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  عامالن بحران عراق          روز    حرف ▼

هایی در عراق به وقوع پیوسته  در روزهاي گذشته اغتشاش

که دولت و ملت عراق را وارد یک دوره گذار سیاسی بسیار 

درباره این اغتشاشات چند . پیچیده و حساس کرده است

  :مالحظه مهم وجود دارد

اب شیعی ـ دولت شکل گرفته عراق عموماً متشکل از احز1

نشین  هاي شیعه است؛ اما تظاهرات بیشتر در بغداد و شهر

جنوب عراق جریان دارد و شمال عراق که کردنشین است 

. نشین است، تقریباً آرام هستند و غرب این کشور که سنی

در جریان حمالت داعش تنها مناطقی که داعش قدرت 

 ها بود که امروز با نفوذ و تخریب را نداشت، همین مکان

 .اعتراض موسوم به فساد وارد آن مناطق شده است

ـ یکی از ترفندهاي مورد استفاده در اعتراضات اخیر عراق 2

این بود که جمهوري اسالمی را دلیل اصلی مشکالت 

این در حالی است که . اقتصادي در عراق معرفی کنند

حجم ورود کاالهاي چینی و ترك به عراق به مراتب بیشتر 

این سناریوي عربستان سعودي . انی استاز کاالهاي ایر

بوده و فهرست ترور او کلیه فرماندهان سرافراز مقابله با 

 .گیرد داعش را در برمی

سی  بی ها بوده است؛ بی ـ حمله به شیعه یکی از سرفصل3

کرد که هدف آن  یی را تنظیم میها عربی هم گزارش

با آنها حتی . اعتبار کردن روحانیت و مذهب شیعه بود بی

حمله به مرجعیت عراق، مدعی شدند مرجعیت پناهگاه 

احزاب است، نه مردم و آنها از اعتقادات مردم سوءاستفاده 

امام حسین از سکوت تو در قبال «: گفتند کردند و می می

 »!گذرد راضی نیست آنچه در بغداد می

راستا در  هاي عراق سه گروه با هم هم ـ در جریان اغتشاش4

و داعش که » بعث«اول، رهبران حزب منحله : حال فعالیتند

هاي مهمی؛ چون درگیرسازي و افزایش تنش را دنبال  نقش

که این گروه » الصرخیه«دوم، افراد وابسته به گروه . کنند می

هاي انگلیس و هلند در بغداد  با عناصر حاضر در سفارت

ارتباط دارند و وظیفه آنان، توزیع اعالمیه و نوشتن 

سیدعلی «اهللا  ه مرجعیت نجف، به ویژه آیتشعارهایی علی

مرجع عالی شیعیان عراق است و سوم، گروهی » سیستانی

هاي مجازي سازماندهی شده و  که از طریق شبکه

 .کنند هاي سعودي، موساد و سیا آنها را هدایت می سرویس

شود  دهد، اگرچه گفته می اغتشاشات عراق نشان می

کسانی که او را تکثیر سرکرده داعش کشته شده است؛ اما 

ها هستند و تا آنها  ترین عامل ناامنی اند مهم و توزیع کرده

آمیز و خیرخواهانه دیگري  بیرون نروند، هر تجمع مسالمت

 .رود به انحراف می

  

 

 

  
  

 !میرند ها به موقع می تروریست                     روز گزارش ▼

ز گذشته در توئیتی نوشت، همین اآلن جمهور جنجالی آمریکا رو رئیس» دونالد ترامپ«

این . سرکرده داعش است» ابوبکر بغدادي«اتفاق بزرگی روي داد و آن کشته شدن 

  سردمداران کاخ سفید مدعی. شود هشتمین بار است که خبر کشته شدن او منتشر می

باور حضور ابوبکر  .دلب در شمال سوریه کشته شده استهستند، بغدادي در منطقه ا

به سبب  ،ي در ادلب که در اشغال مشترك القاعده و معارضان وهابی سوري استبغداد

برانگیزتر آنکه خبر را ترامپ بیان  مناقشه. انگیز است اختالف القاعده و داعش اندکی شگفت

