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 محور ضد نظام سلطه           روز حرف ▼

عراق و لبنان از منظرهاي گوناگون دو کشور تحوالت 

سؤاالتی که  از برخی. مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است

: از هستند شود، عبارت مطرح میدر این باره  این روزها

هاي ایجاد چنین بحرانی چیست؟ مطالبات  ها و زمینه ریشه

و لبنان چه موضوعاتی است؟ متغیرها و  واقعی مردم عراق

ها و  بازیگران مؤثر صحنه سیاسی عراق و لبنان چه مؤلفه

  افرادي هستند؟ 

اي که گاهی از سر دلسوزي و برخی  در این میان، مسئله

ها مطرح شده و تالش  در برخی رسانهمواقع با اغراض سیاسی 

رخی پدیدآمدن ب ؛ آن است کهشود آن را بزرگنمایی کنند می

برخی از که در  اقدامات ضد ایرانی در جریان حوادث اخیر

عراق صورت گرفت، آیا ناقض و نافی ادعاهایی  شهرهاي

نیست که بر اساس آن در پیوند ملت عراق و ایران بر آن 

اي به  شود؟ در این میان یک خط رسانه تأکید شده و می

ایده  ورزد که تحقق وجود آمد که بر القاي این نکته اصرار می

، صرفاً »هاي کشورهاي عضو جریان مقاومت پیوند ملت«

کند و این  شعاري است که جمهوري اسالمی ایران مطرح می

  ! هاي جاري منطقه منطبق نیست موضوع بر واقعیت

ها و شبهات باید گفت،  در پاسخ به این پرسش

سازي رویکرد اعتراضات ضد ایرانی در جریان تحوالت  برجسته

اساس دچار اشکال است و صرفاً یک خط  کشور عراق از

ها و  آمیز براي سرپوش گذاشتن بر کامیابی تبلیغاتی مبالغه

هاي اخیر به دست  توفیقاتی است که ائتالف مقاومت در سال

در اینکه نظام سلطه درصدد است با طراحی . آورده است

هاي ساختگی جهت اصلی  برخی سناریوها و اقدامات و نمایش

اساسی معترضان عراقی را به سمت خصومت با  هاي و خواسته

جمهوري اسالمی ایران منحرف کند، کمترین تردید و ابهامی 

هاي مردمی  وجود ندارد؛ اما کیست که نقش محوري گروه

ایران، عراق، سوریه، لبنان، پاکستان و افغانستان را در خنثی 

 توطئه آمریکا و ایادي وابسته به آنها در منطقه، نداند کردن

 . یا انکار کند

اهللا لبنان و حشدالشعبی عراق در بین  جایگاه حزب

هاي اجتماعی و مذهبی جامعه عراق و لبنان و اعتمادي  الیه

ها  هاي گوناگون سیاسی به این گروه که مردم در موقعیت

آیا خنثی کردن . رسد اند، آشکار و واضح به نظر می داشته

متعدد آمریکا و نظام هاي چند هزار میلیاردي و طراحی  هزینه

سلطه در منطقه بدون حضور تفکر مقاومت و همراهی 

 پذیر بوده است؟  عمومی مردم منطقه امکان

  !شد بهتر از این هم می                        گزارش روز ▼

؛ این خبري بود که همه »ساعت صفر بامداد روز جمعه قیمت بنزین افزایش یافت«

اگرچه این اقدام براي اقتصاد کاري . تماعی آن را اعالم کردندهاي اج ها و شبکه خبرگزاري

 نظارت مانند هایی، کنونی و بدون پیوست مقطع در آن اجراي اما شود؛ مثبت و مهم تلقی می

اقتصادي داراي نقدهاي  هاي تنش از مردم معیشت سبد داشتن نگه دور و ها قیمت بر دولت

 ضروري، طرح یک یکباره آغاز و زم این رخدادال هاي زیرساخت در نظر نگرفتن. جدي است

هاي مردم در فضاي عمومی و  واکنش. عمومی جامعه را به شدت نگران کرده است اذهان

وگو با برخی نمایندگان، از  گفت. دهد مجازي نارضایتی مردم از اقدام یکباره دولت را نشان می

