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 یک واقعیتترجمانِ            روز حرف ▼

مان به یمن  در حالی که چشمان بسیاري در سرزمین امن

بیداري چشمان تیز و نافذ پاسداران و سربازان جان بر کف این 

نهم (بامداد امروز  2مرز و بوم در خواب ناز بودند، در ساعت 

، یگان موشکی نیروي هوافضاي سپاه در پاسخ )1397مهر ماه 

ه حمله تروریستی اخیر در اهواز که از سوي نیروهاي وابسته ب

هاي تکفیري صورت گرفته بود، با چند فروند  به گروهک

موشک بالستیک زمین به زمین از کرمانشاه، مقر سرکردگان 

) منطقه البوکمال در شرق فرات(ها در کشور سوریه  تروریست

وشکی سال این بار هم سپاه همانند سیلی م .را هدف قرار داد

گذشته به داعش در دیرالزور، با بارش موشک بر مواضع 

هاي تروریست، ترجمانِ عملی فرمان  حساس و مهم تکفیري

راهبردي رهبر معظم انقالب و دکترین دفاعی جمهوري 

را رقم » خورند یکی بزنند ده تا می«اسالمی مبنی بر اینکه اگر 

استراتژیک و این عملیات به دلیل برخورداري از عناصر . زد

هاي  چندین مزیت دیگر نظامی در کانون توجه رسانه

هاي مهمی را به دوستان  اي و جهانی قرار گرفت و پیام منطقه

 .و دشمنان نظام اسالمی ایران فرستاد

ـ سرعت عمل؛ سرعت انتقام خون پاك شهداي مظلوم و 1

مجروحان حادثه کور تروریستی اهواز در کمتر از ده روز به 

هاي تکفیري با حیرت  دار از گروهک خت و هزینهصورت س

  .نظامیان جهان مواجه شد

ـ قدرت تخریب؛ بر اساس اطالعات اولیه، بسیاري از 2

هاي تکفیري و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز  تروریست

 .در این حمله موشکی کشته یا زخمی شدند

ترین  هاي قیام و ذوالفقار از دقیق ـ دقت در هدف؛ موشک3

هاي ایرانی است که با مساعی پدر موشکی کشورمان،  وشکم

مقدم طراحی شد و امروز به تولید انبوه رسیده و  شهید تهرانی

ها  این موشک. در اختیار نیروهاي مسلح قرار گرفته است

هاي فنی جدید و قدرت  افزون بر افزایش سرعت، داراي ویژگی

زي و زنی، رادارگری تاکتیکی منحصر به فردي چون نقطه

برخورداري از سکوي پرتاب متحرك هستند و نصاب جدیدي 

 .اند از توانمندي ایران در زمینه موشکی را رقم زده

مرگ بر «ـ تشخیص درست دشمن؛ نوشتن سه شعار 4

روي بدنه » سعود مرگ بر آل«و » مرگ بر اسرائیل«، »آمریکا

شناسی جمهوري اسالمی  ها، حکایت از عمق دشمن موشک

ن مسئله مهم دارد که اگرچه چند عنصر مفلوك به ایران و ای

اند؛ اما عقبه طراحی،  ترور کور علیه مردم ما دست زده

ریزي و حمایت لجستیکی و اطالعاتی و آموزشی  برنامه

 .استـ عربی مرتجع  ـ عبري ها مثلث شوم غربی تروریست

 

 

 

 
  

 باورناپذیر                               روز گزارش ▼

سخنگوي سابق وزارت امور خارجه و سفیر ایران در لهستان و » پرست ن مهمانرامی«

بدون شک برجام یک الگو و یک راهکار «: گوید می» آرمان«لیتوانی در مصاحبه با روزنامه 

به همین دلیل نیز با . المللی است منطقی و عقالیی براي حل مشکالت و مناقشات بین

توان نسبت به حل  لف در برجام در پیش گرفتند، میمشی که کشورهاي مخت این پیروي از

نیز در مصاحبه با » زاده مصطفی تاج« ،».مسائل و مشکالت دیگر جهانی نیز امیدوار بود

توانیم درباره موضوعات مختلف  برجام ثابت کرد که ما می«: گوید می» آفتاب یزد«روزنامه 

