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  !بازي خطرناك              روز حرف ▼

یکی از مختصات جریان مقاومت در مقطع کنونی تبدیل 

آن به یک شبکه به هم پیوسته و حساس در برابر تهدیدات 

یعنی اگر تهدیدي علیه بخشی از محور مقاومت . روست پیش

آیند؛  العمل برمی عملیاتی شود، دیگر اضالع آن درصدد عکس

الت سوریه و مشارکت همه اضالعی که صحنه و میدان تحو

اي  اند، نشانه نسبتی بین خود با محور مقاومت تعریف کرده

واضح از این واقعیت است که تفکر و جغرافیاي مقاومت در 

منطقه از خصوصیاتی نظیر حساسیت به تهدید و ورزیدگی و 

پیشتر سیدحسن . هوشمندي در واکنش برخوردار است

اهبرد، بیان کرده بود حمله به ایران، نصراهللا با تشریح این ر

  .اعالن جنگ علیه محور مقاومت است

گونه که  هاي گذشته رژیم صهیونیستی آن در هفته

هاي حشدالشعبی عراق را  اند، پایگاه شان اعتراف کرده سران

اند و نتانیاهو به صراحت گفته  مورد حمله پهپادي قرار داده

لبنان پایگاه نظامی احداث است، ایران در عراق، یمن، سوریه و 

کند و ما نیز در عراق و بسیاري دیگر از اماکن از جمله  می

البته شواهد روشن ! کنیم خاك سوریه، علیه آنها اقدام می

کند، بازیگر اصلی حمله به  دیگري نیز وجود دارد که تأیید می

  .مقرهاي نظامی عراق، آمریکاست

نش به حادثه اهللا عراق در واک پس از این حمالت، حزب

اخیر پایگاه هوایی بلد این کشور تأکید کرد، در صورت تکرار 

» نوري مالکی«حادثه مشابه اقدام عملی انجام خواهد داد؛ 

رئیس ائتالف دولت قانونی عراق نیز اعالم کرد، اگر رژیم 

صهیونیستی به هدف قرار دادن عراق ادامه دهد، این کشور به 

ه بیش از یک کشور، از میدان جنگی تبدیل خواهد شد ک

  .جمله ایران در آن شرکت خواهند کرد

در این میان، ظاهراً رژیم صهیونیستی قصد ندارد از حوادث 

و تاریخ عبرت بگیرد؛ حماقت آنها در حدي است که حتی 

حاضر نیستند از خود بپرسند، آغاز کدام جنگ و ورود به 

آیا . ستکدامین معرکه براي آنها دستاورد و موفقیت داشته ا

توان تصور کرد که رژیم صهیونیستی و آمریکا از سرزمین  می

عراق و امنیت این کشور که براي همه اضالع مقاومت و به 

خصوص جمهوري اسالمی ایران اهمیت راهبردي دارد، جان 

هایش را نپردازد؟ واقعیت آن  سالم به در ببرد و تاوان جنایت

هاي  جود تفاوتاي، با و است که در محور مقاومت منطقه

جغرافیایی و برخی نقاط متمایز سیاسی، یک روح دمیده شده 

با . کند و تحوالت این جریان از یک معناي راهبردي تبعیت می

این اوصاف رژیم صهیونیستی اگر بخواهد به این گونه 

هایش ادامه دهد، قطعاً باید منتظر پاسخ کوبنده  جنایت

  .اامن خواهد کردآویو و حیفا را ن مقاومت باشد که تل

 

 !نقش جدید رئیس فراکسیون امید          گزارش روز ▼

اند که اگر این شرایط تا انتخابـات امتـداد داشـته     بندي رسیده طلبان به این جمع اصالح

باشد، با اختالفی معنادار بازنده انتخابات خواهند بود؛ چرا که افکار عمومی از عملکرد دولت 

طلب  هاي یکدست اصالح طلب مجلس و شورا اند و نمایندگان اصالح مورد حمایت آنها ناراضی

آنها به شدت ! هاي مردم را برآورده کنند اند خواسته در کالن شهرها به هیچ عنوان نتوانسته

وقتـی  «: گویـد  مـی » ابراهیم اصغرزاده«نگران پیامد شکست در اسفند ماه هستند؛ چنانکه 

