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  !راهبرد وحدت            روز    حرف ▼

روایت برادران اهل سنت  به االول ربیع دوازدهم امروز

 گرامی پیامبر ،)ص(محمدمصطفی حضرت والدت سالروز

این میالد پر نور و سرور را به . است وحدت هفته و آغاز اسالم

الشأن  همه مسلمانان و پیروان مؤمن و بصیر آن پیامبر عظیم

شیعیان میالد نورانی دردانه خلقت و اشرف . وییمگ تبریک می

با پیروزي انقالب اسالمی . دانند انبیاء الهی را هفدهم ربیع می

برانگیزي که به بهانه جمع بین این دو میالد از  اقدام تحسین

به  اسالم جهان در وحدت منادیان از ،)ره(خمینی سوي امام

ن شیعه و بی» هفته وحدت«وقوع پیوست، نامگذاري آن به 

رهبر معظم انقالب نیز با قوت و از طریق ترغیب به . سنی بود

هاي سالیانه وحدت  اندیشی و نشست هاي هم برگزاري همایش

هاي عملی براي مقابله با مداخله  دهی ائتالف اسالمی و شکل

هاي اسالمی به ویژه منطقه  هاي بیگانه در امور سرزمین قدرت

  . اند دادهومت ادامه مهم غرب آسیا همانند جبهه مقا

 همبستگی، ضرورت تا است مناسبی فرصت هفته وحدت،

ها و  با دیدگاه اسالمی هاي گروه شدن نزدیک و اتحاد

 ویژه به اسالم، هاي فکري متفاوت به یکدیگر در جهان مشرب

اهتمام  مورد بیشتري دقت با آشوب، و فتنه از پر زمانه این در

ن و رهبران فکري و مذهبی ها و به ویژه مؤثرا سران دولت

هاي اسالمی  ها و نحله همه گروه. گیرد کشورهاي اسالمی قرار

جهان امروز عالوه بر تکلیف دینی که در تکوین و تشدید 

وحدت و انسجام اسالمی در قبال یکدیگر دارند، از منظر نیاز 

راهبردي هم اگر به ضرورت همگرایی و هماهنگی در برابر 

وله وحدت بنگرند، خواهند دید که دشمنان مشترك به مق

دشمنانی همچون آمریکا، صهیونیسم، . چقدر به آن محتاجیم

اي کشورهاي  گر و حتی پاره برخی کشورهاي اروپایی سلطه

مرتجع سلوکی غیر از خواسته قرآن و پیامبر اسالم را در مقابل 

سلطه دنیاي کفر و شرك برگزیده و با پوشیدن پوستین 

کشند و آب به آسیاب جبهه  سلمان میوارونه، تیغ بر م

رو، وحدت راهبردي  از این. ریزند منسجم دشمنان اسالم می

است که ما را به امت واحده و قدرتمند مطلوب قرآن و اسالم 

هاي جهان اسالم را در برابر  کند و امکانات و ظرفیت تبدیل می

جبهه متفق و مشترك دشمنان اسالم که با هزاران ترفند و 

سازي اسالم از هویت  کمر به هدم و نابودي و تهی طراحی

همه مسلمانان در . سازد اند، فعال می واقعی خود بسته

وحدت جهان » مصلحت«و » تکلیف«، »راهبرد«سازي  عملی

ییدات هاي جذب عنایات و تأ رند تا زمینهاسالم مسئولیت دا

پیروزي و «و » چنگ زدن به حبل متین الهی«الهی که همانا 

در پرتو مقاومت مشترك فعال است، فراهم » بر دشمنانغلبه 

  شاءاهللا  ان. شود

  

 

 

 

 

  

 شناسی درسِ دشمن                             روز گزارش ▼

هاي پیش از انقالب اسالمی  اي دیرینه دارد و به سال توطئه و دشمنی آمریکا با ایران سابقه

پس از . توان دید شمسی می هجري 1332 مرداد 28تر آن را در  گردد که نمونه عینی برمی

گري ایاالت  پیروزي انقالب اسالمی نیز دشمنی آمریکا به اوج خود رسید تا جایی که توطئه

رهبر معظم انقالب . گیرد را در بر می... هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و متحده همه حوزه