کننده آن است که  س بیاناالسالم ذوالنوري، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجل جمله حجت

تا جایی که قرار است نمایندگان ! اند اطالع بوده حتی نمایندگان مجلس نیز از اجراي طرح بی

شنبه یک طرح دو فوریتی را براي جلوگیري از افزایش قیمت بنزین در  مجلس روز یک

یت این واقع. مجلس ارائه کنند؛ چرا که این طرح بدون ایجاد بسترهاي الزم اجرا شده است

رسانی و اقناع افکار عمومی در زمینه نرخ  کمترین اقدام را در حوزه اطالع دولتاست که 

گرفت، قطعاً افکار  ها انجام نداده که اگر این مهم صورت می جدید بنزین و افزایش یارانه

  .عمومی همراهی بیشتري با این موضوع داشت

 از دهد، یکی ی در روز گذشته نشان میهاي معاند با نظام اسالم از سوي دیگر، رصد رسانه

که آنها در یک  است این شده، داده دشمن سایبري ارتش به که دستوري هاي سرخط

 کنند که اگر به جبهه سازي غیر منطقی و غیر علمی به مخاطبان خود چنین القا  مرتبط

 یمتق شدن نرخی دو به نیازي و شود می بهتر مان اقتصادي اوضاع نکنیم، کمک مقاومت

دهی رژیم  هاي معاند با نظام اسالمی که با دالر نفتی عربستان و خط رسانه .نیست بنزین

کنند، درصددند از موضوع افزایش قیمت بنزین  صهیونیستی در منطقه فعالیت می

سوءاستفاده کرده و مباحث دیگري را مطرح کنند که البته این توطئه نیز با هوشیاري مردم 

  .خنثی خواهد شد

  !طلبان مل سرلیست احتمالی اصالحأمواضع قابل ت       ویژه باراخ ▼

 شوراي عضو ناصري، عبداهللا که کسی و 1388 فتنه دستگیرشدگان از »مرعشی حسین«

 اسفندماه انتخابات در طلبان اصالح احتمالی سرلیست عنوان با وي از طلبان اصالح مشورتی

 با ویدئویی وگوي گفت یک از بخشی در تازگی است، به کرده مجلس شوراي اسالمی یاد

 عملی اعتقاد و التزام فقیه والیت به مرعشی حسین آقاي« اینکه به پاسخ در »اعتمادآنالین«

وي در » .دارد هم موافقانی و مخالفان است، فقهی امر یک باالخره«: است گفته» نه؟ یا دارد

 رو روبه »ایران فداي جانم نلبنا نه غزه نه« شعار با 1388 سال پاسخ به این پرسش که وقتی

 هم که باشد این توانست می اما نبود، بدي شعار«: ناراحت؟ گفته است یا شد خوشحال شد،

و عدول از  فقیه والیت نداشتن به التزام ،گفتنی است! »ایران فداي جانم هم لبنان هم غزه،

 و اصالحات طیف در ها جریان و افراد برخی ناکارآمدي دالیل ترین اصلی هاي انقالب از آرمان

