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  اقتصاد روي ریل پیشرفت    روز    حرف ▼

المللی پول  اکتبر صندوق بین 18پس از انتشار گزارش 

مبنی بر روشن بودن آینده اقتصاد ایران و خروج ایران از رکود 

اقتصادي در سال آینده، برخی از سران غیرمتعهدها، از جمله 

ضمن تحسین مقاومت ملت ایران، این » ماهاتیر محمد«

آمار اعالم شده صندوق . ا به ملت ایران تبریک گفتندپیروزي ر

درصدي اقتصاد ایران  5/9المللی پول حاکی از رشد منفی  بین

در سال جاري است که در سال آینده مثبت شده و به حدود 

تالش دولت براي ارائه بودجه منهاي . یک واحد خواهد رسید

ی هاي مختلف و نهادهاي انقالب نفت همراه با کوشش بخش

مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی در محرومیت زدایی نیز 

  .انداز خوبی از آینده اقتصاد ایران است چشم

نکته مهم در این مقطع انتخابات یازدهمین دوره مجلس 

شوراي اسالمی است که پیش از پایان سال برگزار خواهد شد 

 که در تراز انقالب اسالمی و آماده بگیردو باید مجلسی شکل 

در حال . ریزي دقیق در چنین شرایط اقتصادي باشد برنامه

ها مبهم و  حاضر ساختار بودجه کشور در بخش بودجه شرکت

هاي نیمه تمام اقتصادي به اعتباري  طرح. غیر شفاف است

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تورم و نرخ  500بالغ بر 

در . ه کشور استبیکاري نیز بسیار باالتر از متوسط چند سال

که نمایندگان آن از  تشکیل شوداین شرایط باید مجلسی 

تخصص، تعهد و شجاعت الزم براي انجام کارهاي بزرگ 

  . برخوردار باشند

این روزها که جریانات سیاسی عمده و فعال کشور در 

حال طراحی سازوکارهاي وحدت جریانی هستند و با تشکیل 

ونیکی سعی دارند با انسجام هاي الکتر شوراي وحدت یا سامانه

هاي انتخاباتی حضور پیدا کنند، الزم  و هماهنگی در رقابت

است توجه بیشتري به این موضوع داشته باشند که چه 

هاي مؤثرتري در حل مشکالت  توانند گام نمایندگانی می

هایی که بر اساس زد و  قطعاً فهرست. معیشت مردم بردارند

شاید . صالحیت الزم را ندارد شود، ه میتبندهاي سیاسی نوش

یکی از دالیلی که بسیاري از نمایندگان مجلس با طرح 

شفافیت آراي خود مخالفت کردند، همین نکته است که 

. شان همواره منطبق با منافع ملی و مردم نیست تصمیمات

فشار ناشی از  امروز که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود و

تواند  پیشرفت قرار گرفته، می هاي حداکثري روي ریل تحریم

. به نوعی آغاز دوران رشد اقتصادي بدون نفت ایران باشد

هاي سیاسی نیز باید تالش کنند که میدان رقابت را  جریان

به سمت تالش براي سرعت بخشیدن به رشد اقتصادي کشور 

  .  و رفع مشکالت معیشتی مردم سوق دهند

 

 

 

 

 

 

  کلیدهاي منطقه به ایران تقدیم              روز گزارش ▼

 با«: هاي اشغالی نوشته است با اشاره به سفر پمپئو به سرزمین »القبس« کویتی روزنامه

رژیم  اما آن داد؛ از پشتیبانی ادامه براي آویو تل به را الزم هاي تضمین )پمپئو(وي  اینکه

این » .یستن راحت خیالش و است سوریه شمال در ایران نفوذ نگران همچنان صهیونیستی

 آمریکا در این سفر خارجه وزیر«: نویسد پردازد و می روزنامه در ادامه به سخنان پمپئو می

 و شود منطقه در ایران نفوذ افزایش باعث سوریه شمال از آمریکا خروج که دانست بعید

 پایبند سازوکارها و ابزارها همه با ایران نفوذ با مقابله به همچنان آمریکا دولت که داد اطمینان

 مقابله به واشنگتن پایبندي عدم نشانه را سوریه شمال از آمریکا خروج نباید کس هیچ و است

