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 !چرا مقاومت؟              روز حرف ▼  

پنجه را تبلیغ  مقاومت در مقابلِ دشمنِ قوي  نظریه«

 اي این جمله راهبردي را امام خامنه» .کنید، ترویج کنید

چنین  اینکه چرا در. روز گذشته بیان کردند) العالی مدظله(

مقاومت، از لحاظ نظري و   نظریهشرایطی ایشان تأکید دارند 

اظ عملی ترویج شود، دالیل متعددي دارد که به برخی از لح

  :شود از آنها اشاره می

داند و از  ـ آمریکا پاشنه آشیل رفتار خود را مقاومت می1

هاي مستضعف به شدت  گسترش این روحیه در بین ملت

  آنچنان که جرج فریدمن، تحلیلگر برجسته. نگران است

بر سر فعالیت مشکل ما با ایران «: آمریکایی معتقد است

اي این کشور نیست، بلکه مشکل آن است که ایران  هسته

نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال 

ترین قدرت تکنولوژیک  توان بزرگ درگیري با آمریکا نیز می

این پدیده ایران را به یک الگو براي . و نظامی منطقه بود

 ».کشورهاي اسالمی تبدیل کرده است

اي شکننده شده  قدرت هژمونیک آمریکا به اندازه ـ2

است که مردم جهان آمریکا را مانند ببر کاغذي خطاب قرار 

مقاومت ایران در مقابل آمریکا سبب شده است . دهند می

در گزارشی به قلم استیون » پالیسی فارین«مهم   نشریه

ه این نشری. در سوریه یاد کند  کوك، از آمریکا به مثابه بازنده

قواعد بازي   کننده دورانی که واشنگتن تعیین«: کند تأکید می

هارولد رود، تحلیلگر سابق » .در خاورمیانه بود، به سر آمد

ما امروزه در موقعیتی هستیم که نه تنها در جهان «: نوشت

  ».بینند می کاغذي ببر بسان را آمریکا دنیا، کل در بلکه اسالم،

ه و در عین حال ـ مقاومت تنها مؤلفه بازدارند3

تازي آمریکا است و  ها و یکه برنده در مقابل زورگویی پیش

تاریخ گواه است که پس از انقالب اسالمی، آنجایی که 

هاي بیشتري کسب  ایم، پیروزي مقاومت بیشتري داشته

هاي ضد انقالب درباره شکست  یکی از وبگاه. ایم کرده

توانست به   هایران در یک پروس«: آمریکا نوشته بود  سیاست

اي آن بفهماند که سقوط دولت بشار  غرب و متحدان منطقه

اسد در سوریه امري ناممکن است و دولت بشار اسد را که در 

تنها بر جاي خود ابقا، بلکه قدرت  حال سقوط بود، نه

ـ  ها ـ بخوانید تروریست بیشتري نیز در مواجهه با مخالفانش

  ».به آن اعطا کند

است، تنها ابزار کم هزینه و همیشگی و تجربه نشان داده 

برنده براي مقابله با آمریکا صرفاً مقاومت است و  حتی پیش

هاي بیشتري را بر  پذیري هزینه هر گونه مذاکره و تسلیم

  .کند کشور تحمیل می

 !تجربه روشن تحریم و سازش                 گزارش روز ▼

ت، ولی ما شک نداریم که دوباره آنها را آور اس فشارهاي ایاالت متحده شدید و خجالت«

این » .المللی صدایش را در حمایت از کوبا بلند خواهد کرد شکست خواهیم داد و جامعه بین

بخشی از اطالعیه مطبوعاتی است که وزارت خارجه کوبا درباره اقدامات خصمانه  که را عبارات

نار تالش کوبا براي ایجاد روابط قرار دهید در کریکا علیه کشورش منتشر کرده است، آم

هاي  وفصل اختالفات، بگذارید کنار سفر باراك اوباما به کوبا و لبخند دوستانه با آمریکا و حل

و گفتن از آینده روشن روابط دو کشور تا بیش از پیش بر این ! جویانه دیپلماتیک و نطق صلح

