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 !جنگ اقتصادي زيسا خنثی    روز حرف ▼

در ) شنبه یک(رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز

جمهور و اعضاي هیئت  نشستی که با دعوت ایشان از رئیس

هاي کشور براي عبور از مشکالت  دولت برگزار شد، بر توانایی

نقشه راه «اي تهیه  امام خامنه. اقتصادي تأکید فرمودند

ضرورت برخورد «، »تقویت بخش خصوصی«، »اقتصاد باثبات

اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادالت «، »قاطع با متخلفان

مالی براي جلوگیري از عملیات مخرب نظیر قاچاق و 

، »هاي اقتصاد مقاومتی جدي گرفتن سیاست«، »شویی پول

مبارزه واقعی با «، »اقدام بهنگام و عالج واقعه قبل از وقوع«

دن رودرروي مسئوالن با مردم و بیان حرف ز«و » فساد

را از الزامات این موفقیت و استمرار حرکت پرشتاب » شرایط

کشور به سمت اهداف کالن دانستند و به دولت توصیه 

کردند، با برخورداري از روحیه انقالبی و مجاهدت، کار و 

روزيِ مسئوالنه با جلب همکاري و همراهی آحاد  تالش شبانه

قتدر از دولت در دو عرصه حل مشکالت مردم، تصویري م

  .ی در مقابل بیگانگان ارسال کنندداخلی و ایستادگ

دهد، ساماندهی  مرور مجدد بندهاي فوق نشان می

بخش اقتصادي دولت براي  اقتصاد کشور و ضرورت تقویت 

هاي مقابله با جنگ  رفت از وضعیت کنونی و تقویت پایه برون

سوي آمریکا که در روزها و عیار اقتصادي تحمیلی از  تمام

تري خواهد شد، نقطه  گیرانه هاي آتی وارد مراحل سخت هفته

کانونی و دال مرکزي بیانات رهبر معظم انقالب در این دیدار 

هاي داخلی و بازگشت به خویشتن  با دو رویکرد به توانمندي

هاي نارضایتی مردمی در داخل و  براي از بین بردن زمینه

و عملیات روانی دشمنان خارجی از طریق سازي فشار  خنثی

  .کشور در برابر اقدامات آتی آنها استبخشی به اقتصاد  قوام

 دولت و طلب ها و حامیان اصالح حزبی البته این روزها هم

بسیاري از کارشناسان اقتصادي همسو با دولت نیز به 

ضرورت تغییر تیم اقتصادي ناهماهنگ، کهنسال، تنبل و 

داري غربی با تیمی  بازار آزاد و سرمایه هاي معتقد به نسخه

هماهنگ و یکپارچه، جوان و شجاع، چابک و باورمند به 

توانمندي داخلی و اقتصاد مقاومتی در وضعیت کنونی اعتقاد 

داشته و آن را الزمه تغییر فضاي کلی اقتصاد کشور و عبور از 

کمترین نتیجه تقویت، ترمیم یا تغییر . دانند ها می بست بن

شناسی  ئوالن و وزراي اقتصادي دولت، از نظر روانمس

سازي ذهنی آرامش، اعتماد و امید به آینده  اجتماعی، ادراك

در جامعه و خروج نظام اقتصادي از ایستایی فعلی و رها 

با » توانیم نمی«و » شود نمی«هاي  شدن آن از چنبره گزاره

 .رکی مجدد در دولت استایجاد تح

 پس از سه سال                          گزارش روز ▼

هاي یکجانبه آمریکا  برجام قرار داریم و البته در آستانه بازگشت تحریمدر سومین سالگرد 

ها بالمره لغو  جمهور مبنی بر اینکه همه تحریم سه سال از سخنان رئیس! علیه کشورمان

ها، سه سال  حریمطلب از فروپاشی ت هاي اصالح خواهند شد، سه سال از تیترهاي درشت رسانه

هاي تهران و رقص با دالر  اعتماد به آمریکا در خیابان پایکوبی و جشن تعدادي از حامیاناز 

خود را سپري کرده هاي  ترین روزها و ساعت ثبات هاي اخیر بازار دالر بی گذشته و در ماه

