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  نگاه غلطی که باید اصالح شود   روز حرف ▼

رهنمودهاي رهبر معظم انقالب و بازدید روز گذشته ایشان 

ایران (هاي برتر  بنیان و فناوري هاي دانش از نمایشگاه شرکت

بار دیگر مسئله اعتماد به جوانان مؤمن انقالبی را به ) ساخت

ار مثابه ضرورتی تاریخی براي پیشرفت کشور مورد توجه قر

، »پیشرفت« گانه سه مسئله که است آن واقعیت .داد

کشور . اند به یکدیگر گره خورده» جوانان«و » استقالل«

نیازمند حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی است تا مردمان 

مان روز به روز از زیست بهتري برخوردار باشند و رفاه  سرزمین

مند شاز سوي دیگر، این پیشرفت آن وقت ارز. فراگیر شود

به ! خواهد بود که با از دست دادن نعمت دیگري همراه نباشد

واقع پیشرفتی ارزشمند است که استقالل و هویت ملی ما را 

روي از  الشعاع قرار نداده و ما را به وادي وابستگی و دنباله تحت

بیگانگان نکشاند؛ پیشرفتی که برخاسته از خودکفایی بوده و با 

بدون  موتور چنین تحولی! شدقدرت ملی به دست آمده با

ایرانی روشن خواهد شد و این همه شک با اعتماد به استعداد 

  .نزد جوانان مؤمن انقالبی ایران زمین جمع آمده است

این حرکت سالیان متمادي است که با پیروزي انقالب 

اسالمی آغاز شده است و جوانان مؤمن انقالبی در طول چهار 

اند، خوش  ه وارد شدهاي ک دهه گذشته در هر عرصه

اما همچنان در بخشی از فرهنگ عمومی و تفکر اند؛  درخشیده

هایی در برابر این حقیقت جاري وجود  مسئوالن کشور مقاومت

دارد که رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی در بازدید روز 

یکی از «: فرمایند گذشته خود به این معضل چنین اشاره می

نمایشگاه امروز این بود که بعضاً همان هاي جوانان در  گالیه

هاي دولتی از خارج وارد  محصول یا تولید آنها را دستگاه

کنند که این ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی است و باید این  می

  » .نگاه غلط اصالح شود

این مقاومت متعلق به خودباختگانی است که غرب را معبد 

اند و انفعال و  شده آمال و آرزوهاي خود یافته و مقهور دشمن

وادادگی را بر تالش و مقاومت و استقالل و خودباوري ترجیح 

هاي  آور آن است که چنین افرادي در دستگاه تأسف! اند داده

گیري  اي و سطحی از تصمیم اجرایی و مراکز آموزشی و رسانه

هاي انحرافی و  کالن کشور هم حضور دارند و افکار و اندیشه

  !کنند عه تزریق میانفعالی را در جام

ترین  ملت و جوانان منتظرند تا مسئوالن دولتی به مهم

وظیفه خود در قبال پیشرفت کشور عمل کنند و این امر به 

دست مسئوالنی انجام خواهد شد که با همه وجود به جوانان 

مؤمن انقالبی اعتماد داشته و استقالل و خودکفایی کشور 

  .شان باشد آرمان درونی

  فروپاشی دشمنان مقاومت                      وزگزارش ر ▼

هاي  در داخل آمریکا در آستانه استیضاح قرار دارد و آخرین نظرسنجی» دونالد ترامپ«

دهد، اکثریت جامعه آمریکا از این استیضاح حمایت  مراکز افکارسنجی در آمریکا نشان می

روسیه، کره شمالی، ونزوئال، کوبا  الملل نیز در برابر چین، کاخ سفید در فضاي بین! کنند می

انتخابات » بنیامین نتانیاهو«! و از همه باالتر در مقابل محور مقاومت قافیه را باخته است

پارلمان را واگذار کرد و پرونده فساد او و اطرافیانش همچنان باز است و منابع آگاه اعالم 

در فرانسه نیز » مانوئل مکرونا«! کنند او پس از خروج از قدرت راهی زندان خواهد شد می