آوریم، از چه  ن به میان میگري آمریکا سخ امر واقف شوید که وقتی از عهدشکنی و حیله

گوییم؛ وقتی رهبر معظم انقالب از دست چدنی در زیر دستکش مخملین  چیزي سخن می

تا روشن شود ! آورند گویند، از کدام تجربه تاریخی و معناي اثبات شده سخن به میان می می

شینی در ن توان به ایاالت متحده آمریکا اعتماد کرد و هر قدم عقب شود نمی وقتی گفته می

شود با دشمن  وقتی گفته می! برابر استکبار به معناي پیشروي دشمن است، چه معنایی دارد

المللی اجرا  رو هستیم که نه تنها تعهدات خود را در قرار دوجانبه و حتی بین خواهی روبه زیاده

اند،  ستادهکه در برابر ایشان ایرا  ییکشورها ،ها کند و به دنبال آن است که با فشار بر ملت نمی

گونه که دستگاه دیپلماسی کوبا به این  همان. دچار آشوب و اختالف کند، منظور چیست

دشمنان کوبا اصرار دارند «: نویسد کند و می موضوع در اطالعیه مطبوعاتی مذکور اشاره می

دوجانبه است و علت مشکالت جزیره » تحریم«دهند محاصره اقدامی حاکی از   نشان

) و حتی دوستان(بسیاري در جهان . سوسیالیستی و ناتوانی رهبران آن استکفایتی مدل  بی

کنند که با ترمیم روابط دیپلماتیک بین کوبا و ایاالت متحده، محاصره محو شده و یا  فکر می

 ».اینکه اقدامات جعلی آن از بین رفته است؛ اما چیزي باالتر از واقعیت وجود ندارد

 علیه ایرانواهی  موساد در ادعاهاي نقش               ویژه خبر ▼

هاي صهیونیستی در یک پوشش وسیع خبري  در پی ادعاي دانمارك علیه ایران، رسانه

دانمارك این هفته مدعی شد . پردازي بوده است اعالم کردند، موساد طراح اصلی این داستان

هک تروریستی یک مرد ایرانی با تابعیت نروژي را به اتهام تالش براي ترور سرکرده گرو

االحواز در این کشور بازداشت کرده است؛ ادعایی که هیچ دلیل و مدرکی براي آن ارائه نشده 

کند که سازمان جاسوسی  اسرائیل تأیید می: نوشت» نت.واي«پایگاه صهیونیستی . است

. خارجی این رژیم، موساد، در پشت پرده اطالعات داده شده به دانمارك و سوئد بوده است

رادیو و تلویزیون دولتی رژیم صهیونیستی، به نقل از مقامات دولتی این رژیم خبر داد، شبکه 

در گزارش گیلی کهن، گزارشگر امور . مطلع کرد» تالش تروریستی«موساد دانمارك را از این 

سیاسی شبکه رادیو و تلویزیون دولتی رژیم صهیونیستی گفته شد مقامات دولتی اسرائیل با 

وساد در آگاه کردن اروپا از اقدامات ایران، نقش اسرائیل در امنیت اروپا را نشان تأیید دخالت م

موساد : نیز بر اساس گزارش این شبکه صهیونیستی، نوشت» پست جروزالم«روزنامه . دهند می

هم دانمارك را از توطئه آگاه کرد و هم اطالعاتی به این کشور داد که بر اساس آن، نروژي 

هاي  هاي اخیر است که به گزارش رسانه این دومین بار در ماه. گیر شدتبار دست ایرانی

هاي  رسانه. کند پردازي می صهیونیستی، موساد با کمک کشورهاي اروپایی علیه ایران داستان

گذاري  ها مبنی بر تالش ایران براي بمب اند، موساد در ادعاي فرانسوي صهیونیستی خبر داده

نکته . وریستی منافقین در حومه پاریس نیز نقش داشته استدر همایش سالیانه گروهک تر

هاي نفتی آمریکا علیه تهران  ها با بازگشت تحریم سرایی جالب توجه، همزمانی این داستان

 . است که کشورهاي اروپایی به شدت با آن مخالف هستند

 



 
 

