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 !رود روباه به کمک شیطان می      روز    حرف ▼

شکست آمریکا در طراحی سناریوي ترور ناجوانمردانه سردار 

که باعث اتحاد بیشتر دو ملت ایران و عراق شد، کاخ سفید  ها دل

همچنین سیلی محکم سپاه به ایاالت . را به شدت آشفته کرد

ت، ابهت االسد تجلی یاف متحده که در پایگاه پیشرفته عین

نکته قابل توجه این . پوشالی آمریکا را براي همیشه از بین برد

اند،  ها دچار شکست و سردرگمی شده است که هرگاه آمریکایی

در . ها آمده است انگلیس خبیث بالفاصله به کمک آمریکایی

جریان سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکا، این دولت انگلیس بود که 

جمهوري اسالمی ایران، سعی داشت با توقیف غیرقانونی کشتی 

افکار عمومی را از شکست آمریکا به سمت محدودسازي ایران در 

حوزه دریایی تغییر دهد؛ البته با برخورد قاطع نیروي دریایی 

تر از  سپاه و توقیف کشتی متخلف روباه پیر، شکست سنگین

حمله موشکی سپاه به (در قضیه اخیر . آمریکا عاید انگلیس شد

نیز انگلیس به کمک آمریکا شتافته است تا ) ه آمریکاییپایگا

بتواند افکار عمومی جهان را از شکست هیمنه ایاالت متحده 

اي که در اختیار دارد،  ها را با پشتوانه رسانه منحرف کند و نگاه

در وضعیت فعلی آنچه . به سمت موضوعات دیگر سوق دهد

سازي داخلی  منانگلیس استعمارگر در حال طراحی آن است، ناا

اندازي و شرکت سفیر انگلیس در  راه. کشورهاي منطقه است

تظاهرات غیر قانونی و هنجارشکنانه در مقابل دانشگاه امیرکبیر، 

همچون عراق و  سازي آن در کشورهایی بود بر پیاده شروعی

لبنان که در چند هفته اخیر به آرامش و وحدت داخلی رسیده 

ته عراق که با بستن مسیرهاي تظاهرات دو روز گذش. بودند

ارتباطی و پرتردد در شهرهاي مختلف این کشور تداوم یافت، 

دقیقاً نقشه انگلیس است که از طریق سفارت آمریکا در حال 

حال که قرار است تظاهرات میلیونی علیه اشغالگري . اجراست

تواند سیاست  سازي می آمریکا در عراق برگزار شود، کشته

از . الشعاع قرار دادن این موضوع باشد در تحت انگلیس و آمریکا

هاي مقاومت به ویژه حشدالشعبی باید نسبت به این  این رو گروه

موضوع بسیار حساس باشند و اجازه جوالن عوامل داخلی 

رغم آنکه  در داخل کشورمان نیز علی. استعمارگران را ندهند

د، فضاحت سفیر انگلیس، ضربه حیثیتی بر این کشور وارد کر

هاي دیگر آنها در برهم زدن امنیت عمومی  ولی نباید از توطئه

هاي  جمهوري اسالمی ایران، عراق و سایر گروه. جامعه غافل شد

شان در پایان دادن به اشغالگري آمریکا در  مقاومت که عزم

منطقه جدي است، ممکن است هر روز با نقشه، توطئه و 

مواجه شوند که  ها سیاست فریبکارانه جدیدي از سوي غربی

  .طلبد هوشیاري همگان را می

  

 

 

 

 

 !معناي یک رفتار                                  روز گزارش ▼

هاي نظارت استانی شوراي نگهبان و آغاز  ها از سوي هیئت با اعالم نتایج اولیه رد صالحیت

هاي سیاسی و  زمان اعتراض به  آراي صادرشده درباره صالحیت نامزدها، بسیاري از چهره

هاي جریان اصالحات پیش و بیش از آنکه در مسیر قانون اعتراض خود را ثبت کنند، تا  رسانه

اگر در احراز صالحیت آنها اشتباهی رخ داده است آن را اصالح کنند، ترجیح دادند از این 

