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  !گردد عراق به عقب بر نمی        روز حرف ▼

ها که از بغداد  عراق در پنجمین روز از دور جدید ناآرامی

آغاز شد و با انتخابی دقیق دومینووار شهرهاي جنوبی عمدتاً 

نشین این کشور را درنوردید و تلفات جانی و خسارات  شیعه

 مادي زیادي به دنبال داشت، شاهد آرامش نسبی است و به

اعتقاد مسئوالن امنیتی و انتظامی عراق، وضعیت کشور رو به 

. ها مدیریت شده است آفرینی ثبات بوده و اغتشاشات و آشوب

اینکه در کشوري چون عراق با چند ده میلیون نفر جمعیت 

که تازه از مبارزه با بحران تروریستی جهانی بیرون آمده و 

نفري از وضعیت اي است، چند هزار  دار مشکالت عدیده میراث

اي غیرعادي در دنیاي  ناراضی باشند و اعتراض کنند، مسئله

آنچه در عراق مایه نگرانی است، علل و عواملی . امروز نیست

ها در این کشور و آنالیز  است که در نگاه به صحنه اعتراض

مردم عراق در حالی آماده . شود وضعیت عراق مشاهده می

ی و جهانی مهمانان اربعین شوند با افتخار تجمع میلیون می

هایی از مرکز  حسینی را میزبانی کنند، که ناگهان اعتراض

یابد و در  کشور شروع شده و به شهرهاي جنوبی تسري می

هاي کور اجتماعی  هاي خونین و آشوب اندك زمانی به ناآرامی

سبک و . شود ها کشته و زخمی تبدیل می بار با ده خسارت

ها در عراق امروز که همانند  الگوي مدیریت صحنه آشوب

ایران است، گویاي مداخله  1396حوادث و اغتشاشات دي ماه 

مطالعه شواهد و قراین مستدل و مستند . بیرونی در عراق است

ـ سعودي  ـ صهیونیستی دهد مثلث شوم آمریکایی نشان می

ها و منافع را براي مداخله  بازیگرانی هستند که بیشترین انگیزه

هاي گزاف آنها با  هزینه. اق جدید داشته و دارنددر امور عر

انتخاب مردم عراق دود شد و هوا رفت؛ از این رو، امروز 

بیشترین کینه را آنها نسبت به بیداري ملت عراق دارند و 

منافع و زحمات گذشته خود براي تغییر جغرافیاي منطقه را 

بینند و  با جغرافیاي جدید مقاومت در چالش و خطر می

خواهند عراق را بار دیگر به عقب و به زیر یوغ سلطه و نفوذ  می

خود برگردانند؛ بنابراین از بیرون مرزها اغتشاشات را مدیریت 

کرده و با طراحی و تقسیم نقش و وظیفه بین معاندان و 

ها و هواداران  خوردگان بعثی، منافقین و باقیمانده شکست

اق وضعیت اخیر هاي ترویستی، مانند داعش در داخل عر گروه

هاي  اما مردم و مسئوالن عراقی با هدایت. را ایجاد کردند

مرجعیت دینی، هوشمندانه وضعیت را کنترل و چشم فتنه 

غربی، عربی و عبري را کور کردند تا از استقالل و عزت خود 

است که مردم عراق ) ع(صیانت کنند و این پیام حسین

  .  دارند هاست گرامی می اربعینش را سال

  

 !سوي استیضاح آن                             گزارش روز ▼

جمهور آمریکا در  دونالد ترامپ، رئیس«: آورده استدر مطلبی » اشپیگل«نامه  هفته

به ندرت تا به حال . کند جریانات مربوط به اوکراین براي بقاي سیاسی خود مبارزه می

ن حد تحت فشار قرار داشت و حاال این جمهوري خود تا ای دونالد ترامپ در دوران ریاست

» .تواند از این پرونده استیضاح پیروز و سربلند بیرون آید پرسش مطرح است که آیا او می

