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 !درخشش مجدد رویکرد مقاومت  روز    حرف ▼

به وقت ایران، قاضی دیوان ) مرداد 24(شنبه غروب پنج

الطارق با بیان اینکه درخواست آمریکا براي توقیف  عالی جبل

کشتی به دست دادگاه نرسیده، اعالم کرد مجوز آزادي 

همچنین خبرگزاري . را صادر کرده است 1ـ کشتی گریس

آزاد  1ـ خدمه هندي کشتی گریس 24 هند اعالم کرد،

 1ـ کش گریس هر چند مطابق با آخرین اخبار، نفت .اند شده

 تغییر نام داده و پرچم جمهوري» آدریان دریا«هم اکنون به 

به ها  آمریکایی امااست،  اسالمی را بر فراز خود نصب کرده

در هر حال، این خبر . هستند این کشتیتوقیف  دنبال

هاي متفاوتی را در سطح جهان  گون و تحلیلهاي گونا واکنش

  .در پی داشته است

ایران براي تالفی «: نوشت »گاردین«روزنامه در این زمینه 

فارس آن هم جلوي  کش انگلیسی را در خلیج یک نفت

این حرکت، . چشمان نیروي دریایی سلطنتی توقیف کرد

در [ الطارق رغم ادعاهاي بریتانیا درباره اقدام مستقل جبل علی

هاي تجاري بریتانیایی در  باعث شد کشتی] 1ـ توقیف گریس

در پایان این یادداشت با » .نظر برسند پذیر به  منطقه آسیب

کش حامل  هاي آمریکا براي توقف آزادي نفت اشاره به تالش

در هر صورت، «: نفت ایران و مصادره آن، تأکید شده است

دي آمریکا و ایران نمایی اقتصا بریتانیا بیش از پیش در قدرت

مجدداً توقیف شود، بحران  1ـ کشیده شده و اگر گریس

  ».یابد ها پایان نمی ها به این زودي کش نفت

گر سرشناس جهان عرب نیز  تحلیل» عبدالباري عطوان«

کش ایرانی با تحریک  توقیف نفت«: نوشت» الیوم رأي«در 

اشتباه  کننده، آمیز و غیر قانع دولت ترامپ و به دالیل تحریک

بزرگ دولت انگلیس بود که این اشتباه خود را در ارزیابی 

کرد  نادرست از واکنش ایران نشان داد؛ زیرا لندن فکر می

مسئوالن ایرانی با التماس خواهند آمد و طلب عذر و بخشش 

به نوشته این تحلیلگر عرب، مسئوالن انگلیس دو . خواهند کرد

دستورات آمریکا تن دادند و یک بار وقتی به . بار اشتباه کردند

کش را توقیف کردند و بار دوم وقتی این اشتباه را اصالح  نفت

  .هاي ایران را به اندازه کافی جدي نگرفتند نکردند و تهدید

ها، واقعیت ماندگار و تاریخی این  اما جداي از این تحلیل

کش انگلیسی را آزاد نکرد،  رخداد آن بود که ایران نه تنها نفت

هیچ تعهد و ضمانتی نیز براي آزادي آن صادر نکرد و با  بلکه

اتخاذ رویکردهاي مبتنی بر مقاومت، انگلیس مجبور به آزادي 

رسد، پس از ساقط کردن پهپاد  به نظر می. شد 1ـ گریس

آمریکایی، این پیروزي تاریخی دیگري است که در کارنامه 

  .اقتدار جمهوري اسالمی به ثبت رسیده است

  

 

 
 
 

  
  

  جدي و مستمر                                  روز گزارش ▼

 النه ییجا چیه در فساد دهد ینم اجازه و ردیپذ ینم را فساد مطلقاً یاسالم انقالب«

 ذات در بودن ضدفساد و صالح .است فساد رفتنینپذ بر یمبتن نظام يبنا که چرا ؛کند

 کشور یاسیس و یفرهنگ ي،ادار ،ياقتصاد نظام يکجا هر در ما و است یاسالم انقالب

این » .است انقالب از يپاسدار اضق دستگاه فلسفه چون ؛میده ینم فساد وجود اجازه

اي است از آنچه این روزها در برابر دیدگان مردم قرار  اظهارات رئیس دستگاه قضا ترجمه

تعارف و  گرفته است و ما شاهد عزم جدي قوه قضائیه براي برخورد دقیق، موشکافانه، بدون