در این گزارش قرار نیست در دفاع از آراي صادره . اي درست کنند مسئله جنجال رسانه

ها دفاع شود، اما این  هاي استانی شوراي نگهبانی نظري مطرح یا از عدم احراز صالحیت یئته

پرسش وجود دارد، چرا بخشی از این افراد که صالحیت آنها احراز نشده است، قصد دارند با 

شوراي نگهبان را تحت فشار قرار ... اي یا تهدیدهایی مانند تحریم انتخابات و هیاهوهاي رسانه

هاي روشنی براي رسیدگی به شکایات در شوراي نگهبان وجود  ؟ در حالی که مکانیسمدهند

وگو و دیدار با معترضان  ها، شوراي نگهبان از حضور، گفت دارد و حتی فراتر از این مکانیسم

اي با اظهارات  هاي رسانه ورود به یک فضاي تند اعتراضی و ایجاد موج. استقبال کرده است

تواند داشته باشد؟ عالوه بر این، در این باره دو نکته دیگر  معنایی میعجیب و غریب چه 

کنندگان دست زده است و  نام وجود دارد؛ اول اینکه شوراي نگهبان به بررسی صالحیت ثبت

ها بافت جریانی به سمت یک طیف رفته است نه به دلیل نگاه سیاسی یا  اگر در بعضی حوزه

ها و فعاالن سیاسی جریان اصالحات  نام چهره لیل عدم ثبتجناحی شوراي نگهبان، بلکه به د

هاي  ها و رسانه ها با اعتراض تند بسیاري از چهره نام است؛ موضوعی که در همان زمان ثبت

رو شد و حتی روزنامه سازندگی یک شماره خود را در اعتراض به این رویکرد  طلب روبه اصالح

رسد اصالح قانون و ایجاد شفافیت  ینکه به نظر مینکته دوم ا. بدون تیتر یک به چاپ رساند

ها براي افکار عمومی امري حیاتی است که در آینده  سازي دالیل رد صالحیت بیشتر و روشن

  .ها فاقد صالحیت نمایندگی ملت بگیرد سواري را از بسیاري چهره تواند اجازه موج می

 بینی نیست ل پیشقاب 1400 حضور الریجانی در انتخاباتاخبار ویژه       ▼

: گفت 1400 جمهوري در انتخابات ریاست» علی الریجانی«درباره حضور » محمدرضا باهنر«

بینی باشد؛ چون معموالً افرادي که در  تواند از امروز قابل پیش به نظرم این حرف نمی«

شوند؛  جمهوري قصد شرکت دارند، دو الی سه ماه قبل از انتخابات ظاهر می انتخابات ریاست

شود  کنم، دلیل نمی وگرنه من هم در این دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمی شرکت نمی

وقتی شش ماه قبل از . جمهوري باشد که این کار من به منزله شرکت در انتخابات ریاست

جمهوري به سراغ آقاي خاتمی رفتند، قبول نکرد، ولی دو ماه قبل از  انتخابات ریاست

  ».به حضور در انتخابات گرفتندانتخابات ناگهانی تصمیم 

به فرض : به جان کري گفتم«: وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس شوراي اسالمی گفت ◄

براي همین است : که شما فردو را خراب کنید، آنگاه چه پاسخی براي ملت دارید؟ کري گفت

دم ایران دشمن در مقابل مر«: ظریف ادامه داد» .خواهیم با شما وارد جنگ شویم که نمی

هاي خود برنامه نابودي فردو را کشیدند، اما پشت  ها در تحلیل کند، آمریکایی احساس ضعف می

  ».ایستند تر در برابر ما می آن نوشتند اگر ما فردو را خراب کنیم این مردم متحدتر و منسجم

جمهور  رئیس» والدیمیر پوتین«وزیر انگلیس در دیدار با  نخست» بوریس جانسون« ◄

» زداي اقدامات ثبات«مادامی که مسکو به «: سیه در حاشیه کنفرانس صلح لیبی مدعی شدرو

ـ لندن از  رابطه مسکو» .سازي رابطه دو کشور میسر نخواهد شد خود پایان نداده است عادي

