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  دفاع شجاعانه سردار             روز حرف ▼

ویـژه   قاسم سلیمانی، به تحلیل رفتار سیاسی سردار حاج

ــه    ــال نام ــی ارس ــر وي؛ یک ــع اخی ــه    دو موض ــدردانی ب ق

جمهور بـه دلیـل مواضـع انقالبـی و دیگـري، پاسـخ        رئیس

ــدان ــی و دن ــه شــاخ و شــانه کشــیدن  انقالب هــاي  شــکن ب

دهد  ن، به خوبی نشان میجمهور آمریکا علیه کشورما رئیس

ترین مسائلی است که سردار  عزت و اقتدار ملی یکی از مهم

 .شدت دغدغه و حساسیت دارد  آن به  سلیمانی درباره

هـــاي  زمـــانی کـــه دشـــمنان خـــارجی بـــه شـــکاف

ــم   درون ــور چش ــاکمیتی در کش ــه     ح ــه و ب ــع دوخت طم

ها امیـدوار بودنـد و    سواري و سوءاستفاده از این شکاف موج

ساز ناامیدي و بدبینی در میان بخشـی از   مسئله زمینه این

تشـکر بـه     بـا نگـارش نامـه    ويافکار عمـومی شـده بـود،    

جمهور، هم به دشمنان گوشزد کرد که در ایـن بـاره    رئیس

هاي باطل را کنار بگذارند و هم به مردم این پیام  بافی خیال

بـا  را داد که از این بابت نگران نباشند و بداننـد مسـئوالن   

ایستند و  پشتیبانی آنها در صف واحد در مقابل دشمنان می

در همین راستا، باید بـه پاسـخ   . روند به جنگ مشکالت می

ها نیز اشـاره   هاي اخیر آمریکایی گویی انقالبی سردار به یاوه

کرد که موجبات احساس افتخار و غـرور ملـی را در میـان    

نچه غلطی هموطنان فراهم آورد و به دشمن هشدار داد چنا

هـایی   از آنها سر بزند، ایران اسـالمی پاسـخ و بلکـه پاسـخ    

رسـد   در واقع، به نظر می. کننده به آنان خواهد داد پشیمان

پیـام  درصـدد بـود   هاي اخیر خود  گیري قاسم با موضع حاج

اگرچـه  . دنـ عظمت ایران و ایرانیان را به جهانیـان صـادر ک  

گیري شجاعانه  ضد انقالب تالش کردند این موضع نیروهاي

امــا در حقیقــت موضــع  ؛طلبــی تعبیــر کننــد را بــه جنــگ

بلکـه   ؛طلبانه نبـود  زدنی سردار سلیمانی نه تنها جنگ مثال

بهترین دفاع در برابر تهدیدات سردمداران شـیطان بـزرگ   

  .بود

پاسخ سردار به تهدیدهاي ترامپ اهمیت اساسـی دارد؛  

هـایی   ونـده ، پرسـپاه  قدس نیروي وي و  چرا که در کارنامه

وجود دارد کـه در آنهـا، بینـی    ... ازجمله در عراق، سوریه و

رو، دشمنان تهدید  دشمن به خاك مالیده شده است؛ از این

کننـد و متوجـه    وي را تهدیدي معتبر و جـدي تلقـی مـی   

شوند با ایران و ایرانی نباید با زبان تهدید، بلکه بایـد بـا    می

صـیتی ملـی و   بـه راسـتی او شخ  . زبان تکریم سخن گفـت 

هموطنـان در داخـل و خـارج      افتخـار همـه    ماندگار و مایه

  . کشور است

 

  تر مشکل بزرگ                                    گزارش روز ▼

فعلی  این بار از زبان معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان محیط زیست و معاون

 در داشت امکان که آنجا تا رخیب«شود که  خانواده بیان می و زنان امور در جمهور رئیس

 این تخریب به منفی هاي سازي شائبه با و کردند فعالیت )برجام(توافق این علیه کشور داخل

