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 جهانی جبهه در مقدس دفاع    روز حرف ▼

 عبارت به یا تحمیلی جنگ آغاز کشور رسمی تقویم در

 شده درج ماه شهریور 31 ساله هشت مقدس دفاع تر دقیق

 از دقیقاً مقدس دفاع موضوع تر دقیق عبارت به اگرچه. است

 خورد رقم مرزي هاي ناامنی ایجاد با و 1357 بهمن 23 روز

 سال تیر ماه اواخر تا 598 قطعنامه ولقب از بعد حتی و

 رسمی شروع ساله هشت برهه اما داشت؛ ادامه هم 1367

 و مردم قرار گرفتن سبب به قطعنامه قبول تا عراق تجاوز

 خروج که تنگنایی. دارد اهمیت بسیار تنگنا و ابتال در کشور

 اثبات. بود اسالمی انقالب براي دوباره تولد یک خود آن از

 شکستن اسالمی، انقالب صدور اسالمی، هوريجم حقانیت

 دل از که بود دستاوردهایی همه و همه... و ها ابرقدرت ابهت

 .آمد دست به جنگ همین

 گفت بتوان که نیست تاریخی مسئله یک مقدس دفاع

 اثرات تاریخی کتب در توان می آن از دهه سه گذشت از پس

 راندو تمام طول در شده جاري مقدس دفاع. دید را آن

 پیدا ادامه اسالمی انقالب بخواهیم اگر و است اسالمی انقالب

 مقدس دفاع کردن ساري و جاري در باید را تداوم رمز کند،

 خطرهاي از اما یکی. جست انقالب هاي دوران همه طول در

 دفاع که است این انقالب کشیدن انحراف به در جدي

صه خال دفاع سال هشت پاسداشت کلیشه قالب در را مقدس

 و ریشه این عرصه و این بزنگاه تاریخی که حالی در ؛کرد

  . است اسالمی انقالب هاي داشته همه کننده تقویت

 ها، جبهه در مهدوي سازي جامعه عاشورا، فرهنگ بازتولید

 هاي داشته همه... و مقاومت انقالبی، و جهادي مدیریت

 در یا شده تولید مقدس دفاع در یا که است اسالمی انقالب

 حتم طور به اوصاف، این با. ستبازه زمانی قوام یافته ا این

 انقالب باید هویت که است مهم این متوجه هم دشمن

انگاري از دفاع  وارونه  براي این هدف، و را از بین ببرد اسالمی

 سالح با مقدس و زدودن فرهنگ آن را در دستور قرار داده و

 دفاع دادن جلوه غلط در و سعی شده میدان وارد شبهه

 جنس از مقدس دفاع که اینجاست نکته اما دارد؛ مقدس

  .کرد وارد خللی آن واقعیت در توان نمی و عاشوراست

 مبتنی را خود مبانی چون کشور در هایی جریان همچنین

 در تفکراتی عمدتاً اند کرده تنظیم لیبرالیستی تفکرات بر

 بالدن به و داشته مقدس دفاع و انقالب مبانی با تضاد

هستند؛ در حالی  جریان این کردن تاریخی یا کردن رنگ کم

 جبهه وارد امروز مقدس دفاع که از این حقیقت غافلند که

  .است شده مقاومت جهانی

  کند آمریکا اخاذي می                           گزارش روز ▼

میزان » تایمز نیویورك«پس از پاسخ پهپادي انصاراهللا به متجاوزان سعودي، نشریه 

 هایی موشک«: خسارتی را که انصاراهللا به آل سعود و آمریکا وارد کرده، چنین تحلیل کرد

 به را نهایی ضربه بلکه برد، بین از را نفتی مخازن فقط نه کرد اصابت عربستان خاك به که

 چتر آمریکا که باور این شد؛ می کمرنگ تدریج به اخیر هاي سال طی که کرد وارد دکترینی

 ـ ایران برابر در ویژه  به ـ فارس خلیج نفتی ثروتمند هاي دولت از تواند می که است یامنیت