جاسوس دوجانبه، در انگلیس مسموم شد، به سردي » سرگئی اسکریپال«سال گذشته که 

  .را، لندن انگشت اتهام را به سوي روسیه نشانه رفته استدر این ماج. است گراییده

 



   
  

  اخبار ▼

 !کند ارگان دولت هنوز دشمن را بزك می

اهداف تحریم از منظر «: نوشت» پیدا و پنهان تحریم«روزنامه ایران در مطلبی با عنوان 

کرد قطعاً  یجمهوري در آمریکا متفاوت است؛ یعنی اهدافی که اوباما از تحریم دنبال م رؤساي

خواهد در  ترامپ اعالم کرده که می«: ارگان دولت در ادامه نوشت. با ترامپ متفاوت است

ایران اغتشاش و آشوب به پا کند و عالقه به فروپاشی نظام نشان داده است؛ در حالی که 

، در نتیجه ابتدا جامعه اي خود به دنبال راهی براي توافق با ایران بود اوباما با سیاست مرحله

اما ترامپ برعکس دیگران را اقناع نکرد و یک . جهانی را اقناع و سپس براي مذاکره اقدام کرد

متأسفانه ارگان » .تر است توان گفت کار اوباما پخته پس می. طرفه از برجام خارج شد

ین در حالی ، امشغول شدهها  اي دولت در اقدامی مسبوق به سابقه به بزك دموکرات رسانه

به نظر بنده حتی «: طلب چندي پیش نوشته بود از فعاالن اصالح» عباس عبدي«است که 

شد، باز هم در اجراي برجام دچار مشکل و  آمد و کلینتون انتخاب می اگر ترامپ هم نمی

  ».شدیم حتی مشکالت بدتري می

  اي است اظهارات نماینده آمریکا خالف معاهده عدم اشاعه هسته

نماینده ویژه آمریکا در امور » برایان هوك«اي از ادعاهاي  خارجه روسیه با انتشار بیانیهوزارت 

کند، به شدت  سازي منع می هاي غنی ملل که ایران را از فعالیت ایران درباره معیارهاي سازمان 

باعث تأسف است چنین «: در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است. انتقاد کرد

اي تبدیل  در سخنان هوك به نوعی به رویکرد آمریکا درباره عدم انتشار هسته اي سازي اسطوره

افسوس که پیچاندن آشکار حقایق شناخته شده، به کار معمول نماینده یکی از . شده است

اي  هاي جهان تبدیل شده است و چنین اختیاراتی را درباره عدم اشاعه هسته ترین قدرت بزرگ

ها براي معرفی کردن رویکرهاي ملی  ما تالش«: ین بیانیه آمده استدر ادامه ا» .کند ادعا می

المللی، به ویژه تحت نام سازمان ملل، را رد  هایش به عنوان معیارهاي بین آمریکا و نیازمندي

  » .کنیم و هیچ کسی به آمریکا این اختیار را نداده است که چنین اقدامی کند می

  تر کرده است و ناامنتر  تر، ضعیف ترامپ آمریکا را منزوي

هایی که  سناتور دموکرات ایالت کانکتیکت در چندین پیام توئیتري به فاجعه» کریس مورفی«

ترامپ در طول سه سال حضور خود در کاخ سفید در عرصه سیاست خارجی به همراه داشته، 

در سومین سالگرد مراسم «: هاي توئیتري نوشته است وي در این پیام. اشاره کرده است

تحلیف ترامپ، زمان آن فرا رسیده است به سه سال فاجعه سیاست خارجی دولت وي 

. تر کرده است تر و ناامن ترامپ در هر گوشه از جهان آمریکا را منزوي، ضعیف. بنگریم

مورفی » .جمهور بعدي کارهاي زیادي براي برطرف کردن این مشکالت خواهد داشت رئیس

و باعث شد  شدافزایش تنش  موجببه طور کورکورانه  ترامپ درباره ایران«: افزوده است

اي خود را مجدداً از سر بگیرد و باعث تقویت حضور ایران در عراق، سوریه  ایران برنامه هسته

  ».و یمن شد و آمریکا را در آستانه یک جنگ قرار داد

  سازي یک جریان خاص براي مذاکره با آمریکا زمینه

توان در دنیاي امروز منزوي بود و این موضوع را همه  نمی« :روزنامه آرمان در مطلبی نوشت

