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 فرزندان رمضان            روز    حرف ▼

هاي قدر به پایان رسید و ایامی نو پیش روي همه  شب

به ها را  که این روزها را روزه گرفته و شب است آنهایی

هاي قدر  بدون شک شب .اند عبادت و بندگی مشغول بوده

استغفار . توان سرآغاز سال نو معنوي مؤمنان دانست را می

اي انسان مؤمن است که حرکت در مسیر و توبه فرصتی بر

تقویت شده تداوم بخشد و با عبور از   بندگی را با اراده

  .گناهان در مسیر کمال و تعالی با همتی بلندتر گام بردارد

هاي قدر و  ر از شبهاي سیاسی نیز با گذ در عرصه

که در آن  باشیمآغازگر فضایی جدید  توان رمضان می

 .رار گیردها ق ته محور فعالیتاخالق سیاسی بیش از گذش

فریب افکار عمومی،  زنی و پراکنی، تهمت پرهیز از دروغ

پذیرش خطاهاي سیاسی، پایبندي به قانون، احترام به 

که باید  هستندهمگی اصول بنیادینی ... رقیب سیاسی و

ضرورتی که در آغاز دهه . مورد توجه احیاداران قرار گیرد

سالمی سخت به آن نیازمند پنجم انقالب اسالمی، نظام ا

رود بین امروز و دیروز  طبیعی است که انتظار می. است

سیاسیون تفاوت قائل شویم؛ وگرنه با صراحت باید گفت 

داري و سه  مان پس از بیش از بیست روز روزه هاي دست

  ! شب قرآن بر سر گرفتن تهی است

امسال سال انتخابات است و نمایندگان مجلس 

واهند شد و مردم در اسفند ماه براي دستخوش تغییر خ

گزینش نمایندگان یازدهمین مجلس پس از پیروزي 

این . هاي رأي خواهند آمد انقالب اسالمی پاي صندوق

مداري است و پایبندي به  عرصه، عرصه عملی تحقق اخالق

هاي رمضان  آن حداقل انتظاري است که از احیاداران شب

شود که  مل سیاسیونی میاین انتظار هم شا. رود انتظار می

در جایگاه نامزدهاي انتخاباتی به میدان خواهند آمد و هم 

کی را خواهند از میان نامزدها ی شود که می شامل ملتی می

  .به عنوان نماینده برگزینند

مواجهه جمهوري اسالمی و دشمنان ایران زمین به 

در این . تر شده است روزهاي سخت و حساس خود نزدیک

ایستادگی ! یت ملت ایران در گرو ایستادگی استمیان موفق

هاي  عیار اقتصادي که پیوست در برابر دشمن در جنگ تمام

. عملیات روانی آن نیز به طور حداکثري کلید خورده است

داري تقوا است و ثمره تقوا ایستادگی در برابر  برکت روزه

. شیطان و نهراسیدن از عربده استکبار جهانی است

این روزها با همه توان براي شکست مقاومت  صفتان شیطان

اند، غافل از اینکه ملتی که خود را  ملت ایران متحد شده

دانند، تسلیم تحریم و ارعاب و  می» فرزندان رمضان«

 .ها نخواهند شد خواهی زیاده

  

 

 

  
  

 پاسداشت مقاومت                                       یادمان ▼

اي را  شویم که مسئله فلسطین تحوالت پیچیده قدس نزدیک میدر حالی به روز جهانی 

از » معامله قرن«ترین آن، پیگیري طرح موسوم به  گذارد؛ تحوالتی که مهم پشت سر می

در صورت اجراي این طرح نه تنها خیانت بزرگی . سوي آمریکا و رژیم صهیونیستی است

را تحت تأثیر خود قرار خواهد بلکه کل منطقه   علیه ملت فلسطین صورت خواهد پذیرفت،

  :رسد تأمل در چند نکته در این زمینه ضروري به نظر می. داد

ـ واضح است که طرح معامله قرن تنها مربوط به فلسطین نیست؛ بلکه بنا بر شواهد و 1

این طرح را باید اولین قدم از نقشه راه جدید دولت   نظر کارشناسان مسائل راهبردي،

شود و کل منطقه را  غرب آسیا به حساب آورد که از فلسطین آغاز می آمریکا براي منطقه

  . در بر خواهد گرفت

هاي اجرایی را برداشته تا پس از مهیا شدن شرایط و مقدمات آن را  ـ آمریکا ابتدا گام2