رانی خواستار گنجاندن اسالمی نیز براي آشنایی بهتر جوانان، چند سال پیش طی یک سخن

ـ در کتب درسی شدند و  ـ که از تسخیر النه جاسوسی به دست آمده است اسناد توطئه آمریکا

گردآوري کاغذهاي خورد شده سفارت آمریکا با زحمت صورت گرفت و به صورت «: فرمودند

در ها  مضامین برگزیده این کتاباز چرا . جلد است 70ها حدود  کتاب درآمد که این کتاب

هاي  اي نیست؟ این یکی از اعتراض هیچ نشانههاي،  ها و دانشگاه س ما، دبیرستانمجموعه مدار

اي  گذارند نسل جوان ما بفهمد و بداند آمریکا با ایران چه کرده و چه توطئه چرا نمی. من است

هاي  رسد، شناخت استکبار و در رأس آن شناخت توطئه نظر می به» زیرسر داشته است؟

عظم رو با در نظر گرفتن رهنمود رهبر م امري بدیهی در داخل کشورمان است؛ از این آمریکا

اي قوي و پمپاژ اطالعات  با در نظر داشتن تبلیغات رسانه توان چنین مطرح کرد که انقالب می

غلط به مخاطبان، احتمال فراموشی و ناآگاهی طیف جوان کشورمان از روحیه شیطانی آمریکا 

جام گرفته آنها علیه کشورمان وجود دارد که نداشتن شناخت صحیح از ایاالت هاي ان و توطئه

اي که برخی در داخل یا خارج از کشور  متحده سبب تحلیل نادرست آنها خواهد شد؛ به گونه

. کنند با فراموشی دشمنی آمریکا، مذاکره با شیطان بزرگ را عامل توسعه کشور مطرح می

ها نسبت به ایران اجازه نفوذ  ویژه جوانان از نیت پلید آمریکایی آگاهی اقشار گوناگون مردم به

  . دوباره آنها در کشور را نخواهد داد

 2ـ  خاشقجی                                             خبر ویژه  ▼

. اند دو کارمند سابق توئیتر در آمریکا به جاسوسی براي عربستان سعودي متهم شده

» علی الزباره«شهروند آمریکا و » احمد ابوعمو«عنوان  گاه، از این دو بهبراساس اسناد داد

هم به » احمد المطیري«نام  شخص سومی به. شهروند عربستان نام برده شده است

ادعا شده است المطیري نقش واسط را میان این دو . جاسوسی براي عربستان متهم است

حال پس از گذشت چند روز از این ماجرا،  .کارمند توئیتر و دولت عربستان ایفا کرده است

ترکی «نوشت، بعد از اقدام دفتر توئیتر در دبی در افشاي هویت » مترو«روزنامه انگلیسی 

عهد سعودي، وي زیر شکنجه  سلمان ولی و گزارش آن به بن  نگار سعودي روزنامه» الجاسر

عهده داشت  در توئیتر بهرا » کشکول«نام  اي به الجاسر مدیریت صفحه. به قتل رسیده است

که اطالعات مربوط به نقض حقوق بشر از سوي خاندان حاکم سعودي و مسئوالن این 

مشاور سابق » سعود القحطانی«: منبع مطلع به این روزنامه گفت. کرد کشور را منتشر می

هایی در  عهده دارد و تماس را به» حلقه جاسوسی الکترونی«دفتر سلطنتی سعودي هدایت 

دفتر توئیتر در دبی دارد و منبعی از داخل دفتر اطالعاتی درباره الجاسر داده است  داخل

روزنامه مترو به توئیت سابق القحطانی اشاره کرد که . که به دستگیري او منجر شده است

هاي دسترسی به هویت هریک از کاربران در توئیتر اشاره کرده  طور تلویحی به راه در آن به

توان با  ها در توئیتر دارند و می کشورها ابزاري براي شناسایی صاحب صفحه بود و گفته بود،

اشاره کرد و » راز«القحطانی آن زمان به یک . را شناسایی کرد »IP«هاي فنی مختلف  راه

اتهام جاسوسی معلوم  حال با بازداشت دو کارمند توئیتر به . کند گفت که آن را برمال نمی

  .ه استشود که آن راز چه بود می
 



  
  