حال  در. باره کنار نرفتند و در حال تشدید شدن هستند هیچ وقت به یک ها است، تحریم

مند و ناراضی است و یکی از وزراي دولت به جاي  حاضر، جامعه از وضعیت اقتصادي گالیه

امید بدهد، ... آنکه براي حل مشکالت تالشش را مضاعف کند و به  جامعه و فعاالن اقتصادي و

 اما فراتر از همه! کند در آستانه طوفان قرار داریم امیدي را پمپاژ کرده و اعالم می یأس و نا

جمهور، جناب آقاي  شود، گفته معاون اول رئیس اینها آنچه موجب تلخی و امید توأمان می

  »!خروج آمریکا از برجام، سبب غافلگیري ما شد«: اند جهانگیري است که اعالم کرده

دهد با وجود همه هشدارهایی که  این عبارت بسیار تلخ و گزنده است؛ چرا که نشان می

ئوالن دادند و همه نکاتی که  منتقدان درباره قابل اعتماد نبودن رهبر معظم انقالب به مس

که  است، چرا نیز آمریکا گفتند، به آمریکا اعتماد شده بود؛ اما این گفته همزمان امیدبخش

ها و افراد به آمریکا نیز در بدنه تصمیم کشور این  جریان ترین بین گویا سرانجام خوش

نیستند و راز پیشرفت و جلو رفتن   اخ سفید قابل اعتماداند که  سران ک حقیقت را دریافته

امیدبخش است که امروز دیگر درباره تکرار مدل برجام و . کشور در خارج از مرزها نیست

آید؛  هاي دیگر و موضوعات دیگر سخنی به میان نمی اعتماد به دشمنان ملت ایران در حوزه

! شود اعتماد نکردن به این کشور سخن گفته میبلکه درباره قابل اعتماد نبودن آمریکا و لزوم 

  .تواند به موتور محرك کشور براي عبور از مشکالت تبدیل شود فهم مشترك که می

 نظریه بازدارندگی اسرائیل مرده است                  ویژه خبر ▼

هاي مقاومت فلسطینی در غزه به رژیم  اي است که گروه ، معادله»آتش جواب آتش«

اي که رئیس سابق شعبه اطالعات نظامی این رژیم در  اند؛ به گونه تحمیل کرده صهیونیستی

گزارشگر شبکه . را اعالم کرد» بازدارندگی«هاي مقاومت، مرگ نظریه  پی پاسخ کوبنده گروه

هاي متعددي دارد، از  این معادله پیام: تصریح کرد در این باره تلویزیونی المنار در گزارشی

قاومت فلسطینی روي ماشه است و براي پاسخ فوري و کامالً آزادانه به جمله اینکه دست م

. پایداري و بازدارندگی آمادگی دارد ،ها در چارچوب راهبرد به چالش حمالت صهیونیست

هاي مقاومت فلسطینی با تأکید بر اینکه هر گونه تجاوز به نوار غزه بدون پاسخ نخواهد  گروه

نشین اطراف نوار غزه با  هاي صهیونیست را در شهرك ها ماند، مواضع نظامی صهیونیست

عاموس یادلین، رئیس سابق شبعه اطالعات نظامی  .موشک و خمپاره درهم کوبیدند

هاي مقاومت  ها مرگ نظریه بازدارندگی رژیم صهیونیستی را در مقابل گروه صهیونیست

دله را تغییر داده و اسرائیل مقاومت فلسطینی معا: فلسطینی تسلیت گفت و اعتراف کرد

اسرائیل به خاطر : وي تصریح کرد. ها را در غزه از دست داده است توانایی اداره رویداد

هاي رژیم صهیونیستی اعالم  رسانه ،گفتنی است .زا وارد جنگ نخواهد شد هاي آتش بادبادك

 که این زه به جنوب اسرائیل شلیک شده استفروند موشک از نوار غ 90بیش از : کردند

 وو پاسخ مقاومت پس از حمالت رژیم صهیونیستی به نوار غزه صورت گرفت مقابله 

هدف را  40ارتش اسرائیل بیش از : ادعا کرد درباره آن سخنگوي نظامی ارتش صهیونیستی

میالدي  2014ترین حمله از سال  او این حمله را گسترده. در نوار غزه بمباران کرده است