توانیم در  حتی می. الفی پابرجا بماندها هم بر سر مسائل اخت به توافق برسیم و البته چالش

ـ بردي تعریف کنیم که با کاهش  اي مذاکره کنیم و در منطقه بازي برد مورد مسائل منطقه

  » .اهداف ملت ایران را پیش ببریم ها علیه خود در دنیا حساسیت

ها با وجود تجربه برجام، سندي که پس از  باورپذیر نیست که هنوز برخی افراد و جریان

ن  جمهوري اسالمی ایران تعهدات مندرج در آن را به طور دقیق اجرا کرد و بارها و بارها آ

پس از هزاران اي  کارشناسان آژانس هستهبه تأیید آژانس انرژي اتمی رسید؛ سندي که 

کم و کاست برجام از بخش قابل  تأیید کردند ایران به واسطه اجراي بی ساعت بازرسی

پوشی کرده است؛ اما در مقابل و در برابر تعهد ایران،  اش چشم اي توجهی از توان هسته

هاي ظالمانه آمریکا، محقق نشدن منافع ملت ایران و در نهایت نیز  شاهد رفع نشدن تحریم

یکجانبه هستیم،  يها خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام و تشدید تحریم

که به اذعان و اعالن خود مسئوالن  جام راتوانند ضمن بازي با کلمات همچنان مدل بر می

و مشکالت کشور بدانند و  حل مسائل مذاکرات براي نظام اسالمی خسارت محض است، راه

بدهند و ابایی نداشته باشند که همچنان  بر سر میز مذاکره بر اساس آن را نشستن پیشنهاد

  !از مذاکره با آمریکا سخن به میان آورند

 !ها آمریکایی يفرار به جلو                  ویژه     خبر ▼

هاي تحت  تهدیدات امنیتی از جانب ایران و گروه«وزارت خارجه آمریکا به دلیل آنچه 

نامید، کنسولگري خود در شهر بصره عراق را تعطیل خواهد کرد و » حمایت آن

ت خارجه هدر نائورت، سخنگوي وزار. کند هاي مستقر در آنجا را از بصره خارج می دیپلمات

آمریکا اظهار داشت، مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور، دستور داده است کنسولگري به 

به همه کارمندان آمریکایی که : وي ضمن تأیید این تصمیم، گفت. طور موقت بسته شود

اي نداشته دستور ترك این شهر داده شده و وظایف  حضورشان در بصره ضرورت ویژه

پمپئو این حمالت را شلیک غیرمستقیم . بغداد منتقل شده استکنسولی در بصره هم به 

من به دولت ایران توصیه کردم که بدانند آمریکا آنها را مسئول «: توصیف کرد و گفت

هاي ما در عراق و هر جاي دیگري که  ها و دیپلمات مستقیم هرگونه آسیب به آمریکایی

میان مورد حمایت آنها حضور دارند، نظا نیروهاي ایرانی به طور مستقیم یا از طریق شبه

هاي  اند کنسولگري آمریکا در بصره در جریان ناآرامی ها خبر داده برخی رسانه» .داند می

گیري وزیر خارجه  این موضع. اخیر در این شهر هدف چند راکت و خمپاره قرار گرفته است

هاي بصره،  امیشود که در جریان ناآر آمریکا با هدف فرار به جلو در حالی مطرح می

هاي مورد حمایت آمریکا  کنسولگري جمهوري اسالمی ایران در این شهر به وسیله گروهک

ـ  اي رسانه هاي اخیر تالش جریان  ام وابسته منطقه به آتش کشیده شد و در هفتهو حک

 ،ثباتی در عراق است تبلیغاتی مورد حمایت آمریکا براي القاي این موضوع که ایران عامل بی

  .است رو شده روبهانتقادات گسترده از سوي مردم و جریان سیاسی این کشور با 

 



 

  