متهمان به فساد فارغ از در این راستا ! هستیم از سوي این قوه جویی با فساد مصلحت

هاي خانوادگی و جناحی احضار و بازداشت شده و با دقت و وسواس پرونده آنها  وابستگی

دو نکته دیگر نیز بسیار مهم است  در این حوزه ،اما در کنار این جدیت! شود رسیدگی می

  :داشت ویژه ن توجهکه باید به آ

اول؛ استمرار و مداومت مقابله با فساد؛ مبارزه با فساد هر قدر هم که جدي و محکم 

تواند تأثیر مطلوب را بگذارد، موضوعی  باشد، اگر به یک بازه زمانی خاص محدود بماند، نمی

باره در این  یکه خوشبختانه مورد توجه ویژه  مسئوالن قضایی نیز قرار دارد و آقاي رئیس

 خود با را فساد ،یموج سانه ب بلکه ؛بود نخواهد یمقطع فساد با برخورد«: اعالم کرده است

  ».بود خواهد مستمر و دار ادامه و برد خواهد

دوم؛ ملموس بودن نتیجه مبارزه با فساد براي مردم؛ محاکمه شدن متهمان اقتصادي 

در این مسئله فکار عمومی نیز گام بسیار مهمی است که الحمدهللا برداشته شده و رضایت ا

در سطح جامعه کامالً قابل مشاهده است؛ اما در کنار این موضوع اجراي دقیق احکام 

المال نیز باید براي  هاي عمومی به بیت این اقدامات و بازگشت دارایی بازماندگیصادره و 

ونی موضوعی که با ادامه یافتن روند کن. مردم ملموس و قابل درك و مشاهده باشد

  .شاءاهللا محقق خواهد شد ان

 هاي انسانی کشور فظ سرمایهبهبود شاخص ح      ویژه       خبر ▼

در زمینه آمار مهاجرت قطعی » بنیاد ملی نخبگان«براساس آخرین مطالعه انجام شده در 

هاي یک تا  نفر از رتبه 35313نفر از برگزیدگان المپیادهاي دانشجویی و  2712از کشور، 

کور سراسري مورد تحلیل قرار گرفتند که میزان خروج قطعی از کشور در رشته هزار کن

درصد  38به حدود  92تا  90هاي  موختگان سالآ  درصد براي دانش 60ریاضی از حدود 

 10تجربی از حدود  رسیده است، در رشته علوم  97تا  95هاي  آموختگان سال براي دانش

آموختگان  درصد براي دانش 7به کمتر از  92تا  90هاي  آموختگان سال درصد براي دانش

درصد براي  20انسانی از حدود  هاي علوم رسیده است و در رشته 97تا  95هاي  سال

کاهش داشته  97آموختگان سال  درصد براي دانش 8به کمتر از  92آموختگان سال  دانش

، شیمی، کامپیوتر، میزان خروج از کشور براي برگزیدگان المپیادهاي ریاضی، فیزیک. است

تا  90هاي  آموختگان سال درصد براي دانش 62شناسی با سیر نزولی، از حدود  نجوم و زیست

همچنین . رسیده است 97تا  95هاي  آموختگان سال درصد براي دانش 37به حدود  92

روند بازگشت متخصصان ایرانی به کشور و همکاري با آنها، با طراحی و اجراي برنامه 

منجر به تا کنون  1393از سال » با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور همکاري«

التحصیالن ایرانی خارج از کشور در  نفر از متخصصان و فارغ 4700آغاز همکاري با بیش از 

مهم در حوزه حفظ  هاي گذاري هدفموضوعی که یکی از  .هاي مختلف شده است زمینه

 .ساز پیشرفت کشور خواهد بود سرمایه انسانی و زمینه

 



 
 

 

  اخبار ▼

  !کند سعود منتقدانش را به عنوان تروریست محاکمه می آل

هاي حکومت عربستان سعودي براي  در گزارشی به تالش» گاردین«روزنامه انگلیسی 

حاکمان سعودي با توسل به هر ابزار ممکن در تالش : سرکوب مخالفانش پرداخت و نوشت

در این گزارش به قلم پسر سلمان . ور هستندبراي ساکت کردن مخالفان و فعاالن در این کش

پدرم خواستار اصالحات در عربستان شده بود و «العوده، از مبلغان مخالف سعودي با عنوان 

