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  !فرصت دفاع از خود          روز حرف ▼

امروز دوم مهر، سومین روز از هفته دفاع مقدس با عنوان 

. نامگذاري شده است» افزایی دفاع ملی، جوانان و بصیرت«

تلفیق موقعیت زمانی چند رخداد اخیر از جمله فرصت مغتنم 

جمهور به نیویورك براي سخنرانی و دفاع از حقوق  سفر رئیس

هاي خالف عرف و حقوق  خواهی ان در برابر زیادهملت ایر

 الملل آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل و حادثه بین

افزایی به  از بصیرت خوبی فصل سر تواند می اهواز تروریستی

مردم و به ویژه جوانانی باشد که نه تنها به دلیل شرایط 

ناگزیر سنی و حافظه تاریخی شناخت ملموسی از 

اش، از جمله  اي توزانه آمریکا و اذناب منطقه نههاي کی دشمنی

رژیم صهیونیستی و سوداگران سعودي و اماراتی ندارند؛ بلکه 

ها و افراد سیاسی با ارائه  در تیررس طمع برخی جریان

هاي وارونه قرار دارند که چرا نباید با آمریکا سازش و  تحلیل

یران با ي اچرا مدافعان حرم در خارج از مرزهامذاکره کرد؟ 

  را نباید زیر بار برجام موشکی؟ چجنگند ها می تروریست

  برویم؟ 

اگرچه غم سنگینی را بر سینه حادثه تروریستی اهواز  

خواه نشاند و بار دیگر چهره  هاي آزادي ها و همه انسان ایرانی

سران جهان کریه تروریسم را به نمایش گذاشت و مسئولیت 

قعی براي این مشکل ویی واج در نیویورك را در چاره

هاي  پیامتر کرد؛ اما  هاي بزرگ سنگین برساخته قدرت

ما خواهد داشت و شهداي این حادثه  براي راهبردي بسیاري

  . به یقین در این زمینه مأجور خواهند بود

ـ تقویت روزافزون قدرت دفاعی براي مراقبت از خود در 1

 هاست و دشمنی اي که همواره مورد طمع قدرت منطقه

خاصی با انقالب اسالمی دارند، ضرورتی انکارناپذیر و عقالیی 

 . و تکلیفی دینی و اسالمی است

بان اصلی حادثه اهواز ضروري بـ ردیابی عوامل و مس2

ها به یک نقطه  چرا که سرنخ همه عوامل و اعتراف. است

خورده غربی، عبري و عربی  مثلث شکسته ؛رسد مشترك می

وزها امثال مقامات آمریکایی، کدهایی که این ر. منطقه

صهیونیستی و عربی، نظیر عبدالخالق عبداهللا مشاور سیاسی 

عهد امارات درباره هدف نظامی بودن رژه و وعده به  ولی

کنند،  هاي امنیتی در داخل ایران توئیت می افزایش بحران

 .دهد اتاق فکر تروریسم را نشان می

با باید جمهور محترم  رئیس گوشزد ضرورت اینکهـ 3

هاي عزیز  زبانی باز و دستانی پر از ادله و مدرك خون اهوازي

فریاد خشم بر سر آمریکا و کشورهاي حامی تروریسم بکشد 

و استانداردهاي دوگانه آنها را در منظر جهانی مفتضح کند و 

از این فرصت ویژه براي دفاع از حقوق ملت مظلوم ایران و 

من، سوریه، فلسطین، تمام ملل مظلوم تحت ستم، مانند ی

 .  عراق و لبنان بهره گیرد

  

  !خطر اصلی                                گزارش روز ▼

آلود کودکی در آغوش یکی از پاسداران انقالب اسالمی، تصویر لحظه  تصویر پیکر خون

از  يدلهره زنان و کودکان و شهادت تعداد از يدرصد، تصاویر 75شهادت جانباز 

از  این حمله تروریستی ؛بود و دلخراش تروریستی اهواز بسیار تلخ حادثهدر  مان هموطنان

وحدت جامعه و مطالبه پاسخ سریع و قاطع به  ،دیدگان یک سو همدردي با حادثه

ها و  تروریست نسبت بهدر پی داشت و از سوي دیگر موجی از ابراز نفرت  ها را تروریست

اما در میان ! داشت به دنبالهاي آنها را  ن رسانهو همچنی اي اي و فرامنطقه حامیان منطقه