  . توصیف کرد

 



 

  اخبار ▼

 !ازندگی و عبور از رئیس دولت اصالحاتجریان س

توان  وقت نمی هیچ. طلبی یک جنبش اجتماعی است اصالح«: غالمحسین کرباسچی گفت

هم که  76حتی به سال . طلبی را آغاز کرده است گفت که چه کسی از ابتدا اصالح

اشد جان اگر قرار ب ...توان گفت که آقاي خاتمی آغازگر این جریان بوده است بازگردیم، نمی

اي به اصالحات دمیده شود یا به تعبیر شما اصالح اصالحات صورت گیرد، باید  تازه

خیلی از شعارهایی که . هاي جدید و مطابق با نیاز نسل جدید و شرایط کشور زد حرف

پذیري خود را از دست داده  شد، خاصیت و تحرك طلبی شناخته می ارهاي اصالحزمانی شع

شود اصالحات روي کاریزماي  همین باعث می. تواند نیروهاي زیادي را جذب کند و نمی

متوسل شدن به آقاي خاتمی و . فردي و فکري که از گذشته بوده است، متمرکز شود

این در حالی است که اگر . فرد استکردن ایشان مصداق این تمرکز روي » تکرار«

خاص  اصالحات بخواهد زنده باشد و زنده بماند، باید در مرحله اول با یک جسارت و جرئت

  ».با نیازهاي مردم تطبیق دهد را امروزش ها و اهداف شعارها، برنامه

  آورند جمهور آمریکا به مردم فشار می بیش از رئیس هاي داخلی ترامپ

امروز ما در وضعیت : رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت ی، نایبمحمدرضا امیرحسنخان

اور عیار اقتصادي هستیم؛ اما متأسفانه گویا مردم و دولت این شرایط را ب یک جنگ تمام

طلبد و باید  مدیریت متناسب با این وضعیت را می شرایط جنگ اقتصادي: وي افزود. ندارند

حسنخانی اظهار . ک جنگ اقتصادي باشدمدیریت کشور یک مدیریت جهادي و در سطح ی

در آن زمان همه پاي . ما باید از جنگ تحمیلی براي شرایط امروز کشور الگو بگیریم: داشت

در آن زمان هم : وي خاطرنشان کرد. کار آمدند و ما توانستیم در مقابل دشمن بایستیم

مردم وارد شود،  شدند فشارهایی به زدند و سبب می کسانی بودند که دست به احتکار می

آنچه در جنگ اقتصادي امروز تأثیرش بیش از اقدام دشمن : اما آنها چه شدند؟ وي افزود

کنند و در واقع  هایی هستند که نقش ترامپ را در داخل بازي می است، افراد و دستگاه

جمهور  آورند، نه رئیس هاي داخل کشور براي ما به وجود می مشکالت اصلی را همین ترامپ

  .یکاآمر

  یابد ترین سطح ادامه می روابط سوریه و ایران در عالی

انصاري، دستیار ارشد وزیر امور خارجه  جمهور سوریه در دیدار حسین جابري رئیس

پیروزي بر تروریسم در : آستانه اعالم کرد مذاکراتکننده ارشد ایران در  کشورمان و مذاکره

پیشرفت در روند سیاسی و پایان  هاي عمده سرزمین سوریه، زمینه مناسب براي بخش

بشار اسد همچنین با اشاره به برخی تهدیدات  .جنگ علیه سوریه را فراهم کرده است

در طول چهار دهه  ایران و سوریه داخلی و خارجی نسبت به روابط مستحکم بین دو کشور

ی خواهد این روابط با وجود این تهدیدات همچنان روند تکاملی خود را ط: اخیر، تأکید کرد

در دوره جنگ علیه سوریه و مبارزه این کشور با تروریسم، : رئیس جمهور سوریه افزود .کرد

روابط استراتژیک دو کشور روز به روز تقویت شد و این روابط که به مصلحت دو کشور و 

  .ترین سطح ادامه خواهد یافت منطقه است، همچنان در عالی

  اروپا دشمن آمریکا است

براي (در حالی که در اسکاتلند و  اس ان ریکا در مصاحبه با شبکه خبري سیجمهور آم رئیس