هـاي   ن آن را لعنت کنند، هر چقدر هم مـا در رسـانه  دولت، ناکارآمد باشد و مردم در خیابا

هاي مردم باور نخواهند کرد و اگر با طناب  طلب عکس روحانی را در ماه ببینیم، توده اصالح

یک دولت ضعیف به سمت صندوق رأي برویم و مردم را تشویق کنیم پاي صندوق بیاینـد،  

طلبی خوانده  دو حال فاتحه اصالحمان شکست بخورد و چه نیایند، در هر  چه بیایند و لیست

گیر شوند، فاجعه  طلبان با صندوق رأي زمین اینکه اصالح! شده است؛ آن هم با صندوق رأي

! انـد  سازان اصالحات، چـاره را در نمـایش اختالفـات درونـی یافتـه      از این رو تصمیم» .است

: کنـد  م مـی این جریان به صراحت از آن سخن گفته و اعـال » حرف چهره کم«موضوعی که 

) اجبار عارف به انصراف به نفع روحانی( 1392امروز همان دوستانی که عامل تصمیم سال «

» طلبانه کامالً اصالح«رو، ارائه یک لیست  راهبرد ما در انتخابات پیش. اند بودند طلبکار شده

ه دنبال لیست تأثیرگذار هستیم؛ اما ممکن است با توجه به شرایط به سمتی برویم ک. است

اي که از لیست امید خوردیم باید یک درس جدي  اقلیت تأثیرگذار باشیم؛ زیرا معتقدم ضربه

  طلبان کـه ائـتالف   ها را نه اصالح جمالتی که دلیل ناکارآمدي» .براي جریان اصالحات باشد

رود   به سوي افرادي نشانه می» جریان اصالحات«و انگشت اتهام را به جاي ! کند معرفی می

امـا نکتـه   ! طلبان به دولت، مجلس و شوراهاي شهر راه یافتنـد  اسطه پیروزي اصالحکه به و

ما اگر صد نماینده «: جالب این است که پس از عارف، حجاریان وارد این بازي شد و بگوید

. کنند لغزند و هزینه ایجاد می به مجلس بفرستیم؛ ولی لیدر نداشته باشند، به هر طرفی می

تا مشخص شود نقش عارف در این بازي نه » .چنین وضعیتی دچار شدبه » فراکسیون امید«

  !لیدر، سخنگو یا سر لیست، بلکه یک بازنده است
 

  رژیم صهیونیستی براي بزرگ دردسري               ویژه اخبار ▼

 انعکاس با کند، می منتشر را تسلیحاتی و دفاعی صنایع که اخبار »پروم آویا« خبري پایگاه

 و را تشریح کرد آن قدرت و توان ایران، در 373 باور موشکی پدافند انهسام ساخت خبر

 دهد و برد قرار حمله مورد باال ارتفاع در را هوایی متخاصم اهداف تواند می این سامانه: نوشت

 آینده سامانه در این«: این رسانه روسی اضافه کرد. رسد می کیلومتر 300 به سامانه این مؤثر

 به را آن تولید و طراحی کار رسماً ایران که چرا بود؛ خواهد اسرائیل براي بزرگ دردسري

 به این کشور از مشتریان آن است، در این صورت سوریه رود می گمان و است رسانده پایان

  ».شود می خود خاك در اسرائیل جنگی هواپیماهاي حمالت مانع آسانی

  !آمریکا با مذاکره براي برانگیز تأمل پیشنهاد

 داده پیشنهاد وگویی گفت عضو فراکسیون امید مجلس به تازگی در »حضرتی سالیا«

 این است، گفته وي! شود تشکیل ها  اروپایی و آمریکا با مذاکره براي نفره 100 تیم یک است

 احزاب، نگاران، روزنامه برجسته، هاي شخصیت نمایندگان، با اروپا و آمریکا به سفر در گروه

. باشند داشته وگوهایی گفت آمریکا، کارخانجات و صنایع احبانص روشنفکر، هاي شخصیت

 بر مبنی این شورا مصوبه خالف پیشنهاد این است داده تذکر وي به عالی امنیت ملی شوراي

 با مغایر را آن و داده نشان واکنش تذکر این به نسبت حضرتی. آمریکاست با مذاکره منع

  !است دانسته بیان آزادي

  



