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 !شلیک به هژمون؟          روز    حرف ▼

شنبه تاکنون در صدر اخبار  خبر مهمی که از روز پنج

المللی قرار گرفته، هدف قرار گرفتن پهپاد  هاي بین رسانه

 خبري. استآمریکا در منطقه کوه مبارك استان هرمزگان 

درصد افزایش یافته و این  3قیمت نفت  آنهمزمان با  که

مه دارد؛ اما آثار این رویداد مهم تنها به این روند صعودي ادا

هاي متعدد و فراوانی داشته  بخش محدود نشده و بازتاب

هاي این رخداد در  به طور طبیعی بیشترین بازتاب. است

ها و اختالفات داخلی آشکار  آمریکا به شکل افزایش شکاف

شده است؛ یک کارشناس آمریکایی این واقعه را از بعد 

این هواپیما در « :کند گونه توصیف می یران اینقدرت فنی ا

کند، بنابراین این واقعیت که  ارتفاع بسیار باال پرواز می

دهنده  ها توانستند آن را سرنگون کنند نشان ایرانی

   ».هاي قابل توجه آنها است توانمندي

جمهوري  نامزد دموکرات انتخابات ریاست» جو بایدن«

ل جمهور آمریکا در قبا رئیسآمریکا سیاست دونالد ترامپ، 

  .بار توصیف کرد ایران را فاجعه

نماینده سنا، سیاست ضد ایرانی ترامپ را  »الیزابت وارن«

ترامپ این بحران را دونالد «به باد انتقاد گرفت و مدعی شد 

اش فقط   توئیتري  مالحظه باال آورد و سیاست خارجی بی

زدایی کنیم و  ما نیاز داریم تنش. است  وضع را بدتر کرده

کابینه ما را به یک جنگ طلبان این  اجازه ندهیم جنگ

  ».بکشانند

حل «سناتور ایالت ورمونت خواستار » برنی سندرز« 

شده و در عین حال » بحران با ایران از طریق دیپلماتیک

گفته است آمریکا باید ایران و عربستان را به سر میز 

  .مذاکره بیاورد

این اولین پهپاد آمریکایی نیست اما واقعیت آن است که 

چند سال پیش هم  و گیرد ه در خاك ایران هدف قرار میک

تفنگداران آمریکایی به دلیل تجاوز به حریم دریایی ایران 

دهد نیروهاي مسلح  واقعیتی که نشان می .دستگیر شدند

کشورمان با چشمانی تیزبین و همیشه بیدار از تمامیت 

کنند و در برابر هر  سداري میارضی و امنیت ملی کشور پا

متجاوزي به حریم سرزمینی ایران از زمین، هوا و دریا پاسخ 

بنابراین از نگاه ایرانیان . دهند کننده می کوبنده و پشیمان

 ازتر  ها مهم آمریکایی اما براي ،آمده تازگی ندارد موضوع پیش

شان  راهبرد استکباري شلیک به ،شان شلیک به هواپیماي

وسط ران و هژمونی این کشور در منطقه و جهان علیه ای

ي علیه گیري آمریکا و به راه انداختن جنگ اقتصاد معرکه

 .جمهوري اسالمی ایران است

  

 

 

  
  

  

 انتظار مردم از دستگاه دیپلماسی                  روز گزارش ▼

امنیت یک پهپاد آمریکایی وارد حریم سرزمینی ایران اسالمی شد؛ مرزبانان و حافظان 

این ! کشور بر اساس وظیفه ذاتی خود، پرنده متجاوز را در همان لحظات اول سرنگون کردند

نشانده در منطقه  فارس و سران دست اتفاق، شاید براي کشورهاي بند انگشتی حاشیه خلیج

طور که سران کاخ سفید را به دلیل به خطر افتادن پز  یک اتفاق غیر قابل تصور باشد؛ همان

ها  ها و چینی شاید روس! شان دستپاچه کرده است شان و ادعاي ابر قدرت بودن امیقدرت نظ

ها با دیده حیرت به ماجرا نگاه  شان آب شده باشد از تحقیر آمریکا و اروپایی قند توي دل

