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 ها صهیونیست سرخوردگی و مریکاآ خروج   روز حرف ▼ 

جمهور ایاالت متحده  رئیس از زمانی که دونالد ترامپ،

اعالم کرد قصد دارد نیروهاي این کشور را از سوریه  آمریکا

رژیم صهیونیستی  از سوي اي خارج کند، انتقادهاي گسترده

هاي صهیونیستی  نسبت به این موضوع صورت گرفته و رسانه

کنند که اقدام ترامپ علیه منافع  ر این موضوع تأکید میب

هایی در بین  بروز چنین واکنش. راهبردي و امنیتی آنها است

ها  صهیونیست چرا که کند می مطرح را سؤال این ها، صهیونیست

 هستند؟ معترض سوریه از آمریکایی نظامیان خروج به نسبت

  ست؛این پرسش دو نکته قابل ذکر ا در پاسخ بهکه 

نخست اینکه، خروج آمریکا به معناي شکست طرح 

ها بود که براي تجزیه سوریه و تبدیل آن به  صهیونیست

در . کردند کشورهاي کوچک مذهبی و نژادي تالش می

کرد تا  همین راستا، رژیم صهیونیستی از کردها حمایت می

به خودمختاري برسند و در واقع این اولین گام در مسیر 

ها براي تجزیه سوریه بود و طبیعتاً  ونیستمورد نظر صهی

شد و  هاي بعدي هم کردهاي ایران و ترکیه را شامل می گام

ها براي تجزیه  نتیجه نهایی هم تحقق رؤیاي صهیونیست

همه کشورهاي منطقه خاورمیانه بود تا اینکه در پایان رژیم 

اي باشد که از نظر راهبردي و  صهیونیستی تنها قدرت منطقه

  . کرد یتیک سلطه خود را حفظ میژئوپل

نکته دوم درباره مخالفت رژیم صهیونیستی با خروج 

ها  نظامیان آمریکایی از سوریه، این است که حضور آمریکایی

به نوعی مقابله آمریکا با توانمندي ژئوپلیتیک روزافزون محور 

در واقع، کشورهاي عضو محور . آمد مقاومت نیز به حساب می

ن تا لبنان از یک پیوستگی جغرافیایی مقاومت از ایرا

اند که همین امر از نظر لجستیکی انتقال  مند شده بهره

. کرد نیروها، سالح و مهمات از مسیر زمینی را تسهیل می

با اشاره به همین موضوع، » هاآرتص«روزنامه صهیونیستی 

و  داند دي راهبردي براي اسرائیل میخروج آمریکا را تهدی

براي مقابله با  خود رژیم صهیونیستی باید ارتش نویسد می

آن و پایان دادن به پیوستگی جغرافیایی محور مقاومت وارد 

  . عمل شود

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که ترامپ تحت 

هاي تند مسئوالن  ها و نیز واکنش تأثیر این نوع از مخالفت

سیاسی و نظامی کشورش نسبت به تصمیم او، از موضع 

نشینی کرده و به تازگی مدعی شده است،  اولیه خود عقب

کامالً روهاي آمریکایی از سوریه به صورت خروج نی

  !صورت خواهد گرفت  شده هماهنگ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اهللا جنتی پاسداشت چهل سال مجاهدت آیت        اخبار ویژه   ▼

رئیس » احمد جنتی«اهللا  سی سپاه از آیتوهفتمین همایش سراسري هادیان سیا در بیست

به پاس چهل سال مجاهدت و نگهبانی از اسالم ناب محمدي تجلیل رهبري مجلس خبرگان 

وهفتمین همایش هادیان سیاسی سپاه با هدف تبیین دستاوردهاي  صبح امروز بیست. شد

گزارش خبرنگار  اهللا جنتی در تهران آغاز شد و به چهل ساله انقالب اسالمی با سخنرانی آیت

 فقیه در سپاه با تجلیل از شخصیت نماینده ولی ،صادقی االسالم والمسلمین حاجی ما حجت

ترین چهره   اهللا جنتی برجسته آیت«: دبیر شوراي نگهبان اظهار داشت اهللا جنتی، آیت

  ».، علمی و روحیه جهادي و انقالبی است مداري و بهترین مصداق استقامت فکري والیت

 H-SPV  به SPVضرورت هوشیاري درباره تبدیل                        

المللی که در  هاي بین به نقل از منابع ایرانی و غربی خبر داد، شرکت» رویترز«خبرگزاري 