 را آویو تل نگرانی ها پیام این«: کرد اضافه القبس» .کند تعبیر ایران خصمانه هاي سیاست با

 روزنامه کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی، در »هرئیل عاموس« بلکه نکرده برطرف

  ».است ایران به آن کلیدهاي تسلیم معنی به خاورمیانه از آمریکا خروج نوشت »صهاآرت«

در مقابل  خودهاي رژیم صهیونیستی در منطقه نوعی اعتراف به ناتوانی و ضعف  نگرانی 

هاي غرب، حضور نامشروع رژیم  از آنجا که مطابق با سیاست. محور مقاومت است

ها در منطقه صورت گرفته، ناتوانی  منافع غربی صهیونیستی در غرب آسیا بر اساس تأمین

شود و در وضعیت فعلی نه تنها منافع  این رژیم شکست راهبردي براي غرب نیز محسوب می

هاي آمریکا و اروپا در نگهداري و حفظ امنیت رژیم  شود، بلکه هزینه آنها تأمین نمی

هاي  رها در اندیشکدهاساساً تدوین سیاست تجزیه کشو. صهیونیستی افزایش یافته است

هاي گوناگونی چون خاورمیانه جدید  هاست از طرف کاخ سفید در قالب طرح آمریکا که سال

و معامله قرن در حال پیگیري است، با هدف تضعیف کشورهاي منطقه در مقابل رژیم 

هاي این رژیم بوده است؛ البته راهبرد غرب در  صهیونیستی و در واقع پنهان کردن ضعف

کشورها با مقاومت و هوشیاري مردم منطقه به شکست انجامید که آخرین نمونه آن تجزیه 

دهد که نه تنها غرب بلکه رژیم  واکاوي تحوالت منطقه نشان می. در اقلیم کردستان بود

منحوس صهیونیستی نیز در رقم زدن آینده آن جایی نخواهند داشت و منطقه از آن 

 .هاي مقاومت آن خواهد بود ملت
 

 !اند شناسایی شده» آمدنیوز«هاي داخلی  سرشاخهخبار ویژه      ا ▼

مباحث مطرح شده در مورد افراد مرتبط با سرشبکه  به با اشاره» سردار رمضان شریف«

با توجه به اینکه فرایند رصد و کنترل اطالعاتی این عنصر «: کانال معاند آمد نیوز گفت

اي از اعضاي شبکه زم شناسایی  عمدهمزدور در مدت طوالنی صورت گرفته است، بخش 

کننده به این شبکه ضد انقالب و  اند و دسترسی نسبتاً مطمئنی به عوامل داخلی کمک شده

هاي خارجی حامی آن وجود دارد و نیاز چندانی به اعترافات مرسوم توسط نامبرده  سرویس

ان این کانال بدیهی است مرتبطان و حامی«: سخنگوي سپاه در ادامه تصریح کرد» .نیست

اند، نوك پیکان تهاجم خود را  ضد انقالب که متحمل ضربه سهمگین و سختی از سپاه شده

به سمت مسئوالن سازمان اطالعات سپاه قرار دهند و در تالش هستند افکار عمومی را از 

ها و ایجاد  پردازي عملکرد این شبکه ضد انقالب و ضد نظام و مردم منحرف کنند؛ اما دروغ

رسانی دقیق این پرونده ایجاد نخواهد  یوهاي فرعی خللی در روند پیگیري و اطالعسنار

  ».کرد

 مخالفتهاي وهابی براي تحریک اهل سنت علیه نظام، مدعی  رسانه به تازگی◄ 

از ائمه جمعه » مولوي عبدالستار حسین زهی«. اسالمی هستند با نظامعلماي اهل سنت 

علماي اهل سنت حتی  کهکنم  من اصالً تأیید نمی«: اهل سنت در پاسخ به این ادعا گفت

هاي خارجی به  شبکه. آنهایی که با برخی مسائل دولت مخالف هستند، مخالف نظام باشند

گاه امنیت خود را با خوشحالی آنان عوض  فکر بقاي درآمد خود هستند و ما هیچ

 ».کنیم نمی



 
  اخبار ▼

 هدف ایجاد جنگ داخلی در لبنان است

با اشاره به اینکه برخی احزاب لبنانی به  ،اهللا لبنان دبیرکل حزب» ن نصراهللاسیدحس«