اما براي ملت ! ها ربوده است تردید خواب را از چشمان صهیونیست طور که بی همان! کنند

مسلح جمهوري اسالمی، براي پاسداران حریم نظام اسالمی یک اتفاق  ایران، براي نیروهاي

! مرگ و نابودي سرنوشت محتوم هر متجاوز به پهنه پهناور ایران است! طبیعی و عادي است

هاي جاسوسی  فارس، خواه پرنده هاي نیلگون خلیج خواه ملوانان چشم آبی باشند بر روي آب

  !اه پیاده نظام دیکتاتور کشور همسایهآمریکا در آسمان تاریک نیمه شب و خو

رسد مورد غفلت واقع شده و کمتر  اما در این میان یک موضوع وجود دارد که به نظر می

پهپاد جاسوسی ! به آن توجه شده است و آن مبدأ حرکت این پرنده جاسوسی متجاوز است

در امارات متحده » الظفره«خرداد از پایگاه هوایی  30دقیقه بامداد  14در » هاوك  گلوبال«

بر اساس این، هرگز نباید نقش امارات را در این تجاوز به حریم هوایی ! عربی برخاسته است

گونه که سفیر سوئیس به  رود همان از دستگاه دیپلماسی انتظار می. کشورمان نادیده بگیریم

دار عنوان حافظ منافع آمریکا براي اعتراض رسمی به این تجاوز احضار شده است، کار

امارات در تهران نیز احضار و مراتب اعتراض ایران به این کشور اعالم شود تا امارات و دیگر 

هاي آمریکایی بدانند هرگونه استفاده از خاك این کشورها براي  کشورهاي میزبان پایگاه

اقدام علیه ایران به مثابه همراهی و همکاري با متجاوز بوده و عواقب احتمالی آن برعهده 

  .آنها خواهد بود خود

 !تعجب تجار سوریه از حضور نداشتن ایران           اخبار ویژه      ▼

رئیس کمیته مشترك اقتصادي ایران و سوریه با بیان اینکه یکی از » کیوان کاشفی«

نامه تجارت آزاد بین دو کشور  مابین، امضا و اجرایی شدن موافقت نقاط قوت تجاري فی

دلیل وضعیت جنگی در سوریه، مشکل نقل و انتقال پول و  متأسفانه به: است، گفت

در : وي افزود. ایم نکردهبرداري مناسبی از این فرصت  ونقل کاال بهره مشکالت حمل

هاي انجام گرفته با تجار و فعاالن اقتصادي سوریه، با اظهار تأسف و تعجب آنها براي  مالقات

با وجود روابط دیرینه سیاسی بین دو هاي ایرانی در بازار سوریه  حضور نداشتن شرکت

هاي  شویم، در حالی که فرصت کشور و تقدیم شهداي عزیز ایرانی در سوریه مواجه می

  .اقتصادي سوریه در اختیار کشورهایی همانند ترکیه، اردن و عربستان قرار گرفته است

  افشاي جزئیات جدید از قتل خاشقجی           

وگوي اعضاي تیم ترور جمال خاشقجی،  دي از گفتسازمان ملل متحد جزئیات جدی

نگار منتقد سعودي را منتشر کرده که میان اعضاي تیم ترور و تقطیع جنازه ردوبدل  روزنامه

افسر سرویس اطالعاتی عربستان و » ماهر مطرب«وگوها،  در بخشی از این گفت. شده است

انونی در وزارت کشور که پزشکی ق» صالح الطبیقی«سلمان، از  مشاور ارشد محمدبن

» توان تنه یک انسان را در داخل چمدان قرار داد؟ آیا می«کند که  عربستان بوده، سؤال می

کند  او ابراز امیدواري می. نه، چرا که تنه انسان بسیار سنگین است: دهد الطبیقی پاسخ می

هاي مختلف تنه  شگوید باید بخ تر انجام دهد و می شکلی ساده  که بتواند این مأموریت را به

  !تکه شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد نیز تکه
 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 نشینی آشکار وزیر خارجه رژیم سعودي عقب

وزیر خارجه عربستان که تا پیش از سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته و متجاوز آمریکایی به 