  اخبار ▼

  طلبان اصالح از سويجمهور  تحقیر رئیس

ئیس دولت اصالحات که پیش از این مدعی شده بود دولت عبداهللا ناصري، مشاور ر

. طلبان فرار کرد روحانی از اصالح«: ، اظهار داشت طلبان است اي اصالح روحانی، رحم اجاره

هاي حامی  او پس از انتخابات فردي را براي ریاست دفتر خود انتخاب کرد که بر ضد جریان

ات هم آقاي واعظی در ستاد انتخابات به حتی در جریان انتخاب. ایشان در انتخابات است

در کنار این تصمیم، . کردند، حضور نداشت فعالیت می آنجاطلبان در  دلیل اینکه اصالح

شان را هم کمتر کردند و اختیارات آقاي جهانگیري را  آقاي روحانی رابطه خود با معاون اول

تفاوت  مومی و جامعه بیآقاي روحانی به حدي این روزها نسبت به افکار ع. کاهش دادند

چندین ماه است که هیچ خبري . اند هستند که حتی سخنگویی براي دولت انتخاب نکرده

 1392طلبان را نداشتند در سال  آقاي روحانی اگر حمایت اصالح. خنگوي جدید نیستاز س

هم به واسطه حمایت  1396در سال . آوردند درصد رأي به دست می 3در نهایت 

  » .طلبان بود که ایشان در انتخابات پیروز شدند اصالح

 !کاهش صبر یا کاهش کارآمدي

شرایط امروز کشور به شکلی «: هار داشتعضو شوراي شهر تهران اظ ،ناهید خداکرمی

تر از اصل موضوعات شده و ممکن است یک مسئله کوچک به  ها با اهمیت است که حاشیه

این امر هم به خاطر این است که مردم و مسئوالن کشور براي به . یک بحران تبدیل شود

اه به آنچه نتیجه رسیدن عجله دارند یا اینکه همه به دنبال این هستند که ظرف چند م

اندرکاران اجازه کار و  خواهند، برسند و این باعث شده گاهی اوقات به مدیران و دست می

کنند یا خود او  به قدري مدیر را درگیر حاشیه می. فعالیت مناسب و با آرامش داده نشود

این اظهارات در » .شود شود که روند اصلی کار به حاشیه رانده می درگیر حواشی امور می

شود که پس از گذشت بیش از یک سال از عمر این شورا، اعضا در انتخاب  ی مطرح میحال

شهردار تهران ناتوان هستند و باید گفت چیزي که کم شده نه صبر و تحمل مردم براي 

  .شان، بلکه کارآمدي شوراي شهر است هاي تحقق خواسته

  جسد جمال خاشقجی در اسید حل شده است

قاتالن جمال «: جمهوري ترکیه به روزنامه حریت گفت سیاسین آکتاي، مشاور رئی

قطعه کردن   نگار منتقد عربستانی پس از کشتن وي، تنها به قطعه خاشقجی، روزنامه

این سخنان پس از اظهارنظر » .جسدش اکتفا نکردند، بلکه جسدش را در اسید حل کردند

مقامات ترکیه روي این  پست است که گفته بود، اي به روزنامه واشنگتن یک مقام ترکیه

اي که  این مسئول ترکیه. کنند که جسد خاشقجی در اسید حل شده باشد فرضیه کار می

مدارك بیولوژیکی به دست آمده از باغ کنسولگري نشان : نامش را فاش نکرده، گفت

اي که  دهد جسد خاشقجی در مکانی نزدیک به مکان قتلش سر به نیست شده، به گونه می

این در حالی است که ریاض پیشتر اذعان کرده . به دفن جسد او نبوده است دیگر نیازي

بود، خاشقجی در پی مشاجره با افرادي که در کنسولگري با او مالقات داشتند، کشته شده 

  . کند است؛ اما جامعه جهانی این داستان را باور نمی

  شود پنتاگون آماده حمله سایبري علیه روسیه می

برخی از مقامات دولت آمریکا اعالم کردند، در صورتی «: نوشت» نیکاسپوت«خبرگزاري 

اي کنگره در سال جاري میالدي دخالت مستقیم کند،  دوره که روسیه در انتخابات میان

بر اساس اعالم این رسانه، وزارت دفاع آمریکا » .کند پنتاگون به مسکو حمله سایبري می

امات احتیاطی در این زمینه را به انجام رسانده و اقد«: در این زمینه اعالم کرد» پنتاگون«