و  استهاي دولت رو به افزایش  ها به سیاست ها و اعتراض اعتصاب! اوضاع بهتري ندارد

زردهاست و اعتصابات حتی به پلیس این کشور  ها همچنان پاریس شاهد حضور جلیقه شنبه

المللی هم اوضاع مساعدي ندارد و در انجام  مکرون در شرایط بین! هم رسیده است

مأموریت کشاندن ایران به پاي میز مذاکره با آمریکا به سختی شکست خورده و اعتبار 

در انگلستان نیز هنوز از راه نرسیده، » جانسون«. فرانسه را بیش از پیش تضعیف کرده است

که با چشمان » ترزا می«او نیز مانند . رسد هاي کنار گذاشتنش به گوش می زمزمه

را ترك کرد، در حل مسئله برگزیت ناکام مانده است و تحت وزیري  آلود پست نخست اشک

در باتالق یمن دست و پاي بیهوده » سلمان محمدبن«. فشار شدید افکار عمومی قرار دارد

رود، طرح  زند و با گذشت هر ساعت از این جنگ بیشتر و بیشتر در باتالق آن فرو می می

رو شده؛ در حالی که هنوز  جدي روبهاصالحات اقتصادي و اجتماعی او نیز با تردیدهاي 

ترین بادیگارد سلطنتی نیز که در آن  پرونده قتل فجیع خاشقجی باز است، پرونده قتل زبده

این وضعیت ! شود، باز شده است عهد سعودي به عنوان متهم ردیف اول یاد می از ولی

ر کند و با نشینی مجبو اي است که قصد داشت با فشار حداکثري ایران را به عقب جبهه

هاي خود به دنبال فروپاشی محور مقاومت بودند؛ اما خود در آستانه  ها و توطئه طرح

... فروپاشی قرار دارد، در مقابل نگاهی به محور مقاومت از تهران تا بیروت و دمشق و

ـ صهیونیستی این محور در  ـ سعودي که برخالف خواست ائتالف آمریکایی کند میمشخص 

 .  و انسجام بیشتر و بیشتر است یابی حال قدرت

  !دارد اختیار درصد 15تا  10 جمهور رئیس              ویژه اخبار ▼

 سیاسی میتینگ یک در تازگی به 88 فتنه دستگیرشدگان از و چپ فعال »نبوي بهزاد«

 .بینم نمی مجلس چشم از نه و دولت چشم از نه را کشور کنونی وضعیت: است داشته اظهار

 مقابلش دیگر نهادهاي در صورتی که و حالت بهترین در جمهور رئیس: ستگفته ا او

در   بود، طلبان اصالح دست مجلس و دولت وقتی و دارد اختیار درصد 15تا  10 نایستند،

 از بخشی در هم این از پیش نبوي .نبود آنها دست در اختیارات درصد 30تا  20مجموع 

 ثروت درصد 60 که هست نهاد چهار ما کشور در« :بود گفته »الف«پایگاه  با خود مصاحبه

 بنیاد و قدس آستان خاتم، قرارگاه امام، فرمان اجرایی ستاد دارند؛ اختیار در را ملی

رسد  به نظر می »!ندارند مجلس و دولت با ارتباطی اینها از هیچ یک مستضعفان،

 مسئولیت ز زیر بارطلبان با طرح موضوعاتی از این دست به دنبال آن هستند که ا اصالح

 !شانه خالی کنند شهر شوراي و مجلس دولت، در اخیر سال شش هاي ناکامی و مشکالت

 اقتصادي حوزه در دشمن سناریوهاي دهد، جمهوري اسالمی ایران ها نشان می بررسی◄ 

 در هم اي العاده خارق پیشرفت اما گذاشته، ناکام را داخلی اقتصادي ثباتی بی ایجاد براي

 جاي به مقاومت گفتمان و اتفاق افتاده کشور داخل در  گفتمانی غلبه یک. ایم نداشته اقتصاد

 کرده پیدا نزولی روند جنگ وقوع از ترس و گرفته شکل عمومی افکار در مذاکره گفتمان

  .است شده ها نگرانی جایگزین ایران مردم در غرور نکته دیگر این است که احساس. است

 



  

  اخبار ▼

 ودي علیه ایران به منصه ظهور نخواهد رسیدناتوي سع

ها،  داري سعودي با اشاره به طرح ناتوي عربی از سوي دولت ترامپ با میدان» المانیتور«