اما این «: اقدام نظامی آمریکا علیه ایران و از بین رفتن محور مقاومت دل بسته بودند، گفت

اتفاق نیفتاد و آمریکا در حال جمع کردن بساط خود از منطقه است؛ بنابراین این افراد 

وي با بیان اینکه آمریکا هرگز به ایران » .بندي کنند دیگري شرط اکنون باید روي چیز

هایی  اهللا بر اساس اطالعاتی که دارد، به اینکه تالش حمله نخواهد کرد، تأکید دارد که حزب

وي در مورد خأل قدرت . شود، شک دارد براي سوق دادن لبنان به جنگ داخلی مشاهده می

تواند به هرج و مرج در این کشور و  ین خألیی میچن«: در لبنان نیز هشدار داد و گفت

و تواند به هرج  او تأکید کرد که ما از کشور در برابر خألیی که می» .فروپاشی منجر شود

اگر از دل «: اهللا لبنان افزود دبیر کل حزب. کنیم نجامد، حفاظت میمرج و فروپاشی بی

  ».اهللا از آن حمایت خواهد کرد اعتراضات نتیجه مثبتی حاصل شود، حزب

  هاي آمریکا شکست خورده است همه برنامه

اهمیت تاریخی تحوالت خاورمیانه در مصاحبه اخیر سردار «: یک رسانه آمریکایی نوشت

: نوشت» پالیسی فارن» «.مانده نیروي قدس سپاه ایران آشکار شدقاسم سلیمانی، فر

اهللا و اسرائیل  سلیمانی در این مصاحبه به تشریح شرایط منطقه که منجر به جنگ حزب«

، دنیا 2006همانند سال «: در ادامه این مطلب آمده است» .شد، پرداخت 2006در سال 

اي جدید، البته با ماهیتی بسیار  میانههاي تولد خاور یکبار دیگر در حال مشاهده نشانه

در یک دهه و نیم گذشته، . کرد متفاوت نسبت به آن چیزي است که رایس تصور می

. اند شده علیه جبهه تحت رهبري ایران همه ناموفق از آب درآمده  اندازي هاي راه جنگ

دانش در جنگ بست کشانده، نفوذ ایران در عراق تثبیت و متح اهللا، اسرائیل را به بن حزب

عالوه بر این، کارزار فشار حداکثري دولت ترامپ نتوانسته است ایران . اند سوریه پیروز شده

  ».را به زانو درآورد

  وکار ایران در گزارش بانک جهانی بهبود محیط کسب

در . وکار در ایران را تأیید کرد بانک جهانی بهبود محیط کسب 2020وکار  گزارش کسب

هولت انجام کسب و کار بانک جهانی، جمهوري اسالمی ایران با این گزارش شاخص س

رتبه ایران در سال . دست یافته است 127امتیاز با یک رتبه صعود به جایگاه  58کسب 

خبرگزاري بلومبرگ هم در . بود 56 و امتیاز ثبت شده در این شاخص 128، 2019

دولت » فشار حداکثري«وم به رسد که رویکرد موس در نگاه اول به نظر می«: گزارشی نوشت

بینی شده است که اقتصاد  ترامپ در حال جواب دادن است؛ اما در همین گزارش پیش

ایران سال آینده از این رکود عمیق خارج شده و به تدریج به سمت رشد مثبت حرکت 

ل یابیم که بهبود تدریجی اقتصاد ایران همین اکنون نیز در حا تر در می با نگاهی دقیق. کند

کننده، تولید، تجارت و ارزش پول ملی  هاي مصرف انجام است؛ ثبات نسبی به قیمت

  ».بازگشته است

  !مایه تعجب است جمهور رئیس اول معاون اقدام

 بر مبنی جمهور رئیس اول معاون اظهارات به اشاره با مصلحت تشخیص مجمع عضو

 رسیده، انقالب رهبر أییدت به و تصویب قوا سران جلسه در  FATFبا مرتبط لوایح اینکه

 داده نسبت رهبري به را غیرموثقی خبر جهانگیري آقاي چرا که کنیم می تعجب«: گفت

 از تصمیمی اگر و دارد رئیس نظام، مصلحت تشخیص مجمع«: گفت توکلی احمد ».است

 شد؛ می ابالغ مجمع رئیس به شد، می اتخاذ FATF با مرتبط لوایح درباره رهبري سوي

 است گفته هم رئیسی آقاي دفتر. است اطالع بی خبري چنین از مجمع رئیس اینکه حال

 باید کشور مصالح«: وي افزود ».است نشده مطرح قوا سران جلسه در موضوعی چنین که

 رهبر که قبیل این از سخنانی با و شود تنگ استداللی بحث زمینه نباید و شود دیده

 ».دارند وا سکوت هب را همه است، کرده تأیید را FATF انقالب

 
  

