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 قدرت بدون رودربایستی          روز حرف ▼

هاي انقالب اسالمی، صراحت بیان و پرهیز  یکی از ویژگی

گیري دوگانه است که دوست و دشمن  از هرگونه موضع

ترین  یکی از مهم. برداشت مشابهی از آن داشته باشند

هایی که سپاه پاسداران انقالب اسالمی از ابتدا داشته  ویژگی

فاع از انقالب در بیان و عمل بوده است که است، صراحت د

هر کاري «در این زمینه سردار سالمی اعالم کرده است 

انجام دهیم بیان خواهیم کرد و مسئولیت اقدامات خود را 

این موضع هوشیارانه سپاه پاسداران در » .گیریم برعهده می

هشت سال دفاع مقدس و اکنون سبب شده است سپاه 

اي و  نهادي قدرتمند در عرصه منطقهپاسداران به منزله 

جهانی بروز و ظهور پیدا کند و بتواند موانع و تهدیدات را از 

هاي سپاه پاسداران در  یکی از ویژگی. سر راه انقالب بردارد

هاي فرهنگی، سیاسی و نظامی این بوده است که با  عرصه

دشمنان اسالم و انقالب همواره رودربایستی را کنار گذاشته 

سخنان . ویات رهبر معظم انقالب را دنبال کرده استو من

رهبر فرزانه انقالب در طول سالیان گذشته همواره تأکید بر 

عدم مالحظه و رودربایستی با دشمن بوده است و مسئوالن 

اند،  کشور هر کجا که بر طبق این اصل رفتار کرده

  .شماري نصیب انقالب شده است هاي بی پیروزي

نگلیسی رفع توقیف شد؛ هنگام روز گذشته کشتی ا

لندن در گزارشی به » الیوم رأي«توقیف این کشتی روزنامه 

کش  با اشاره به توقیف نفت» عبدالباري عطوان«قلم 

ها  اي به انگلیسی اهللا خامنه هنگامی که آیت: انگلیسی، نوشت

کش ایران هشدار داد، مقامات لندن  درباره ادامه توقیف نفت

. شدارها جدي نیست و عملی نخواهد شدمعتقد بودند این ه

کش انگلیس این پیام آشکار را به  ها با توقیف نفت ایرانی

هاي غربی به ویژه آمریکا ارسال کردند که هر آنچه  دولت

دهند و در برابر هرگونه اقدامات خصمانه  بگویند، انجام می

دشمنان علیه منافع خود سکوت نخواهند کرد و بدون 

   .ا پایان خط با دشمنان مقابله خواهند کردگونه ترسی ت هیچ

رفتار مقتدرانه سپاه در این موضوع سبب شد نه تنها 

 کش ایرانی از دست متجاوزان انگلیسی آزاد شود؛ بلکه نفت

المللی  هاي بین فارس و آب قدرت دریایی ایران در خلیج به

کش در روزهایی که  همچنین آزادي این نفت. دادرسمیت 

ل رایزنی با کشورمان در سازمان ملل مشغوجمهور  رئیس

ست، برتري دیپلماتیک و نمایش رهبران سایر کشورها

دیپلماسی براي کشورمان به ارمغان آورده است که 

اي مطلوب  تواند از این اقتدار به شیوه جمهور می رئیس

  .برداري کند و دشمن را در موضع انفعال قرار بدهد بهره

 !تغییر معادالت بازار نفت                       گزارش روز ▼

کنند و همه کارشناسان و  ها اعالم می بارتر از این است که عربستانی حادثه فاجعه

میلیون بشکه از  6گذارند که جبران نزدیک به  مسئله صحه می اینصاحبنظران انرژي بر 

سه تا شش  ها ممکن نخواهد بود و حداقل دست رفته تولید روزانه عربستان به این زودي

! اي دست پیدا کند ماه زمان خواهد برد؛ باید منتظر ماند تا قیمت نفت به رکوردهاي تازه

چرا که اهداف مورد اصابت قرارگرفته از صنعت نفت عربستان تأسیسات پاالیش نفت بوده 

که به طور مستقیم درگیر فرایند تولید و فرآوري نفت هستند و تا این شبکه بازسازي 

ي ا توان انتظار داشت تولید نفت عربستان به حالت عادي خود بازگردد، بازسازي نشود، نمی