 
  اخبار ▼

 فی چین علیه اقدامات غلط آمریکاتال

سخنگوي وزارت بازرگانی چین اعالم کرد، در صورتی که واشنگتن اقدامات » ژائو فنگ«

 15چین از اول سپتامبر و : وي افزود. پکن آماده تالفی است  غلط خود را تصحیح نکند،

هاي میلیارد دالر از کاال 75درصدي بر  10درصدي و  5هاي  دسامبر به ترتیب تعرفه

لیست کاالهایی که چین قصد دارد بر روي آنها تعرفه اعمال . آمریکایی اعمال خواهد کرد

در مقابل . شود کند، شامل محصوالت کشاورزي، نفت خام، هواپیماهاي کوچک و خودرو می

جمهور آمریکا از کسري تجاري این کشور در روابط با چین و اتحادیه اروپا گالیه دارد و  رئیس

هاي آمریکایی،  ، پکن از طریق دستکاري ارزش پول و سرقت اطالعات شرکتمدعی است

هاي آمریکایی در چین خواسته  وي از شرکت. دهد زایش میمیزان صادرات خود به آمریکا را اف

گفتنی است، در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که در سال . است تا به خاك خود برگردند

تدوین شد، براي اولین بار چین در کنار روسیه به منزله یک رقیب راهبردي براي  2017

  .ایاالت متحده توصیف شده است

  !ویی در هفته دولتفرافکنی به جاي پاسخگ

روحانی «همزمان با آغاز هفته دولت، در یادداشتی با عنوان » اعتماد«طلب  روزنامه اصالح

در دولت اول آقاي روحانی «: نوشت» قلی حبیبی نجف«به قلم » ها و سابقه کارشکنی

تمهیدات و رویکردهاي خوبی در زمینه کنترل نقدینگی و تورم به عمل آمد و کارها داشت 

گویند دولت آقاي روحانی از  متأسفانه تحت فشار همین کسانی که امروز می. رفت می پیش

کسانی که دنبال . بیشترین اختیارات برخوردار است، فضا تغییر کرد و از آن کنترل خارج شد

سوداندوزي براي خود بودند، از باز شدن فضا بیشترین سوءاستفاده را کردند و دیدیم که چه 

هاست که امروز بسیاري از  بر اثر این سوءاستفاده. ر، سکه و مسکن آوردندبالیی بر سر دال

پس از شش سال از عمر دولت » .اي هم دچار مشکل هستند مردم براي تأمین مسکن اجاره

اعتدال، فرافکنی درباره ناکارآمدي دولت و مقصر دانستن منتقدان و نیروهاي خارج از آن به 

  !اند امیان آن پیدا کردهترین راهی است که ح نظر ساده

  شویم براي دفاع از خود به کسی وابسته نمی

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی که وارد حریم هوایی ایران 

پهپاد پیشرفته آمریکایی را با سالح ایرانی زدیم؛ براي اینکه بدانند ما : شده بود، تصریح کرد

: همچنین تأکید کرد» محمدجواد ظریف«. شویم کسی وابسته نمیبراي دفاع از خود به 

کنند، چندین برابر ما  هزینه می تسلیحاتکشورهایی در منطقه داریم که چندین برابر ما براي 

ها  دانند که این سالح کنند، اما همه آنها می گذاري می هاي پیشرفته سرمایه براي خرید سالح

وقتی : وي افزود. دانند ها هم این را می آید؛ خود غربی در روز مبادا به هیچ کارشان نمی

گوییم که چرا درباره  کنند، به آنها می هاي ایران صحبت می ها با ما در مورد سالح غربی

گویند به خاطر اینکه آنها حتی  آنها می. کنید هاي دیگر کشورها در منطقه صحبت نمی سالح

هاي  اند استفاده کنند، ولی شما دارید سالح کردههایی که خریداري  توانند از این سالح نمی

  .سازید میمورد نیازتان را خودتان 

  جزئیات بسته پیشنهادي فرانسه به ایران

بعد از ناکام ماندن «: نوشت» بسته پیشنهادي فرانسه«در گزارشی با عنوان » ایران«روزنامه 

ات ایرانی و فرانسوي مطرح شد، وگوهاي اخیر مقام که در خالل گفت» فریز در برابر فریز«طرح 