هاي سیاسی و اقتصادي آمریکا،  هاي انصاراهللا و پایداري ایران در برابر طوفان  پیروزي: نوشت

ان، درگیري پنهان بین عربستان و هاي ایر فارس در قبال گرایش پراکندگی کشورهاي خلیج

هایی است که از خأل سیاسی و نظامی پیش روي ناتوي عربی  امارات، همگی شاخص

هاي زیادي است و احتمال برکناري او  حکایت دارد؛ به ویژه آنکه ترامپ خود درگیر رسوایی

جمهور آمریکا جایی براي داشتن  در این شرایط، رئیس. ا وجود دارده از سوي دموکرات

فارس ندارد و بیش از هر چیز، نگران آینده سیاسی خود در صحنه  هاي خلیج دغدغه دولت

ها باید پیش از فکر براي ایجاد ناتوي عربی که سبب افزایش  سعودي. آمریکا و جهان است

اتوي ن. شود، به سمت صلح با ایران، سوریه و یمن حرکت کنند هاي منطقه می بحران

ها، هرگز به  فارس و تحت تأثیر شکست هاي خلیج سعودي علیه ایران، در سایه پیچیدگی

  .منصه ظهور نخواهد رسید

  ها نخواهد شد بندي طرف نیست، اما گرفتار جناح سپاه بی

با اشاره به دیدار فرماندهان سپاه با » صادقی االسالم والمسلمین عبداهللا حاجی حجت«

ایشان با کسی تعارف ندارند، «: جلیل ایشان از عملکرد سپاه، گفترهبر معظم انقالب و ت

دهی و ابالغ دستورات مهمی بود، ما نیز براي تحقق  دهی، راهبرد این دیدار در حقیقت خط

ایم تا با استقامت مبتنی بر بصیرت این  این مطالبات و راهبردها از همان روز وعده داده

طرف نیست، اما  ه با بیان اینکه سپاه در سیاست بیوي در ادام» .دستورات را محقق کنیم

داند؛ سپاه آمده است  سپاه خود را فدایی دین می«: ها نخواهد شد، گفت بندي گرفتار جناح

فقیه در سپاه با بیان اینکه این رویکرد  نماینده ولی» .تا پیام و شعار عاشورا را زنده نگه دارد

: سپاه پاسداران به مقوله سیاست شیعی است، افزوداعالمی ناشی از نگاه بصیرانه مسئوالن 

داند و از تأثیر اصلی آن بر حفظ دین و جامعه  اي که سیاست را عین دیانت می مقوله«

  ».دینی غافل نیست

  !آمیز از اتم پرمخاطره و پرهزینه است استفاده صلح

شاره به با ا» شرق«طلب در مصاحبه با روزنامه  فعال سیاسی اصالح» سعید حجاریان«

من گفتم اتم و «: گفت» ـ نابرجامیان برجامیان«دوگانه مطرح شده از سوي وي با عنوان 

آمیزش براي ما پرمخاطره و پرهزینه است؛  آید و حتی استفاده صلح مشتقاتش به کار ما نمی

گفتنی است، صنعت » .درصد 20چه یک گرم، چه صد کیلو؛ چه غناي یک درصد، چه  

تنها در یک . اط قوت ملی و نماد قدرت علمی و فناوري ایران استاي یکی از نق هسته

درصد کاربردهاي زیادي در حوزه پزشکی و تأمین داروي بیماران  20سازي  نمونه، غنی

اي در حوزه انرژي و تأمین برق نیز کاربردهاي فراوانی دارد؛ اما متأسفانه  دانش هسته. دارد

است، این نقطه قوت ملی را » خودتحقیري حاد«طلب در رویکردي که مصداق  طیف اصالح

 .زنند زا جا می اقدامی هزینه

  !کنند پیمانان خود هم حمایت نمی ها از هم آمریکایی

: ي سوریه، گفت ها از کردها نشینی آمریکایی با اشاره به مسئله عقب» سیدحسن نصراهللا«

سانی است که به آمریکا کُردهاي سوري را به حال خود رها کردند و این سرنوشت ک«

دهد،  تجربه نشان می«: اهللا لبنان اعالم کرد دبیرکل حزب» .کنند آمریکا تکیه می

کنند و هیچ احترامی براي توافقات قائل  پیمانان خود حمایت نمی ها از هم آمریکایی

اي رهبر گرانقدر بارها فرمودند که با آمریکا مذاکره  اهللا خامنه آیت«: وي افزود» .نیستند