، »مایک پنس«جمهوري  هایی درباره ریاست نیز حدس و گمان» پست واشنگتن«روزنامه 

پ و معاونش گفته شده است، در صورتی که دونالد ترام. معاون دونالد ترامپ زده است

رئیس نمایندگان » نانسی پلوسی«مایک پنس هر دو به دلیل مسئله اوکراین برکنار شوند، 

دهد، این کشور از  بررسی اوضاع آمریکا نشان می. آمریکا قدم به کاخ سفید خواهد گذاشت

الملل براي وي  نظر سیاسی اوضاع چندان مناسبی ندارد و ناتوانی ترامپ در حوزه روابط بین

ها نیز از این فرصت استفاده کرده و درصددند افکار عمومی  دموکرات. سرساز شده استدرد

جامعه آمریکا را به نفع خود تغییر دهند؛ اما یک موضوع اساسی در دل استیضاح ترامپ 

به این صورت که ترامپ اگر بتواند از . دانند نهفته است که برخی آن را رویکرد سوم می

یی یابد و مجلس نمایندگان یا سنا رأي کافی به استیضاح وي بحران اوکراین گیت رها

اي که رقباي  جمهوري خواهد شد؛ به گونه ریاست 2020ندهند، او با قدرت وارد انتخابات 

ترامپ که در پرونده ایران، چین و . حرفی براي گفتن نخواهند داشت) ها دموکرات(وي 

دن اوکراین گیت، تنها درگیر یک ونزوئال به شدت تحت فشار بوده است با میان کشی

تواند به نفع ترامپ باشد که در صورت  سوي استیضاح می بنابراین آن. موضوع شده است

اما در صورت انجام استیضاح و . عدم استیضاح دوباره رقیب خود را به چالش بکشد

پ نیز البته انجام استیضاح ترام. شدتسهیل خواهد آوري مجدد ترامپ افول آمریکا  رأي

اي که وي اعالم کرده است، در  ممکن است اوضاع داخلی آمریکا را بهم بریزد؛ به گونه

  . آوري استیضاحش، جنگ داخلی رخ خواهد داد صورت رأي

 !میلیون تومانی دولت براي ایجاد یک شغل 440هزینه       ویژه اخبار ▼

تأسیس با فقره جواز  5950حدود  1398مطابق آمارها، در سه ماهه اول سال 

نفر در کل کشور از سوي وزارت صمت صادر شده است که  822/138بینی اشتغال  پیش

درصدي در  7/28درصدي در تعداد و  6/26نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 

فقره جواز تأسیس، سرمایه  5950براي تعداد . دهد بینی اشتغال را نشان می پیش

ه است که بر اساس این، براي ایجاد هر یک شغل بینی شد میلیارد ریال پیش 1/613735

هاي سمنان، یزد و  در ضمن استان. میلیون تومان هزینه پیش بینی شده است 440بیش از 

فقره بیشترین تعداد جواز صادره را به خود  466و  657، 586خراسان رضوي به ترتیب به 

بینی شده  شتغال پیشا 17602جالب توجه است که استان سمنان با . اند اختصاص داده

بینی شده را به خود اختصاص داده  ، باالترین اشتغال پیش)درصد از کل کشور 7/12سهم (

  .است
 

در حالی که شش ماه از ارائه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس درباره  ◄

گذرد؛ اما هنوز خبري از قرائت این گزارش در  رونق تولید به هیئت رئیسه مجلس می

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در این » حمیدرضا فوالدگر«. لس نیستمج

گذرد، اما همچنان گزارش رونق تولید مجلس در  می 98شش ماه از سال : رابطه گفته است

مند هستیم و  رئیسه مجلس معطل قرائت است، ما نیز نسبت به این موضوع گله هیئت

  .ایم کرده رئیسه ارسال اعتراض خود را به هیئت



 
 

 