نشینی  گفت، در عقب مرزهاي ایران از آمادگی این کشور براي رویارویی نظامی سخن می

الجبیر در ادامه با طرح این ادعاي  عادل. عربستان خواهان جنگ با ایران نیست: آشکار گفت

ادله کافی : بر دنیا تأثیرگذار است، مدعی شد پوچ که حمالت ایران به مسیر دریانوردي

به  المللی مصمم هاست و جامعه بین کش وجود دارد که ایران در وراي حمالت اخیر به نفت

خواهیم رفتار  از ایران می: افزوده است سپس وي! مقابله با رفتارهاي خصمانه تهران است

گفتنی است، عادل الجبیر در حالی . خصمانه خود و حمایت از تروریسم را متوقف کند

فارس و دریاي عمان  ایران در حوادث اخیر در خلیج جمهوري اسالمی مدعی دست داشتن

شده که اعضاي شوراي امنیت سازمان ملل از جمله چین و روسیه، کشورهاي اروپایی و 

ها وجود هرگونه سند دال بر نقش ایران در  کش حتی ژاپن به عنوان مالک یکی از این نفت

  ! اند این انفجارها را رد کرده

  ق یک رؤیاي پوچتهدیدهاي توخالی براي تحق

جمهور آمریکا به رهبران ایران پیام داده است که مخالف  رئیس: خبرگزاري رویترز نوشت

هاي مختلف با مقامات  بروز جنگ با جمهوري اسالمی است و تمایل دارد درباره موضوع

ترامپ از طریق عمان به مقامات ایرانی : این خبرگزاري انگلیسی افزود. وگو کند ایران گفت

او مهلتی داده است تا . خواهد مذاکره کند ه حمله آمریکا به ایران حتمی است؛ اما او میگفت

اند ایران  ها پاسخ او را بدهند؛ اما مقامات ایرانی فوراً جواب ترامپ را داده و گفته ایرانی

رویترز . مخالف مذاکره است؛ با این حال پیام او را به شخص رهبري خواهند رساند

ل از مقامات ایرانی نوشته است آنها به ترامپ درباره هرگونه حمله به همچنین به نق

وزیر  رسد ترامپ پس از دست خالی برگشتن نخست به نظر می. اند کشورشان هشدار داده

هاي  زمینه کند با چنین تهدیدهاي توخالی ژاپن و وزیر خارجه آلمان از تهران تالش می

  .را فراهم کند 2020ه مبارزات انتخاباتی یاي مذاکره با ایران در آستانرؤ تعبیر

  !باید شروط اروپا را بپذیریم

انگلیس، ( E4اعضاي گروه در گزارشی فاش کرده بود، » الوسطا الشرق«در حالی که 

 در نشست امنیتی مونیخ و در دیدار با محمدجواد ظریف، سه شرط) فرانسه، آلمان، ایتالیا

توقف مبارزه (شاري ایران به کشورهاي منطقه توقف توان موشکی ایران، توقف کمک مست

) رژیم غاصب(سمیت شناختن و به ر) ـ تروریستی در منطقه هاي تکفیري با گروهک

طلب  به تازگی روزنامه اصالح اند، مطرح کردهرا براي ادامه همکاري با ایران  اسرائیل

به » اي و داخلی لزوم تغییرات اساسی در سیاست منطقه«در یادداشتی با عنوان » آرمان«

اگر ایران این سه شرط را رعایت «: در عباراتی عجیب نوشته است» علی بیگدلی«قلم 

رود و هیچ  دهیم و برجام از بین می شود و اروپا را از دست می نکند، اینستکس اجرایی نمی

  » !کند ماند و اروپا، ایران را تحریم می روزنه امیدي نیز باقی نمی

  د خودرودرصدي تولی 9/41افت 

دستگاه خودروي  400هزار و  121بر اساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

درصدي تولید در  9/41سواري در فروردین و اردیبهشت ماه امسال تولید شده که افت 

دهد؛ به نحوي که در دو ماه نخست سال  مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را نشان می

