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 !هاي جدید باشید مراقب توطئه   روز حرف ▼

هاي محور مقاومت پس از هدف قرار گرفتن  پیروزي

ها به دست جمهوري اسالمی ایران،  پهپاد متجاوز آمریکایی

در آن طرف میدان نیز . تر شده است تر و عینی ملموس

ـ عبري بیشتر  ـ عربی هاي محور شیطانی غربی شکست

ضلع عربی محور شیطانی در ناتوانی . نمایان شده است

ـ عبري  هاي ضلع غربی مقابل انصاراهللا یمن و شکست طرح

در سوریه و عراق، همه معادالت مدنظر آمریکا و 

ترامپ نیز نسبت به . شان را به هم ریخته است پیمانان هم

هاي تحریمی علیه ایران تحت عنوان فشار  اعمال سیاست

اي که براي  حداکثري به شدت سردرگم است؛ به گونه

بنابراین . کند مذاکره با مسئوالن نظام اسالمی التماس می

غرب در مقابل محور مقاومت به ویژه   امروز تابوت استراتژي

   .دست صاحبانش مانده است رويایران، 

از این رو جریان مقابل محور مقاومت، همچون ماري 

خورده است که در مخمصه افتاده و به هر سمتی  زخم

وقتی آمریکا، عربستان . ند تا خود را نجات دهدک حمله می

اند؛  درپی شده هاي پی و رژیم صهیونیستی دچار شکست

بدون شک رفتار آنها نیز هیچ وقت از روي منطق و عرف 

المللی نخواهد بود و تنها به فکر رهایی از وضعیت  بین

به هم زدن آرامش نسبی در عراق، . ایجاد شده خواهند بود

تهدید  ل داعش از سوریه به کردستان عراق والبنان و انتق

ایران به جنگ از سوي ترامپ تنها بخشی از رویکرد نمایان 

البته باید مراقب . شده محور شیطانی در منطقه است

هاي آنها  هاي جدیدي بود که در اتاق عملیات توطئه

هاي مورد حمایت محور  دهی رسانه خط. شود طراحی می

راي ایجاد تفرقه و اختالف در منطقه ـ عبري ب  ـ عربی غربی

در وضعیت فعلی شدت بیشتري به خود گرفته است که 

تنها به دلیل دور کردن افکار عمومی از وضعیت به هم 

تمایل عربستان سعودي به مذاکره از . ریخته خودشان است

افکنانه آنها از  یک طرف و اقدامات و اظهار نظرهاي تفرقه

ی و ناکارآمدي راهبردهاي سوي دیگر نشان از سردرگم

اي که نتایج یک  به گونه. سعود بوده است اي آل منطقه

دهد، این رژیم حتی نفوذ نرم خود در  ارزیابی نشان می

خورده  رژیم شکست. منطقه را نیز از دست داده است

صهیونیسم هم که یک زمان سگ نگهبان غرب در منطقه 

بود، در حال حاضر حفظ موجودیتش وجهه همت 

با توجه به تحوالت منطقه شکی . ها شده است مریکاییآ

نیست که ایران و محور مقاومت روز به روز قدرتمندتر 

  . هاي آنها را خنثی خواهند کرد شود و تمام توطئه می

 آیا عربستان تغییر کرده است؟                گزارش روز ▼

تهران از هر ابتکار گفته است، » المسیره«وگو با شبکه  در گفت» محمدجواد ظریف«

کند و براي پایان جنگ یمن همکاري  عملی براي کاهش تنش در منطقه استقبال می

اگر شرایط مناسب فراهم شود، من «: وزیر امور خارجه کشورمان گفته است. خواهد کرد

این جمالت روزهاي گذشته نیز از » .آماده سفر به ریاض براي حل اختالفات خواهم بود

یاست خارجی کشورمان بارها تکرار شده است و خود آقاي ظریف همین سوي مسئوالن س

واسطه آماده  خان به تهران گفته بود، با واسطه یا بی هفته گذشته و پس از سفر عمران

اما سؤال اینجاست که این اظهارات بر چه مبنا و اصولی بیان ! وگو با ریاض هستیم گفت

صورت گرفته است؟ آیا ارتش سعودي از شود؟ آیا چرخشی در مواضع سران سعودي  می

حمله به یمن پشیمان است؟ آیا  عربستان از همکاري خود با آمریکا علیه محور مقاومت در 

منطقه و تالش براي رسمیت بخشیدن به حضور آمریکا در منطقه و رسمیت بخشیدن به 

شان شواهد و قراین هیچ یک از این موارد را ن! رژیم صهیونیستی دست کشیده است

هاي ریاض علیه  سازي هاي ضد ایرانی و دروغ گیري دهد و جز در چند مورد نادر، موضع نمی

