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 دو توصیه کلیدي و یک استعفا    روز حرف ▼

شنبه در ابتداي رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز یک

) ع(شان حدیثی از حضرت امام صادق درس خارج فقه  جلسه

شرح » اندیشی در امور و لزوم نشاط در کارها عاقبت«  درباره

ایشان با استناد به این روایت به مسئوالن دو توصیه . دادند

کسانی که مدیریتی   من به همه  توصیه«: یدي داشتندکل

قضائیه،   مجریه، چه در قوه  دارند، مسئولیتی دارند، چه در قوه

هاي گوناگون، این است که افسردگی و ماللت  چه در مدیریت

حوصلگی را از خودشان دور کنند ناامیدي را از خودشان  و بی

رود، انقالب حرکت  دور کنند، و بدانند که کار دارد پیش می

حوصلگی و مانند اینها را همه، اعم از  بنابراین بی... کند می

مدیران ارشد، مدیران متوسط، مدیران پایین کنار بگذارند؛ 

خواهند انجام  اندیشی؛ کاري که می دوم، عاقبت .این یک

شود؛ این تصمیمی که شما  بدهند، ببینند عاقبتش چه می

ت را تصویب کنی یا رد کنی، خواهی بگیري، این حرک می

اش چیست، حرکت دشمن  شود، دنباله ببین عاقبتش چه می

توانی بکنی؛ فکر اینها را در قبال این چیست، شما چه کار می

  ».بکن، بعد آن وقت مخلصاً هللا عمل کن

همزمان با انتشار این سخنان بود که روز گذشته خبر 

این . تشار یافتاستعفاي وزیر امور خارجه نیز به یکباره ان

هایی در درون دولت حاصل  اقدام که ظاهراً از ناهماهنگی

علل و دالیل . آمده، با تعجب افکار عمومی همراه شده است

توان  اقدام آقاي ظریف هر چه باشد، در ارزیابی این اقدام می

  . گفت که بدون توجه به دو توصیه مذکور صورت گرفته است

توان در این ماجرا را میحوصلگی  افسردگی، ماللت و بی

ماهه  67آقاي ظریف که این روزها سیاست . مشاهده کرد

حاکمیت در دوران مدیریتش بر دستگاه سیاست خارجی را 

هایش براي حل مشکالت بیند و آخرین تالش بدون نتیجه می

اقتصادي از طریق دیپلماسی مذاکره با غرب نیز دستاورد 

چندانی براي   وصلهچشمگیري نداشته است، گویا دیگر ح

نظر، فرصت را مناسب  تداوم راه نداشته و با ایجاد اختالف

یافته و استعفا را بر تداوم کار و پذیرش مسئولیت ترجیح داده 

توانستیم شاهد نوع دیگري از واکنش  در حالی که می! است

اي براي دستگاه دیپلماسی کشور  باشیم که اینچنین هزینه

  .نداشته باشد

یشی نیز در این تصمیم آقاي ظریف به چشم اند عاقبت

خورد؛ همزمانی این استعفا با حضور آقاي بشار اسد در  نمی

جمهوري و رهبري معظم انقالب  ایران و دیدار با رئیس

آید که این  المللی به حساب می اي و بین دستاورد مهم منطقه

الشعاع قرار  استعفا موجب شده این رخداد مهم تا حدي تحت

توان گفت نداشتن  ترین حالت می در خوشبینانه. گیرد

توجهی به پیامدهاي این اقدام براي کشور  اندیشی و بی عاقبت

  .سوزي دستگاه دیپلماسی شده است موجب فرصت

  !هاي وطنی، هزینه از جیب مردم باوري لیبرال غرب   گزارش روز ▼

گفته شد براي حل  از همان روز که ایاالت متحده آمریکا کدخداي جهان نامیده شد و

ها  اي باید با این کشور پاي میز مذاکره نشست تا اکنون که از پشت تریبون مسئله هسته

آورند، یک مسئله مشترك وجود دارد  فشار می... و تصویب پالرمو و  FATFبراي پیوستن به

هاي  از همان روزهاي حساس مذاکرات که رسانه! و آن هزینه از جیب مردم است

ها  اي و اجراي برجام میلیون زدند هر روز تأخیر در انجام توافق هسته تیتر میطلب  اصالح