  .است کشور در فکري مشرب این به نزدیک وابستگان

 کارانه بر مالیات بحث است تالش در پزشکی نظام سازمان: گفت آگاه منبع یک ◄

 عالی شوراي جلسه در موضوع این و کند خارج آینده سال بودجه قانون ذیل از را پزشکان

 هاي پژوهش مرکز گزارش طبق .شود گیري تصمیم آن درباره و بررسی قوا سران اقتصادي

 آمار سازمان طبق ولی است؛ شده محاسبه تومان میلیارد 6700 پزشکان مالیات رقم مجلس،

 .است تومان میلیارد 200 از کمتر آنها پرداختی مالیات میزان مالیاتی امور



 
  اخبار ▼

 شود؟ درآمد بنزین چگونه هزینه می

دهد درآمد ناشی از  ن برنامه و بودجه نشان میهاي صورت گرفته در سازما بررسی

 میلیارد تومان می 100هزار و  3افزایش و اصالح قیمت بنزین ماهیانه رقمی نزدیک به 

میلیون لیتر بنزین از طریق  64: وزیر نفت در این باره گفته است» بیژن زنگنه«. شود

لیتر در سال است و با  میلیارد 23شود که معادل  بندي و با کارت سوخت داده می سهمیه

میلیارد تومان  500هزار و  11تومانی که به قیمت آن اضافه شده است، سال آینده  500

میلیون لیتر نیز مصرف آزاد است که دو هزار تومان به  30حدود : زنگنه افزود. درآمد داریم

رآمد هزار میلیارد تومان د 20قیمت آن افزوده شده است و در سال آینده از این محل 

میلیون خانوار ایرانی  18از سوي دیگر با توجه به طرح دولت براي کمک به . خواهیم داشت

میلیارد تومان در هر ماه براي این طرح  100هزار و  3هزار تا  3رسد رقمی بین  به نظر می

هاي نفتی  ش فرآوردهشرکت ملی پاالیش و پخ. به عنوان هزینه در نظر گرفته شده باشد

اي و آزاد را به  موظف شده است، کلیه درآمدهاي حاصل از افزایش قیمت بنزین یارانه

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته . حساب مشخص در خزانه واریز کند

از این به بعد این سازمان هر ماه سه پرداختی خواهد داشت؛ یک، حقوق و مزایا و : است

دوم پرداخت . گیرد هاي عمرانی که هر ماه از خزانه صورت می هاي مربوط به طرح اختپرد

شود و سوم پرداخت دیگري که از این به بعد صورت  هر ماه انجام می 26ها که معموالً  یارانه

  .هاي حمایت معیشتی خواهد بود گیرد و در قالب بسته می

  گردانیم مفسدان اقتصادي را به کشور بازمی

رونده و  سازمان اطالعات سپاه با بیان اینکه وضعیت انقالب اسالمی، وضعیت پیش رئیس

خواهند مانع از  آمریکا و اسرائیل می: هاست، اظهار داشت در حال حرکت به سمت قله

شان بربیاید، انجام  یابی نظام اسالمی شوند و براي ایجاد این مانع، هر کاري از دست قدرت

االسالم  حجت. موفق نبوده و بعد از این نیز موفق نخواهند بوددهند؛ البته تاکنون  می

اند؛  هاي گوناگونی با انقالب اسالمی مواجهه داشته ها با گزاره آمریکایی: گفتحسین طائب 

ادبیات جدیدي در مسائل امنیتی  2005ابتدا قدرت سخت و نرم مطرح بود، اما از سال 

وارد ادبیات امنیتی شد که » د هوشمندتهدی«و » قدرت هوشمند«شکل گرفت و عنوان 

در : وي ادامه داد. این قدرت هوشمند در مواجهه با انقالب اسالمی به کار برده شده است

سازي در حوزه سیاسی و نفوذ در بدنه  حال حاضر، یکی از اقدامات جدي دشمن، شبکه

به درون نظام رو شوراي نگهبان مسئول جلوگیري از ورود شبکه نفوذ   نظام است؛ از این

اي هم به ماجراي دستگیري  االسالم طائب در بخش دیگري از سخنانش اشاره حجت. است

گردانیم و بدانید  ما مفسدان اقتصادي را به کشور بازمی: مفسدان اقتصادي داشت و گفت

  .که مقابله با مفسدان اقتصادي، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد

  است عربستان رو به ورشکستگی

وگو با شبکه  در گفت) سیا(مدیر آژانس اطالعات مرکزي آمریکا » دیوید پترائوس«

پیکر  نویسی شرکت نفتی غول عربستان با طرح پذیره: گفت» سی بی ان سی«آمریکایی 

نویسی شرکت آرامکو  تالش عربستان براي پذیره: وي افزود. آرامکو رو به ورشکستگی است

هایی است که از دست  گذاري خارجی براي جبران پول یهبه دلیل نیازش به جذب سرما

گذاري خارجی نیاز  به پول و سرمایه 2030انداز  آنها براي تحقق چشم: وي افزود. داده است

