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 !شرمسار از استانداردهاي دوگانه  روز    حرف ▼

اي ایجاد شده در ماجراي  آرام آرام جو سیاسی و رسانه

نگار منتقد  جنجالی قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه

هاي سعودي در حال فروکش کردن است و هر فرد  سیاست

ها  گري رو کرد، البیو کشوري هر چه برگ برنده داشت، 

  ها انجام شد؛ اما حقیقت چه شد؟  بیکاس صورت گرفت و

گونه که مایک پمپئو بیان کرده،  ها همان فعالً آمریکایی

تنها به ممنوعیت ورود تعدادي از مظنونان قتل خاشقجی به 

ترین اقدام  چنین واکنشی نرم. اند خاك آمریکا بسنده کرده

ها  واکنش آمریکایی. ممکن در مقابله با چنین جنایتی است

ها و  مشابه در دیگر کشورها، تحریم دستگاهدر موارد 

نهادهاي مرتبط با چنین مواردي در چارچوب محکومیت 

نقض حقوق بشر است؛ اما انتظار چنین ابتکاري از سوي 

دونالد ترامپ حداقل درباره ریاض که بخشی مهم از 

جورچین وي براي کاهش کسري تراز آمریکا محسوب 

اروپا نیز رفتاري شبیه به . شود، بسیار دور از انتظار است می

  .  تر دارد آمریکا البته با کمی روتوش دموکراتیک و انسانی

این نحوه مواجهه آمریکا و اروپاي مدعی حمایت از آزادي 

بیان و حقوق بشر و فرود آنها از فرازهاي شعاري که در 

سلمان سر  سعود به ویژه بن زمینه اقدامات تنبیهی براي آل

یت واقعی غرب و تفکر کاپیتالیستی پرده دادند، از ماه می

داري غربی و  کفه ترازوي گفتمان لیبرال سرمایه. دارد برمی

هاي صهیونیستی و  اذناب مفتضح آنها با خُرده گفتمان

وهابی، در سنجش هر مقوله و مفهوم متعالی نظیر عدالت، 

ساالري غربی  انسانیت و حقوق بشر با سودانگاري و سرمایه

شود و این استانداردهاي دوگانه از  سنگین می به نفع دومی

خواه و حتی  هاي آزادي حرف تا عمل، امروز به اذعان انسان

  .اندیشمندان منصف غربی مایه شرمساري غرب شده است

نگاري  سکوت اروپا و آمریکا تنها در برابر ظلم به روزنامه

هاي  هاست چشم بر جنایت منتقد نیست؛ بلکه آنها سال

 ها در یمن و و عربی به رهبري سعوديتالف غربی سبعانه ائ

اند که به گزارش  ها در فلسطین بسته سوریه و صهیونیست

اوضاع انسانی « 2018سازمان ملل متحد براي سال 

  ».شود تر می بار در یمن روز به روز پیچیده مصیبت

با دیدن این مناظر زشت و تصویرهاي مشمئزکننده از 

ادي و حقوق بشر است که انسان اقدام و ادعاي مدعیان آز

پیمایی عظیم اربعین و تصاویر  غربی به معانی عمیق راه

انسانی از ایثار و همکاري و اتحاد دو ملت ایران و عراق پی 

هاي زیاد خودش را در مسیر عاشقی قرار  برد و با مرارت می

دهد تا لختی در جذبه مغناطیس ارباب انسانیت از جهنم  می

    .سیطره مدرنیته بر جهان دور شودسوزان مادیت و 

  

  
  

  
  

  

  

 گشایی از مردم نوبت گره                       روز گزارش ▼

،  ي امور اقتصاد و دارایی، صنعت وزیر پیشنهادچهار نشست بررسی صالحیت روز گذشته 

معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازي در مجلس شوراي اسالمی 

ر شد و هر چهار وزیر پیشنهادي آقاي روحانی موفق شدند از نمایندگان رأي اعتماد برگزا

چهار وزارتخانه صنعت و معدن، اقتصاد، کار و . کسب کنند و به این ترتیب کابینه تکمیل شد