هاي کشور تولید  اه انواع خودروي سواري در خودروسازيدستگ 800هزار و  208گذشته، 

در مدت یاد شده هشت هزار دستگاه وانت در کشور تولید شد که در مقایسه با . ه بودشد

درصدي را نشان  7/19افت ) دستگاه وانت 900هزار و  9تولید ( 97مدت مشابه سال 

 6/26اکتور در کشور با رشد همچنین در فروردین و اردیبهشت ماه امسال تولید تر. دهد می

  .دستگاه رسید 643درصدي در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به دو هزار و 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

: معاون برق و انرژي وزیر نیرو گفت» همایون حائري« ◄

کوین با سوخت  استخراج رمز ارزها از جمله استخراج بیت

اق انرژي اي و با هزینه صنعت برق نوعی قاچ فسیلی یارانه

هاي برق که به صورت غیرمجاز  الکتریکی است و انشعاب

کنندگان ارز مجازي، ماینرها قرار گرفته  در اختیار استخراج

گفتنی . در راستاي حفظ پایداري شبکه قطع خواهد شد

هزار کیلووات  72کوین حدود  است، استخراج هر بیت

کند و اگر اقدام مؤثري در زمینه  ساعت برق مصرف می

صرف این مراکز صورت نگیرد، این امر به شدت براي م

 .ساز خواهد شد صنعت برق مشکل

ضمن رد شایعات مطرح شده درباره ارز » علی ربیعی« ◄

هاي  زنی این روزها برخی گمانه: تومانی گفت 4200

دلیل  تواند به جاي آرامش در بازار، التهاب بی اقتصادي، می

کارشناسی و  ،به تحلیلوي با تأکید بر اینکه . ایجاد کند

رایزنی اقتصادي مستمر نیاز داریم؛ ولی اینها همه با 

گذاري و تصمیم اقتصادي متفاوت است، تأکید  سیاست

 تومانی 4200سیاست تأمین کاالهاي اساسی با ارز : کرد

 .خواهد داشتادامه  1398در سال 

الملل از دانشگاه  دکتراي روابط بین» اولریک فرانک« ◄

وگو  و متخصص کاربردهاي نظامی پهپادها در گفتآکسفورد 

هاوك با نام  با تأکید بر اینکه پهپاد گلوبال» رادیو فردا«با 

ترین پهپاد  شود و پیشرفته جاروبرقی اطالعات شناخته می

سرنگونی این پهپاد با پدافند هوافضاي : آمریکایی است، گفت

قرار  امکان هدف که تصور این بود زیراسپاه دردناك است، 

دادن آن وجود ندارد؛ اما این اتفاق افتاد و موجب شد آمریکا 

 .وجهه خود را از دست بدهد

بازارهاي بورس عربستان و سهام صنایع پایه این کشور  ◄

پس از ساقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی بر فراز تنگه هرمز 

توان  تقریباً می. به دست سپاه با کاهش جدي ارزش مواجه شد

هاي بانکی این کشور با کاهش شدید مواجه  مه سهامگفت، ه

ترین  ارزش سهام بانک بازرگانی ملی که بزرگ چنانکه .شدند

 . درصد کاهش یافت 2شود،  بانک عربستان محسوب می

پهپاد گلوبال : نوشت» اسپوتنیک«خبرگزاري روسی  ◄

هاوك آمریکا در حالی به دست ایران سرنگون شد که 

نه قابل ردیابی و نه قابل سرنگونی معرفی ها آن را  آمریکایی

  اي سري ها موشک فوق افسانه کرده بودند، با این حال ایرانی

ها  هاي آمریکایی این پهپاد، افسانه شکاردر اختیار دارند که با 

 .دادندباد  بررا 

جمهور روسیه در سخنانی  رئیس» والدیمیر پوتین« ◄

داتش در توافق طور کامل به تعه  ایران به: تصریح کرد

ها علیه ایران  پایبند بوده است؛ لذا تحریم) برجام(اي  هسته

آژانس در آخرین گزارش  :وي افزود .پایه و اساس هستند بی

خود، براي پانزدهمین بار پایبندي ایران به تعهداتش در 

  .برجام را تأیید کرده است

 
  .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

 


