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 راز نفوذناپذیري ملی       روز حرف ▼

آبان است و به همین مناسبت در سراسر کشور  13امروز 

نقطه مشترك همه این . پیمایی ضد استکباري برگزار شد راه

ها مقابله با نفوذ آمریکا و حمایت از انقالب اسالمی  پیمایی راه

هاي فراوانی  هاي گذشته آمریکا تالش در سال. ایران است

نفوذ سیاسی در کشور انجام داده است؛ اما به فرموده  براي

  جمهوري اسالمی راه ورود دوباره«رهبر معظم انقالب 

آمریکا در ارکان کشور را   آمریکا به کشور را و نفوذ دوباره

اینکه چه عواملی سبب شد ملت ایران تصمیم » .بسته است

هم هم دالیل داخلی دارد و  ،به بستن این راه نفوذ بگیرد

دالیل بیرونی، اما در این فرصت کوتاه به دالیل بیرونی این 

  :کنیم موضوع اشاره می

: فرمایند می) ع(امام صادق: هاي ضد انسانی ـ فعالیت1

؛ خدا را شکر که »الحمد هللا الذي جعل أعدائنا من الحمقی«

رفتارهاي آمریکا در زمینه  .ها آفرید دشمنان ما را از احمق

هاي دشمن است؛  یکی از همین حماقتتحریم ملت ایران 

استدالل آمریکا این است که با انتقال درد تحریم به پیکره 

علیه انقالب اسالمی در داخل کشور  یهای ملی ایرانیان، گروه

شود، به همین منظور آنها از رسیدن دارو به  ایجاد می

زده  دوستانه به مردم سیل هاي انسان بیماران و حتی کمک

  .تحریم هستند، جلوگیري به عمل آوردند که غیر قابل

آمریکا از یک سو تالش : هاي ضد ایرانی ـ حمایت از گروه2

گرایی ایرانیان، آنها را در  کند با تحریک احساسات ملی می

مقابل انقالب اسالمی قرار دهد و از سوي دیگر جاهالنه از 

هایی  طلب و سلطنت منافقین ریگی، مانند آدمکشی، هاي تروریست

این . کند اند، حمایت می که اموال ملت ایران را به تاراج برده

اقدامات در کنار حمایت از حاکمان مرتجع که در همدستی 

خواهند ریشه ایرانی را بخشکانند و حتی  ها می با صهیونیست

کنند،  گذار نمیواندازي به سرزمین عزیزمان نیز فر از دست

  .سبب بدبینی ملی نسبت به آمریکا شده است

نامه  تا پیش از توافق: المللی توجهی به تعهدات بین ـ بی3

هاي  هاي آمریکایی و حتی برخی از شخصیت برجام، رسانه

داخلی کشورمان در تالش بودند جمهوري اسالمی را مقصر 

وضع موجود، یعنی ارتباط نداشتن با آمریکا معرفی کنند؛ اما 

ران این تلقی خروج آمریکا از برجام و نادیده گرفتن حقوق ای

را در عرصه داخلی به وجود آورده است که هرگونه تعهد و 

 .ناپذیري به دنبال دارد هاي جبران ارتباطی با آمریکا خسارت

شود مردم ایران نسبت  مجموعه آنچه گفته شد، سبب می

به آمریکا درك و شناخت روشنی داشته باشند و تحت تأثیر 

کا و نفوذ در ایران  قرار القائات گوناگون براي رابطه با آمری

  .نگیرند

  

  

  چه باید کرد؟                             گزارش روز ▼

اما ! رسد اي به زودي فرا می مهلت اروپا رو به پایان است و موعد برداشتن گام چهارم هسته

تر از آن با تیر ماه و  روز گذشته و حتی مهم 60پرسش اینجاست که اکنون شرایط با 

ها در روزهاي پر تعداد قدمی به  آیا اروپایی! دن گام دوم چه تغییري کرده استبرداشته ش

هاي پسابرجامی لغو شدند؟ آیا  سوي محقق کردن منافع ملی کشورمان برداشتند؟ آیا تحریم

  آمریکا به برجام بازگشت؟ 

همچنان روي  یچ اتفاق جدیدي نیفتاده است و درها باید گفت، ه در پاسخ به این پرسش

کنند  ها هنوز در همان سناریوي قبلی بازي کرده و تالش می اروپایی! چرخد همان پاشنه می