بار دروغ  10تا  8هاي آمریکایی روزانه  کرده است که طبق برآورد سیاستمداران و رسانه

رسد یکی دیگر از  در این زمینه راست گفته باشد، به نظر میحال اگر ترامپ . گوید می

کننده دولت اوباما در غرب آسیا را که تاریخ مصرفش پایان یافته، از بین  هاي ناامن مهره

از نگاه تحلیلگران، ابوبکر بغدادي دو سال پیش که مرکز خالفتش در موصل آزاد . برده است

اي که نباید فراموش شود، این است که ترامپ  هنکت. کشیده است شد، مرد، هرچند نفس می

این در حالی است که . اعالم کرده است 2020کشته شدن بغدادي را در آستانه انتخابات 

منتشر  2012سرکرده القاعده را در آستانه انتخابات » الدن بن اسامه«باراك اوباما هم کشتن 

حال درباره بغدادي چگونه عمل الدن منتشر نشد و باید دید  البته تصویري از بن. کرد

اي ضد دینی، ضد تمدنی و ضد بشري بود که  دولت اسالمی عراق و شام فرقه. شود می

» الکساندر دمارانش«. سال به عقب برده است 30هاي سوریه وعراق را دست کم  زیرساخت

؛ دیپلماسی و رمجنگ جهانی چها«رئیس سازمان اطالعات و امنیت فرانسه در کتاب 

تا 1618(ساله اروپا  30هاي  ، نسخه فتنه طائفی همانند جنگ»ی در عصر خشونتجاسوس

باید منتظر بود و دید پس از . را به طور تلویحی براي غرب آسیا تجویز کرده بود) 1648

شود؟ این بشارت  القاعده و داعش کدامین بحران با چه نامی براي امت اسالمی طراحی می

اهللا تا انصاراهللا و از  از حزب) ع(و مدافعان حرم اهل بیت کافی است که بسیج جهان اسالم

حشدالشعبی تا دفاع محلی و مقاومت اسالمی فلسطین راه غلبه بر فتنه مذهبی قرارگاه 

  .اند پیشگان غربی، عربی و عبري را فرا گرفته شرارت

 !خانم معاونبرانگیز و خبرساز  مأموریت بحث          اخبار ویژه    ▼

وزیر ژاپن تصویري از دیدار با لعیا جنیدي، معاون حقوقی  نخست» زوآبه شین«

ها داشت و مورد توجه افکار  جمهور ایران منتشر کرد که بازتاب وسیعی در رسانه رئیس

جمهور در  نکته جالب توجه در این تصویر پوشش متفاوت معاون رئیس. عمومی قرار گرفت

در یک » لعیا جنیدي«گفتنی است، پوشش . بودجایگاه نماینده رسمی ایران در این دیدار 

همه . سابقه در میان مقامات جمهوري اسالمی بوده است مأموریت دیپلماتیک عملی بی

هاي رسمی خود به پوشش چادر مقید  هاي زن ایرانی و مقامات دیگر در سفر دیپلمات

دهد و در  جمهور این روند را تغییر بودند، شاید این ساختارشکنی معاون حقوقی رئیس

  . هاي زن ایرانی تبدیل شود آینده این پوشش به پوشش رسمی دیپلمات

  در عراقگران  خبر جعلی پایگاه ایرانی به نفع فتنه                            

هاي  یک پایگاه حامی دولت در خبري عجیب مدعی شد مرجعیت در نجف، تمام کالس

انتشار گسترده این خبر و آغاز  از پس !یل کرددرس حوزه را به نشانه همراهی با مردم تعط

حوزه نجف : به نقل از فرد نامشخص نوشت» انتخاب«ها به دیگر مراجع در توئیتر،  هجمه

و در نهایت پست ابتدایی ! شود صفر تعطیل می 29ها هرسال بعد از  تعطیل نشده و کالس

ت ویرایش خبر به رفتار سیاست القاي خبر کذب، ایجاد بحران و در نهای. را ویرایش کرد

اتفاقی که در ماجراي . شده است  طلب و حامی دولت تبدیل هاي اصالح ثابت برخی رسانه

  .دیگر پایگاه حامی دولت نیز تکرار شد» خبرآنالین«دروغ دختر آبی از سوي 

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 داري آمریکا براي اقتصاد ایران دام جدید خزانه