! را برانگیختحیرت و تعجب افکار عمومی  که مشاهده شد ياین همگرایی ملی موارد

حضور در جایگاه ویژه در یک مراسم عزاداري و  به دلیل احمد خمینی که هفته گذشته

گرامی خود به حادثه در واکنش اینستا ،رو شد روبهتوجیهات مضحکش با انتقادات فراوانی 

تان  هاي کاش الاقل کودکان را وارد بازي« :نوشتبرانگیز  تروریستی در جمالتی شائبه

هایی که  طرح اظهارات شاذ و حرف با هاي جنجالی که مهناز افشار از سلبریتی! »نکنید

کنند، در  کاسبی و امرار معاش می با آنهاضد ایرانی  هاي هاي ضد انقالب و چهره رسانه

فحه شخصی خود در توئیتر بدون محکوم کردن حادثه تروریستی اهواز در عبارتی ص

، کانال »...کاش تمام بشن آنهایی که خون مردم براشون آب حیات شده«: مشکوك نوشت

هادي «با انتشار کاریکاتوري از  نیز) ره(جماران وابسته به تولیت حرم امام خمینی پایگاه

طلب  ه چند سال پیش در طرحی در یک روزنامه اصالحهمان کاریکاتوریستی ک  »حیدري

بند تشبیه کرده بود و موجبات توقیف آن رسانه را  چشمسربند رزمندگان دفاع مقدس را به 

گونه القا کرد که حادثه اهواز بازگشت تیري است که از  این بار در طرح خود این ، فراهم کرد

آورد  میسؤال را به وجود  این دست که هاي دیگري از این و نمونه! داخل شلیک شده است

آنچه در اهواز مانند  تلخی،چه منافع و مسائلی وجود دارد که برخی افراد حتی در حوادث 

که دست دشمن در آن آشکار است و حتی خود عامالن ترور مسئولیت آن را به  رخ داد

خارجی و  دشمنان به راستیگیرند؟  را به سوي داخل می اشاره انگشت ،عهده گرفتند

 !افراد؟ اینتر هستند یا  ها براي کشور تهدیدي جدي تروریست

  عوامل پشت پرده حمله تروریستی اهواز             ویژه خبر ▼

 ضمن یادداشتی در »نایاك« به موسوم آمریکا ایرانیان ملی شوراي رئیس »پارسی تریتا«

 اصلی هدف: نوشت ،»داشتند نقش اهواز تروریستی حمله در امارات و عربستان« اینکه بیان

 .بود تر بزرگ ابعاد در جنگی سوي به واشنگتن و تهران دادن سوق ایران، اي منطقه رقباي

 با شود می گفته که( االحواز ملی مقاومت طلب جدایی گروه ابتدا که تروریستی حمله این

 روي جیخار عوامل از تأثیر بی گرفت، برعهده را آن مسئولیت )است ارتباط در عربستان

 عربی متحده امارات و سعودي عربستان به ویژه ایران، اي منطقه رقباي اکنون .نداد

 خفا در قبالً آنچه. اند کرده علنی را ایران بمباران براي آمریکا به خود پرده پشت فشارهاي

 دیگر مذکور هاي پادشاهی این، بر افزون .شود می بیان علنی طور به اکنون شد، می گفته

 حمله براي را خود آمادگی و نکرده محدود نظامی اقدام براي آمریکا کردن وادار به را خود

. است نبوده طرح این گناه بی تماشاچی نیز ترامپ البته دولت. کنند می اعالم ایران به

 و امارات سعودي، عربستان وي، دولت میان که هایی هماهنگی و ترامپ شخص اقدامات

 مطرح مضمون این با را دیگري سناریوي ایم، بوده شاهد نایرا رژیم صهیونیستی درباره

  .دهد می سوق ایران با جنگ سمت به را متحدانش متقابل طور به نیز واشنگتن کند که می

  



  