در جدیدترین نمونه وزیر مشاور در امور خارجه عربستان مدعی شد، . کشورمان ادامه دارد

طبق شواهد به دست آمده، ایران به طور قطعی در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو دخیل 

سالحی که از آن در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو استفاده «: افزود» بیرالج«. بوده است

ها از احتمال برگزاري  همچنین رسانه» .شده، ایرانی است و ما آماده پاسخ به آن هستیم

ها در دریاي  رزمایش مشترك عربستان سعودي و کشورهاي دیگر با محوریت آمریکایی

پایتخت بحرین نیز این روزها میزبان نشستی با » مهمنا«اند و  فارس خبر داده عمان و خلیج

تأمین امنیت منطقه و طرح این  ا هدف ادعاییاست؛ نشستی ب... حضور عربستان سعودي و

  !ثباتی در منطقه است که ایران  عامل اصلی بیدروغ بزرگ 

 !ها برانگیز در مدیریت استان تغییرات تأمل             ویژه اخبار ▼

مدیرکل انتخابات  24معاون سیاسی استاندار،  27استاندار،  28کنون تا 1396از سال 

اند که اعداد  معاون سیاسی فرماندار تغییر کرده 200فرماندار و  300ها،  در استانداري

درصدي استانداران و معاونان سیاسی  90آماري که نشان از تغییر . برانگیزي هستند تأمل

درصدي  70ها و  هاي انتخابات استانداري رکلدرصدي مدی 80آنها، تغییر نزدیک به 

نکته قابل تأمل آن است که سابقه سیاسی بیشتر نیروهاي تازه . فرمانداران کشور دارد

ها درباره  دهد، به جریان اصالحات وابستگی دارند و حرف و حدیث منتصب شده نشان می

یی هستند که صالحیت ها در میان آنها چهره. بسیاري از نیروهاي تازه منصوب وجود دارد

آنها براي شرکت در انتخابات از سوي شوراي نگهبان رد شده است؛ اما اکنون در جایگاه 

  .اند مجري انتخابات قرار گرفته

  !حساب بانکی دارم 500پنج یا شش شرکت و حدود                          

ن آبروي خود و در آخرین دفاعیاتش در دادگاه با بیان اینکه م» زاده شبنم نعمت«

پدر من پدر خوبی نبود، ولی براي مملکت مدیر خوبی بود و به : برم، گفت ام را نمی خانواده

. سال من تنها بودم و پدري نداشتم 40. عنوان مدیر خوب به او مدیونم؛ نه به عنوان پدرم

اندازي کرده است و تمام عید و تعطیالت را در  پدرم بیش از صد شهرك صنعتی راه

مقام، رئیس دادگاه  قاضی مسعودي. آنجا بیابان بود. شهر بودیم تا ماهشهر ساخته شودماه

نگاري  تان بگویید زیاد نامه زاده با بیان اینکه به دوستان و آشنایان خطاب به شبنم نعمت

: زاده در پاسخ گفت شما چند شرکت و چند حساب بانکی دارید؟ نعمت: نکنند، سؤال کرد

تعداد زیادي  نیاز به حساب بانکی دارم، چون پخش، 500کت و حدود بنده پنج یا شش شر

  .من به هیچ شهرستانی براي باز کردن حساب نرفتم. حساب بانکی داشت

 



 
 

 