اي ماه نوامبر دخالت کند،  دوره در صورتی که مسکو به صورت مستقیم در انتخابات میان

مقامات آگاه در دولت آمریکا در این باره » .گیرد این کشور هدف حمله سایبري قرار می

ایبري، هکرهاي ارتش آمریکا ها براي انجام این حمله س  اند در راستاي آمادگی گفته

  .اند  هاي سایبري روسیه دریافت کرده  به سیستم  دستورات الزم را براي دسترسی

  

  

 

  کوتاه اخبار ▼

تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد، مقصد  10شبکه ◄ 

وزیر رژیم صهیونیستی بحرین  بعدي بنیامین نتانیاهو، نخست

ضع مثبت سران بحرین این رسانه، علت آن را موا. خواهد بود

در قبال رژیم صهیونیستی دانست و گواه آن را هم 

احمد، وزیر خارجه بحرین اعالم  گیري شیخ خالدبن موضع

گفتنی است، وزیر خارجه بحرین در سخنانی که . کرد

: شود، گفت حمایت آشکار از رژیم صهیونیستی محسوب می

ینه وزیر اسرائیل در زم مواضع بنیامین نتانیاهو، نخست

اهمیت ثبات منطقه و نقش عربستان در تحقق آن کامالً 

 .آشکار است

آمریکا در گزارشی با انتقاد از » تایمز نیویورك«روزنامه ◄ 

هاي ایران با  تصمیم دولت ترامپ به قطع کردن ارتباط بانک

، این اقدام را یک اشتباه استراتژیک »سوئیفت«شبکه 

به حذف ایران ترامپ اگر دولت : این روزنامه نوشت. دانست

اصرار داشته باشد، این امر عواقبی جدي   »سوئیفت«از شبکه 

این کار افزون بر اینکه . براي ایاالت متحده خواهد داشت

کند،  المللی را تضعیف می نفوذ آمریکا بر معماري مالی بین

قدرت مالی ایاالت متحده آمریکا را در بین متحدان و 

  .دشمنان تضعیف خواهد کرد

گزارش آماري جدید وزارت فرهنگ و گردشگري ترکیه  ◄

گردشگر  687هزار و  170دهد، در این ماه تعداد  نشان می

اند؛ در حالی که این رقم در  ایرانی به ترکیه سفر کرده

به این . گردشگر بود 562هزار و  336سپتامبر سال گذشته 

 2018ترتیب، حضور گردشگران ایرانی در ترکیه در سپتامبر 

به نصف رسیده  2017در مقایسه با رقم مربوط به سپتامبر  و

  .است

جمهور درباره عملکرد عباس  اکبر ترکان، مشاور رئیس◄ 

آقاي آخوندي یک : آخوندي در وزارت راه و شهرسازي گفت

پرداز است که نظریات خوبی را مدون و اعالم کرد؛ اما  نظریه

ي در اقتصاد نظرات آقاي آخوند: وي افزود. وزیر خوبی نبود

کالن بر مبناي اقتصاد آزاد و رقابت کامل است؛ در حالی که 

  .جامعه ما شرایط رقابت کامل را ندارد

اي  جمعی از نمایندگان در حال تهیه و تنظیم شکواییه◄ 

. براي عباس آخوندي، وزیر سابق راه و شهرسازي هستند

اسناد : خواه، نماینده مردم مالیر در مجلس گفت آزادي

ددي درباره عملکرد آخوندي در اختیار نمایندگان است متع

آوري کامل اسناد، آن را در اختیار قوه  که پس از جمع

  .دهیم قضائیه قرار می

بنیامین «ادعا کرده است، » العربیه«شبکه سعودي ◄ 

وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفرش به  نخست» نتانیاهو

گفتنی  .تاده استآمیز براي ایران فرس عمان، پیامی تهدید

خبرنگار شبکه العربیه در قدس اشغالی به جزئیات این  است،

  .اي نکرده است پیام تهدیدآمیز هیچ اشاره

  

  .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   

 