  اخبار ▼

  !ایران جمهور رئیس به ترامپ مشاور توهین

 یانایران جوامع سازمان ایرانی ضد نشست در آمریکا جمهور رئیس مشاور جولیانی، رودي

 شرکت براي نیویورك به جمهور رئیس آقاي روحانی، سفر به اشاره با نیویورك در آمریکایی

 نیویورك زیبایم شهر که متأسفم«: گفت ملل سازمان عمومی مجمع سالیانه اجالس در

جولیانی  رودي »رویترز« خبرگزاري گزارش به !»است خونخوار یک او است؛ روحانی میزبان

 حکومت زمانی چه دانم نمی«: گفت ایران مردم علیه آمریکا ظالمانه هاي تحریم از حمایت با

 اتفاق این ولی. سال چند ماه، چند روز، چند طی است ممکن ...کنیم می سرنگون را ایران

 این در »موفق انقالبی« به اسالمی جمهوري علیه متحده ایاالت هاي تحریم. افتاد خواهد

 تروریستی هاي گروه از حمایت به را ایران همواره مریکاآ متحده ایاالت» .انجامد می کشور

 اعضاي تا گرفته کنگره سناتورهاي از این کشور ارشد مقامات حالی که در کند؛ می متهم

 تروریستی هاي گروهک از همواره سفید کاخ سابق و فعلی مقامات و آن نمایندگان مجلس

شان به خون هزاران  که دست منافقین گروهک به ویژه اسالمی، جمهوري نظام مخالف

  .کنند می سیاسی و مالی آشکار ایرانی آلوده است، حمایت

  ندارد وجود بانکی روابط بهبود براي ضمانتی هیچ

 و برجام توافق از آمریکا یکطرفه خروج به اشاره با مجلس ملی امنیت کمیسیون عضو

 اجراي و تصویب با که نیست ضمانتی: گفت ارز، نرخ و ها تحریم بر FATF تأثیر نگذاشتن

 اهللا ولی. یابد کاهش ارز قیمت و بهبود بانکی روابط وضعیت ،FATFبا  مرتبط لوایح

 از یکی( تروریسم مالی تأمین با مبارزه کنوانسیون به ایران الحاق الیحه  درباره کناري نانوا

ز پس ا که بود کمیسیون این کار دستور در موضوع این: گفت)  FATFبا مرتبط لوایح

 داده عودت دوباره. فرستاده شد مجلس صحن به و اضافه الیحه این به تبصره یک بررسی

 تأکید با وي. شود گرفته جدیدي تصمیمات بعد و اخذ هم اروپا نظرات و شود بررسی تا شد

 نرخ و ها تحریم بر مثبتی اثر ایران، از سوي FATF اقدام برنامه اعظم بخش اجراي اینکه بر

 اندازي سنگ مختلف هاي بهانه به ها آمریکایی کنم می فکر من: گفت ت،اس نداشته ارز

  . ندارد ربطی هم FATF به و کنند می

  مجمع عمومی صحنه اختالفات آمریکا و اروپا

 متحد ملل سازمان عمومی مجمع جاري است نشست شده مدعی آمریکایی یک روزنامه

 متحدان با آمریکا ایاالت متحده هورجم رئیس ،»ترامپ دونالد« میان اختالفات نیویورك در

 روزنامه نوشته به .گذاشت خواهد نمایش به را ایران مسئله در کشور این اروپایی

 کشورهاي آمریکا، سران گردهمایی اولین عمومی مجمع جاري نشست »ژورنال استریت وال«

اي میان  هستهتوافق جامع  از آمریکا خروج از پس المللی بین نهاد این در ایران و اروپایی

 براي ملل سازمان تریبون از دارند قصد او دولت مقامات و ترامپ. است 5+1ایران و 

 از کشور این کردن منزوي به منظور المللی بین هاي حمایت جلب و ایران کردن سرزنش

 درباره آمریکا موضع با دارند قصد دیگر سوي از ها اروپایی کنند؛ اما استفاده ها تحریم طریق

  .کنند مخالفت ایران علیه ها تحریم احیاي و اي هسته قتواف

  اي پایبند هستند ها به توافق هسته ایرانی

 به ایران آیا که پرسش این به پاسخ در »اس بی سی« خبري شبکه با مصاحبه در می ترزا

 را کار این دارند که باوریم این بر شاهدیم، آنچه اساس بر«: گفت است، پایبند برجام

 اتمی سالح به ایران دستیابی مانع برجام اینکه ادعاي با مصاحبه این در می ترزا» .کنند می

