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 1401از وعده سه ماهه ترامپ تا زمستان حرف روز  ▼

 نایبه پا یاسالم يجمهور ندهیظرف دو، سه ماه آ دیکن صبر«

دونالد ترامپ اي است که این جمله ؛»دیکار خود خواهد رس

 شیافزا يو برا ییاروپا ياز سران کشورها یخطاب به برخ

کرد.  انیب 1397 در سال رانیملت ا هیظالمانه عل میتحر

مداران جهان استیس يکه امروز شکست آن برا ياستراتژ

ران به آن یکی از کاربکه اي است این نکته واضح است. يامر

 هامیکردن تحر اثریب دیپرس یاگر کس: نویسداشاره کرده و می

ا دشمن با تمام توانش، کشورمان ر دییچه؟ بگو یعنی قایدق

ا در م یاسالم رانیا ها،میتحر نیکرد، اما با وجود همه ا میتحر

مختلف را  يبه کشورها یرنفتی، رکورد صادرات غ1400سال 

 شکست. شیافزا صددر 37با 

سان ان اردیلیم 2به  کینزد ندگانینما 1399در اسفند ماه  ـ1

 نتآنگوال، س ه،یسور ران،یو ا هیروس ن،یچ يکه شامل کشورها

 ،ئهکاراگویبالروس، ن ،يویونزوئال، بول س،یو گراند نستیو

وس و ئال تره،یکامبوج، ار ،یآنگوال، کره شمال ر،یالجزا ن،یفلسط

در برابر  ستادنیا يخود برا میتصم ،شودیبالروس م

را به صورت  دیکاخ سف یمیزورمدارانه و تحر ياهتاسیس

معنا است که غرب  نیرخداد به ا نیداشتند، ا انیب یرسم

 .کند جادیا یلللماینب يهامیتحر يبرا یتواند اجماع جهانینم

 نیاز ا ياریاست، بس انیبا سرعت در جر یتحوالت جهان ـ2

ت کشورها ارتباط دارد. شد انیم يتحوالت به رابطه اقتصاد

و  هیروس«و جنگ  »کایو آمر نیچ« انیم يگرفتن جنگ تجار

د اقتصا میله تحرئهستند که بر مس یو... مناسبات »نیاوکرا

مدت در کوتاه کایآمر ياهیمتحر ـ3 اثرگذار هستند. رانیا

شت گذ اکنون و با؛ اما وارد کرد رانیضربه خود را بر اقتصاد ا

 ياز فشارها ییدر حال تحرك، رشد و رها رانیزمان اقتصاد ا

بدون فرض  یاست. بر اساس گزارش بانک جهان یمیتحر

 در رانیاقتصاد ا ها،میو با تداوم تحر ياتوافق هسته يایاح

 را تجربه خواهد کرد.  يدرصد 3/3 درش يالدیم يسال جار

با  ایدن يکشورها يدر کنار عدم همکار ،یانینکته پا

در  کایآمر نیموضوع عدم توان متحد کا،یآمر يهامیتحر

که زمستان  یطیدر شرا رایشود. زیهم مطرح م یهمراه

شان در فکر شود و مردمیم ینیبیشاروپا پ يسخت و سرد برا

 یغال سنگ هستند و حتز دیو خر زمیجمع کردن ه

 سال 70 یرخ تورم طن نیاند با باالترگفته یآلمانمردان دولت

به  کایکشورها به آمر نی. فشار ابانندیگر گذشته دست به

 دیابرسد و امروز یبه نظر م یهیبد يمنظور امضاء توافق امر

 ازیسوخت مورد ن نیمأت يبرا ندهیسه ماه آ اینوشت تا دو 

  زاده)(فرهاد کوچک.د کردخود التماس خواهن

  

  

  

  

  

  
  

 شب ناآرام بغداد                  گزارش روز                  ▼

 يریگنارهو پس از انتشار خبر ک روزیعراق از ظهر د یجنوب ياز شهرها گرید یبغداد و برخ

د. وب یتینام يروهایطرفداران او و ن انیمسلحانه م يهايریشاهد درگ است،یصدر از سيمقتد