دهد،  برآوردهاي کارشناسان صنعت نفت نشان می .که هزینه هنگفت نیز خواهد داشت

میلیارد دالر هزینه  200به حالت اولیه خود باید حدود  یبراي بازگشت این تأسیسات نفت

شرط عادي البته ! هاي دولت سعودي را افزایش دهد نتواند بحرا اي که می هزینه! شود

ها از حمله مجدد به تأسیسات نفتی عربستان  یمنی شدن وضعیت آرامکو این است که

تر و  دار باشد، احتماالً زمان بازسازي طوالنی دست بکشند؛ اما اگر این حمالت ادامه

  ! هاي آن نیز بیشتر خواهد بود هزینه

ها و تفاوت روایت  بی تأسیسات نفتی عربستان، میزان خسارتها و خرا فراتر از آسیب

شاهزادگان سعودي و کارشناسان حوزه نفت درباره زمان بازگشت عربستان به شرایط ماقبل 

ها ممکن نخواهد بود،  حمله پهپادي انصاراهللا، آنچه از بین رفته و بازسازي آن به این آسانی

سلمان و  هاي بن اران نفتی به دلیل ماجراجوییخرید! اعتبار عربستان در بازار نفت است

تأسیسات نفتی  امنیتشدید پذیري رژیم سعودي در برابر حمالت انصارهللا و ضعف  آسیب

اند که در اعتماد به نفت عربستان تجدید نظر کنند، لذا به دنبال  ریاض به این نتیجه رسیده

ت کرده و از ثبات و امنیت کشور قدرتمندي هستند که بتواند از تولید نفت خود محافظ

ها در بازار نفت در  اي که موجب شده است نگاه دغدغه! مستمر و مطمئن برخوردار باشد

تغییر نگاه و دیدگاهی که به معناي آغاز فروپاشی . حال چرخش به سمت ایران باشد

  ! هاي نفتی ایران است تحریم

 »300اس«از ارتقاي  ها تعجب روس                   ویژه اخبار ▼

امروز نیازي  :معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوري اسالمی ایران گفت »علیرضا شیخ«

را از روسیه خریداري  »300اس«به تجهیزات خارجی نداریم، براي نمونه ما سامانه 

تر از  هاي ما در نیروي پدافند هوایی ارتش در استفاده از آن بسیار قوي ایم، اما بچه کرده

. کنند اند که خود آنها هم باور نمی کنند و ارتقایی به این سامانه داده می ها عمل خود روس

رتبه نظامی خارجی که  چند وقت پیش یک هیئت عالی: معاون تربیت و آموزش ارتش افزود

هاي دفاعی به کشورمان سفر کرده بودند، بعد از بازدید به  براي بازدید از توانمندي

ها فهمیدیم که چرا ترامپ جرئت نکرد بعد  دن این توانمنديمسئوالن ایرانی گفتند ما با دی

این . از ساقط شدن پهپاد جاسوسی از سوي ایران به شما حمله کند یا واکنشی داشته باشد

 .بازدارندگی و موفقیت به دلیل قدرت نظامی جمهوري اسالمی ایران است

انی تقریب مذاهب از دبیرکلی مجمع جه »اهللا محسن اراکی آیت«بعد از خداحافظی  ◄

هاي مختلفی براي دبیرکلی این سازمان، از جمله حجج اسالم  زنی اسالمی، گمانه

حمید «معاون امور ایران در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، » الهدي سیدحامد علم«

نماینده » عبدالحسین معزي«رئیس مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائیه، » شهریاري

نماینده سابق ولی فقیه در امور » عسکر سیدعلی قاضی«معیت هالل احمر و فقیه در ج ولی

  .حج و زیارت مطرح شده است

 



 
 

 

  اخبار ▼

 داوطلب دفاع از ایران شدند  ها عراقی

براي دفاع از جمهوري اسالمی ایران » اي لبیک یا خامنه«صدها داوطلب عراقی با شعار 

» سیدجبار المعموري« .نویسی کردند یا دیگران، نامدر برابر هر گونه تعرض احتمالی آمریکا 