 جیب از هزینه افراطیون، از تندروي«زند تا امروز که با تیتر  دالر به کشور ضرر و آسیب می

 تضعیف را کشور سیاسی مواضع داخلی افراطیون ناخواسته یا خواسته«: نویسند می» !مردم

 دهد، می قرار خود تأثیر تحت را مردم معیشت اي گزینه هر انتخاب تر همم همه از و اند کرده

 سیاست در گرایی واقع با... ندارد وجود المللی بین قواعد و جهانی عرف با همراهی جز راهی

 ظالمانه هاي تحریم منفی اثرات کردن کم امکان جهانی عرف با شدن همراه و خارجی

 ایران به بیشتر فشار براي بیگانگان دست چهارگانه یحلوا رد با که طور همان. دارد وجود

اما  !تحمیل خسارت به کشور است آن، دارد و وجود مشترك مسئله یک ».شود می بازتر

اي  آمیز هسته نقطه فصل و متفاوت این دو کجاست؟ امروز شاهد هستیم که صنعت صلح

ن این کشور در مسیر هاي فراوانی براي آن شده بود، عزیزترین جوانا کشور که هزینه

توانست  هاي امنیتی صهیونیستی به شهادت رسیدند و می پیشرفت آن به دست سرویس

هاي بلند ایران در مسائل پزشکی، صنعتی و علمی شود، در توافقی که اکنون  ساز گام زمینه

هاي  تر ایاالت متحده آمریکا براي نسل توان گفت تنها نفع آن شناخت دقیق به صراحت می

و تجربه عینی از منش و روش و خوي دشمنان ملت ایران بود، تعطیل  یانقالب اسالمنو 

شد و بسیاري از دستاوردهاي این صنعت از بین رفت؛ اما این بار دیگر براي هیچ کس قابل 

هایی، چون  ـ توافق مؤلفه هاي معیشت قبول نخواهد بود که به سادگی و با طرح دوگانه

را از دست بدهیم و اجازه هزینه ... هاي دفاعی و ی، سامانهحضور منطقه جمهوري اسالم

 .هاي وطنی داده نخواهد شد مجدد از جیب مردم به لیبرال

 !خواهند ها هم همین را می آمریکایی                 ویژه خبر ▼

در  CFTدر حالی برخی مقامات دولتی بر ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و 

ها تأکید دارند که مقامات ارشد آمریکایی به شدت موافق  تاي مقابله با تحریممجمع در راس

جمهور نیز دیروز در مجمع عمومی  رئیس. ها از سوي ایران هستند ایجاد این زیرساخت

اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود، : سالیانه بانک مرکزي درباره این موضوع گفت

این اظهارات از سوي برخی . شود ن با مشکل مواجه میفعالیت بانکی ما در سطح جها

به  FATFشود که مقامات ارشد آمریکایی و رئیس  مقامات ارشد دولتی در حالی بیان می

در جلسه استماع کنگره آمریکا در . کنند صراحت به عکس این ادعا اعتراف و اذعان می

ت دالر در بازار آزاد و گیري قیم همزمان با اوج؛ )1397شهریور ماه ( 2018سپتامبر 

در مجلس شوراي اسالمی،  CFTوضعیت بالتکلیف الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 

هم بر  FATFداري آمریکا که همزمان ریاست  دستیار وزیر خزانه» مارشال بیلینگزلی«

هاي ما همراه با سوء مدیریت و فساد در اقتصاد  تالش«: عهده دارد، به صراحت اعالم کرد

هاي  ترین شاخص اکنون به نتایجی دست یافته است و من امروز یکی از مهم ن همایرا

دهم و این شاخص، ارزش ریال نسبت به  اقتصادي این روزهاي ایران را به کنگره نشان می

. ایم هاي ایران ما چنین افتی را در ارزش ریال ندیده در طول تاریخ تحریم. دالر آمریکاست

 140یک دالر معادل [شود  دازه یک صدوچهل هزارم دالر معامله میریال ایران اکنون به ان

  ».و دوسوم ارزش خود را از دست داده است ]هزار ریال است

 



 
  اخبار ▼

   ها صهیونیستسفر اسد به ایران براي پیام مهم 

 جمهوري ارشد مقامات با او دیدار و ایران به اسد بشار سفر صهیونیستی هاي رسانه

 این در المیادین شبکه. کردند توصیف سوریه و ایران بین پیمانی هم عمق نهرا نشا اسالمی