. هاي مدیریت کالن اقتصاد کشور دانست توان ستون رفاه اجتماعی و راه و شهرسازي را می

ر در حوزه اقتصاد مانند معضالت بانکی، بیکاري، موانع تولید، رکود حل مشکالت اصلی کشو

صنعتی، گرانی مسکن، قاچاق کاال و بسیاري از مشکالت دیگر تا حد زیادي به نوع و میزان 

  . موفقیت مدیران این چهار وزارتخانه کلیدي وابسته است

کل الینحلی در جمهور کشورمان در مجلس با تأکید بر اینکه مش آقاي روحانی، رئیس

توانیم  چون فشار آمریکا است نمی توانیم به مردم بگوییم ما نمی«: فتکشور وجود ندارد، گ

کاري کنیم؛ این پاسخ پذیرفته نیست یا اینکه بگوییم چون فروش نفت مشکالتی دارد، در 

ی مردم را توانیم زندگ اداره کشور ناتوانیم یا اینکه از لحاظ بانکی با دنیا مشکالتی داریم نمی

البته مردم هم باید . خواهند و ما وظیفه داریم کشور را اداره کنیم مردم از ما می. اداره کنیم

  ».شرایط کشور را بدانند

اکنون که تیم اقتصادي دولت متحول و تکمیل شده، امید است دولت هم به فکر حل 

پذیر  قشار آسیبها، کاهش تورم و کمک به ا مشکالت معیشتی مردم از جمله مهار گرانی

  . باشد

تکمیل کابینه در حالی صورت گرفت که دولت هنوز سخنگو ندارد و سه ماه از این خأل 

همچنین پست سفارت جمهوري اسالمی در چند کشور از جمله دو کشور مهم . گذرد می

چین و هند که از جمله کشورهاي اصلی طرف تجارت با ایران هستند، خالی است و تعیین 

 .هاي خالی، نقش مهمی در حرکت اقتصادي دولت دارد سب براي این پستافراد منا
  

  خواهند بحران آب را بپذیرند نمی             اخبار ویژه      ▼

اعالم کرده بحران آب » بان آینده«: گوید هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو می

امتیاز  52/90ی ایران قرار دارد و مسئله اصل 10بر اساس انتخاب همه جامعه نخبگان در صدر 

کافی است با سنجش شاخص سرانه آب و . بحران آب انکارناپذیر است. کسب کرده است

بررسی نسبت میزان مصرف و آب موجود کشور به همگان ثابت شود که ایران وارد مرحله 

ه بارها گفته شده، اگر وضع فعلی مصرف آب در بخش کشاورزي ادام. بحران آب شده است

سال دیگر شرق و جنوب کشور به طور کامل خالی از سکنه   25داشته باشد، در کمتر از 

نه فقط از سوي من و شما، بلکه از . بحران آب در ابتداي کار باید پذیرفته شود. خواهد شد

 . جانب همه افراد، همه شهروندان و همه مسئوالن

 مله قرنحرکت براي معا                                    

تواند  وزیر رژیم صهیونیستی که به گفته آمریکا می عمان یک روز پس از میزبانی از نخست

کشور پذیرفته شده در «کننده باشد، ایشان را به مثابه یک  اي کمک هاي صلح منطقه در تالش

رژیم [اسرائیل: عبداهللا، وزیر خارجه عمان گفت بن بن علوي یوسف. توصیف کرد» خاورمیانه

. کنیم حاضر در این منطقه است و همگی ما این را درك می» کشور«یک ] ونیستیصهی

همانند (شاید زمان آن فرا رسیده است که با اسرائیل هم . جهان هم از این حقیقت آگاه است

عمان با اتکا بر ایاالت . رفتار شود و همچنین وظایف مشابهی را تقبل کند) دیگر کشورها

که براي صلح خاورمیانه است، » معامله قرن«هاي ترامپ در مسیر حصول  شمتحده و تال

 .کند حرکت می

 



   