 عرب هاي دولت بین ضمنی همکاري 1970 دهه اواسط از حداقل» .کند محافظت

 این درك همکاري این اساس. است داشته وجود آمریکا جمله از غرب، و فارس خلیج

 فارس خلیج حوزه عرب هاي دولت آمریکا، امنیتی چتر ازاي در که است بوده موضوع

 داشته آمریکا با به ویژه در موضوع نفت مالی، و اقتصادي مسائل در بیشتري همکاري

هراسی در بین کشورهاي حاشیه  هاي اخیر آمریکا با ایجاد ایران در واقع، طی دهه .باشند

اي که  ما ببرد؛ به گونهفارس، توانسته بود میلیاردها دالر از داراي این کشورها را یغ خلیج

کارشناسان معتقدند، آمریکا پولی که در قبال امنیت از کشورهاي عربی، به ویژه عربستان 

گیرد، بیشتر از دالري است که کشورهاي غربی در ازاي خرید نفت به عربستان پرداخت  می

عربستان حال که سپر امنیتی آمریکا نتوانسته است در مقابل انصاراهللا یمن از . کنند می

تأمین  چرا کهخود هستند؛  امنیت دفاع کند، حاکمان مرتجع عربستان در حال باز تعریف

اینکه دوباره . شود؛ بلکه امنیت امري درونزاست امنیت منطقه از طریق آمریکا محقق نمی

کند، به نوعی  هراسی را تکرار می زنی آمریکا به ایران براي ایران عربستان سیاست اتهام

هاي ایاالت متحده  یت و توسعه پایدار خود را فداي حمایت کورکورانه از سیاستعزت، امن

که همواره ... یادآوري وضعیت حاکمان کشورهاي لیبی، مصر، عراق،تونس، سودان و. کند می

هاي  سعود باشد که ادامه سیاست اند، باید عبرتی براي آل هاي آمریکا بوده مطیع سیاست

  . پاسخ قاطع انصاراهللا خواهد بود اشتباه گذشته، این بار با

  تحریم انتخابات احمقانه است               ویژه اخبار ▼

فعال چپ و از اعضاي ستادي اردوگاه اصالحات درباره پروژه تحریم » بهزاد نبوي«

: کنند، گفته است پیگیري می »سعید حجاریان«طلبان از جمله  انتخابات که برخی اصالح

دهند، باید بدانند تحریم هرچقدر گسترده باشد،  شنهاد تحریم را میکسانی که شعار و پی«

کنند لذا هرکس اپوزیسیون نظام  درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت می 50حداقل 

در بسیاري از . تواند با تحریم انتخابات مشروعیت نظام را زیر سؤال ببرد هم هست نمی

البته براي من به عنوان یک . شود قی میدرصدي رقم خیلی خوبی تل 50کشورها مشارکت 

طلب تحریم انتخابات احمقانه است؛ چون تنها وسیله تغییر وضع موجود به وضع  اصالح

  ».مطلوب صندوق رأي است

 دغدغه رهبري نسبت به قوم بلوچ 

کننده و رئیس ستاد ارتش جمهوري  معاون هماهنگ» اهللا سیاري امیر دریادار حبیب«

سواحل  اقتدار دریایی و توسعه«هنگامی که در خصوص همایش  :گفت  اسالمی ایران

اید که قوم عزیز  خدمت فرمانده معظم کل قوا رسیدیم، ایشان فرمودند بررسی کرده» مکران

دریادار سیاري  نداشته باشند؟) مکران(بلوچ ما حساسیتی نسبت به این واژه تاریخی

ها و اطمینان از کاربرد کلمه  لويوگو با مو پس از بررسی ستادي، گفت: خاطرنشان کرد

اي، ایشان فرمودند  وبلوچستان و گزارش محضر امام خامنه مکران در مناطق جنوبی سیستان

 .خیالم راحت شد، نکند که قوم عزیز بلوچ ما نسبت به این کلمه موضعی داشته باشند

 



 
  اخبار ▼

  بحران سوخت در عربستان جدي است

ئیتري که به افشاگر اسرار خاندان سعودي معروف است، اي و تو فعال رسانه» مجتهد«

جویانه یمن علیه این  پرده از واقعیت بحران سوخت در عربستان سعودي بعد از حمله تالفی