  اخبار ▼

 آوري اقتصاد ایران باالست تاب

دولت ترامپ درصدد بود با فشار حداکثري اقتصاد ایران را : نوشت» بلومبرگ«خبرگزاري 

به فروپاشی بکشاند؛ اما روند بهبود اقتصاد ایران پس از چند ماه حاکی از آن است که 

م اتاق بازرگانی ایران با بهبود هاي تولیدي به تدریج افزایش یافته و طبق اعال فعالیت

: این خبرگزاري در ادامه نوشت. اند ها بهبود پیدا کرده موجودي کاالهاي میانی، شاخص

جهش در تولید سبب شد بازار بورس تهران رتبه نخست ارزش بازار بورس در جهان را در 

ایران براي هاي  همچنین، این حقیقت که بیشتر کارخانه. سال گذشته به خود اختصاص دهد

شان را حفظ و  توانند شغل کارگران اند، به این معناست که آنها می هایی یافته حفظ تولید راه

شود صادرات غیر  بینی می پیش. کاالهاي مورد نیاز مشتریان خارجی خود را تأمین کنند

اگرچه افت صادرات نفتی . دمیلیارد دالري برس 40نفتی ایران در سال جاري به رکورد تازه 

درآمدهاي ارزي و دولتی را محدود کرده؛ اما یک سازگاري اساسی با صادرات غیر نفتی بوده 

درصد  20شد که صنعت نفت به ندرت بیش از  پوشی می همواره از این حقیقت چشم. است

  .شد و ایران واقعاً یک اقتصاد نفتی نیست از تولید ناخالص داخلی را شامل می

  بود اوضاع سیاسی سوریه مدیون روسیه، ایران و ترکیه استبه

ارمنستان » مدیاماکس«وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاري » سرگئی الوروف«

این اواخر پیشرفت نسبتاً قابل توجهی در روند حل و فصل اوضاع سیاسی در «: گفت

رعهده سه کشور جمهوري عربی سوریه به دست آمده است که نقش رهبري اقدامات ب

به . در چارچوب مذاکرات آستانه بوده است) روسیه، ایران و ترکیه(ضامن صلح در سوریه 

نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ) آبان ماه 8(اکتبر  30این ترتیب، در تاریخ 

هاي مخالف دمشق و جامعه مدنی  ژنو برگزار شد که در آن نمایندگان دولت سوریه، گروه

وزیر خارجه روسیه همچنین یادآور شد، توافقات به دست آمده » .کشور شرکت دارنداین 

در ) مهرماه 30(اکتبر  22جمهوري روسیه و ترکیه در تاریخ  در نتیجه مذاکرات رؤساي

نامه مربوط به حل و فصل اوضاع در مناطق شمال شرق  سوچی، از جمله امضاي تفاهم

  . ویت حاکمیت و احیاي تمامیت ارضی سوریه استسوریه، اقدام بسیار مهمی در جهت تق

  دهند ها نصف متوسط جهانی مالیات می ایرانی

هاي اقتصادي که نشان از کم بودن سهم مالیات در اقتصاد ایران است،  یکی از شاخص

در ایران این . است» نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی«شاخص تالش مالیاتی یا 

درصد است  14بوده؛ در حالی که میانگین این شاخص در دنیا درصد  8تا  7نسبت حدود 

با این . رسد درصد می 30تا  25و در کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي به 

وضعیت، حجم درآمدهاي مالیاتی دولت ایران حداقل نصف مقدار واقعی و ظرفیت بالقوه 

ترین گزینه براي اصالح  دهد، جدي می در نتیجه اعداد و ارقام نشان. مالیات در کشور است

. هاي مالیاتی است ساختار بودجه افزایش درآمدهاي مالیاتی از طریق مبارزه با فرار

دهد، حجم درآمدهاي مالیاتی دولت حداقل باید دو برابر شود؛ یعنی  ها نیز نشان می شاخص

  .رسدهزار میلیارد تومان ب 306هزار میلیارد تومان فعلی باید به  153از 

  وقتی از دیوار سفارت باال رفتیم همه هورا کشیدند

: گفت 1358آبان  13از دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا در » ابراهیم اصغرزاده«

دانستیم اگر کاري بکنیم که دولت ساقط شود،  نمی. هیچ تصوري از سقوط دولت نداشتیم

مان خطور  گاه به ذهن اف کنم هیچالبته همینجا اعتر. جایش را چه نیروهایی خواهند گرفت