  اخبار ▼

 فرار گسترده نیروهاي سعودي از مناطق نبرد با یمن

سلمان متهم شده  افشاگر معروف عربستانی در صفحه توئیتر خود نوشت، بن» مجتهد«

توجه است و از این رو  قصد دارد از مناطقی که فاصله زیادي  است که به ارتش سعودي بی

سپس چنین وانمود شود که او در خط مقدم نبرد حضور با مرز یمن دارند، بازدید کند و 

به گفته این افشاگر عربستانی، نیروهاي نظامی در مناطق نزدیک به یمن به . یافته است

برند و از این رو بسیار عصبانی  باش به سر می مدت دو هفته است که در وضعیت آماده

. عهد نیست ري از ولییم؛ اما خبا گویند مدت زیادي است که سر پا ایستاده هستند؛ آنها می

ها مکان حضورش را کشف  ترسد که یمنی سلمان همچنان تردید دارد و می با وجود این، بن

مجتهد همچنین خبر داد، روحیه نیروهاي ارتش سعودي به . کرده و او را هدف قرار دهند

، ویژه پس از عملیات نجران و حمله به تأسیسات نفتی، بسیار کاهش یافته و آنها معتقدند

پیش از این، منابع داخلی عربستان از . جنگ یمن بیهوده است و براي دفاع از وطن نیست

  .فرار گسترده نیروهاي سعودي از مناطق نبرد خبر داده بودند

  اسناد دخالت آمریکا، انگلیس، امارات و عربستان در حوادث عراق

ه عربی و عربستان اطالعات به دست آمده از دست داشتن آمریکا، انگلیس، امارات متحد

هاي میدانی و عملیاتی وابسته به این کشورها  تیم. هاي اخیر عراق حکایت دارد در ناآرامی

که برخی از آنها عناصر امنیتی نفوذ کرده در مؤسسات امنیتی و نظامی هستند، به کار 

اند تا افزون بر افزایش تلفات، خشم عمومی مردم نسبت به مؤسسات نظامی و  گرفته شده

هزار  5دهد، بالغ بر  این اطالعات نشان می. به ویژه نیروهاي حشدالشعبی را افزایش دهند

ها  نهادي که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوي آمریکایی مؤسسه و سازمان مردم

شوند، نقش قابل توجهی در افزایش دامنه اعتراضات ضد دولتی  تأسیس یا حمایت می

. ردم را به سمت شعارهاي براندازانه در دولت سوق داده استداشته و شعارهاي معیشتی م

نماینده رسمی آمریکا در » ماتیو تولر«ها  نکته قابل توجه این است که همزمان با این آشوب

ها نباید به کشورهاي شرقی  عراق به دولت این کشور هشدار داده که به جاي آمریکایی

  !تکیه کند

  آمریکایی اوپیمان  سلمان و هم تغییر لحن بن

احساس شکستی که پس از غرق شدن در باتالق یمن، : نوشت» المیادین«پایگاه شبکه 

اي با ایران سوق  حل مذاکره عهد سعودي است، وي را به ناچار به سمت اعالم راه همراه ولی

. کند پاسخ به ایران، سیاسی خواهد بود سلمان برخالف گذشته تصریح می داد، حاال دیگر بن

ـ سعودي براي مذاکره با ایران افشا  هاي جهان درباره تحرکات آمریکایی سانهآنچه ر

شاهزاده جوان . پیمان آمریکایی اوست سلمان و هم دهنده تغییر لحن بن کنند، نشان می

جمهور آمریکا در کنار خود، در جریان حمله به  سعودي، امید خود براي ایستادن رئیس

هاي سیاسی متوسل  حل کند به راه ت؛ از این رو تالش میایران را به کلی از دست داده اس

  .شود تا بتواند خود را نجات دهد

  هاي فناوري اطالعات براي کمک به دولت عزم مدیران شرکت

عامل و نمایندگان یازده شرکت فعال و مؤثر بخش خصوصی فناوري اطالعات و  مدیران 

نق اقتصادي از طریق توجه بیشتر به هاي کمک به ایجاد رو ارتباطات گردهم آمدند تا راه

نکته مهم این جلسه، عزم جدي مدیران این . هاي این حوزه را بررسی کنند توانمندي

رفت از مشکالت فعلی و با تکیه بر توان نیروي  ها براي کمک به دولت با هدف برون شرکت

کردند، کنندگان در این نشست تأکید  شرکت. بود ICTانسانی متخصص و ماهر در حوزه 

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و ارائه خدمات و  برداري حداکثري از ظرفیت بهره