او در حساب توئیتري خود کمبود بنزین و وجود بحران سوخت در عربستان . کشور برداشت

در برخی از شهرهاي عربستان ها  سعودي را تأیید کرد و نوشت، پیامدهاي حمله یمنی

عهد سعودي دستور داده طی  سلمان، ولی مجتهد نوشت، محمدبن. سعودي مشهود است

هاي نفتی بر مصرف بنزین در داخل اولویت داده  روزهاي آینده، صادرات نفت و فرآورده

است خرابی وارده بر   شود تا از این طریق، این ادعاي کذب خود را که توانسته

او در . ها برطرف کند، به اثبات برساند هاي نفت سعودي به دنبال حمله یمنی پاالیشگاه

شود در روزهاي آینده، بنزین در  بینی می ادامه نوشت، مطابق این دستورات، پیش

  .اي که در برخی از شهرها مشهود است هاي سوخت کمیاب شود؛ مسئله ایستگاه

  باشیم در هر شبکه دالر 90تا  80هاي نفت  باید منتظر قیمت

کارشناس مهندسی نفت و عضو دانشگاه کویت پس از بازدیدي که از » طالل البذالی«

باره تأثیر بلندمدت حمله انصاراهللا به منابع نفتی عربستان پاالیشگاه نفت آرامکو داشته، در

ود؛ توان زمان کوتاهی را براي بازسازي این پاالیشگاه متصور ب کرده است عمالً نمی تأکید

ها اعالم کرده بودند؛ به همین  چیزي است که عربستانی  بارتر از آن زیرا این حادثه فاجعه

مدت  میلیون بشکه نفت براي بازار جهانی در کوتاه 5دلیل تأمین یک باره بیش از 

. پذیر نیست؛ از سوي دیگر تحریم نفت ایران و ونزوئال هم وضعیت را بدتر خواهد کرد امکان

میلیون بشکه است، به  680استاد دانشگاه، ذخایر استراتژیک آمریکا نیز حدود  به گفته این

دهد؛ به همین دلیل اگر در  این معنا که براي جبران کاهش تولید نفت عربستان کفاف نمی

شود، باید نظرف مدت یک یا دو هفته آینده منبع مطمئن نفت جایگزین عربستان یافت 

 .دالر در هر بشکه بود 90 تا 80هاي نفت حدود  منتظر قیمت

  تر خواهد بود حمالت بعدي شدیدتر و دردناك

اي به مناسبت سالروز پیروزي انقالب این  رهبر جنبش انصاراهللا یمن با صدور بیانیه

اگر حمالت متجاوزان علیه یمن متوقف نشود، هیچ «هشدار داد که  2014کشور در سال 

آنچه «: وي تأکید کرد» .نخواهیم شناخت خط قرمزي را براي هدف قرار دادن به رسمیت

اند، بر اساس  شان و استقالل این کشور انجام داده مردم یمن براي دفاع از خود و سرزمین

رهبر انصاراهللا یمن به » .مواضع حق و عادالنه و مظلومیتی است که نظیري برایش نیست

ت و تجاوزات اکنون پس از متحمل شدن شکست، دست از حمال«: متجاوزان توصیه کرد

ها به  خود به یمن بردارند و در صورت ادامه تجاوزات و محاصره ملت یمن، حمالت یمنی

او در بیانیه خود به حمله آرامکو » .تر خواهد شد عمق خاك متجاوزان، شدیدتر و دردناك

هشدار داد مراقب باشند و از تأسیسات حیاتی دوري شهروندان عربستانی اشاره کرد و به 

  .کنند

  داعش چقدر ثروت دارد؟

که  2015، دارایی داعش در سال »فارین پالیسی«بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي 

میلیارد دالر  6تحت حمایت آمریکا و آل سعود به جنایت در عراق و سوریه مشغول بود، به 

ده میلیارد دالر رسی 2رسید؛ اما در حال حاضر میزان دارایی این گروهک تروریستی به  می