 دیدار براي روسیه به سفر آماده را خود نتانیاهو بنیامین که وقتی درست: داد گزارش باره

 سفر تصاویر داده، قرار مذاکراتش محوري نقطه را ایران موضوع و کرده پوتین والدیمیر با

 و شد منتشر روحانی، حسن و اي خامنه ]العظمی[اهللا آیت با دیدار براي ایران به اسد بشار

 تحلیلگر» قیس روعی« .گذاشت نمایش به را کشور دو بین استراتژیک و محکم پیمان

 و عالی رهبر با اسد دیدار: گوید می باره این در رژیم صهیونیستی »کان« شبکه نظامی

 و ایران حمایت ادامه یعنی سلیمانی، قاسم حضور در هم آن  اسالمی ایران، جمهوري رئیس

 گفته به. است اهمیت داراي اسرائیل براي بسیار که کشور دو بین استراتژیک پیمان عمق

 سفر با روسیه به نتانیاهو سفر ریزي برنامه همزمانی است ممکن صهیونیستی، تحلیلگران

 ترین عالی با تهران رد سوریه جمهور رئیس مالقات و نباشد اتفاقی ایران، به اسد بشار

  .نیست نتانیاهو براي خوبی نشانه عنوان هیچ به اسالمی ایران، جمهوري مقامات

  اهللا علیه حزب ها تهدید وقیحانه صهیونیست

به  وقیحانه اقدامی در هستند لبنان اهللا حزب علیه فضاسازي حال در که ها صهیونیست

 حمله صورت در که دارند ختیارا در غیر معمولی هاي سالح کردند، اعالم طور علنی

 مقام یک از نقل به ایندیپندنت پایگاه .گرفت خواهند کار به  اهللا حزب علیه را آنها اهللا حزب

 در غیر معمولی هاي سالح و ها فناوري اسرائیل ارتش: صهیونیستی اعالم کرد رژیم نظامی

 و اهللا حزب به يناپذیر بینی پیش و سابقه بی هاي خسارت تواند می که دارد اختیار

 مناطق و جنوبی ضاحیه در ویژه به است، اهللا حزب اختیار در که لبنان از هایی زیرساخت

 اهللا حزب علیه فضاسازي براي ها صهیونیست تالش رسد می نظر به. کند وارد لبنان، جنوب

 این از بخشی ها صهیونیست که است این مهم نکته اما. دارد ادامه لبنان خارج و داخل در

 .کنند می بیان خود عمومی افکار کردن آرام براي و ترس سر از را سخنان

  تکذیب خبر استعفاي مدیران و سفراي خارجی

 از انتشاریافته با بیان اینکه، متن خارجه کشورمان امور وزارت سخنگوي قاسمی، بهرام

 لیلتح و تفسیر گونه هر: است، گفت ناقص و شده خارجه دستکاري امور وزیر استعفاي

 شخصی اینستاگرام صفحه در ایشان آنچه از غیر ظریف محمدجواد دکتر استعفاي علل

 محترم ریاست دفتر که گونه همان و است حقیقت هرگونه از عاري و نادرست اند، آورده خود

 تکذیب ضمن وي. است نگرفته قرار پذیرش مورد استعفا این داشتند اعالم امروز جمهوري

 جمهوري سفراي و مدیران از جمعی استعفاي قصد بر مبنی خبري يها رسانه از برخی خبر

 اسالمی جمهوري سفراي و مدیران تمامی و خارجه امور وزارت: کرد تأکید ایران، اسالمی

 سیاست پیشبرد براي خود خطیر وظایف انجام به تمام جدیت و صالبت کمال با ایران

  .داد خواهند امهاد ایران ملی امنیت و منافع مصالح، و کشور خارجی

  ندارد اقتصاد از درکی هیچ ترامپ

 از شدید انتقاد با اي مصاحبه طی آمریکا مرکزي بانک پیشین کل رئیس یلن، جنت

 از درکی هیچ ترامپ که کرد اعالم آمریکا جمهور رئیس ترامپ، دونالد اقتصادي رویکرد

 است سال یک حدود: گفت یلن .ندارد آمریکا مرکزي بانک اهداف یا اقتصادي هاي سیاست

 یواردات هايکاال بر تعرفه اعمال این امر به قرار دارند که تجاري تنش در آمریکا و چین که