قاعدتاً باید ارتباطات سازنده با دیگر کشورها وجود داشته باشد تا . اند کشورها تجربه کرده

فرض کنیم تالش ما این باشد که همه چیز را خودمان تولید و مصرف . چرخ اقتصاد بچرخد

وکار قرار است چنین اتفاقی بیفتد؟ با توجه به  کنیم، اما پرسش این است که با کدام کسب

اند یا نیروهاي کار خود را تعدیل یا  هاي ما امروز تعطیل شده اینکه تعداد زیادي از کارخانه

تالش . توان گفت رؤیاست اند، رسیدن به خودکفایی کار بسیار دشواري است و می اخراج کرده

توان  کارآمد نشان دادن اقتصاد مقاومتی را میطلب براي نا هاي اصالح ها و رسانه عجیب چهره

  .سازي براي مذاکره با آمریکا دانست مقدمه

  

  

  کوتاه اخبار ▼

که دولت تقدیم  1399بر اساس الیحه بودجه سال  ◄

مجموع مالیات بر فروش سیگار معادل  مجلس کرده است،

این . بینی شده است میلیون تومان پیش 712میلیارد و  808

 631این رقم  1398که در قانون بودجه سال  در حالی است

میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که  313میلیارد و 

. درصدي این مالیات است 28حاکی از افزایش حدود 

همچنین در بودجه سال آینده، مالیات بر مصرف سیگار 

بینی شده  میلیون تومان پیش 450میلیارد و  2001معادل 

یلیاردي در قانون بودجه سال م 1500که نسبت به رقم 

 .درصد افزایش داشته است 4/33جاري حدود 

تجارت خارجی ایران با تمامی «: وزیر اقتصاد گفت ◄

 3ها در ده ماه امسال نسبت به مدت مشابه خود  محدودیت

درصد تغییر داشته و صادرات و واردات غیر نفتی از نظر وزنی 

فرهاد » .ی استدرصد منف 3درصد رشد و از نظر ارزشی  20

ارزش منفی به این دلیل است که «: دژپسند افزود

هاي  صادرکنندگان اعتقاد داشتند ارزشی که براي کاال

صادراتی تعیین شده است، باالست که با در نظر گرفتن 

 30هاي آنان قیمت پایه نسبت به سال گذشته را  صحبت

  ».درصد کاهش دادیم

قانون  گهبانسخنگوي شوراي ن» عباسعلی کدخدایی« ◄

هر روز «: در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت اساسی

تعدادي از نمایندگانی که صالحیت آنان تأیید نشده با 

مدارك و دالیل براي . کنند اعضاي شوراي نگهبان مالقات می

اگرچه . گردد آنان تبیین شده و توضیحات آنها استماع می

یکن دفاع رئیس مجلس از همکاران قابل درك است، ل

مناسب بود نمایندگان نیز مستندات را به رئیس مجلس ارائه 

 ».کردند می

بر  1398میانگین قیمت مسکن شهر تهران در آذر ماه  ◄

هزار تومان  530میلیون و  13اساس اعالم بانک مرکزي به 

درصد و ماه  5/8در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل 

همچنین . افته استدرصد افزایش ی 6/41مشابه سال قبل 

فقره  9537تعداد معامالت مسکن شهر تهران در آذر ماه 

بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 

  .دهد درصد رشد نشان می 40درصد و  135ترتیب 

وزیر صمت در نشست با تولیدکنندگان » رضا رحمانی« ◄

ان از صنعت پوشاك، با اشاره به این که رشد این صنعت نش

رونق تولید پوشاك در کشور دارد با بیان اینکه قاچاق 

 600هاي گذشته رقمی معادل دو میلیارد و  پوشاك در سال

اکنون این رقم به یک  هم«: میلیون دالر بوده است، افزود

میلیون دالر رسیده است که البته ما در مورد  800میلیارد و 

 ».مبارزه با قاچاق بسیار جدي هستیم

  .دنبال کنند و ایتا سروش هاي رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