  اخبار ▼

 کند عربستان بودجه تروریسم جهانی را تأمین می

سناتور جمهوریخواه از ایالت کنتاکی آمریکا در یک گردهمایی سیاسی از » رند پال«

انتقاد این سناتور جمهوریخواه . قاد کردعربستان سعودي به منزله حامی تروریسم به شدت انت

به منظور اتخاذ موضعی جدي و » دونالد ترامپ«نشانه دیگري از فشارهاي فزاینده کنگره بر 

کنندگان در این  سناتور رند پال به شرکت. سرسختانه در قبال این متحد دیرینه آمریکا است

هواپیماربایی  19نفر از  15ي کرد، گردهمایی که بسیاري از آنها حامیان ترامپ بودند، یادآور

پال در مخالفت . که در حمالت یازدهم سپتامبر شرکت داشتند، داراي تابعیت سعودي بودند

کنم  من تصور می«: ها علیه عامالن سعودي این جنایت ضد انسانی، گفت با وضع تحریم

قاتل  15اگر شما . دهیم که داریم کاري انجام میها راهی است تا به دروغ وانمود کنیم  تحریم

فرستاده است، تحریم کنید؛ شما ] به کنسولگري در استانبول[عهد سعودي  و جانی را که ولی

قاتل و جانی دیگر را اجیر  15] عربستان سعودي[کنید و آنها  قاتل را تحریم می 15تنها 

 ».کنند می

 ع صندوقاز مناب يمیلیون دالر 300 برداشت اشتباه

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که ، مرتضی شهیدزاده

اي با حضور  طی جلسه: میلیون دالري منابع صندوق به کجا رسید، گفت 300اختالف حساب 

. نمایندگان دیوان محاسبات و بانک مرکزي، بنا شد بانک مرکزي به دیوان گزارش مالی دهد

است، به حساب صندوق  95کرد این رقم را که مربوط به سال قبول  هم آقاي نوبخت

ها متوجه شدیم دستوري صادر شده که یا اشتباهی برداشتند یا مربوط  در گزارش. برگرداند

وي همچنین در زمینه پیشنهاد اعضاي صندوق و موافقت  .به منابع دیگري بوده است

سرپناه در مناطق  اي ایتام و بی دهع: جمهور درباره ساخت سرپناه براي محرومان گفت رئیس

بینی شده براي دو هزار خانوار از محل سود صندوق توسعه ملی، پولی  محروم داریم که پیش

میلیارد تومان  50 در همین راستا،. در اختیار کمیته امداد قرار گیرد تا سرپناه ساخته شود

  .ب هیئت امنا استمنابع بالعوض براي ساخت سرپناه پیشنهاد شده که نیازمند تصوی

  پیمایی میلیونی اربعین ها از راه هراس صهیونیست

حق در دیدار با جمعی از  االسالم قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حجت

پیوندهاي این دو : اي ملت ایران و عراق، اظهار داشت خبرنگاران ایرانی با اشاره به رابطه ریشه

بوده و پس از سقوط صدام به باالترین سطح رسیده . ..ملت تاریخی، جغرافیایی، اعتقادي و

مراسم میلیونی : ترسند، خاطرنشان کرد وي با بیان اینکه دشمنان از اتحاد شیعیان می. است

ها را از آزادي قدس اشغالی به  ویژه صهیونیست  اربعین دشمنان اسالم را مأیوس کرده و به

این جنبش : عصائب اهل حق، تصریح کرد وي با اشاره به سابقه جنبش. هراس انداخته است

شهید داده  700ها شرکت کرده و بیش از  در تمام مبارزات ضد اشغالگري آمریکا و تروریست

گفتنی است، این جنبش یک فراکسیون سیاسی به نام صادقون دارد که توانست در . است

 نیز کابینه آیندهگفتنی است، آنها در . کرسی را تصاحب کند 15انتخابات اخیر مجلس عراق 

  .دو وزیر دارند

 فشار آمریکا براي توقف صادرات نفت کرکوك به ایران

آورد تا صادرات نفت کرکوك به ایران  منابع آگاه عراقی گفتند واشنگتن به بغداد فشار می

هاي نفتی  متوقف و به ترکیه از سرگرفته شود تا آنکارا دلیلی براي دریافت معافیت از تحریم