: است معتقد او .است اشتباه وي کار این است، شده منجر چین به آمریکا و بالعکس

 برعهده را آمریکا مرکزي بانک ریاست اکنون هم که پاول ژروم علیه ترامپ کنونی حمالت

 مقام این .کند می وارد آسیب کشور این مرکزي بانک به نسبت عمومی اعتماد به دارد،

 مهار بزرگ مسئولیت دو از درکی ترامپ رسد نمی نظر به: گفت همچنین آمریکایی اسبق

 .باشد داشته آمریکا مرکزي بانک دوش بر اشتغال از حمایت و تورم

 
  

  کوتاه اخبار ▼

شخصاً از برخی احزاب : محمدرضا عارف اظهار داشت ◄

مند هستم؛  طلبان گالیه طلب عضو شوراي عالی اصالح اصالح

بندي شوراي  شود رابطین این احزاب جمع چرا که تصور می

کنند،  طلبان را به حزب متبوع خود منتقل نمی عالی اصالح

وقت احساس نکردیم رابطه تنگاتنگی با  به همین دلیل هیچ

طلبان  گذاري اصالح سیاست رئیس شوراي. احزاب وجود دارد

اگر درباره برخی مسائل جریان اصالحات صحبت کنم،  :افزود

مطمئنم همان کسانی که بحث سکوت من را مطرح 

  .خواهند کرد مند کنند، گالیه می

دریادار تنگسیري، فرمانده نیروي دریایی سپاه با اشاره به  ◄

اورهایی همه شن :گفت فارس خلیج در اي فرامنطقه نیروهاي حضور

شوند، رصد شده و اشراف کامل  فارس می که وارد خلیج

زمانی که ورود یک ناو بیگانه در منطقه . اطالعاتی با آنها داریم

فارس سپاه  گیرد، در دریاي عمان ارتش و در خلیج صورت می

فارس  خلیج. کند از نقطه ابتدا تا نقطه خروج آنها را رصد می

امنیتی را به ارمغان نخواهد خانه ما است و حضور اینها هیچ 

افزایی و همدلی این  توانیم با هم مان می آورد و ما و همسایگان

  .الجیشی را نگهداري کنیم منطقه مهم سوق

وگو با شبکه   رئیس پیشین سیا در گفت» جان برنان« ◄

ها در  کره شمالی سال«: اظهار داشت» سی بی ان اس ام«خبري 

و موشک بالستیک است و  افزارهاي اتمی حال توسعه جنگ

جزیره  را علیه تالش بالقوه آمریکا در متحد کردن شبه  آن

شمارد، بنابراین کیم این  تحت سلطه کره جنوبی بر می

بیند و من باور ندارم  مسئله را به عنوان یک تهدید عینی می

که رهبر کره شمالی تمایلی به دست کشیدن از زرادخانه 

  ».اتمی خود داشته باشد

اي در  سابقه س از کمبود دالر که به بحران ارزي بیپ ◄

در همین . زیمباوه منجر شد، این کشور دالر را کنار گذاشت

راستا، بانک مرکزي این کشور اعالم کرد امیدوار است این 

اقدام به نحو مؤثري به بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور 

یشتر پگفتنی است، زیمباوه . زده آفریقایی کمک کند بحران

میالدي  2009به منظور مقابله با بحران ابرتورم خود در سال 

 .ناچار شده بود دالر را به عنوان واحد پولی خود انتخاب کند

با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام  ◄

درباره نحوه فعالیت و عناصر کلیدي دسیسه هرمی ) عج(زمان

، تعداد »واید انرژي ورد«و کالهبردارانه جدید تحت عنوان 

ها، افراد شاخص و تأثیرگذار این شبکه  نفر از سرشبکه 19

هاي فارس، گلستان و سمنان دستگیر و  هرمی، در استان

  .تحویل دستگاه قضایی شدند

مقام ارشد » نوآم شار«به نقل از » بلومبرگ«شبکه خبري  ◄

اي  کننده هکرهاي ایرانی به شکل نگران: صهیونیستی نوشت

این . اند سامانه هشداردهنده موشکی اسرائیل نزدیک شده به

مقام صهیونیست، حمالت سایبري جمهوري اسالمی را 

  .ترین حمالت در فضاي سایبري امروزه توصیف کرد مخرب

  .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

 