قبل از این بیشتر درآمد این گروهک تروریستی از طریق فروش نفت و گاز تأمین . است

این گروهک تروریستی توانست  2015ها در سال  بر اساس آخرین گزارش چنانکه ؛شد می

منبع درآمدي بعدي این گروه . میلیون دالر از طریق فروش نفت و گاز به دست آورد 500

این گروهک  2015گفتنی است، تنها در سال . مردم استاخاذي و گرفتن مالیات از 

 .تمیلیون دالر از این محل درآمد داش 360نزدیک به 

  
 

  

  کوتاه اخبار ▼

 »ترامپ دونالد« تصمیم »پست واشنگتن« روزنامه◄ 

 نظامی نیروي و تجهیزات اعزام براي آمریکا جمهور رئیس

 تنوشته اس و را بررسی کرده سعودي عربستان به بیشتر

 سربازان جان افتادن خطر به لیاقت »سلمان محمدبن« رژیم

 به دیگر آمریکا اینکه بیان با پست واشنگتن .ندارد را آمریکایی

 رغم علی«: نیست، نوشت نیازمند سعودي عربستان نفت

 شوك گذشته، هفته حمله از بعد نفت بهاي کم افزایش

 خود ايبر نفت از دفاع. نشد وارد جهانی بازار به چنانی آن

 دیگر نیز آمریکا براي و است بزرگی مشکل سعودي سلطنت

  ».نیست برخوردار پیشین استراتژیک الزام از

 و هماهنگی کمیته نشست در »باقري محمد سرلشکر«◄ 

 همکاري به اشاره با مسلح نیروهاي اربعین قرارگاه پشتیبانی

 برقراري براي حشدالشعبی و مسلح نیروهاي گذشته سال

 با پاسداران سپاه امسال: گفت اربعین، پیمایی هرا امنیت

 این در توان تمامی با حشدالشعبی هماهنگی و همکاري

 در را مهمی مسئولیت عراق خاك در و شده عمل وارد رابطه

 تغذیه و بهداشت و اسکان و امنیت و نظم برقراري راستاي

 :افزود مسلح نیروهاي کل ستاد رئیس. دارد عهده بر زائران

 باشکوه برگزاري در نیز دفاع وزارت و اسالمی جمهوري ارتش

  .هستند عراقی برادران کنار در مراسم این

 هاي گزینه از سخن گاهی دشمن: گفت سپاه کل فرمانده◄ 

 و طبس ماجراي و پیش سال چهل از اما گوید، می نظامی

 گوییم می ما طرف این به دلتا متجاوز نیروهاي شدن خاکستر

 هرکس دهیم، می پاسخ و مقتدرانه هستیم پاسخ اهل

 هرگز اهللا، بسم شود، جنگ اصلی میدان سرزمینش خواهد می

 تهاجم شود؛ کشیده ما سرزمین به جنگ دهیم نمی اجازه

 نابودي تا و هستیم تعقیب اهل ما ماند، نمی باقی محدود

 باقی امنی نقطه هیچ و نشینیم فرونمی پا از متجاوز

  .باشد تان دست کار گذاریم، حساب نمی

 وزیر نخست ناکامی به اشاره با گزارشی در »تلگراف دیلی«◄ 

 پی در :نوشت پیش هفته انتخابات در صهیونیستی رژیم

 »نتانیاهو بنیامین« کابینه وزیران لیکود، حزب ضعیف نمایش

 کرده برکنار را وزیر نخست تا دارند قرار اي فزاینده فشار تحت

 شده، خوانده ملی وحدت ینهکاب آنچه تشکیل براي را مسیر و

 و آبی« حزب رهبر »گانتس بنی« است، گفتنی. کنند هموار

 به پارلمان انتخابات در را کرسی میزان بیشترین که »سفید

  .است کابینه تشکیل نخست آورده، بخت دست

  صبح صادق 914شماره   

  منتشر شد »گام دوم انقالب«به همراه پرونده ویژه  

وگوي اختصاصی با  گفت: خوانید آنچه در این شماره می

مدیریت انقالبی گم  ؛اع مقدسفرمانده سپاه در دوران دف

ورزي به سبک  امتناع سیاست/ شده امروز کشور است

هاي اعتراضات  نگاهی به بسترها و زمینه/ طلبان اصالح

  یابی انصاراهللا ادامه دارد قدرت/ کارگران هپکو

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

 