هاي آمریکا متوقف  کنند، صادرات غذا به ایران را در اثر فشار تحریم غذا تجارت می  زمینه

هاي کوچکی که در دوره قبلی  از بانکرویترز همچنین گزارش داده است، بسیاري . اند کرده

کردند و با ایران رابطه داشتند، اکنون روابط بانکی خود با  ها را تسهیل می ها تراکنش تحریم

به رویترز  SPVدرباره سرنوشت  ،یک منبع اروپایی آگاه در این راستا .اند ایران را قطع کرده

وجود ندارد و بسیاري از تاجران  هایی هیچ شانسی براي پرداخت تحت چنین مکانیسم«: گفت

در چنین شرایطی دولت » .توانند تجارت جدیدي با ایران انجام بدهند الملی اکنون نمی بین

آمده،  باید هوشیار باشد؛ چرا که ممکن است اتحادیه اروپا با سوء استفاده از وضعیت پیش

SPV  را بهH-SPV  یعنیSPV محدود به تجارت غذا و دارو تبدیل کند.   

                                  

 باالترین ضریب امنیت                       16 /چلچراغ ▼

هاي  التوان گفت، یکی از گرانبهاترین دستاوردهاي نظام اسالمی در س تردید می بی

 هنگامیپس از انقالب اسالمی مسئله امنیت ملی است؛ دستاوردي که بها و ارزش آن 

عراق، سوریه، ! براي ما بیشتر مشخص خواهد شد که به منطقه غرب آسیا نگاهی بیندازیم

 وقتیلبنان، فلسطین، یمن، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهاي همسایه را نگاه کنید؛ 

هاي  پیمانش به منطقه و گسیل گروه هاي آمریکا و هم کرکشیها و لش افروزي جنگ

به یاد بیاوریم، وضعیت امنیت در ... تکفیري و تروریستی را به ادلب، حلب، فلوجه، االنبار و

وضعیتی که تأمین . شویم غرب آسیا و پیرامون کشورمان را بهتر و بیشتر متوجه می

برابر دشوارتر از تأمین امنیت در هر جاي  امنیت براي هر کشوري را در غرب آسیا صدها

زمانی بیشتر به ارزش ! ها همه ماجرا نیست البته این یادآوري. دیگر جهان کرده است

وقفه و پیدا و پنهان نیروهاي امنیتی و دفاعی  امنیت امروز ایران اسالمی که با تالش بی

ها به منطقه  رکشیکشور حاصل شده، واقف خواهیم شد که بدانیم هدف بسیاري از لشک

شان حمله به  هاي هولناك هاي تکفیري و تروریستی و جنایت ما و هدف اصلی ظهور گروه

قلب تپنده محور مقاومت و کانون بیداري اسالمی، یعنی جمهوري اسالمی ایران بوده 

هاي که داشتند، همه و همه یک سرنوشت  هایی که با وجود تنوع و پیچیدگی نقشه. است

در میان  چنانکه ؛از شکست در برابر ملت ایران است آن عبارت کهکردند مشترك پیدا 

هاي شومی که دشمنان براي برهم زدن  آتش و دود در خاورمیانه و در میان همه نقشه

اند، امنیت در جمهوري اسالمی قابل قیاس با کشورهاي  امنیت ایران تا امروز ترسیم کرده

انکه بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ، ایران از چن. حتی فراتر از آنها است وقاره سبز 

نظر امنیت از کشورهاي اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، ایتالیا و بلژیک وضعیت بهتري 

در ارزیابی خود براي » SOSاینترنشنال «و » کنترل ریسک«المللی  دارد و دو مؤسسه بین

 .ترین کشورهاي جهان برشمردند امن ، ایران را جزء2019سال 



  
  

 روز گزارش ▼

 !تریبون مجلس

هزار کالهک اتمی داشت، در بیش از  13زمانی که اتحاد جماهیر شوروي سرنگون شد، «

هاي مسکو تکه پاره شد و  کشور نفوذ خارجی داشت؛ ایستگاه فضایی داشت اما در خیابان 20