خواهد، با زبانی متفاوت بیان کرده و کشورمان  ترامپ می دونالد آنچه را که آمریکا و شخص

بازي  اي که سرآمد آن سیاه مسئله! ها کنند را مجاب به پذیرش مطالبات نامشروع آمریکایی

بود و کارزار فشار حداکثري با همه ر حاشیه نشست سازمان ملل متحد د» مکرون«

  ! هایش ادامه دارد شکست

در طول برداشته شدن سه گام  ها مقابل و متعهد نبودن غربی اقدامات طرفتر از  اما مهم

ع جمهوري اسالمی مناف تأمین جامفردر تردید  مواضع و رویکردهاي داخلی است که بی ،قبلی

کارشناسان و صاحبنظران حوزه سیاسی و ! تر است کننده تعیین اي ایران از توافق هسته

ایران سه گام  جمهوري اسالمی کنند با وجود آنکه اي اعالم می هسته آمیز فناوري صلح

؛ اما در عمل در این سه است برداشته و مواضع مقتدرانه نیز از سوي مقامات دولت گرفته شده

ها  هایی که به غربی یک شوك جدي وارد کند، رخ نداده و این گام تگام آن کاهش محدودی

رو گام چهارم و کاهش تعهدات برجامی و پیشبرد  اند؛ از این  شان را از دست داده کارکرد اصلی

متأسفانه ! اي ایران اسالمی در گام چهارم بسیار ضروري است آمیز هسته تر دانش صلح سریع

آمریکا از برجام و با ایاالت متحده گذشت مدتی از خروج  هاي سیاسی پس از برخی جریان

هاي طرف مقابل را فراموش  این گمان که با گذشت بیش از یک سال افکار عمومی بدعهدي

و با طرح ادعاي نقش نیروهاي داخلی در شکست برجام بار دیگر از ضرورت ! کرده است

دنبال برجسته کردن مذاکره به منزله تنها راه پیشرفت کشور سخن گفته و مسئوالنی نیز به 

ها هستند تا بار دیگر  هاي غربی و عدم تصویب آن در مقابل برجام و بدعهدي  FATFموضوع

ها و  در حالی که کشور در حال عبور از مسئله تحریم! انگشت اتهام به سمت داخل باشد

ند توا تأثیرات آن و بازگشت به ثبات و ایجاد روند رشد اقتصادي است، تکرار این سخنان می

  ! نوسانات سال گذشته در اقتصاد را بار دیگر تکرار کند
  

  !اي براي فراري دادن نخبگان شبکه                 ویژه خبر ▼

 فرار مبحث به اشاره با هایی صحبت در جمهور رئیس فناوري و علمی معاون »ستاري سورنا«

 ...اند گذاشته کشور رس که گشادي است هاي کاله آن از مغزها فرار بحث«: است گفته نخبگان،

 ».کند می تزریق ما  جامعه به را این دارد اي شبکه یک. است شده دهی سازمان حرکت یک این

 است، کاهش به رو نخبگان خروج آمار ها پایش اساس بر اینکه بیان بادر ادامه  ستاري

 نندک می اعالم وقاحت این با را آمارها این واقعاً و است جهانی  پدیده یک مهاجرت«: گوید می

 مثالً... که گویند می هایی قول نقل هم منابعی و مراکز یک از و کنند می تکرار هم وقاحت با و

 که حالی در. دارد را مغزها فرار اول  رتبه ما کشور گویند می پول المللی بین صندوق قول از

 جامعه  نخبه بخش همان تا گویند می قدر این را این. ندارد خارجی وجود گزارشی چنین اصالً

 ».بپذیرد را آن

  



    

  اخبار ▼

 !روحانی» گم گم می می«نژاد و  احمدي »بگم، بگم«مقایسه 

هاي  هایی از صحبت در پاسخ به حواشی ایجاد شده درباره بخش» محمود واعظی«

فردا ما هستیم و «آبان هیئت دولت مبنی بر اینکه  1جمهوري در جلسه چهارشنبه  رئیس

و » گوییم که چه کسی کشور را تعطیل کرده است ودیم به مردم میشاءاهللا اگر زنده ب ان

جمهور پیشین در بیان اظهارات  نژاد، رئیس اي که محمود احمدي مقایسه این سخنان با شیوه