 این که دستاوردهایی و المللی بین صحیح جریان یک از ما نیز نهایت در. پرداختند توافق

 محقق زمینه ینا در را خود مطالبات نتوانستیم و ماندیم عقب داشت کشور براي توافق

 کند می دخالت غیر مستقیم صورت به کشور سیاسی مناسبات اغلب در پنهان دولت .کنیم

 گذاري سیاست در کاري موازي نوعی نیز وضعیت این. نیست پوشیده کسی بر مسئله این و

درباره دولت پنهان و نیروهایی خارج از دولت پیشتر نیز افرادي چون » .است کرده ایجاد

اما آنچه در این میان به طور ویژه جلب ! حجاریان و دیگران سخن گفته بودند زاده، تاج

ترین  یکی از اصلی به منزلهآن از توان  است که می »پذیري مسئولیت« فقدانکند،  توجه می

متأسفانه، کسانی که در کشور . ها و نواقص در سطوح مدیریتی کشور یاد کرد آسیب

به جاي آنکه در قبال  ؛تیارات و قدرت در دست آنان استکشور، اخ  ند؛ بودجهمسئولیت دار

پاسخگو ... اند و هایی که براي جلب رأي مردم داده آنچه در اختیار آنها گذاشته شده و وعده

ها را  یک روز تحریم! باشند، مدام به دنبال مقصرتراشی براي رفع مسئولیت از خود هستند

دهند، یک روز شعارهاي مردم در  مقصر جلوه میهاي قبلی را  کنند، یک روز دولت بهانه می

هاي  جویی گویند؛ بهانه سخن می... کنند و یک روز دیگر از دولت پنهان و خیابان را بهانه می

ترین معضل و  اکنون بزرگتوان گفت  به صراحت می! پایان براي فرار از پاسخگویی بی

که همواره به دنبال توجیه  جریانی استدست  درمسئولیت و قدرت  بودنکشور، در  اشکال

 نگرشی! ناکارآمدي خود با مطرح کردن عوامل بیرونی است که گاه اساساً وجود هم ندارد

 .آن را اصالح کردکه براي غلبه بر مشکالت باید 

  !ناو جنگی عربستان هدف حمله قرار گرفته است    ویژه اخبار ▼

 کشتی و گوید می دروغ کشور این عهد ولی کرد، اعالم سعودي معروف افشاگر» مجتهد«

 شرکتکه  در حالی! است بوده جنگی ناو یک »المندب باب« نزدیکی قرار گرفته در هدف

 یمن، با کشور این جنگ خالل در کرد ادعا اي بیانیه در آرامکو سعودي، عربستان نفت ملی

. است گرفته قرار هدف بوده، نفت بشکه میلیون دو حامل یک هر که آن نفتکش دو

 قدرت ها حوثی که کند اعتراف خواهد نمی) عربستان عهد ولی( سلمان بن«: افزود »جتهدم«

 یک هدف گرفته شده کشتی کند می ادعا دلیل همین به دارند؛ را اش جنگی ناوهاي نابودي

 المندب باب از حمایت در ناتوانی به اعتراف که بفهمد تواند نمی احمق. است بوده کش نفت

 جنگی کشتی یک شدن گرفته قرار هدف به اعتراف از تر خطرناك جنگ سال سه از پس

 ».است

  !بده بستان براي جلوگیري از استیضاح

به دنبال طرح استیضاح وزیر  نامه و بودجه مجلس با بیان اینکهعضو کمیسیون بر

دیپلماسی  ،به موازات فعالیت وزیر: هاي وي افزایش یافت، گفت اقتصاد تحرکات و فعالیت

اي با نمایندگانی که طرح را امضا کرده و  در مجلس راه افتاده و رایزنی گسترده هم فعالی

. ایجاد شده است اند به منظور دفاع از کرباسیان ا نکردهحتی آنهایی که استیضاح را امض

هاي  هاي مشکوك و بده بستان ها، انتصاب دلیگانی با اشاره به فضاي سنگین رایزنی حاجی

رویم به درستی  هرچه جلوتر می: استیضاح وزیر اقتصاد گفت عجیب براي جلوگیري از

متأسفانه برخی نمایندگان مجلس که : وي افزود. بریم استیضاح مذکور بیشتر پی می

 .آورم به دنبال دریافت امتیاز در این وضعیت هستند شان را نمی اسم

 