  اخبار ▼

 نویسم اگر کتابی دلم را بلرزاند حتماً درباره آن می

درباره تقریظ رهبر معظم انقالب بر کتابش  »فرنگیس«مهناز فتاحی، نویسنده کتاب 

از آقا پرسیدم . ا حضور داشتمبهمن سال گذشته، در دیدار نویسندگان با حضرت آق: گفت

فرنگیس «: شناختند و گفتند نویسید؟ ایشان کتاب را می روي کتاب من یادداشتی نمی

: بعد گفتند» .اند اش را ساخته همان زنی است که با تبر یک سرباز عراقی را کشته و مجسمه

بنویسند،  من باز اصرار کردم که روي کتاب من هم یادداشت» .ام کتاب را هنوز نخوانده«

حدود دو هفته پیش » .نویسم اگر کتابی دلم را بلرزاند، حتماً درباره آن می«: ایشان فرمودند

به تازگی نیز رهبر معظم انقالب در . اند اطالع دادند حضرت آقا روي کتاب تقریظی نگاشته

ر آبادان چه گذشت، در بگذارید بدانند د«: فرمایند جلسه با هنرمندان و نویسندگان، می

بر این شرح . ها چه گذشت، در روستاهاي ما چه گذشت خرمشهر چه گذشت، در جنگ

اي آنجا نوشتم،  اند، من یک حاشیه ـ نوشته ـ فرنگیس حالی که براي این خانم کرمانشاهی

جنگی چه حوادثی اتفاق   دانستیم در روستاهاي منطقه در آن حاشیه نوشتم، ما واقعاً نمی

  ».ادهافت

  ایران و اروپا در آستانه توافق نفتی هستند

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به خبرنگاران آمریکایی گفته ایران و اتحادیه 

هاي یکجانبه آمریکا، فروش نفت  اروپا در آستانه توافقی هستند که با وجود بازگشت تحریم

: نوشته است» تایمز نیویورك«روزنامه . ندک پذیر می و انتقال درآمدهاي نفتی ایران را امکان

هاي گذشته  او در این مصاحبه یک ساعته که در نیویورك انجام شده، در مقایسه با ماه

هاي آمریکا براي به صفر رساندن درآمدهاي نفتی ایران،  درباره امکان مقابله با تالش

ر مصاحبه با فرید وزیر امور خارجه کشورمان همچنین د. تر به نظر آمده است بین خوش

ها  اي داشتیم که ماه صفحه 150ما یک توافق «: ان گفته است ان زکریا، مجري شبکه سی

شش وگو شده بود و فقط هم با دولت ایاالت متحده نبود؛ بلکه با  درباره جزئیات آن گفت

 جمهور ترامپ به همین اگر ایاالت متحده و رئیس. کشور دیگر به اضافه اتحادیه اروپا بود

  »شود، چرا باید وقت خود را تلف کنیم؟ کند و از آن خارج می سادگی فورا امضایی می

  !سعود کنایه الوروف به آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل

ما هرگز تهدید تروریستی از جانب ایران مشاهده «: الوروف، وزیر خارجه روسیه گفت

با وجود ادعاي آمریکا و . ایم ها ندیده ها با ایرانی اي بین تروریست ما هرگز رابطه. ایم نکرده

فارس، مسکو هیچ مدارك و شواهدي در اختیار ندارد  هاي عرب منطقه خلیج برخی کشور

که ایران کشوري حامی تروریسم باشد؛ بلکه ایران به طور مؤثر و فعاالنه در مبارزه با 

وي در ادامه » .کنم کند و من شخصاً این مسئله را تأیید می تروریسم در سوریه کمک می

براي مهار ایران در منطقه هم  اش اي پیمانان منطقه همسخنان خود به اقدامات آمریکا و 

خواهید نفوذ ایران در سه کشور یمن، سوریه و عراق را به کلی  شما می«: اشاره کرد و گفت

 اش اي نیست که من درباره پذیر است، مسئله از بین ببرید، اینکه این کار چقدر امکان

پذیر شده باشد کشوري  اي از تاریخ امکان آورم که در هیچ برهه صحبت کنم؛ اما به یاد نمی