گذاري خارجی  دارند و این یکی از ابتکارات آنان است که با آن درصدد جذب سرمایه

انداز کشور اصالح  ست که چشمبه نفع همه ا: این مسئول پیشین آمریکایی گفت. هستند

بسیار  ها مانند کشتن وحشتناك جمال خاشقجی خبرنگار سعودي شود؛ اما برخی لغزش

  .نامطلوبی بر جاي گذاشت کننده بود و تأثیر ناراحت

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 مردم نماینده و ملت رفاه حزب کل دبیر »نعمتی بهروز«◄ 

 یازدهم دور در یالریجاننیافتن  حضور درباره مجلس در تهران

 قم اصولگراي نامزدهاي لیست در ایشان: گفت مجلس

 پرسش این به پاسخ در وي .نبودند هم قبالً اینکه کما نیستند،

 این آیا و شود نامزد ندارد قصد الریجانی شود می مطرح که

ام  نشنیده ایشان از اآلن تا من: داشت اظهار نه، یا دارد صحت

 اینکه درباره وي .باشند نداشته ار انتخابات در شرکت قصد که

 دهم می احتمال: گفت نه، یا شود می نامزد قم از ایشان آیا

  .باشد گونه این

 مصلحت تشخیص مجمع عضو» کرمانی موحدي اهللا آیت«◄ 

 این رسماً کشور داخل در فکري هاي جریان برخی :نظام گفت

: وي افزود. جداست دیانت از سیاست که داشتند را تفکر

 هاي البته سال. ساختیم کم »آدم« که است این کار لاشکا

کرمانی  موحدي. بود خوبی مجلس اول، مجلس و انقالب ابتداي

 که است این اسالمی حکومت هاي آفت از: در ادامه افزود

 اشرافی و لوکس تجملی، زندگی به مسئوالنش و کارگزاران

  .آوردند روي

 تهران استان ستاد اعضاي با دیدار در »محمدرضا عارف«◄ 

 به اشاره با طلبان اصالح جبهه گذاري سیاست عالی شوراي

 ما راهبرد :گفت امید، فراکسیون ویژه به دهم مجلس عملکرد

 این از و است بوده تنش از دوري و آرامش دهم مجلس در

 آتشین و تند سخنان با: وي افزود. ایم گرفته نتیجه راهبرد

 و کشور براي اي نتیجه آیا اما شد؛ قهرمان  شبه یک شود می

  دارد؟ اصالحات گفتمان

 در »اوپک« خام نفت صادرکننده کشورهاي سازمان◄ 

 ماه در ایران نفت تولید: کرد اعالم خود گزارش جدیدترین

 هزار 146 و میلیون 2 به 1398 ماه مهر با برابر 2019 اکتبر

 18  آن از پیش ماه به نسبت که است رسیده روز در بشکه

  .است کمتر روز در هبشک هزار

 ضمن مجلس رئیسه هیئت سخنگوي »عباسی اسداهللا«◄ 

 بندي رتبه طرح درست اجرا نشدن در دولت رویه از انتقاد

 که هایی برنامه از بسیاري بلکه طرح، این تنها نه  :گفت معلمان

 به تاکنون بود، داده فرهنگیان به را آن اجراي وعده دولت

  .است نشده محقق خوبی

  

  

   

    »نیجریه شیعیان« کتاب بررسی و نقدنشست 

با همکاري کانون پاسداران اهل اي صبا  رسانه ـ مرکز فرهنگی

  .کند میبرگزار ) ع(و پژوهشگاه امام صادققلم 

سیزدهمین سیاسی گروه اول منتخب نشست این در

 .شد خواهد بررسی و نقد قلم اهل پاسداران جشنواره

 14:30 ساعت آبان، 26 یکشنبه: زمان

 )صادق نامه صبح هفته(ي صبا  ا ـ رسانه مرکز فرهنگی: مکان

  .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