هاي اضافی سیاست داخلی و  داد، ما اگر نتوانیم هزینهامنیت و تمامیت ارضی خود را از دست 

آسیب به امنیت ملی ما نه . هاي سنگینی را تقبل خواهیم کرد خارجی را درمان کنیم، هزینه

با کمال تأسف باید گفت، این جمالت » .دهد توسط دشمنان که در خیابان شهرهاي ما رخ می

می از پشت تریبون صحن علنی مجلس  نماینده مجلس شوراي اسال» آبادي رحیمی جهان«را 

درست در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی و در روزهایی که کشور آماده ! بیان کرده است

بهمن ماه رقم  22نظیر دیگري در  تردید حضور بی شود و بی برگزاري جشن پیروزي انقالب می

! آورد ها سخن به میان می گیر شدن انقالب در خیابان خواهد خورد، نماینده مجلس ما از زمین

در روزهایی که دشمنان این مملکت و مردم پس از تعطیلی و از بین بردن بخش قابل توجهی 

به دنبال تعمیم مدل ) برجام(اي جمهوري اسالمی ایران در مقابل تقریباً هیچ  از فناوري هسته

نماینده عضو ! نداي جمهوري اسالمی ایران هست برجام به موضوع دفاع موشکی و حضور منطقه

کند و ابزارهاي  فراکسیون امید، نظام اسالمی را با رژیم کمونیستی در شوروي سابق مقایسه می

جمهوري  »قدرت پیرامونی«تر  یا به عبارت دقیق اي و نفوذ منطقه میلیون ایرانی 80دفاعی 

آورد چطور  میعباراتی عجیب که این سؤال را به وجود ! خواند می اضافیهاي  اسالمی را هزینه

گذاري  نگر بر کرسی مجلس که قرار است ریل اطالع و سطحی ممکن است فردي تا این حد بی

به ما مردم گوشزد  نیز کشور را براي آینده انجام دهد، تکیه زده باشد؟ البته این موضوع را

را  کند که در انتخابات سال آینده مجلس باید با دقت و وسواس بیشتري نام منتخبان خود می

   .هاي رأي بنویسیم بر برگه

  اخبار ▼

 !ستاوردسازي براي برجامد

کننده فرصتی بود تا ایران از موقعیت حساس خود با  برجام فراهم«: نوشت» ایران«روزنامه 

هاي تروریستی  تنیده منطقه و در رأس آن مبارزه با گروه هاي درهم هدف کاستن از بحران

حی یک سیاست مثبت و مؤثر در مبارزه با تروریسم، جمهوري اسالمی با طرا. بهره گیرد

هاي  تر شدن دامنه خشونت گري و ایجاد صلح و امنیت در منطقه کوشید مانع از عمیق افراطی

گفتنی است، این اظهارات و » .تروریستی و سرایت آن به کشورهاي دیگر شود

حامیان برجام حضور شود که پیش از این  ها براي برجام در حالی انجام می دستاوردسازي

دانستند و خواستار توقف  ساز شکست برجام می ایران و مبارزه با تروریسم را زمینه اي منطقه

  ! حمایت از جبهه مقاومت بودند

  !آماده رویارویی با آمریکا هستیم

هایی تأکید کردند،  اهللا و جنبش عصائب اهل الحق عراق طی بیانیه هاي حزب گردان

هاي بغداد نقض آشکار حاکمیت ملی  ندهی عملیات ارتش آمریکا در خیابانزنی معاون فرما گشت

ها همچنین تصریح  این گروه. رود ه و توهینی وقیحانه به مردم این کشور به شمار میعراق بود

در حال حاضر، اتخاذ موضع قاطعانه در قبال اتفاق اخیر و همچنین تحرکات جدید : کردند

کنیم؛ اما در  وزیر و پارلمان عراق واگذار می ها در عراق را به دستگاه دیپلماسی، نخست آمریکایی

هاي مستقیم و غیر  دیپلماسی نتیجه ندهد، مقاومت عراق براي مقابله با اشغالگريصورتی که 

  .ها در این کشور آماده است تا ماشه پیروزي را به روي آنها بچکاند مستقیم آمریکایی

  نگاه دولت به تولید، سودجویانه است

لید، چند قدم تو«عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی با عنوان » فریال مستوفی«