هاي سالمت، اقتصاد و آموزش در ردیف اهداف  هاي یکپارچه و پیشرفته در حوزه سرویس

  .آنهاست

  
 

  کوتاه اخبار ▼

اسرائیل «هاي رژیم صهیونیستی گزارش دادند،  رسانه ◄

یونیستی به تازگی در نیویورك ، وزیر خارجه رژیم صه»کاتص

سازي روابط با کشورهاي عربی خبر  از طرح خود براي عادي

بر اساس این گزارش، کاتص به هنگام حضور در . داده است

نشست مجمع عمومی سازمان ملل با نمایندگان این کشورها 

در حاشیه مجمع دیدار کرده و پیشنهاد خود را به آنها داده 

وزیر خارجه بحرین از جمله » احمد خالدبن«. است

هایی بود که در حاشیه نشست مجمع عمومی با  شخصیت

 .وگو کرد وزیر خارجه رژیم صهیونیستی دیدار و گفت

: نویسنده و تحلیلگر آمریکایی اظهار داشت» کوین بارت« ◄

ترین چهره نظامی دنیا در  سرلشکر قاسم سلیمانی موفق«

سردار سلیمانی با داعش  مبارزه. زمینه مبارزه با تروریسم است

اي متعهدانه است، برخالف مبارزه دو چهره آمریکا با  مبارزه

هایی را که با  داعش که همزمان حمایت مخفیانه از تروریست

: وي در ادامه گفت» .شود کند، هم شامل می آنها مبارزه می

ها هدایت نیروهایی را به  سردار سلیمانی برخالف آمریکایی«

نیروهاي او به . بومی همان منطقه هستندعهده گرفته که 

  ».شکست داعش تعهد راستین دارند

هاي  نماینده دائم روسیه در سازمان» میخائیل علیانف« ◄

المللی در وین با اعالم این خبر که تاکنون هشت کشور  بین

: اند، اظهار داشت اروپایی به نظام پرداخت اینستکس پیوسته

نظام پرداخت بدبین هستند و بسیاري در ایران نسبت به این 

براي آن نیز دلیل دارند؛ اما با این حال، براي ناامید شدن از 

نماینده روسیه با بیان این موضوع که . این سازوکار زود است

امکان دارد این سازوکار به سختی بتواند انتظارات را برآورده 

  .همچنان جاي امیدواري است: کند، تأکید کرد

گذاري معاونت توسعه  معاون سرمایه »منوچهر رزمجو« ◄

درصد از تسهیالت  5/16: روستایی مناطق محروم کشور گفت

پرداخت شده براي ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و 

وي هزینه ایجاد هر طرح . عشایري با انحراف همراه است

میلیون تومان و هزینه ایجاد  90اشتغال در مناطق روستایی را 

  .یلیون تومان اعالم کردم 40هر اشتغال را 

درصد رشد  6/1کسري تجاري آمریکا در ماه آگوست با  ◄

میلیارد دالر رسید و واردات کاالهاي مصرفی رکورد زد  54به 

اقتصاددانانی که در نظرسنجی . و به باالترین سطح تاریخ رسید

بینی کرده بودند کسري  رویترز شرکت کرده بودند، پیش

  . میلیارد دالر خواهد رسید 5/54تجاري ماه آگوست به 

  صادق صبح 916شماره 

  منتشر شد» وسوم مجمع بیست«به همراه پرونده ویژه  

  خوانید؛  در این شماره می 

ـ  فتنه سعودي/ در برابر سپاه کارایی ندارند حصارها

گو با  و گویند و گفت سکوالرها چه می/ آمریکایی در عراق

هاي صادقین  گروه: ـ سیاسی سپاه معاون آموزش عقیدتی

  .شود جایگزین نور مبین می

  .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

 