روي میز گذاشته است؛ ایده کمک مالی فرانسه را ) مذاکره با ایران(بار پاریس گزینه دیگري  این

برانگیز که به  وگو پیرامون سه موضوع چالش به تهران مشروط به فراهم شدن مقدمات گفت

ساله توافق  10ه زمانی برجام که محدود» بند غروب«: عبارت است از» دولت«روایت روزنامه 

. هاي موشکی کشورمان و مسائل منطقه غرب آسیا اي را مشخص کرده است، فعالیت هسته

پاریس همچنین خواستار آن شده که تهران در صورت پذیرفتن این پیشنهاد در زمینه اجراي 

 .اش را به نقطه آغاز بازگرداند داري کرده و شرایط تعهدات برجامی برجام خویشتن

  

  کوتاه خبارا ▼

 نفت درصد 30 تنها 2019 سال جوالي ماه در اوپک◄ 

 دهه یک طی که حالی در کرد؛ تأمین را بازار نیاز مورد

 سال در و بوده درصد 34 باالي بازار از اوپک سهم گذشته

 عرضه اوپک آنکه با وجود. بود رسیده درصد 35 به 2012

 که ستیمه آن شاهد داده، کاهش را جهانی بازار به خود نفت

 60زیر  به آوریل ماه در بشکه هر در دالر 75 از نفت قیمت

 و جهانی اقتصاد رشد کاهش آن دالیل که است رسیده دالر

 و آمریکا و چین تجاري جنگ عواقب به نسبت ها نگرانی

  .اروپاست اتحادیه از انگلیس خروج

 هاي بنگاه فعالیت وضعیت از آمار آخرین اساس بر◄ 

 معوق حقوق کشور کل در کارگر 400 و زاره 130دار،  مشکل

 کار به مشغول کشور بنگاه 1193 در کارگران این که دارند

 دهد، نشان می نیز استان هر تفکیک به آمار بررسی .هستند

 و هزار 17 معوق حقوق با تهران استان اقتصادي هاي بنگاه که

  .دارند قرار صدر در کارگر 271

 با وگو گفت در فرانسه جمهور رئیس »مکرون امانوئل«◄ 

 به امیدي دیگر فرانسه: کرد اعالم »کان« صهیونیستی شبکه

 به را توافقی توان نمی. ندارد ترامپ دونالد قرن معامله

 مکرون .نیستند مذاکره خواهان که کرد تحمیل هایی طرف

 این حل براي دیگري هاي حل راه دنبال به اکنون هم: افزود

  .هستیم مسئله

با انتقاد به استفاده نکردن از جوانان  »عارف محمدرضا«◄ 

 هاي گذاري سیاست ها، ناکارآمدي به نظرم«: در دولت گفت

 و کشور اقتصاد بر ها تحریم از بیشتر بسیار فساد، و غلط

 زمینه فساد و ناکارآمدي. است داشته سوء اثر مردم زندگی

 فراهم را کشور اقتصادي مدیریت نظام در ها تحریم اثرگذاري

  ».کرد

 با دیدار در پاکستان نیروي و نفت وزیر »خان ایوب عمر«◄ 

 پاکستان: گفت آباد اسالم در ایران سفیر »هنردوست مهدي«

است؛ چرا  ایران با انرژي حوزه در ها همکاري افزایش دنبال به

 انرژي حوزه در کشور دو بین همکاري براي زیادي ظرفیت که

  .باشد کشور دو هر نفع به تواند می مسیر این و دارد وجود

 شوراي نشست در روسیه جمهور رئیس» والدیمیر پوتین«◄ 

 دیگر و خارجه امور وزارت دفاع، وزارت به کشور این امنیت

 آزمایش از ناشی تهدیدات سطح داد دستور مرتبط هاي ارگان

 کاملی اقدامات شده و ارزیابی آمریکا در کروز جدید موشک

  .شود انجام آن به متقارن گویی پاسخ براي

 را جاري سال ماه مرداد تورم نرخ گزارش ایران آمار مرکز◄ 

به  ماهه 12 تورم دهد، نرخ می نشان گزارش این .کرد منتشر

 با نیز نقطه به نقطه تورم نرخ و یافته افزایش درصد 2/42

   .رسیده است درصد 6/41به  درصدي 4/6کاهشی 

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


