که سیاست خارج پیش نمی

وزیر خارجه » .افتد که درك آن واقعاً دشوار است چیزهایی اتفاق می. ومرج است هرج

اداره شود و کنگره یکی از این راهی نیست که کشور باید «: پیشین آمریکا اضافه کرد

این ژنرال بازنشسته و عضو سابق حزب » .نهادهایی است که باید درباره آن کاري کند

ها متمایل شده، از باراك اوباما و  هاي اخیر به سمت دموکرات جمهوریخواه که طی سال

 .همچنین هیالري کلینتون حمایت کرده است

  طلبان از تحوالت عراق تحلیل اصالح

با اشاره به » آرمان«طلب در مصاحبه با روزنامه  از فعاالن اصالح» یگدلیعلی ب«

مسئله اربعین که در طی چند سال «: برانگیز گفت هاي عراق در اظهارنظري تأمل ناآرامی

پیمایی  براي راه. گردید گذشته گسترش یافته، به نوعی براي ایران نمایش قدرت قلمداد می

از سوي دیگر، هر چه بر تعداد این جمعیت . کنند میرکت اربعین حدود سه میلیون نفر ش

ها به این نتیجه  بنابراین شاید عراقی. دوش بر نفوذ ایران در عراق افزوده می شود میافزوده 

سو و آن مناطق و نیروهاي وابسته به ایران در  که حضور زوار ایرانی از یک باشندرسیده 

در روزهاي اخیر، (!) کند عراق را متزلزل میعراق رفته رفته تا حدودي وضعیت حاکمیت 

هاي رژیم صهیونیستی، انگلیس و آمریکا، این دروغ را  هاي سعودي در کنار رسانه رسانه

هاي عراق، نحوه حضور ایران در این کشور و  اند که علت اصلی ناآرامی منتشر کرده

  !روي اربعین است ها در پیاده همچنین نحوه حضور ایرانی

  نیستی در هر جنگی شکست خواهد خوردرژیم صهیو

اسرائیل در هر جنگی شکست : اذعان کرد» یدیعوت آحارونوت«رسانه صهیونیستی 

جنگ : این رسانه گزارش داد. خواهد خورد؛ زیرا به توان ارتش براي جنگ اعتمادي نیست

. به لرزه درآمد 1973طور که در جنگ اکتبر سال  آتی اسرائیل را خواهد لرزاند؛ همان

هاي رژیم صهیونیستی از افزایش حضور نظامیان نیروي  هاي رسانه جدیدترین گزارش

نظامیان صهیونیست از . درمانی ارتش این رژیم حکایت دارد زمینی اسرائیل در جلسات روان

برخی . شود ها براي آنها کابوس محسوب می ترسند و این مأموریت هاي جنگی می مأموریت

: اند تحلیلگران صهیونیست اذعان کرده. کنند ز خدمت نظامی فرار مینظامیان این رژیم نیز ا

جنگ ضد غزه توان نیروي زمینی اسرائیل را به نمایش گذاشت و آخرین حلقه از سلسله 

  .ستاآغاز شده  2006اي بود که با جنگ سال  عملکرد ناامیدکننده

  اقتصاد آمریکا در آستانه فروپاشی است

، »فاکس«هاي خبري  اتژیست ارشد بازار و کارشناس دائم شبکهاستر» تاد بوبا هورویتز«

گذاري به  اقتصاد آمریکا کند شده و سرمایه: معتقد است» بلومبرگ«و » سی بی ان سی«

هورویتز . گوید، آمریکا در مراحل اولیه رکود اقتصادي قرار دارد او می. شدت افت کرده است

ام بانکداري نیز ایجاد شده که نشان مشکالتی در حوزه نقدینگی نظ: دهد توضیح می

ببرند   پرتی به پیش دهد، ممکن است بتوانند تا مدتی بازارها و اقتصاد را با ایجاد حواس می

نیز با » مودي«اقتصاددانان در مرکز تحلیل . اما در نهایت شاهد یک فروپاشی خواهیم بود

د دارند که سیاست خارجی اشاره به تشدید جنگ تجاري آمریکا با چین بر این نکته تأکی

اساس ترامپ در سراسر جهان مشکالتی را ایجاد کرده است و ظاهراً این بار  آشفته و بی

 .ممکن است اشتباهات ترامپ دامن آمریکا را نیز بگیرد

  

  کوتاه اخبار ▼

در یادداشتی درباره وضعیت عربستان » فیگارو«روزنامه  ◄

عهد  ولی» لمانس بن محمد«: سعودي در منطقه، نوشته است

این کشور عمالً در هر سه جبهه نظامی، سیاسی و دیپلماتیک 

شود و  شکست خورده و هر روز بیش از قبل منزوي می

این روزنامه . کنند ها نیز فراتر از لفظ از او حمایت نمی اماراتی

اکنون موازنه قدرت در منطقه به نفع : کند همچنین تأکید می

ر صورتی که ایران صبوري به خرج ایران تغییر یافته است و د

آمده به نحو مناسب استفاده کند،  هاي به دست دهد و از اهرم

 .تواند به نتیجه مطلوب دست یابد می

مقام وزیر صمت در امور  قائم» خیابانی حسین مدرس« ◄

در گام : بازرگانی درباره پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا گفت

نامه تعرفه تجارت ترجیحی  هماول هدف ما اجرایی کردن تفا

است و در مراحل بعد به دنبال پیوستن به این اتحادیه 

قلم کاالست که  862نامه شامل  گفتنی است، موافقت. هستیم

 360قلم آن ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است و  502

  .قلم هم ترجیحات اعطایی ما به اتحادیه اوراسیاست

مشتریان بانکی باید براي شود،  آن طور که گفته می ◄

بار مصرف خود سالیانه حدود  اندازي سرویس رمز دوم یک راه

هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در  33

شود،  گفته می. مقابل دیگر کارمزدهاي بانکی رقمی باالست

این خدمات را یک شرکت خصوصی به صورت انحصاري انجام 

اندازي و نگهداري این  را براي راه زیادي  دهد و هزینه می

  .گیرد ها می سرویس از بانک

الملل اتاق  معاون اقتصادي و بین» محمدعلی ضیغمی« ◄

سهم بخش : تعاون درباره سهم تعاون در اقتصاد کشور گفت

بینی شده؛ اما اکنون  درصد پیش 25تعاون از اقتصاد کشور 

به  با توجه. شود درصد برآورد می 6این سهم حدود 

هاي موجود، این امکان وجود دارد که بخش تعاون  ظرفیت

  . جایگاه بهتري بیابد

 14سخنگوي ستاد اجرایی تبصره » حسین میرزایی« ◄

با اشاره به آخرین وضعیت بررسی حذف  98قانون بودجه 

درصد از  2/6تاکنون «: بگیران غیرنیازمند، اظهار داشت یارانه

 200حدود (اند  ارانه شدهکل خانوارهایی که مشمول حذف ی

  ».اند نسبت به این موضوع اعتراض کرده) هزار خانوار

 EN 13674آهن اصفهان با استاندارد  ریل تولیدي ذوب ◄

گفتنی . شود که مخصوص قطارهاي پرسرعت است تولید می

است، از بین کشورهاي تولیدکننده ریل، فقط شش کشور قادر 

مذکور هستند که باالترین  به تولید این محصول با استاندارد

  .شود استاندارد جهانی محسوب می

  

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

 

 ترنم زندگی

. نشود پشیمانی ابراز به مجبور که کند می کاري خوب مرد

 از مرد که است این نشانه زیاد ندامت اظهار ها خانم منظر از

  .است کرده عدول مردانگی صفات