افزایش . اعالم رسمی کند و کشورهاي منطقه را عمالً در مقابل کار انجام شده قرار دهد

هاي جوالن به رژیم  انتقال سفارت رژیم صهیونیستی به قدس و دادن بلندي  فشار بر ایران،

  .هاست صهیونیستی از جمله این گام

هاي آمریکا را در منطقه ناکام گذاشته، روحیه مقاومت و بیداري  ـ آنچه تاکنون توطئه3

هاي عربی در شش روز مقابل ارتش رژیم صهیونیستی شکست  بوده است؛ اگر روزي ارتش

ساعت به زانو  48خوردند، امروز حماس با روحیه مقاومت، رژیم صهیونیستی را در  می

هاي آمریکایی  بنابراین همچنان گزینه قطعی منطقه در مواجهه با توطئه. آورد درمی

  . است» مقاومت«

 !بازي تکراري بهبازگشت                         گزارش روز▼

طلبان و  شویم و دولت مورد حمایت اصالح تر می روز به روز به انتخابات مجلس نزدیک

طلب مجلس نیز روزها را یکی پس از دیگري براي جلب نظر مردم و  نمایندگان اصالح

طلب به خوبی  هاي اصالح از میان سطور رسانه! دهند تقویت عملکرد خود از دست می

رد دولت و تغییر رویک ناامید ازطلب  توان دریافت، فعاالن و تحلیلگران اصالح می

و چندان امیدوار نیستند که دولت تنبلی و کرختی را  هستندشان در مجلس  نمایندگان

کنار گذاشته و سرمایه اجتماعی از دست رفته آنها را زنده کند؛ از این رو بازگشت به 

هاي سیاسی را تنها راه زنده کردن بخت هر چند اندك خود براي پیروزي در انتخابات  بازي

در حالی که سعید حجاریان پیشتر گفته بود باید حضور در ! دانند سال جاري میاسفند ماه 

نماینده مستعفی » راد محمد کیانوش«انتخابات را به پایان نظارت استصوابی مشروط کنیم، 

اگر مردم با حاکمیت احساس بیگانگی داشته باشند، از «: مجلس ششم به تازگی گفته است

آید نوعی  در شرایط فعلی هم به نظر می. ناامید خواهند شدهاي رأي  حضور در پاي صندوق

. مشاهده کرد 96توان در حوادث دي ماه  هاي آن را می ناامیدي شکل گرفته است که نمونه

اي مانند تغییر نگرش شوراي نگهبان صورت نگیرد، تحقیر  پس اگر شرایط امیدوارکننده

به همین دلیل . بحران نخواهد داشتگیري آنها و ایجاد  اي جز کناره شدن مردم نتیجه

امیدوار هستیم باز هم نظام عقالنی بر تصمیمات کشور حاکم شود که تنها راه نجات کشور 

 مصطفی همچنین» .هاي قانون اساسی فعلی است پذیرش عقالنیت مبتنی بر چارچوب

به میان  خواند، سخن زاده در توئیتی تقریباً با همین مضمون از آنچه انتخاب آزاد می تاج

هاي تکراري که برخالف  ها و بازي توان با این روش اما سؤال اصلی اینجاست که آیا می! آورد

انتخابات را از مطالبات اصلی مردم منحرف کرد؟ موضوعی که مسیر قانون است، بار دیگر 

طلب در ناممکن بودن و شکست خوردن آن تردیدي  هاي اصالح خیلی بعید است چهره

  اما آیا راه و روشی دیگري هم براي آنها باقی مانده است؟ داشته باشند؛
 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 روز ابالغ هشدار امت اسالم به دشمنان و خائنان