اي اعالم کرد، سازوکار جدیدي براي  گذشته با صدور بیانیه داري آمریکا روز وزارت خزانه

این وزارتخانه با تکرار ادعاي . تسهیل صادرات مواد غذایی و دارو به ایران ایجاد کرده است

هاي دولت این کشور براي منزوي کردن جمهوري اسالمی اعالم کرد، از این طریق  تالش

با این . وستانه به ایران ایجاد کرده استهاي بشرد راهی براي تضمین تداوم ارسال کمک

هاي گوناگون آمریکا در زمینه  که سابقه همکاري با دولتحال بسیاري از کارشناسانی 

که وزارت » سازي شفاف«گویند سازوکار جدید موسوم به  اند، می تحریم ایران را داشته

داري آمریکا براي ایران اعالم کرد، بیش از آنکه در راستاي تسهیل مبادالت  خزانه

آوري اطالعات  ري به منظور جمعبشردوستانه صادرات غذا و دارو به ایران باشد، سازوکا

. هاي جدیدتر فراهم کند تا از این طریق بتواند زمینه را براي اعمال تحریم استبراي دولت 

داري  هاي خارجی وزارت خزانه یکی از مقامات سابق دفتر کنترل دارایی» رایان اوتول«

در واقع احتماالً  این سازوکار کمکی به ایران نخواهد کرد و: آمریکا در توئیتر خود نوشت

  . کند شرایط را بدتر می

  پشت پرده کشته شدن ابوبکر البغدادي

ها  رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکایی نایب

ها با  آمریکایی: خواستند ابوبکر البغدادي زنده به دست مقاومت برسد، اظهار داشت نمی

محمدجواد «. ه عملیات خود را در این زمینه انجام دادندریزي قبلی و هماهنگ شد برنامه

با اشاره به هالکت ابوبکر البغدادي، سرکرده گروهک تروریستی داعش » نوبندگانی جمالی

با توجه به اینکه چندین بار خبر مرگ ابوبکر البغدادي مطرح شده، ابتدا باید منتظر : گفت

. شته باشد چندین موضوع قابل توجه استاخبار تکمیلی باشیم؛ ولی اگر این خبر صحت دا

اول اینکه ابوبکر : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد نایب

این منطقه محلی بود که  .ها در شمال غرب ادلب مستقر کردند البغدادي را خود آمریکایی

صورت احتمال  در این. اي و جبهه مقاومت در حال دسترسی به آن بودند هاي سوریه نیرو

ها  هاي مقاومت برسد و حیثیتی براي آمریکایی داشت ابوبکر البغدادي زنده به دست نیرو

از ترکیه وارد شمال سوریه شدند و  هشت بالگردریزي قبلی  نماند؛ به همین دلیل با برنامه

  .این عملیات را انجام دادند

 !شاید به پیام رئیس دولت اصالحات نیازي نباشد

طلبان ائتالف  اگر نیاز باشد اصالح: دبیرکل حزب کار گفته است» لیحسین کما«

در این زمینه ارزیابی ما از آراي . تواند کنار گذاشته شود کنند یا بحث ائتالف هم می می

مردم بسیار تأثیرگذار خواهد بود و تعیین راهبرد انتخاباتی نیز به نوع شرایطی وابسته است 

وي تأکید کرده است، تا این لحظه . شوند خابات با آن مواجه میطلبان در ایام انت که اصالح

طلبان ارزیابی جامع و کاملی را از شرایط خود در جامعه در دست ندارند و از همین  اصالح

. رو مشخص نیست آیا اصالً نیازي به پیام است یا اینکه محدوده اثرگذاري آن چقدر است

هاي دقیق هم شرایط را  تر هستند، بدون آمار کمالی خاطرنشان کرد، شاید برخی که جوان

  .کنند چنین عمل نمی ها قطعاً این تر تحلیل کنند، اما با تجربه

  با انباشت قانون در مجلس مواجهیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به » آبادي غالمعلی جعفرزاده ایمن«