. کنم دشمنان زیادي داریم فکر می: برد، گفت به سر می) بازي در زمین گلف شخصی خود

دهد، یک دشمن تلقی  به عقیده من اتحادیه اروپا در آنچه در زمینه تجارت با ما انجام می

به گونه دیگر اتحادیه اروپا  تصور درباره اکنون ممکن است: داددونالد ترامپ ادامه . شود می

وي در ادامه با کنار هم قرار دادن اتحادیه اروپا با چین و . اما آنها دشمن هستندباشد؛ 

چین هم از منظر اقتصادي . روسیه هم به جهات مشخصی دشمن است: روسیه اضافه کرد

  .دشمن است، آنها قطعاً دشمن هستند

 

 
 

  کوتاه اراخب ▼

کانون استادي طی  723جامعه استادان بسیجی و  ◄

جمهور خواستند در احترام به ایرانیان،  اي از رئیس نامه

کرباسیان، سیف، آخوندي، زنگنه، شریعتمداري و ربیعی را 

چنانکه : در بخشی از این نامه آمده است. فوراً عزل کند

د هاي مردم، رون مستحضرید فشارهاي اقتصادي به توده

هاي اخیر  اي به خود گرفته است؛ متأسفانه آشفتگی فزاینده

هاي بحق و  در بازارهاي ارز، طال، مسکن و خودرو اعتراض

هاي جدي را براي همه اقشار مردم به ویژه  نگرانی دل

هاي مستضعف جامعه فراهم آورده که  دانشگاهیان و توده

 حلّ آنها نیازمند اقدام عاجل، قاطع و بدون مسامحه

 .کارگزاران است

الجزیره در گزارشی صادرات نفت ایران قبل و بعد از  ◄

ها و نیز تهدید نفتی اخیر ایران براي بستن تنگه  تحریم

چین به صراحت اعالم  :نوشته استو هرمز را بررسی کرده 

کند و پس از تهدید  هاي آمریکا پیروي نمی کرده، از تحریم

تواند صادرات نفت  یایران مبنی بر بستن تنگه هرمز که م

تر  عربستان را مختل کند، موضع وزیر خارجه آمریکا نرم

شده و اکنون درباره احتمال قائل شدن استثنائاتی براي 

ها سخن گفته  هاي ایران و اعطاي برخی معافیت تحریم

  .است

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  ◄

هاي پایان خدمت  شهاي بسیار باال و پادا برخی حقوق: گفت

وي با . نجومی در پی خألهاي قانونی پرداخت شده است

هاي یک میلیارد تومانی پایان کار برخی  اشاره به پاداش

مجلس براي این ارقام سقف تعیین : مدیران دولتی، گفت

هاي باال خودداري شود؛ بنابراین،  کرد تا از پرداخت رقم

ند تا با قوانین بسیاري از مدیران تقاضاي بازنشستگی داد

  !قبلی پاداش خود را دریافت کنند

هاي  چاپ لندن با اشاره به تالش» الحیات«روزنامه  ◄

آمریکا و رژیم صهیونیستی براي قانع کردن روسیه به 

تحقق هدف : منظور خارج شدن ایران از سوریه، نوشت

جمهور روسیه  آید، رئیس ترامپ و نتانیاهو از پوتین برنمی

استار خروج ایران از سوریه باشد؛ چرا که این تواند خو نمی

روسیه  عالوه بر آن گردد و مسئله به دولت دمشق بازمی

روي نقش سازنده ایران در جریان آرام کردن اوضاع در 

  .سوریه حساب مهمی باز کرده است

هاي چهاردهمین  بنا بر اخبار رسیده، در برخی غرفه ◄

ان و صنایع وابسته مشهد المللی دام، طیور، آبزی نمایشگاه بین

میلیون  500تا  15هایی وجود دارند که قیمت آنها از  سگ

میلیون تومان بوده و  200ها زیر  سگ قیمت توله. تومان است

نژاد این . رسد میلیون تومان هم می 500قیمت سگ بالغ به 

  .شود ها ژرمن بوده و از کشور آلمان به ایران وارد می سگ

   
  .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

 