پدرم در توئیتر خود از  2017در سپتامبر سال : آمده است» اکنون با حکم اعدام مواجه است

دهد؛ اما چند ساعت بعد، مقامات بست دیپلماتیک با قطر پایان  دولت عربستان خواست به بن

امنیتی سعودي او را در خانه دستگیر کردند و اکنون تحت جرم درخواست براي ایجاد 

در صف  ،هاي دولت سلطنت مشروطه، تحریک نارضایتی عمومی و به استهزا گرفتن دستاورد

وئیت به با گذشت یک سال از زمان بازداشت، پدرم به خاطر یک ت: وي ادامه داد. اعدام است

تنها با هدف پیگرد مظنونان  2008عنوان تروریست در دادگاهی حاضر شد که از سال 

تروریستی ایجاد شده بود، اما عمالً به ابزاري براي سرکوب همه مخالفان یا فعاالن در داخل 

  !این پادشاهی تبدیل شده است

 تواند قدس را بازگرداند قدرت جبهه مقاومت می

آنچه جنگ رژیم «: با اشاره به قدرت روزافزون محور مقاومت گفت» سیدحسن نصراهللا«

ارتش، [این حزب » معادله طالیی«اهللا و  صهیونیستی علیه لبنان را متوقف کرد، قدرت حزب

اهللا لبنان همچنین با  دبیر کل حزب» .در مقابله با دشمن صهیونیست بود] مقاومت و مردم

توان قدس و مقدسات اسالمی را بازگرداند و با  درت جبهه مقاومت میتأکید بر اینکه با ق

ها  اگر صهیونیست«: شود، هشدار داد هاي فلسطینیان زنده می مقاومت است که امید در دل

هاي ارتش خود خواهند  جنگی دیگر را راه بیندازند، شاهد پخش مستقیم تصویر نابودي تیپ

اگر جنگی علیه «: هاي آمریکا علیه ملت ایران، افزود توطئه نصراهللا در ادامه با اشاره به» .بود

منزله منفجر  ایران اعالم شود، این به معناي اعالم جنگ علیه تمام محور مقاومت است و به 

خواهند آن را در منطقه مشتعل کنند،  شدن سراسر منطقه خواهد بود، آتشی که برخی می

  ».چهره و وجود آنها را نیز خواهد سوزاندتنها دستان آنها؛ بلکه   هاي آن، نه شعله

  !اسناد درخواست آمریکا از انگلیس در اختیار ایران است

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی » االسالم مجتبی ذوالنوري حجت«

هاي متعددي را از  ها شکست در چند وقت اخیر آمریکایی«: مجلس شوراي اسالمی گفت

شدند که شکست اول در ارسال پیام ترامپ به رهبر معظم انقالب از جمهوري اسالمی پذیرا 

ها ساقط  ضمن اینکه شکست دوم هم براي آمریکایی. وزیر ژاپن بود طریق شینزوآبه، نخست

این  1ـ  خواستند با توقف کشتی گریس شدن پهپاد متجاوز آنها بود؛ از این رو آنها می

دند جمهوري اسالمی به صورت جدي وارد عرصه کر ها را جبران کنند؛ اما تصور نمی شکست

ها مصراً  ها از انگلیسی ما اسنادي را در اختیار داریم که آمریکایی«: وي فاش کرد» .شود

هاي پی در پی در منطقه اقدامی انجام شود و درخواست  اند براي جبران شکست خواسته

  ».را متوقف کنند 1ـ کش گریس ند که نفتا هکرد

  االطراف براي چین است ک استراتژیک جامعایران یک شری

ائتالف دریایی آمریکا علیه ایران «چین در یادداشتی با عنوان » گلوبال تایمز«روزنامه 

المللی به منظور حفاظت از  طرح واشنگتن براي ایجاد ناوگان دریایی بین» پاشد فرومی

اد کمی از کشورها به فقط تعد: هاي جنوب ایران را بررسی کرد و نوشت ها در آب کش نفت

اند؛ چرا که آمریکا براي ادعاهاي ضد ایرانی خود  علیه ایران پیوسته» پروپاگانداي واشنگتن«

ها براي پیوستن  این روزنامه در ادامه تمایل برخی از آمریکایی. اي ندارد کننده هیچ مدرك قانع