  اخبار ▼

 ها ها و فرزندخوانده دعواي پدرخوانده

ترین مشکل  اولین و بزرگ: دبیر کل حزب کارگزاران گفت» غالمحسین کرباسچی«

آقاي عارف که روزي در مقام ریاست دانشگاه تهران مانع . ویتی استاصالحات، مشکل ه

سخنرانی آقاي عبدالکریم سروش شد، چطور امروز به شخصیت محوري اصالحات تبدیل 

وقت ادعاي  که به تهران آمدم و شهردار تهران شدم، هیچ 68شده است؟ بنده سال 

ثیف و مخروبه را درست کنیم؛ ما خواهیم این شهر آلوده، ک گفتیم می. طلبی نداشتم اصالح

ها  ا این فرزندخواندهایم، اما گوی ما از پدرخواندگی استعفا داده. دانیم اصالحات را همین می

در پاسخ به پرسشی » راد علی شکوري«در همین حال . پذیرند هستند که این استعفا را نمی

من مستقیماً : طلبان و تمایل نداشتن عارف به این سرلیستی گفت درباره سرلیستی اصالح

ري درباره کاندیداتو. هایی وجود دارد ام؛ ولی شنیده از آقاي عارف چنین چیزي نشنیده

برداشت این است که عارف . هیچ بحث تشکیالتی نشده است 1400دکتر عارف براي 

  .شود و خیلی دور از این خبر نیست طلبان نمی سرلیست اصالح

  شود؟ ها به زودي قانونی می ربوي بودن بانک

را امضا  بیانیه نقد نظام جدید بانکداري اقتصاددانی که 21یکی از » حسین صمصامی«

بانک و «: ملیات بانکی بدون ربا را مورد دغدغه اقتصاددانان دانست و افزودطرح ع ،کرده

ها  نظام بانکی دو اشکال اساسی دارد که براي همگان عیان شده است؛ نخست اینکه بانک

همچنین نظام . اند کنند و برخی مراجع تقلید نیز نسبت به آن اعتراض کرده ربوي عمل می

نگی را به سمت تولید هدایت کند؛ بانک مرکزي در سال بانکی نتوانسته حجم عظیم نقدی

اند، در حالی که نرخ  هزار میلیارد تومان تسهیالت داده 770ها  گذشته اعالم کرد بانک

در این طرح اصالح اساسی «: صمصامی افزود» .درصد منفی بوده است 12گذاري  سرمایه

بینیم  هاي این طرح میبراي حل دو مشکل اساسی وجود ندارد و با در نظرگیري بند

ها مجاز هستند وارد عملیات تجاري  شود و بانک عملیات بانکی در تخصیص منابع انجام می

 ».و خرید و فروش امالك و ارز شوند

  آورد جمهور وقت کم می رئیس

جمهور قبلی با خانه احزاب  جمهور با بیان اینکه هیچ یک از رؤساي رئیس دفتر رئیس

محمود واعظی در پاسخ . گر وقت باشد، ما به این کار خواهیم رسیدا: جلسه نداشتند، گفت

اي با خانه احزاب  جمهور طی شش سال گذشته جلسه به پرسشی مبنی بر اینکه رئیس

من از این : خواهد براي این نهاد صنفی وقت بگذارد، گفت نداشته است و چه زمانی می

: وي افزود. هم این جلسه را نداشتند جمهور دیگر فرمایید خبر ندارم؛ رؤساي قراري که می

جمهور را  اي خوب است که برگزار شود، به شرط اینکه وقت رئیس به هر حال هر جلسه

تا  8، 7:30جمهور هم مانند همه ما صبح ساعت  کنیم؛ زیرا قطعاً رئیس» االهم فاالهم«

م رسد و توقعات از ایشان ه هاي کشور می شب به مقداري از کار 11، 10ساعت 

هم خواهیم ]جلسه با خانه احزاب[حاال اگر وقت باشد، ما به این کار . ماشاءاهللا است الی

  .رسید

  گیري آمریکا و رژیم صهیونیستی از کشورهاي عربی باج

نشست امنیت دریایی منامه را که به ریاست » الیوم رأي«اي  سردبیر روزنامه فرامنطقه

نفوذ آن و حمایت از اعراب در حال برگزاري است،  آمریکا و به بهانه مقابله با خطر ایران و