 
  اخبار ▼

  برنامه آمریکا براي تشدید اختالف در منطقه

 جار بی پیشبرد حال در سفید کاخ شده مدعی منبع چهار از نقل به گلیسیان رسانه یک

 امنیتی ـ سیاسی ائتالف یک ایجاد براي طرحی احیاي آن هدف که است طرحی جنجال و

 خبرگزاري نوشته به. است اردن و مصر فارس، خلیج همکاري شوراي عضو شش میان

 به عربی کشورهاي و سفید کاخ تمقاما میان در که طرح این اهداف از یکی ،»رویترز«

 دولت. است منطقه در ایران هاي فعالیت با مقابله شده، معروف »عربی ناتوي تشکیل«

 برگزار واشنگتن در) مهر ماه 21 تا 20( اکتبر 13 تا 12 که نشستی در است امیدوار ترامپ

به طور  الفائت نام. صورت پذیرد ائتالف این تشکیل درباره بیشتري هاي رایزنی شود، می

 دولت ،گفتنی است .است شده برگزیده )MESA( »خاورمیانه راهبردي ائتالف« موقت

 کاخ. است کرده آغاز ایران بر فشار براي را اي جانبه همه کارزار برجام از خروج از پس ترامپ

 توافقی و مذاکره میز پاي حضور به ایران کردن مجاب فشارها این از هدف گفته سفید

  .است کشور این با جدید

  وابسته نیست جریانی هیچ به نظام اسالمی در رهبري

 رئیس با وگو گفت مأموریت 88 فتنه زمان در نماینده اسبق مجلس که »سروري پرویز«

 نظام رهبري که است اشتباهی تلقی این کلی طور به :گفته است، داشت را اصالحات دولت

 و نبوده وابسته جریانی هیچ به ما سالمینظام ا در رهبري دارد؛ تعلق خاص جریان یک به

: وي افزوده است. است جهان مسلمین به متعلق نظام رهبري تر درست نگاهی در حتی

 صورت ارتباطی قطع هم اگر که است این باشیم، داشته نظر در باید که هم بعدي نکته

. است تهگرف صورت اصالحات دولت رئیس و آقایان خود طرف از انقطاع این باشد، گرفته

 عملکرد بدترین 88 سال فتنه جریان در که است کسی خاتمی: سروري تأکید کرده است

 ها هزینه ترین سنگین پرداخت حال در ایران ملت که زمان آن در. داد نشان خودش از را

 شعله شدن مشتعل جلوي واقعیت بر مبتنی اظهارنظرهایی با توانستند می افراد این بود،

 کمک فتنه آتش شدن تر فروزان به بلکه نکردند؛ را کار این تنها نه اما بگیرند، را فتنه

  .کردند

 ها تحریم خوردن از دور ها سناتورنگرانی 

 جمهوریخواه هاي سناتور از نفر 10 آمریکایی، مقامات ایرانی ضد تحرکات ادامه در

 یا زدن دور بارهدر اروپا به انگلیس و فرانسه آلمان، سفراي به اي نامه در کشور این کنگره

 10 جمله از »کاتن تام و روبیو مارکو کروز، تد« .دادند هشدار ایران هاي تحریم تضعیف

 از و برجام مخالف آمریکایی، قانونگذار 10 این همه. هستند نامه این نویسنده سناتورِ

 گزارش طبق .شوند می محسوب کشور این کنگره ایرانی ضد به شدت هاي چهره

 یا زدن دور براي تالش گونه هر از کردند اعالم سناتورها نامه این در آسوشیتدپرس،

 سناتورهاي هشدار .شد خواهند اذیت و رنج دچار خاص طور به آمریکا هاي تحریم تضعیف

 براي فشرده هاي رایزنی حال در اروپا اتحادیه که شده مطرح حالی در جمهوریخواه تندروي

 ادامه منظور به ایران به ها تضمین برخی دادن و آن از آمریکا خروج از پس برجام حفظ

 .است توافق این به کشور این تعهد

  !مشارکت در جنایت براي نجات اقتصاد

 دولت« :نویسد می بریتانیا سوي از عربستان تسلیحاتی درباره تأمین »گاردین« روزنامه

. کنند فعالیت ینظارت گونه هیچ است بدون داده اجازه نظامی اینکه به صنایع به است متهم

 یادداشت این ».افزاید می منازعات آتش بر و کرده مختل را توسعه روند وضعیت، این

 در کند می دولت متوجه را اتهاماتی بریتانیا، سالح صادرات موشکافانه بررسی« :افزاید می