حرفی بود » بگم، بگم«: شهرت یافت، اظهار داشت» بگم، بگم«خود داشت و در مطبوعات به 

گفت، اما  اما چیزي نمی» گویم می«گفت  ر روز میگفت؛ او ه نژاد همیشه می که آقاي احمدي

شود همه ضرر کنیم؛ اگر یک  گوید کارهایی که در حال انجام است، باعث می آقاي روحانی می

گوید روزي که ما فشار  آقاي روحانی می: وي در ادامه گفت. گویم الزم باشد، به مردم میروز 

ها برداشته شود و اوضاع کشور آرام باشد، به مردم  آمریکا و دشمنان را نداشته باشیم، تحریم

در جلسه هیئت دولت با  1398آبان  1جمهور چهارشنبه  گفتنی است، رئیس. خواهم گفت

ها را؛ هر چه  خفه نکنیم شرکت«: هاي خصوصی گفت حمایت از فعالیت شرکتتأکید بر لزوم 

  » ... .گیریم زنیم، یکی را می شرکت بزرگ است را با دلیل و اتهامی یکی را قفل می

  میلیون دالر کشور را اداره کردند 200 با

س با بیان اینکه پ» مبارزه با استکبار جهانی«در همایش روز » محمدحسین صفارهرندي«

پنج ماه بعد از تسخیر : از تسخیر النه جاسوسی ارتباط با همین آمریکا را حفظ کردیم، افزود

النه جاسوسی، تصمیم به قطع رابطه گرفتند و گام اول را آنها برداشتند که انقالبیون هم از 

اتفاق نظر بین همه سیاسیون رخ داد که این قطع رابطه به نفع . این اتفاق استقبال کردند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام . ران است و حتی نهضت آزادي آن را مغتنم دانستای

میلیون دالر بیشتر در خزانه  200اي گفت، زمانی بود که  شهید رجایی در جلسه: افزود

نداشتیم و جنگ هم بود؛ اما با اقتدار کشور را اداره کردند و حرفی از خزانه خالی و آب 

هاي موفق ایران در دفاع مقدس،  بعد از عملیات. دند و ایستادنددر این وضعیت نز... خوردن و

کشورهاي مختلف براي خرید نفت ایران صف بستند که شهید رجایی اعالم کرد این میوه 

  . ایستادگی در برابر آمریکاست

  هزار کارورز طی دو سال گذشته 411نویسی  نام

راردادهاي منعقده با کارورزان مطابق آمارهاي طرح کارورزي طی دو سال گذشته، تعداد ق

نویسی شدگان به عنوان متقاضی کارورزي هم حدود  قرارداد است، تعداد نام 29536حدود 

با هدف اشتغال  1396گفتنی است، طرح کارورزي از نیمه دوم سال . نفر است 411068

و باالتر  آموختگان مقاطع کاردانی التحصیالن دانشگاهی آغاز شد؛ طرحی که طی آن، دانش فارغ

شوند و پس از  نویسی در سامانه کارورزي به کارفرمایان متقاضی نیروي کار معرفی می با نام

. کنند گذراندن دوره مهارت تا سقف شش ماه، مهارت الزم براي ورود به بازار کار را کسب می

ک در قالب این طرح، در طول دوره کارورزي، افراد یک سوم حداقل دستمزد را به عنوان کم

در صورتی که کارفرمایان در طول دوره کارورزي . کنند هزینه آموزشی از وزارت کار دریافت می

  .شوند اي می و کسب مهارت، نسبت به جذب این افراد اقدام کنند، مشمول مشوق بیمه

  !دالري تظاهرکنندگان 100درآمد 

 سفارت کند می دست یافته که تأیید اي ویژه لبنان به اطالعات »العهد« خبري پایگاه

در  امارات و عربستان و یک مأمور ویژه از آمریکا در کنار سازمان اطالعات رژیم صهیونیستی

بر اساس این اطالعات، امارات به این منظور . تالش براي مدیریت اعتراضات در لبنان هستند