اي آماده شدن عراق براي  آمریکا تصاویر ماهواره. نکرده بود که باید دولت را ساقط کنیم

وي با بیان اینکه آمریکا دوست داشت به دولت . حمله به ایران را به مهندس بازرگان داد

هاي  ، همه گروهوقتی دانشجویان از دیوار سفارت باال رفتند: موقت نزدیک بشود، گفت

ها، مجاهدین خلق و حتی نهضت آزادي هورا کشیدند  گراها، چپ انقالبی، روشنفکران، ملی

 .و تشویق کردند

  

  کوتاه اخبار ▼

: گفت شیراز ساختمانى مصالح فروشندگان اتحادیه رئیس◄ 

 و دارند حضور سیمان هاى کارخانه مقابل در دالالن از تعدادى

 و افراد. کنند مى خریدارى  متکدى افراد ملى کد با را سیمان

 دلیل به مالیات از فرار براي که دارند وجود نیز دیگرى دالالن

 به جزئى مبلغ پرداخت با دارند، در اختیار نقد پول اینکه

 مانند افرادى ملى کد و نام با را سیمان محصوالت متکدیان،

 قید در که افرادى مواقع بعضى در حتى و پیرمرد پیرزن،

 فعاالن از نیمى: وي افزود. کنند مى خریدارى نیستند، حیات

 براى و اند آورده روى کاذب مشاغل به رطوبتى نیز عایق رسته

 و بارفروشى مانند مشاغلى خانواده، امور گذران و معاش امرار

  .دهند مى انجام را میوه دستفروشى

 آمریکایی شرکت یک است، کرده اعالم آمریکا دادستانی◄ 

 تجهیزات دالر میلیون ها ده که است متهم »ونتوراا« نام به

 تولید اسم به را چینی مداربسته هاي دوربین نظیر نظارتی

 »دونوقو ریچارد« .است فروخته کشور این ارتش به آمریکا

 نیویورك در که شرکت این گوید می آمریکایی دادستان

 کشور این سایبري امنیت کالهبرداري این با کرده می فعالیت

 مبادالت گفتنی است، حجم .است انداخته خطر به شدت به را

 سال از کشور این ارتش و آمریکایی مشتریان با اونتورا شرکت

  .است بوده دالر میلیون 88 تاکنون 2010

 در حضور با قم استاندار همراه به جمهور رئیس نماینده◄ 

 براي گرفته صورت درمانی اقدامات از »امینی اهللا آیت« منزل

 براي سالمتی آرزوي ضمن »واعظی محمود« .شد مطلع وي

 امینی اهللا آیت به را جمهور رئیس ارادت مراتب امینی، اهللا آیت

 رئیس به دیدار، این از قدردانی ضمن امینی اهللا آیت .کرد ابالغ

 هاي توصیه به بتوانید اگر«: کرد تأکید جمهور رئیس دفتر

  ».دش خواهد حل کشور مشکالت کنید، عمل رهبري

 کشور، به آلوده هاي ذرت تن هزار 145 ورود موضوع در◄ 

 توزیع بازار در محموله این اینکه و جامعه سالمت بحث از فارغ

 عمومی منابع رفت هدر موضوع نشد دیده آنچه نشده، یا شده

 ارزش تومان، میلیون  750 و میلیارد 195 که اي گونه به .بود

 براي مجلس، شده انجام دبرآور اساس بر و است محموله این

 محیط به تا کرد هزینه نیز تومان میلیارد 200 باید آن امحاي

.                                                                                                   نشود وارد آسیبی زیست

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

 

  صبح صادق  921شماره 

  منتشر شد» راهبرد وحدت«ویژه  پروندهبا همراه 

  خوانید؛ در این شماره می

دو قطبی در سیاست  ي طراحانها بازنمایی اهداف و انگیزه

هاي پیدا  نگاهی به الیه /هاي دروغین کاسبان دوگانه خارجی،

حمله به کنسولگري ایران در کربال، فتنه ابتر در و پنهان 

نبض / زدگان سپاه با همه امکانات در کنار زلزله/ عراق

  زند دیپلماسی انقالبی در فردو می