رویترز به نقل از پنج منبع آگاه مدعی شد، عراق انتقال نفت از میادین . شته باشدایران ندا

هاي آمریکا علیه ایران  نفتی شمال این کشور به ایران را از ماه نوامبر براي تبعیت از تحریم

عراق سال گذشته انتقال نفت این میدان به ایران براي استفاده در . متوقف خواهد کرد

ین کشور را آغاز کرد و ایران موافقت کرد تا همان میزان نفت را به بنادر هاي ا پاالیشگاه

هزار  30این منابع به رویترز گفتند در حال حاضر، عراق کمتر از . جنوبی عراق تحویل دهد

 . کند بشکه نفت در روز از طریق کامیون به ایران صادر می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

دهد، از نیمه مرداد  بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می◄ 

ماه و همزمان با اجراي سیاست تعمیق بازار ثانویه، حدود 

میلیارد یورو انواع ارز حاصل از صادرات به این بازار  4/4

میلیارد  8/3همچنین در این مدت حدود . تزریق شده است

یورو انواع ارز از سوي واردکنندگان از صرافان خریداري شده 

میلیون یورو ارز در  600حدود است؛ به این ترتیب هنوز 

بر اساس این، در روز . بازار مذکور بدون مشتري مانده است

میلیون یورو ارز به واردکنندگان با  115دوم آبان ماه حدود 

 .است فروختهتومان  9900میانگین قیمتی 

برد  منابع یمنی از ساخت موشک بالستیک جدید کوتاه◄ 

بر اساس گزارش . کردندرونمایی » 1بدر پی« به نام هوشمند

آمیز که  این موشک پس از چندین آزمایش موفقیت المسیره، 

آخرین مورد آن حمله به پایگاه متجاوزان سعودي در ساحل 

یگان موشکی تأکید کرده . غربی بود، رونمایی شده است

هاي موشکی دقیقی در  توانمندي 2018است، یمن در سال 

دیگري رونمایی خواهد  هاي اختیار دارد و به زودي سامانه

  .شد

آمارهاي جدید اعالم شده از سوي مسئوالن و مراجع ◄ 

 10. کننده است رسمی در زمینه میزان قاچاق بنزین نگران

رسانی دولت با انتشار کلیپی کوتاه آمار  روز پیش پایگاه اطالع

. میلیون لیتر اعالم کرد 40تا  20قاچاق سوخت را بین 

سازي  رعامل شرکت بهینههمچنین پنج روز پیش مدی

میلیون  35تا  10روزانه بین «: مصرف سوخت اعالم کرد

  ».شود لیتر بنزین به راحتی قاچاق می

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت ◄ 

بحران سازمان هواشناسی درباره وضعیت بارش کشور طی 

) 97ـ 98اولین ماه سال زراعی (در مهر ماه : مهر ماه گفت

متر بارش دریافت کرده است و با توجه  میلی 4/10کشور  کل

 8/6به اینکه میانگین بارش بلندمدت کشور در ماه مهر، 

 6/3در ماه گذشته نسبت به بلندمدت   متر ثبت شده، میلی

  .متر افزایش بارش داشتیم میلی

اي براي  امسال مصوبه: زاده، مدیرعامل توانیر گفت متولی◄ 

ریم و افزایش قیمت در این زمینه تغییر قیمت برق ندا

وي درباره قطع برق مشترکانی که قبوض خود . صحت ندارد

مشترکان  پیش از این،: کنند، گفت را به موقع پرداخت نمی

ساعت فرصت داشتند قبض برق خود را پس از پایان  48

ساعت  48موعد تعیین شده پرداخت کنند که این موعد از 

  .به یک هفته افزایش یافت

در : بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد گروه موسوم به دیده ◄

نفر از  60حمله نیروهاي داعش در شرق سوریه، دست کم 

جویان کُرد  ائتالف جنگ ـ سوریه دموکراتیکاعضاي نیروهاي 

  .ـ کشته شدند عرب مورد حمایت واشنگتن و

 
  .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

 