به عقیده نویسنده، . گیري از کشورهاي عربی دانست مؤید استمرار راهبرد آمریکا در باج

فارس بارها و بارها  هاي حاکم بر کشورهاي عربی حوزه خلیج مصیبت آنجاست که رژیم

تأکید بر اینکه این حضور  با» عبدالباري عطوان«. شوند گیري آمریکا می تسلیم این باج

کند، نه ایران که هزاران سال در قلب  آویو است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می تل

خواهند پول بیشتري را چپاول  هاي آمریکا وقتی می دولت: منطقه قرار داشته است، افزود

به محافظت از رژیم صهیونیستی قادر : وي تأکید کرد. شوند هراسی متوسل می کنند، به ایران

 .فارس حفاظت کند خودش هم نیست، چه برسد که بخواهد از کشورهاي عربی حوزه خلیج

 

  
 

  کوتاه اخبار ▼

دبیر سندیکاي صنعت برق با بیان اینکه » سپهر برزي« ◄

نامه  مشخص نیست چرا عراق براي اجرایی شدن تفاهم

دهد،  امضا شده با ایران در زمینه برق جدیتی نشان نمی

کارگروهی در وزارت نیرو براي آغاز همکاري : گفت

. جانبه ایران و عراق در زمینه برق تشکیل شده است همه

گفتنی است، در بهمن ماه سال گذشته وزراي نیروي 

نامه و یک  عراق دو تفاهم دولت و جمهوري اسالمی ایران

قرارداد در زمینه برق به امضا رساندند؛ اما تکلیف این 

 ایاالت متحده ص نیست و احتماالً فشارها مشخ نامه تفاهم

آمریکا سبب شده است تا عراق جدیتی براي اجرایی شدن 

  .نامه از خود نشان ندهد این تفاهم

یکی از نمایندگان حزب حرکت » احمد یی ایت بولود« ◄

ملی ترکیه در مجلس که در ائتالف سیاسی با حزب حاکم 

داخلی تهدید قرار دارد، ایران را به حمله نظامی و آشوب 

کرده و به صراحت گفته است، پس از شمال سوریه نوبت 

با وجود گذشت چند روز ! غرب ایران خواهد رسید به شمال

از انتشار این توئیت، سفیر ایران در ترکیه هیچ واکنشی به 

این در حالی است که همین سفیر به . آن نشان نداده است

اخل کشور عکس معمولی به روزنامه د  دلیل یک تیتر و

فشار وارد کرده و طی توئیتی به زبان ترکی استانبولی از 

 !آن اعالم برائت کرده بود

دکتر روحانی : سخنگوي دولت گفت» علی ربیعی« ◄

منکر موجودیت و قانونیت نهاد شوراي نگهبان نیست و اگر 

کند، اوالً به تکثر این مجلس توجه  به مجلس اول اشاره می

سیت خودجوش ملت که با وجود دارد و ثانیاً به حسا

نامزدهاي رادیکال در آن انتخابات، بدون شوراي نگهبان به 

اآلن هم با وجود . نامی رأي دادند رجال معتدل و صاحب

شوراي نگهبان این امکان وجود دارد که مردم بتوانند به 

  . هاي متنوعی رأي دهند گزینه

نماینده اصولگراي مجلس در » قدوسی جواد کریمی« ◄

اهللا زم  چهار رابط روح 1396سال : ادعایی تازه مدعی شد

به گفته او، از این چهار رابط یکی در دفتر . دستگیر شدند

جمهور، یکی  آشنا، یکی در مجموعه ارتباطات دفتر رئیس

  .اند در دفتر بانک و چهارمی در قوه قضائیه بوده

رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه ایران جایگاه  ◄

شرایط : آال در دنیا را دارد، گفت خست تولید ماهی قزلن

طوري است که براي هر میزان تولید مجوز درخواست 

  .گو خواهد بود شود، سازمان شیالت پاسخ

اند، این  گفته» تایمز نیویورك«آمریکایی به   چند مقام ◄

کشور به صورت تدریجی در حال خارج کردن هزاران 

ده و این موضوع بدون حتی نظامی خود از افغانستان بو

 .انجام توافق با طالبان صورت گرفته است

  

  .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   

 