توان به دشمنی که تاریخی پر  چگونه می. توان به آمریکا اعتماد کرد کنیم؛ چرا که نمی نمی

» از خیانت دارد، اعتماد کرد؟ کردها را در شرق فرات ببینید، آمریکا با آنها چه کرد؟

توان به ایاالت متحده اعتماد کرد، چون هر کسی را که  نمی«: سیدحسن نصراهللا تأکید کرد

 ».کند خوار و ذلیل می به آن تکیه کند،

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 سال 30 در دولت هدف بالتکلیفی: گفت یک اقتصاددان◄ 

 موفق امر این سبب شده است سازي خصوصی براي گذشته

 شرکت دارند اصرار اقتصاد وزارت و دولت اآلن. نباشد

 شرکت تنها که را مرکزي بانک هاي زیرمجموعه از انفورماتیک

 از برخی دولت یا کنند است، واگذار ینهزم این در حاکمیتی

 و کرده ارزیابی تومان میلیارد 6 قیمت به را گندم هاي سیلو

 از یکی از وقتی: افزود شاکري مجید. کند واگذار خواهد می

 چگونه کردید پیدا امنیتی مشکل اگر پرسیدم دولت مقامات

 گفت راحتی به ،کنید می فراهم را مردم غذایی امنیت بحث

  .خریم می خصوصی بخش از را سیلوها هدوبار

 بر تأکید با ایران مشاور مهندسان جامعه عضو» مسگرپور«◄ 

 صادرات براي مشخص متولی نبود و بانکی هاي تحریم اینکه

 مهندسی و فنی خدمات صدور موانع ترین بزرگ همچنان

 هفت یا شش صادرات حاضر، در حال در: کرد تصریح هستند،

 عمل هماهنگ صورت به که دارند هایی مسئولیت وزارتخانه

 با معاونتی باید مشکل این رفع براي :وي افزود. کنند نمی

 شود اندازي راه جمهوري ریاست دفتر زیرمجموعه عنوان همین

 هماهنگی و کند حل را ها وزارتخانه بین کنونی مشکالت که

  .آورد وجود به صادرات توسعه براي را الزم

 کشور از شده خارج زائر تعداد حاظل به زمینی مرزهاي در◄ 

 دارند قرار خسروي و چزابه شلمچه، مهران، مرزهاي ترتیب به

 به نسبت افزایش درصد 80 با کشور هوایی مرز آن از پس و

 زائر خروج مجموع در .دارد قرار بعدي جایگاه در گذشته سال

 گذشته سال مشابه مدت با مقایسه در کشور مرزهاي از

 .است برانگیزي تأمل رقم که است داشته ديدرص 400 افزایش

 انتظامی نیروي از سوي صدور گذرنامه گزارش، این اساس بر

 گذشته داشته سال با مقایسه در درصدي 77 افزایش نیز

  .است

 نتوانست متحده ایاالت آنکه از پس: نوشت» الیوم رأي«◄ 

 دریانوردي امنیت تضمین براي المللی بین دریایی قدرت یک

 چین و روسیه ایران، کند، ایجاد عمان دریاي و فارس یجخل در

 »لینکلن ابراهام« ناو هاي چشم برابر در را مشترکی رزمایش

 بر مبنی برسانند غرب به را واضحی پیام تا دهند، می انجام

 منطقه حمایت در تهران سیاست از مسکو، و پکن اینکه

  .کنند می

 در سخنانی یط جهانی، بانک کل رئیس »مالپاس دیوید«◄ 

 رشد کاهش احتمال از کانادا مونترال شهر »گیل مک« دانشگاه

 جوالي ماه در شده بینی پیش درصد 6/2 زیر به جهانی اقتصاد

 وي .است گذشته سال سه در میزان کمترین که داد خبر

 از انگلیس خروج بحران را جهان اقتصاد رشد افت دلیل

 عنوان اروپا سطح رد تجاري مشکالت و رکود و اروپا اتحادیه

  . کرد

   
  .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

 