 یاسیس يهاجود دعوت چهرهگذاشته و با و يبر جا یها کشته و زخمتاکنون ده هايریدرگ نیا

 هایاآرامکنترل طرفدارانش، هر لحظه بر شدت ن يآنها به صدر برا هیو توص آرامشعراق به 

 يهاالحسصدر، با  انیجر یشاخه نظام» السالم ایسرا« يروهایاز ن یبرخ یافزوده شده و حت

 ماتیصمت یصدر پس از مدت يبه تجربه ثابت شده مقتد گرچه شدند. يریوارد درگ نینگسیمهن

کرده  یحافظخدا استیس يایهمانند دفعات گذشته که از دن زیبار ن نیو ا کند،یخود را نقض م

راموش ا فخود ر میزود تصم یلیخواهد شد و خ استیس يدوباره وارد باز يشتریبود، با ولع ب

 عراق فراموش نخواهد شد: یعموم کارمردم و اف يچند نکته براخواهد کرد، اما 

 ،یتبز او به اماکن حکومسگذشته بارها با چراغ  انیـ طرفداران صدر در سال1: هاي تحلیلیگزاره

 یکه پاسخ یاند در حالمقاومت و... حمله کرده يهاگروه يخود، دفاتر و مقرها یعیش يدفاتر رقبا

 يهاگروه ییارویاند. البته عدم رواز طرف مقابل خود شاهد نبوده يمدارو قانون يدارشتنیجز خو

خون  و حفظ یعیـ شیعیجنگ ش جادیاز ا يریجلوگ يو برا تیآشوبگران صدر از سر درا بامذکور 

 یفساد دولت اصالحات و مبارزه با دارهیداع يو انیصدر و جريـ شخص مقتد2 بوده است. انیعیش

ر همه ه خود دک یدر صورت دانندیپس از سقوط صدام را فاسد م يهادولت در عراق هستند و همه

اند و در تهداش اریختو... در ا ياز وزارتخانه تا استاندار یو مهم يدیکل يهاقبل، پست يهادولت

 ه شده است.صدر بارها مشاهد انیدر مواضع جر هایدوگانگ نیاند. اها بودهدولت آن از یواقع بخش

 يتعد و یابانیخ يهایهمچون اشغال پارلمان، لشکرکش انیجر نینابخردانه ا يرفتارها یـ برخ3

 سخرموجب تم بلکه نکرده نیمأرا ت انیعیش ژهیوو... نه تنها منافع مردم عراق به گرانیبه حقوق د

ه ک ییدار شدن وجهه خاندان بزرگ و خوشنام صدر شده است تا جاعراق در منطقه و خدشه

 د، رفتارشنتشر م روزیکه صبح د تیخود از مرجع يریگکناره هیانیدر ب يکاظم الحائردیاهللا ستیآ

ـ 4 ت.اس کرده هیصدر توص دانیشه یواقع رهیاز س یصدر را نکوهش کرده و او را به تأسيمقتد

افق مو شیاز ده سال پ شیکه از ب انیجر نیا یخالف قانون صدر سبب شد رهبر مذهب اقدامات

سلب  صدر شد و در واقع از اقدامات دانیشود، با صراحت وارد م لیتقد آن تبدبه من آن بود

 نظر ریغامگرانه را شوبآاقدامات  یستانیاهللا سآیت کانیاز نزد یکی رایاخ نکهیکرد کما ا تیمشروع

اال که ود و حاز آن نب يزیو ظاهرا گر دیرسیم نجایصدر به ا يماجرادیر یا زود شمرد.  تیمرجع

ر در صد آراء يعدد زشیهم هست. ر نطوریو وحدت عراق حل شود و ا تیبه نفع امن دیاب دهیرس

. ندارد يدایدوام ز ياتوده انیاز موج حام انیجر نیدهد استفاده ایانتخابات سال گذشته نشان م

شد کنار یل مسابق که به خاطر وحدت عراق دنبا يهایستیشود اما رودربایپرونده صدر بسته نم

ـ 5شود. یم فیدر برابر آن تضع یستمیمقاومت س لیبه دل ونیسیرفت و صدر در مقام اپوزخواهد 

رو بود شتوان با قطعیت سخن گفت و باید منتظر تحوالت پیدرباره روند پیش رو هم هر چند نمی