دولت هیچ بود که حداقل تمهیدات براي تولید تنها مطالبه این بخش از دولت «: نوشت» به عقب

هایی با سودهاي کالن  حاال دولت کمر همت بسته و با پرداخت وام اما کرد؛ نمیتوجهی به آن 

سته تولید فشار بازپرداخت این تسهیالت دیگر جانی بر تن خ تولید را توسعه دهد کهخواهد  می

خواهد تولید کند و اقتصاد را رونق بخشد؛ اما نگاه کوتاه و  تولیدکننده می. گذارد نمیباقی 

  ».گرد تولید مواجه کرده است سودجویانه دولت به این بخش این عزم را تنها با عقب

  

  
  

  کوتاه اخبار ▼

چاپ فلسطین اشغالی » هاآرتص«روزنامه صهیونیستی ◄

ساله جمهوري  50انداز  چشمدر یادداشتی سند جدید 

است، کشور ایران،  کردهاسالمی ایران را بررسی و اذعان 

آویو  ترین دشمنی است که تل ترین و خطرناك پیچیده

این روزنامه با الزم دانستن  .تاکنون با آن مواجه بوده است

آوري رژیم صهیونیستی به منظور مقابله مؤثر با  افزایش تاب

ایران حقیقتاً اولین «: نوشتجمهوري اسالمی ایران، 

است که بیش از حد قدرتمند و بزرگ ) اسرائیل(دشمن 

 ».است که بتوان شکستش داد

جمهور در پاسخ به  محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس◄

طلبان و  اي اصالح این پرسش که آیا بگومگوهاي رسانه

شود،  طلبان و دولت منجر نمی دولت به ضرر خود اصالح

کنون انتقاد کرده و خودشان هم مقداري اي ا عده: گفت

کنند این انتقاد  آنها فکر می. کنند دولت را تضعیف می

شود؛ در حالی که این  آوري در انتخابات می موجب رأي

  .شود و هم به ضرر دولت روند هم به ضرر خودشان می

نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  محسن صالحی◄

رو در آینده نزدیک خبر داد هاي جدید خود از اعالم قیمت

هزار دستگاه خودرو  800از ابتداي امسال تاکنون : و گفت

دهد، نسبت به سال گذشته  تولید شده است که نشان می

درصد کاهش تولید  40  درصد و نسبت به برنامه 30

هاي جبرانی براي افزایش تولید داریم و  ایم؛ اما برنامه داشته

  .کند پیدا می به زودي تولید خودرو افزایش

با تصمیم کمیسیون تخصصی شوراي عالی آمار، مرکز ◄

آمار ایران مرجع رسمی اعالم آمارهاي نرخ تورم و شاخص 

تواند نسبت به  هاي ملی شد و بانک مرکزي نمی حساب

این مصوبه، به نوعی . تولید و انتشار این آمار اقدام کند

رسمی تورم و  کاري در تولید و انتشار آمارهاي   پایان موازي

جویی میلیاردها تومان از   رشد اقتصادي است و سبب صرفه

  .شود اعتبارات دولتی می

امیر دریابان شمخانی، دبیر شوراي عالی امنیت ملی با ◄

امروز : هاي ترامپ علیه ایران گفت اشاره به شکست سیاست

زنند، در افغانستان دو نماینده  نیز آنها از مذاکره حرف می

خواهد با  بنده مراجعه کردند و گفتند آمریکا می آمریکا به

. شما مذاکره کند، اما ایران با آنها مذاکره نخواهد کرد

آمریکا عهدشکن و غیر قابل اعتماد است؛ پس مذاکره با 

  .آنها معنایی ندارد

روابط عمومی بانک مرکزي اعالم کرد، صادرکنندگان ◄

کشور فوالد کمتر از یک سوم ارز صادراتی را به 

این صادرکنندگان از ابتداي امسال تاکنون . اند برگردانده

میلیون یورو به نرخ رسمی از بانک  319معادل حدود 

میلیون یورو از طریق سامانه  234مرکزي و معادل حدود 

 .اند نیما براي واردات خود ارز دریافت کرده

  .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

 