 شده ماهنگه خیابانی معترضان اي با با ایجاد شبکه بیروت تعیین کرده تا در اي ویژه نماینده

 هاي هزینه .کنند ها را سازماندهی و هدایت  تظاهرات الساحل و الجبل همچون مناطقی، در و

 که کس هر امارات براي اي این عملیات نیز برعهده امارات است و سفارت رسانه و لجستیکی

 به و است گرفته نظر در دالر 100 روزانه ببندد، را ها مسیر تا شود حاضر ها خیابان در روز هر

 .دده می دالر 150 بگذرانند، را شب آن اطراف و ها چادر در که جوانی پسران و دختران

 
 

  کوتاه اخبار ▼

 وزارت اقتصادي دیپلماسی معاون »انصاري غالمرضا«◄ 

 این به پاسخ در »اعتماد« روزنامه با مصاحبه در خارجه

 بازگشت و اي هسته توافق از آمریکا گیري کناره با که پرسش

 آمده وجود به سؤال این عمومی افکار در ثانویه، هاي حریمت

 ها تحریم شدن  برداشته توافق این اهداف از یکی مگر که

 مذاکرات در ما. نیستم موافق شما مقدمه با من« :گفت نبود؟

. بودیم سازي غنی براي خود مسلم حق دنبال به اي هسته

 رسمیت به را ایران سازي غنی باید دنیا که بود این ما حرف

  ».بود اقتصادي مسائل از تر مهم ما براي مسئله این. بشناسد

 انجام براي تروریستی نقشه عراق یک امنیتی هاي دستگاه◄ 

 بغداد، در تظاهرات با همزمان کشور این در حمالتی

 نهاد .گذاشتند ناکام را کشور این جنوبی و مرکزي هاي استان

 از تیمی: کرد اعالم اي بیانیه در عراق امنیتی رسانی اطالع

 سازمان تشکیالت از یکی ویژه عملیات فرماندهی نیروهاي

 به معروف تروریست توانست عراق تروریسم با مبارزه

 عملیات یک در و محرمانه اطالعاتی اساس بر را »ابوهارون«

 .کند دستگیر بغداد جنوب در کمین

 مصلحت تشخیص مجمع عضو »مقدم مصباحی غالمرضا«◄ 

 به توجه با«: نوشت توئیتر در خود شخصی صفحه رد نظام

 تأیید و FATF تصویب لزوم درباره جهانگیري آقاي سخنان

 مصلحت تشخیص مجمع در بگویم باید رهبري، شخص

 این در هم رهبري و نداده رخ اي تازه اتفاق لوایح این درباره

 اگر ایشان. اند نکرده ابالغ ما به را دستوري هیچ زمینه

 ما و کنند می اعالم ما به را موضوع خودشان هند،بد تشخیص

  ».هستیم ایشان تابع

 را شهري مناطق در ساکن هاي خانوار از درصد 19 حدود◄ 

 سال در آنها هاي هزینه مجموع که دهند می تشکیل ها زوج

 .است بوده تومان میلیون 36 از بیش متوسط طور به گذشته،

 گروه به مربوط نفره، دو هاي خانوار خوراکی غیر هزینه بیشترین

 »ارتباطات و ونقل حمل« و »درمان و بهداشت« ،»مسکن«

 خوراکی، غیر هاي هزینه از نیمی از بیش گفتنی است، .است

  .کند می پیدا تخصیص مسکن گروه درصد، به 52 حدود یعنی

 و با اشاره به اقدام ظریف مجلس در کاشان مردم نماینده◄ 

 کشور از خارج در خارجه امور وزیر: مجلس، گفت ترك

 جلسه آداب کاش دارد، دیپلماتیکی و مؤدبانه رفتارهاي

 در: افزود» نژاد ساداتی سیدجواد«. کرد می رعایت را مجلس

 در اي غیر محترمانه رفتار چنین گذشته سال 40 طول

 وزیر و شود رسیدگی باید موضوع این. است نداده رخ مجلس

  .کند عذرخواهی

  

  

   

  .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

 فراهم را همسر بدبینی و سوءظن شعله موجبات آنچه

   در سعی و مسائل صادقانه بیان در مرد ناتوانی کند، می

 .است حوادث و واقعیات کردن دگرگون یا کتمان