  

  کوتاه اخبار ▼

از حامیان اصلی دولت، با انتقاد از » صادق زیباکالم«◄ 

تا امروز که حدود «: طلبان گفت فراموشی مردم در میان اصالح

گذرد،  می 1396دو سال از ماجراهاي داخلی و خارجی سال 

طلبان و دوستان لیست امید و نه  نه اکثریت قاطع اصالح

کدام در کنار کسانی  و نه شخص رئیس جمهور هیچکارگزاران 

اند و حرفاي آنها  اند، ننشسته که این روزها از آنها مأیوس شده

توضیحاتی هم که تاکنون داده شده، در حد برخی . را نشنیدند

. هاست تکرار شده است هاي قدیمی بوده که همواره سال بهانه

: وي افزود» .نمبی طلبان را فعالً این می من مشکل اصلی اصالح

 ».احترام به رأي مردم نباید فقط در حد شعار باشد«

سخنگوي کمیسیون امنیت » حسینی سیدحسین نقوي«◄ 

و پالرمو  FATFهاي آمریکا فوق  تحریم«: ملی مجلس نوشت

را هم اجرا کنیم  FATFگانه 41هاي  اگر ما همه توصیه. است

اي ما ندارد، جز اي بر و پالرمو را هم به تصویب برسانیم، آورده

با این کار یک . شود اینکه تعهدات بیشتري بر ما تحمیل می

  ».کنیم نوع خودتحریمی را بر خودمان تحمیل می

، در سفر به کهگیلویه و »سردار سرلشکر سالمی« ◄

. ما فرستادگان رهبري معظم انقالب هستیم«: بویراحمد گفت

شما را تا همین دو هفته پیش به ما فرمان دادند که مشکالت 

شود  هر چه امروز ساخته می. توانیم برطرف کنیم آنجا که می

از آن قلب نورانی است؛ چرا که دغدغه رهبر معظم انقالب 

  ».پیشرفت، رفاه و عزت و سربلندي ملت است

طلب در مورد آرایش  فعال سیاسی اصالح» علی تاجرنیا«◄ 

ات هاي گوناگون در آستانه انتخاب ها و جناح سیاسی گروه

بینی من این است که آنچه در ابتدا شکل  پیش«: مجلس گفت

گیرد چهار لیست عمده است، اما نهایتاً دو لیست با اقبال  می

تر به حجم  بیشتري از طرف مردم مواجه است و آن هم نزدیک

  ».طلبان است اصلی اصولگرایان و اصالح

هاي اخیر به واسطه کم شدن دامنه نوسانات نرخ  در ماه◄ 

اند و همین  گران از بازار خارج شده ، بسیاري از معاملهارز

در . موضوع افت بیشتر تغییرات قیمتی دالر را سبب شده است

چنین شرایطی، قیمت دالر در ادامه هفته روند نزولی خود را 

تومان  250هزار و  11حفظ کرده و در پنجمین روز هفته به 

  . رسیده است

و تحلیلگر سعودي در نگار  روزنامه» خالد باطرفی«◄ 

با برادر توصیف کردن ایران » روسیا الیوم«اظهاراتی در شبکه 

و مقدس شمردن خون ایرانی اعالم کرد که عربستان به هیچ 

وجه با جمهوري اسالمی سر جنگ ندارد و به دنبال پایان 

  .تنش و مذاکره است

  

  

  

  

  

  

  

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

 

  صبح صادق 919شماره 

  منتشر شد» مبارزه مقدس«به همراه پرونده ویژه  

  خوانید؛  در این شماره می 

سقوط / هاي توخالی طبل /دندار وجود تحفظی حق !هشدار

/ من به دنبال مدیریت اعتقادات استدش/ امپراتوري شایعات

  ... .ها و فرار به جلوي سعودي /بخشی سیدمقاومت ثبات