مجالس گذشته تا دور هشتم  حجم باالي مصوبات مجلس، آماري از میزان قوانین طی

قانون  608قانون مصوب مجالس دور اول تا هشتم تنها  2721از : گفت و مجلس ارائه کرد

درصد از کل  06/7قانون آن اقتصادي هستند؛ یعنی رقمی معادل  208مهم بودند و صرفاً 

وپاگیري هستند که کارایی  قانون در هشت دوره مهم بوده و مابقی قوانین دست 2721

  .ندارند

  

  

  کوتاه اخبار ▼

سپتامبر به قلب  14یکی از اثرات حمالت پهپادي  ◄

، »سابیک«تأسیسات نفتی آرامکو بر میزان تولیدات 

. ترین شرکت پتروشیمی خاورمیانه قابل مشاهده است بزرگ

این شرکت عالوه بر زیانی که از ناحیه افت تولید داشته، با 

هاي  ارزیابی دارایی میلیون دالري در 400شناسایی زیان 

 86، کاهشی Clariantخود در شرکت پتروشیمی سوئیسی 

. درصدي را در سود خالص سه ماه سوم خود به ثبت رساند

، )SABIC(مدیرعامل شرکت صنایع پایه عربستان سعودي 

هزار تن از  500تا  400این حمله . روز گذشته اعالم کرد

  .قرار داده استتولیدات پتروشیمی این شرکت را تحت تأثیر 

رئیس اتحادیه مشاوران امالك از  نایب» حسام عقبایی« ◄

خبر داد  98تداوم کاهش قیمت مسکن در پاییز و زمستان 

هاي باقی مانده از پاییز و سه ماه زمستان  در ماه: و گفت

همچنان شاهد رکود عمیقی در بازار و قیمت مسکن 

تورمی ادامه خواهیم بود و روند تبدیل رکود تورمی به غیر

  روند نزولی قیمت«عقبایی با تأکید بر اینکه  .خواهد داشت

مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن 

در حال حاضر قیمت مسکن در حال : ، گفت»ایم رسیده

هاي واقعی است و انتظار کاهش  نزدیک شدن به قیمت

  .بیشتر را نیز در این بخش داریم

کل بانک مرکزي در  سرئی» عبدالناصر همتی« ◄

هاي  یادداشتی در فضاي مجازي ضمن اعالم بروز نشانه

در حال : بخش اقتصاد نوشت برگشت امید به روند اطمینان

حاضر، دغدغه مهم بانک مرکزي تأمین نقدینگی مولد 

واحدهاي تولیدي و بسط رونق پایدار و غیرتورمی در کشور 

ناسب کند ضمن احتراز از رشد نامت است و تالش می

نقدینگی، براي حفظ روند تولید و تقویت رشد اقتصادي از 

طریق تأمین سرمایه در گردش واحدها و تأمین مالی 

 .هاي تولیدي پیشتاز، اقدامات الزم را انجام دهد بخش

آبان  5تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا از  ◄

نامه موقت ترتیبات ترجیحی ایران و  موافقت. اجرایی شد

قلم ترجیحات  360قلم کاالست که  862راسیا شامل او

قلم هم ترجیحات اعطایی  502اعطایی ما به اوراسیا و 

گفتنی است، در حال حاضر حجم  .اوراسیا به ایران است

 .میلیارد دالر است 6/2تجارت ایران با این منطقه 

هزار نفر جدید کد سهامداري گرفته  351امسال تعداد  ◄

تعداد کل سهامداران صادر  واند  ن شدهو وارد بورس تهرا

هزار کد  193میلیون و  11شده در بازار سرمایه به رقم 

 .رسیده است
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  ترنم زندگی

بستگی ناایمن، ضعف در اضطراب، ناپخته بودن، افسردگی، وا

هایی  توجهی والدین به کودك، از جمله علت بی خزانه لغات و

 .شوند تر می هاي مکرر در کودکان بزرگ هستند که سبب گریه

  