سردار رمضان شریف با بیان اینکه روز جمعه شاهد حماسه دیگري در حمایت از آرمان 

هاي  رزمینجاي س مقاومت و انتفاضه فلسطین امروز در جاي: فلسطین خواهیم بود، گفت

اشغالی ریشه دوانیده و موجب هراس رژیم صهیونیستی و مثلث شوم آمریکا، آل سعود و 

روز قدس روز ابالغ : وي افزود. ها شده است امارات به عنوان حامیان اصلی صهیونیست

هشدار امت اسالمی به برخی کشورهاي عربی، به ویژه عربستان و امارات نسبت به برگزاري 

در بحرین است که با بازي کردن در » صلح به خاطر شکوفایی اقتصادي« نشست موسوم به

وي . زمین آمریکا و رژیم صهیونیستی، آرمان قدس و ملت فلسطین را پایمال نکنند

جمله انتقال سفارت  با برخی اقدامات دولت ترامپ از که طرح معامله قرن: خاطرنشان کرد

آمریکا به قدس و شناسایی این شهر به عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی، مخالفت با 

راي سینا بازگشت آوارگان فلسطینی و سخن گفتن از ایجاد وطن جایگزین در اردن و صح

  .تنها هدفش نابودي فلسطین است عملیاتی و رونمایی شده،

  فایده رژیم سعودي هاي بی تالش

: با اشاره به برگزاري دو نشست ضد ایرانی رژیم سعودي در مکه نوشت» المیادین«

نشینی آمریکا از سقف تهدیدات بولتون و پمپئو را مشاهده کرده  پس از آنکه عقبریاض «

خواهد بگوید در مقابله با قدرت رو به افزایش ایران تنها  ها می با برگزاري این نشستاست 

امارات،  تا آنجا که حتی .بسیار جدي استعربستان در برابر ایران خطر تنها ماندن نیست؛ 

 نشینی کرده است؛ اما موضوع ایران عقب پیمان عربستان نیز درباره همراهی با آن در هم

ترین  این تالش عربستان سعودي بنابر دالیل متعدد، فرصت موفقیت زیادي ندارد؛ مهم

برخوردار  اقداماتلی براي مقابله با این نوع آن این است که ایران از مجموعه عوام دلیل

پیمان ریاض دارد که تأثیر  هاي اسالمی هم پیمانان قدرتمندي در قلب دولت تهران هم. است

عالوه بر اینکه ایران در صدر محور مقاومتی قرار دارد که . اجتماعی و سیاسی زیادي دارند

  ».عربی و اسالمی برخوردار استهاي  دولت ها و ملت از محبوبیت مردمی زیادي در بین

  تواند ضربات مهلکی به آمریکا بزند ایران می

: گوید استاد دانشگاه جرج تاون واشنگتن و استراتژیست مشهور آمریکایی می» پل پیالر«

هرگونه برخورد نظامی . اند ـ پمپئو کامالً در زمینه مواجهه با ایران اشتباه کرده تیم بولتون«

ثبات شدن منطقه شده و  فارس و تنگه هرمز سبب بی ت متحده در خلیجبین ایران و ایاال

تأثیرات بسیاري خواهد داشت؛ از جمله اینکه حداقل یک وقفه در تجارت نفت ایجاد خواهد 

تواند صادرات نفت در  شود و می تسلط ایران بر تنگه هرمز شامل تجارت نفت هم می. کرد

این » .نفت را هم باالتر از هر زمانی ببرد خاورمیانه را دچار اغتشاش کرده و قیمت

ایاالت متحده از لحاظ نظامی قدرتمند است؛ «: کند استراتژیست مشهور آمریکایی تأکید می

تواند به وقت مناسب ضربات  هاي بسیاري براي خود دارد و می اما ایران بدون شک گزینه

  ».مهلکی را به آمریکا بزند

  دهد ه میادام خرید نفت از ایران بههند 

که پس از برگزاري » نارندرا مودي«دولت : یک منبع مطلع در دولت هند اعالم کرد

مذاکراتی را  تصمیم داردانتخابات در این کشور با قدرت بیشتري امور را در دست گرفته، 

هایی براي ادامه واردات نفت از ایران طراحی  تا قدم کندبا جمهوري اسالمی ایران آغاز 

هاي نفتی آمریکا علیه  با اشاره به تحریم نیز گر از مقامات ارشد دولت هندیکی دی. کنند