قاعدتا با  یفعل بآشوتوان گفت که ولی براساس تجربیات موجود در فضاي سیاسی عراق می

  تحت کنترل در خواهد آمد. یاصل يهابازداشت مهره

ق ان عرااست که دشمن یموضوع نیا ووحدت و آرامش است  ازمندیامروز عراق ن؛ نکته پایانی

 . امروزر عراق باشندوحدت و حفظ آرامش د يمناد دیبا رگذاریثأت يهابونیلذا تر خواهند؛نمی

  منادي) (ایوب .ینیآفرعدم تنش و تیاز مرجع تیسه اصل است عمل به قانون، تبع ازمندیعراق ن

 رانینفت ا يبرا يو شانه شاهزاده سعود شاخ              خبر ویژه  ▼

الس، پک پاو دیکاهش تول يعربستان با هشدار برا« :نوشت مزیتا الیننشیفا ییکایآمر رسانه

به بازار  کشور نیفت انو عواقب بازگشت  رانیدر مورد توافق با ا کایبه آمر ران،یبدون نام بردن از ا

ر مورد فته ده نیظاهرا هدف هشدار عربستان در ا دیگویم مزیتا الیننشیفا» .هشدار داده است

 قتیقحا در بوده است، ام ینفت را کاهش کند، تاجران نفت دیتول تواندیاوپک پالس م نکهیا

ق با وافت يبود که خود را برا دنیرا در ذهن خود داشت که آن دولت با يگریمخاطب د اضیر

 ربستان،ع ينرژا ریبن سلمان، وز زیعبدالعز ،ییکایرسانه آمر نیگفته ا به. کندیآماده م رانیا

ا را هتمید که قبازار تمرکز کن »یثباتیب«خود نبرد و در عوض بر  بیاز رق یمراقب بود که نام

 یداخله ناگهانم ند،یگویم یمنابع آگاه عربستان دالر کاهش داده است. 25ماه ژوئن  لیاز اوا

هشدار در  زهیبا انگ يدالر در هر بشکه رسانده، تا حد 100 يرا به باال تنف متیکه ق اضیر

  .صورت گرفته است یجهان يبه بازارها رانیمورد عواقب بازگشت نفت ا



 

 

    

   اخبار ▼

 از زبان سخنگو یروحان تورم

در صفحه  يولت، با استناد به آمار منتشر شده بانک مرکزد يسخنگو ،یجهرم يبهادر یعل

در  ریتورم مزمن چندساله اخ ،ياستگذاریس يهاهیبا اصالح رو« :خود نوشت تریتوئ یشخص

که درحال رشد  زدهمیآغاز دولت س يدرصد 59 سابقهیدرمان قرار گرفته است. تورم ب ریمس

 :کرد حیدولت تصر ينگوسخ» .سته شددرصد کا 40به  ،یجهان تورمرغم استمرار بود، به

هم کاسته خواهد شد.  شیپ از شیبعد تورم ب يهادر ماه دیتجارت و تول تیهللا با تقوءاشاان«

تورم در دولت دوازدهم را نشان  یخیرکورد تار ،يبانک مرکز يآمار تازه منتشر شده از سو

 رانیا ریاخسال  70در  نرخ تورم نیباالتر 1400 وریدر شهر يدرصد 3/59. تورم دهدیم

اصالح قرار گرفته و در  ریدر مس زدهمیدولت س دیجد يهااستیبا س ندهیتورم فزا نیاست. ا

 ».است دهیدرصد رس 40مرداد امسال به 

 یستیونیصه میها به رژیمنیقاطع  هشدار

نعاء، درباره حمله به مواضع انصاراهللا در ص یستیونیصه میها و مقامات رژرسانه يادعا یپ در

 ه،یانیب نیدر ا هایمنیهشدار داد.  لیبه اسرائما رس ياهیانیبا انتشار ب منیمسلح  يروهاین

در ذهن عربستان و  ها،ستیونیاز صه شیاند که پدانسته یکشور خود را توهم هیاقدام عل

را از انجام هرگونه حماقت برحذر  لیاسرائ من،یمسلح  يروهایشکل گرفته بود. ن اراتام

رو هکشور نه با سکوت، بلکه با پاسخ مناسب روب نیکرد که هرگونه تجاوز به ا دیکأه و تداشت