: افزود مصاحبه این دیگر بخش در انگلیس وزیر نخست. شد خواستار را توافق این حفظ است،

 که دارد وجود ایران رفتارهاي از دیگري هاي جنبه که هستیم عقیده هم متحده ایاالت با ما«

 منطقه که ایران رفتار نحوه و بالستیک هاي موشک طرح مسئله با وي» .دازیمبپر آن به باید

 توافق یک کنیم حاصل اطمینان خواهیم می حال عین در«: کند، گفت می ثبات بی را

  ».شود می اي هسته سالح به) ها ایرانی( آنها دستیابی از مانع که داریم اي هسته

 

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 به پاسخ در طلب اصالح سیاسی فعال میردامادي، محسن◄ 

جمهوري  ریاست انتخابات در الریجانی حضور پرسشی درباره

 انتخابات براي الریجانی تحرکات و تمایل من: سیزدهم گفت

 ها انتخابات براي سیاسی هاي چهره. کنم نمی رد را 1400

 مواقعی در و بوده کاندیدا قبالً هم الریجانی و کنند می تالش

 محتمل را این من است، بوده مطرح نبود، کاندیدا که هم

 باشد؛ داشته 1400 انتخابات به نگاهی الریجانی که دانم می

 سیاست سیب 1400 انتخابات تا که است این اصلی بحث اما

 آن تا اتفاقاتی چه نیست مشخص و خورد خواهد چرخ  بسیار

  .داد خواهد رخ زمان

 تولیدکننده کشورهاي ترین اصلی به منزله روسیه و اوپک◄ 

 در را نفت تولید افزایش هرگونه اوپک، عضو غیر نفت

 نادیده را آمریکا جمهور رئیس خواسته و کردند رد مدت کوتاه

 به نزدیک منبع یک رویترز، به گزارش گفتنی است .گرفتند

 عمده تولیدکنندگان دیگر و اوپک ه بودکرد اعالم مذاکرات

 هر در نفت بشکه زاره 500 تولید افزایش درباره امکان نفت

 دلیل به  ایران نفت عرضه کاهش جبران منظور به روز

  .کرده بودند رایزنی آمریکا هاي تحریم

 هاي بدهی حجم مرکزي، بانک آمار آخرین براساس◄ 

 ابتداي به نسبت امسال نخست ماه چهار در ایران خارجی

 میزان. است بوده رو روبه کاهش درصد 6/5با  جاري سال

 اولیه سررسید براساس تیر ماه پایان در ایران جیخار بدهی

 6 میزان این از. است دالر میلیون 667 و هزار 10 ها بدهی

 و بلندمدت و مدت میان هاي بدهی دالر میلیون 721 و هزار

  .است مدت کوتاه هاي بدهی دالر میلیون 946 و هزار 3

 مردم« حزب خارجی سیاست سخنگوي اسپرسن، سورن◄ 

 پرسشی به پاسخ در کشور این پارلمان عضو و »دانمارك

 ها و مبنی بر استرداد تروریست ایران دولت درخواست درباره

 فکر بله«: گفت کند، عمل آن به باید دانمارك آیا اینکه

 مسببان اقامت درباره[ کافی شواهد که صورتی در کنم می

 باید باشد، داشته وجود باره این در] دانمارك در اهواز حمله

  ».دهیم انجام را کار ینهم

 و کار تعاون، وزارت بندپی، سرپرست محسنی انوشیروان◄ 

 بخشیدن داري، سرعت بنگاه ساختار اصالح :گفت اجتماعی رفاه

 که دانشگاهی التحصیالن فارغ کارورزي اشتغال، کردن پایدار و

با  گذرد می سال چهار یا سه شان التحصیلی فارغ زمان از

 نسبت  ما که تعهدي آن، کنار در و ارک محیط هدف ورود به

  .است جمهور رئیس هاي دغدغه از داریم، آنها به

 مدیرعامل شامل بازنشستگان کارگیري به منع قانون◄ 

 دوماه حداکثر ظرف وي و شد کشوري بازنشستگی صندوق

 در که زاده تقی. کند ترك را خود پست قانون طبق باید

 کشوري بازنشستگی قصندو مدیره هیئت رئیس پیش، دولت

 به دعوت دوباره و شده بازنشسته یک بار دولت همان در ،بود

  .است شده کار

  .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

 