کند، ما مشتاقیم واردات نفت از ایران  دولت هند از این تحریم استقبال نمی: ایران گفت

شاید بانک پاسارگاد ایران که تأیید : این مقام هندي همچنین اعالم کرد. ادامه پیدا کند

هاي  یش شعبه در بمبئی را گرفته است، براي پرداخت هزینهبانک مرکزي هند براي گشا

  . کار گرفته شود واردات نفت به 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

در واکنش به آخرین » نیوز نامه«طلب  پایگاه اصالح ◄

شکست عارف از الریجانی براي ریاست مجلس و همچنین 

حذف مطهري به عنوان گزینه فراکسیون امید از 

عارف استاد بازي «در مطلبی با عنوان رئیسه مجلس،  هیئت

خواهی  علی مطهري قربانی زیاده«: نوشت» ـ باخت باخت

شد، حداقلش  اگر عارف براي ریاست کاندیدا نمی. عارف شد

رئیسی  این بود که همچون سه سال گذشته دو کرسی نایب

در واقع عارف گذشته . ماند براي فراکسیون امید محفوظ می

 » .ـ باخت شد نکرد و وارد بازي باخترا چراغ راه آینده 

، جنگ تجاري چین و »بلومبرگ«هاي  بینی طبق پیش ◄

میلیارد دالر به تولید ناخالص جهانی آسیب  600آمریکا 

اند  بینی کرده بسیاري از تحلیلگران پیش. کند وارد می

بازارهاي جهانی به جنگ اقتصادي آمریکا و چین بسیار 

 10شود این جنگ تا  بینی می حساس هستند و پیش

هاي بازارهاي جهانی تأثیرگذار  ها و دارایی درصد در سرمایه

باشد؛ چرا که این جنگ تجاري روي میزان مصرف کاالها و 

درصد  6/0تواند تا  ها تأثیر جدي دارد و می گذاري سرمایه

  .در کاهش تولید ناخالص جهانی تأثیرگذار باشد

نده مردم محالت نمای» االسالم علیرضا سلیمی حجت« ◄

در مجلس با اشاره به اظهارات اخیر روحانی مبنی بر 

جمهور در وضعیت  درخواست افزایش اختیارات رئیس

اظهارات درباره کم بودن اختیاراتش : کنونی کشور، گفت

منظور فرار از پاسخگویی از عملکردش بیان   در کشور به

ر جمهور باید توضیح دهد؛ اگ رئیس: وي افزود. شده است

اختیار الزم را نداشته، چرا وعده حل مشکالت کشور را در 

  روز داده است؟ 100

میلیون حساب بانکی  403با بیان اینکه » احمد توکلی« ◄

هاي  درصد مبلغ سپرده 52: در کشور وجود دارد، عنوان کرد

دهم درصد مشتریان است و  4بانکی کشور تنها در اختیار 

درصد  3تنها در اختیار  هاي حقوقی درصد مبلغ سپرده 96

ر، مایه خجالت با این اعداد و ارقام فاجعه. گذاران است سپرده

  .دهنده فقر جامعه است و شرمندگی و نشان

  »معاریو«تحلیلگر روزنامه صهیونیستی » یوسی ملمان« ◄

این رژیم قانونی مبنی بر ممنوعیت : در گزارشی اعالم کرد

متخاصم دارد؛ اما فروش و خرید سالح با کشورهاي عربی 

اکنون شرایط تغییر کرده است و اسرائیل به اردن، مصر، 

سعودي، منطقه کردستان در عراق، امارات متحده عربی، 

  .فروشد بحرین و چند کشور دیگر سالح می

وزیر راه و شهرسازي از حمایت وزارتخانه متبوعش با  ◄

طرح مالیات بر عایدي سرمایه خبر داده و سازمان امور 

برخی . لیاتی هم در حال بررسی این قانون استما

کارشناسان که معتقدند باید معامالت سوداگرانه از بازار 

مسکن حذف شود، با این طرح موافقند، اما بعضی دیگر آن 

  .دانند را براي شرایط رکودي، مناسب نمی
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