 ».کند کمک خود اقتصاد به تا کند می حمایت تجاري فاسد هاي رویه از تعمداً که مورد این

 جهانِ در بریتانیا مدیریت با که هایی خرابکاري«: در بخشی دیگر از این مطلب آمده است

 دنیا، جاي به و کنیم نگاه آینه به دیگر که هست آنقدر شود، می انجام توسعه حال در

 دنیاي یک بلکه نشده، فساد دچار نظامی بخش اکنون تنهاکه کنیم، چرا  اصالح را خودمان

  ».دهد می شکل را اقداماتش و دارد گلیس وجوددولت ان درون تیره

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 هاي تهدید به واکنش در ترکیه جمهوري ریاست دفتر◄ 

 در آنکارا علیه تحریم اعمال براي آمریکا جمهوري رئیس

 و جاسوسی به متهم آمریکایی کشیش نکردن آزاد صورت

 نتایج به تهدید طریق از واشنگتن«: گفت چینی توطئه

 مولود» .یافت نخواهد دست کشیش ماجراي در خود ظرمدن

 تهدیدات به واکنش در نیز ترکیه خارجه وزیر اوغلو، چاووش

 آنکارا علیه تحریم تحمیل بر مبنی آمریکا جمهور رئیس

 هیچ ما و بدهد دستور ترکیه به تواند نمی کسی هیچ«: گفت

  ».داشت نخواهیم تهدیدات برابر در اي مسامحه

 هندي کشتی بیمه دهندگان ارائه از برخی کهاین از پس◄ 

 با رو نشدن روبه علت به ایران نفتی هاي محموله بیمه از

 هاي محموله بیمه خود ایران زدند، باز سر آمریکا هاي تحریم

 کرد خواهد کمک تهران به که اقدامی .کند می ارائه را نفتی

 شرکت .دهد ادامه خود بزرگ مشتري دومین نفت تأمین به

 بهارات و هند پاالیشگاهی شرکت ترین بزرگ اویل، ندینای

نفت  خرید هند، دولتی پاالیشگاهی شرکت دومین پترولیوم،

 بیمه و ایران نفتکش ملی شرکت هاي نفتکش طریق از را

 .اند کرده آغاز ایرانی هاي شرکت

 بر مبنی استرالیایی هاي رسانه گزارش آمریکا دفاع وزیر◄ 

 تأسیسات به نظامی حمله براي متحده ایاالت آمادگی

: گفت وي. کرد توصیف خیالی اي قصه را ایران اي هسته

 را اطالعاتی چنین استرالیایی رسانه اصحاب دانم نمی واقعاً«

 که نیست چیزي موضوع این دارم اطمینان. اند آورده کجا از

 کرده اعالم این از پیش متیس» .باشد نظر مد حاضر حال در

 سرنگونی یا تغییر بر مبنی سیاستی هیچ متحده ایاالت بود

  .ندارد ایران در نظام

 یک جریان در رنو اجرایی ارشد مدیر »بولور تیري«◄ 

 هاي تحریم از تبعیت براي: گفت تحلیلگران به تلفنی نشست

 وي. کنیم می متوقف را ایران در ها فعالیت احتماالً آمریکا،

 در ویژه به تجاري، جدید هاي فرصت دنبال به ما: افزود

 در ها فرصت دادن دست از قوي، رشد یک تا هستیم آفریقا

  !کند جبران ما براي را ایران بازار

 دهد، می نشان آمریکا دادگستري وزارت اسناد بررسی◄ 

 رودي« و سفید کاخ ملی امنیت مشاور »بولتون جان«

 جمهور رئیس »ترامپ دونالد« شخصی وکیل ،»جولیانی

 بار پنج کم دست 2017 ژانویه در او فتحلی زمان از آمریکا

 دیدار منافقین تروریستی گروهک اعضاي با صدا و سر بدون

  .اند کرده

 بر: گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون خسرو تاج،◄ 

 ارز شد مقرر تجارت و معدن صنعت، وزارت بخشنامه اساس

 یا شخص به توجه بدون صادراتی کاالي قلم 460 از حاصل

 ارزي معامالت یکپارچه نظام سامانه به درکننده،صا نهاد

  . شود داده تحویل) نیما(

  .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

 