ایران یک شریک « :توصیف کرد و نوشت» خیال خام«چین به ائتالف دریایی ضد ایران را 

االطراف براي چین است و چین نیز متعهد است صلح و ثبات را در  استراتژیک جامع

زند و به تبع آن چین نیز  چنین ائتالفی فقط به منافع ایران ضربه می. فارس حفظ کند خلیج

  ».بیند آسیب می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

: گفت برجام انعقاد فرایند از انتقاد با »عبدي عباس«◄ 

 داشتند، اصرار آن به و دادند می مذاکره پیشنهاد که وستانید

 بود قرار اگر ندادند؟ قرار توجه مورد را آن اجراي ضمانت چرا

 مقابل طرف چنانچه کردیم می فرض باید شویم، برجام وارد

 ترس از تا دهیم انجام باید چه ما نکرد، عمل خود تعهدات به

 نظرم به باشد؟ ملتزم تعهداتش به مقابل طرف ما، عمل

 و الملل بین روابط ماهیت از درستی درك افراد از بسیاري

 و وگو گفت به را الملل بین روابط و ندارند گرایانه واقع سیاست

 در الملل بین روابط که حالی در دهند، می تقلیل خواهی صلح

  .بس و است قدرت به متکی اصل

باید در  ها بانک«  مرکزي با تأکید بر اینکه بانک کل رئیس◄ 

 بانکی، نظام اصالح براي مرکزي بانک هاي برنامه چارچوب

 بانک در که قاطعی و جدي تصمیمات و ها دستورالعمل

 تمام جدیت با شد، خواهد ابالغ آنها و به اتخاذ مرکزي

 که کنند توجه ها بانک«: هشدار داد» .نمایند و اجرا پیگیري

ها،  نسبت برخی و ابالغی مقررات از آنها از برخی تخطی دوره

 شرکتی، حاکمیت اجراي سهامداري، درصدهاي به ویژه

 و اشخاص به خصوصاً خاص، هاي وام برخی اعطاي

  ».است سر آمده به ...و مرتبط هاي شرکت

 و مجلس حقوقی، امور معاون »حسینی سیدشریف«◄ 

 وزارت امسال مهم هاي اولویت صمت درباره وزارت هاي استان

 محور هفت در جاري سال در تصم وزارت: گفت صمت

 به را محورها از یکی و کرده آغاز را خود هاي فعالیت اساسی

 .است داده تخصیص نفت جاي به معادن جایگزینی موضوع

 در فروشی خام از جلوگیري معدن بخش در نخست گام در

 8 به خام صادرات تن میلیون 23 و گرفته قرار کار دستور

 ایجاد و فرآوري روي را اصل و است رسیده تن میلیون

  .دادیم قرار افزوده ارزش

 آسیا، در غرب امور در »اوباما باراك« ارشد مشاور◄ 

 ترامپ دولت سیاست درباره »پالشرز بنیاد« وبگاه با مصاحبه

 »حداکثري فشار کارزار« سیاست به که ـ ایران قبال در

ترامپ سخت در اشتباه است؛ چرا که  :ـ گفت شده معروف

ترامپ با : افزود »مالی رابرت«. نیستند تسلیم ها اهل ایرانی

این سیاست به دنبال عقب نشاندن تهران است؛ اما احتمال 

  .است صفر خواست خود برسد، اینکه ترامپ با این روش به

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه  »کریم یاوري«◄ 

تعداد : بیکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد

دار در سه ماه اول سال جاري نسبت به پایان  هاي مشکل گاهبن

بنگاه در  1351کاهش یافته و از  1397اسفند ماه سال 

در  :کرد وي تأکید. بنگاه رسیده است 1262به  1397اسفند 

 ،بنگاه 470جاري با حمایت از حدود  سه ماهه اول سال

  .هزار فرصت شغلی تثبیت شده است 100حدود 

 مجمع عضو »مقدم مصباحی غالمرضا ماالسال حجت«◄ 

 تأثیرگذاري اوج از ایران اینکه بیان با نظام مصلحت تشخیص

 به رو ها تحریم آثار: داشت اظهار است، کرده عبور ها تحریم

 براي دیگري حربه هیچ ها آمریکایی و بوده سرازیري

ندارند؛ از این رو به  کشورمان علیه اقتصادي جدید هاي تحریم

  .اند ه ي سیاسی متوسل شدها تحریم
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