  ».به قدرتمندي ایران، با چنین جمعیتی مهار شده یا در قفس زندانی شود

  سخنان ترامپ بسیار خطرناك بود

جمهور  آنگال مرکل در سخنانی انتقاد شدیدي به سخنرانی اخیر دونالد ترامپ، رئیس

ریکا در مجمع عمومی سازمان ملل وارد کرده و سیاست خارجی وي را بسیار خطرناك آم

جمهور آمریکا در تضعیف سازمان  صدراعظم آلمان با اشاره به اظهارات رئیس. توصیف کرد

هاي طوالنی اصالح  طبیعتاً سازمان ملل متحد کامل نیست؛ اما ما سال: ملل، گفته است

اینکه ما چیزي را نابود کنیم، پیش از اینکه چیز جدیدي را . مکنی شوراي امنیت را آرزو می

تر از آنچه  تواند نظم صلح ما را سریع توسعه دهیم، بسیار خطرناك است؛ چنین اقدامی می

  .کنیم، نابود کند تصور می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ◄ 

کشور و به ویژه کمبود و گرانی  هاي درباره مشکالت روزنامه

میلیون یورو براي  24دو نفري که حدود « :کاغذ گفت

اند، دو پرونده قضایی تشکیل شده که هنوز به  واردات گرفته

جایی نرسیده است؛ چون اصالً این افراد وجود خارجی 

این مشکالت در وزارت صنعت، « :فر افزود سلطانی» !نداشتند

کاتبه کردیم بدون مجوز ما این ما م. معدن و تجارت بود

کاغذها وارد نشود، آقاي شریعتمداري نامه نوشت که 

کنیم و مسئولیت با خودمان است و   خودمان داریم وارد می

  ».شما دخالت نکنید که این نامه موجود است

ونقل  نیا، رئیس سازمان راهداري و حمل عبدالهاشم حسن◄

هاي این سازمان  فعالیتها و  اي در تشریح آخرین برنامه جاده

با : داران و رفع مشکالت آنها گفت براي حمایت از کامیون

هزار حلقه الستیک در  13ها، حدود  توجه به آخرین پیگیري

استان هرمزگان و بندرعباس در حال توزیع است و بخشی از 

وي . شود ها توزیع می در تهران و دیگر استان  ها این الستیک

ت راهداري، نیروي انتظامی و با همکاري گش: افزود

  .اي برخورد جدي و قضایی شد دادستانی، با اخاللگران جاده

افزایش تصاعدي قیمت سکه در چهار ماه گذشته افزون ◄

هاي خانواده را زیادتر کرده،  هاي قضایی دادگاه بر آنکه پرونده

آمار زندانیان بدهکار مهریه را نیز تا حد قابل توجهی افزایش 

دلیل  مرد در کل کشور به  4181اکنون  هم .داده است

هاي زندان  ناتوانی در پرداخت مهریه همسرشان پشت میله

این در حالی است که جمعیت این بدهکاران . برند به سر می

  .است  نفر بوده 3550جاري   خانوادگی تا سوم مرداد سال

چه بسا رویکرد دوگانه «: جمهور فرانسه گفت رئیس◄

در قبال جمهوري اسالمی ایران به تحول  آمریکا و فرانسه

هاي آمریکا فشار را بر تهران افزایش  تحریم. مثبتی بینجامد

دهد و تشدید فشار بر تهران در کنار رویکرد اروپا شاید  می

امانوئل مکرون در » .بتواند به فرایند سیاسی شتاب بخشد

وظیفه من این است که چنین «: ادامه خاطرنشان کرد

  ».ه موفقیت برسدسناریویی ب

سرتیپ شرف لقمان، سخنگوي رسمی نیروهاي مسلح ◄

تا زمانی که تجاوز به یمن ادامه یابد، حمالت : یمن گفت

به : وي افزود. بالستیکی و پهپادي به دبی ادامه خواهد یافت

دهیم این کشور تا زمانی  گذاران در امارات هشدار می سرمایه

  .یستکه حمالت به یمن ادامه یابد، امن ن

دولت : رئیسه مجلس گفت امیرآبادي فراهانی، عضو هیئت◄

زودي وزراي راه،  هاي خود عمل نکند، به  اگر به وعده

شوند؛  صنعت، معدن و تجارت و نفت استیضاح و برکنار می

چرا که این وزرا به صورت مستمر دنبال اقدامات دیگري به 

  .جز خدمت به مردم هستند

  .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 

 