هاي محلی عراق گفت، این  رئیس اتحادیه علماي مسلمان عراق در استان دیاله به رسانه

کند که اگر ایران مورد تعرض آمریکا  اتحادیه چند ماه پیش اعالم کرد و امروز نیز تکرار می

ما در اوج آمادگی . واهیم گذاشتیا هر کشور دیگري قرار بگیرد، ما دست روي دست نخ

 .است و هرگز ایران اسالمی را تنها نخواهیم گذاشت» اي لبیک یا خامنه«هستیم، شعار ما 

تهدیدات مکرر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوري اسالمی ایران، صدها نفر : وي اظهار داشت

را واداشت تا در تومار داوطلبان دفاع از ها و مذاهب مختلف  از شهروندان عراقی از قومیت

ها در  نویسی کنند و آماده جنگیدن در کنار ایرانی نام» تومار سبز داوطلبان«ایران به نام 

  .برابر هر خطري باشند

  طلبان از مسئولیت مشکالت طفره رفتن اصالح

ا طلبان در مصاحبه ب گذاري اصالح عضو شوراي عالی سیاست» مقدم اسماعیل گرامی«

توان ضعف اعتدال را به پاي  نمی«: با اشاره به کارنامه دولت یازدهم گفت» آرمان«روزنامه 

از فعاالن » محمد عطریانفر«این در حالی است که چندي پیش » .طلبان گذاشت اصالح

قهراً جامعه هر ناکارآمدي در حوزه دولتی را به پاي نیروهاي «: طلب گفته بود اصالح

در این رابطه چه دولت . دهد نویسد و حامیان را هم مورد نقد قرار می پشتیبان آن دولت می

المللی معطوف به حوزه پیرامونی و  ها با توجه به شرایط بین مقصر باشد و چه ناکارآمدي

رویکرد جامعه نسبت به دولت و حامیانش و یکی . فراتر از دولت باشد، فرقی نخواهد کرد

  ».انگاشتن آنها قطعی است

  !رسید هزار تومان می 8رخ ارز به بیش از نباید ن

گفته » ایران«کارشناس اقتصادي حامی دولت در مصاحبه با روزنامه » سعید لیالز«

تومانی، یکسان کردن نرخ ارز و اعالم اینکه به هر فرد  200هزار و  4اعالم دالر : است

دهد بحران را  کنیم، سلسله اشتباهاتی بود که نشان می متقاضی ارز دولتی پرداخت می

هزار تومان  19هزار تا  18دست کم گرفته بودند و در نهایت دیدیم قیمت دالر به حدود 

این در حالی است که تحت هیچ شرایطی و با هیچ مقیاسی : وي افزوده است. در بازار رسید

ترین میزان  این اتفاق یکی از کم سابقه. رسید هزار تومان می 8نباید نرخ ارز به بیش از 

 .زدي و فساد را در تاریخ اقتصاد ایران ایجاد کردد

  !در صورت لزوم جهان را غافلگیر خواهیم کرد

عضو شوراي عالی سیاسی انصاراهللا یمن به امارات عربی متحده » سلطان السامعی«

هشدار داد، در صورتی که این کشور در محاسبات خود تجدید نظر نکند، ممکن است با 

حمالت آتی ارتش و «: ، وي گفت»العهد«به نوشته پایگاه . رو شود پیامدهاي سنگینی روبه

ما «: السامعی افزود» .هاي گذشته بازگرداند هاي مردمی ممکن است امارات را به دهه کمیته

منتظر عقالي سعودي و اماراتی هستیم که پس از تحقیر شدن در جهان، در محاسبات 

ر صورت لزوم، جهان را با هدف قرار اهداف ما مشخص است و د. خود تجدید نظر کنند

 ».دادن این اهداف مشخص غافلگیر خواهیم کرد

  کند عملکرد مسئوالن سعودي پایان رژیم آنها را تسریع می

موضع عربستان نسبت به مسئله فلسطین و معامله قرن و : اهللا لبنان گفت دبیر کل حزب

عودي را که در گذشته خود را ذلت و خواري در برابر ترامپ مسائلی است که ابهت حکام س

به صراحت باید گفت تاریخ عربستان . کردند، زیر سؤال برده است مستقل و آزاده معرفی می

: سیدحسن نصراهللا تأکید کرد. گاه شاهد این حجم از ضعف و ذلت نبوده است سعودي هیچ

و هاي مدنی به آخر خط رسیده است  رژیم سعودي به سبب ظلم، فساد و سرکوب آزادي

عملکرد مسئوالن کنونی سعودي پایان رژیم . کند مراحل پایانی حیات خود را سپري می

  .کند آنها را تسریع می

  
 

  کوتاه اخبار ▼

معاون اشتغال و خودکفایی » اهللا عبدالملکی حجت« ◄

امسال تاکنون بیش از : گفت) ره(کمیته امداد امام خمینی

دجویان هزار فرصت شغلی از سوي این نهاد براي مد 30

جویاي کار ایجاد شده و براي این تعداد فرصت شغلی 

میلیارد تومان اعتبارات  500حدود پنج هزار و 

این نهاد : وي تصریح کرد. الحسنه هزینه شده است قرض

در  1397هزار فرصت شغلی در سال  148موفق به ایجاد 

کشور شد که این میزان اشتغال حدود یک سوم کل 

کشورمان بوده و کمیته امداد در این مشاغل ایجاد شده در 

 .آید هاي کشور به شمار می زمینه از مؤثرترین دستگاه

وزیر مشاور در امور خارجی عربستان » عادل الجبیر« ◄

در ادعایی » ان ان سی«وگو با شبکه  سعودي در گفت

مضحک بدون اشاره به ادامه تهاجمِ به اصطالح ائتالف 

ما خواهان روابط : ی شدسعودي به مردم مظلوم یمن، مدع

خوب با ایران هستیم، اما در مقابل تهران به دنبال کشتار و 

وي در این باره با تکرار مواضع خصمانه ! تخریب است

حمالت اخیر به آرامکو با : اربابان آمریکایی خود، ادعا کرد

بنابراین تهران مسئول . هاي ایرانی صورت گرفته است سالح

 !آن است

زیر خارجه سابق آمریکا در مصاحبه با و» جان کري« ◄

با اذعان به اینکه عامل اصلی » اس بی سی«شبکه خبري 

هاي اخیر جنگ اقتصادي واشنگتن علیه تهران است،  تنش

پس از آنکه ما . ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاده است«: گفت

خارج شدیم، علیه ایران جنگ اقتصادي اعالم ) از برجام(

ها حداکثر میزان فشار را وارد آوردیم و کامالً کردیم و علیه آن

. شود بینی بود که این به مناقشه بیشتر منجر می قابل پیش

 ».بنابراین، ما ورشکستگی یک رویکرد را شاهد هستیم

اتاق بازرگانی آخرین وضعیت فروش ارز صادراتی در  ◄

سامانه نیما را منتشر کرده که بر اساس آن از ابتداي سال 

 762شهریورماه امسال حدود هفت میلیارد و  25 تا 1398

میلیون یورو در این سامانه به فروش رفته و در یک ماه 

شهریور ماه نیز یک میلیارد یورو ارز صادراتی  25منتهی به 

عملکرد کل سال تا اینجا نیز نشان . وارد سامانه شده است

میلیون یورو از ارزهاي  900دهد، حدود شش میلیارد و  می

 .دراتی براي واردات اختصاص یافته استصا

به نقل از منابع آگاه خبر داد، » تایمز فایننشال«روزنامه  ◄

عربستان سعودي شهروندان ثروتمند این کشور را براي حضور 

 .در برنامه خرید سهام آرامکو تحت فشار قرار داده است

  

   
  ترنم زندگی

کودکان خوشحالی، غم، اندوه، افسردگی، کینه، حسادت 

مهم نیست . گیرند و عصبانیت را از والدین خود یاد می

کنید، فرزند شما همان خواهد  چقدر خوب نصیحت می

 .شد که شما هستید
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