 هیعل لیاسرائ يهاو شرارت يابه جنگ رسانه منیمسلح  يروهایسابقه ن. واکنش کمشودیم

قطعا توان مقابله با حمالت چند  لیمرتبط است. اسرائ نیفلسط لبنان،با تحوالت  من،ی

 .تقابل خواهد بود نیبازنده ا يدارد و در صورت وقوع هر نبردمقاومت را ن یوجه

 یاتیمال يدولت در تحقق درآمدها رکورد

 یاز کل منابع عموم یو گمرک یاتیمال يسهم درآمدها 1401چهار ماه نخست سال  در

است که  یدر حال نیاست. ا افتهی شیدرصد افزا 52از  شی) به بهاافتیبودجه دولت (کل در

بودجه  یشده از کل منابع عموممحقق  یاتیمال يل دولت گذشته سهم درآمدهادر هشت سا

به  زدهمیبودجه دولت س یوابستگ شیدرصد در نوسان بوده است. افزا 39تا  30 نیدولت ب

 يعلت است که دولت گذشته به جا نینسبت به عملکرد دولت قبل، به ا یاتیمال يدرآمدها

ها و بانک ،يخطرناك استقراض از بانک مرکز وهیبه ش ،یاتیمال يمقابله با فرارها يتالش برا

  .دآور يرو یاوراق بده هیرویمردم با فروش ب

 مذاکره زیصدر به م بازگشتدرخواست 

پس از اقدامات صدر و  به اإلطار التنسیقیموسوم  عهیش یاسیس يروهاین یهماهنگ چارچوب

آمده  هیانیب نیمذاکره برگردد. در ا زیتجمع طرفدارانش در بغداد از او خواسته است که به م

و  یدولت يخود در حفاظت از نهادها یمل فهیبه وظ دیبا یتیامن ياست که دولت و نهادها

ضمن  عهیش یاسیس يروهاین یچارچوب هماهنگ عمل کنند. یو خصوص یمنافع عموم

مذاکره  زیصدر خواست که به م انیعراق، از جر یدولت يبار خواندن حمله به نهادهاتأسف

 .برگردد

 !ملکه از کار افتاد مابر یهواپ ناو

 یسیساله انگل 73 عهدینام شاهزاده ولز و ولکه به HMS Prince of Wales مابریهواپ ناو

 مابریخود از کار افتاد. ناو هواپ ژهیو تیدر روز نخست شروع مأمور ،شده است يگذارنام

HMS Prince of Wales  نسل  يهاجنگنده کایود به نیویورك آمرسفر خ نیقرار بود در اول

 یمشکل نیا لیاز آنها را آغاز کند اما به دل یاتیل گرفته و استفاده عملیرا تحو F35 پنجم

  .افتاد قیبه تعو یمدت نامعلوم يبرنامه سفر برا ،یفن

 فروش اسلحه؟ ایبشر  حقوق

متحده و ناتو  االتیا« :گفت یلیتحل يبرنامه خبر کیمتحده در  االتیبلک، سناتور ا چاردیر

زنان، کودکان،  ان،یرنظامیغ شوند؛یکشته م ینیکه چه تعداد اوکرا دهندینم یتیاهم

 نیو ا میکنیعرضه م ینظام حاتیتسل يادیز ریمهم است. ما مقاد يروزیسربازان، فقط پ

  ».شده است یصنعتـ ینظام يهاسهام شرکت شارز شیمنجر به افزا

  

  اخبار کوتاه ▼

 ،یبانیهللا شالطف /در تور قانون دیخانواده شه ضارب ◄

اعالم کرد دو زن هتاك و ضارب  رازیفرماندار شهرستان ش

 رازیمنصور خادم صادق در شهرك گلستان ش دیخانواده شه

 وریششم شهرـ هکشنبیدو زن که عصر روز  نیشدند. ا ریدستگ

 لیمنصور خادم صادق را به دل دیدختر و همسر شهـ 1401

از منکر مورد  یو نه وفحجاب و امر به معر تیرعا یانتذکر لس

  .و ضرب و شتم قرار داده بودند، خواهر هستند یهتاک

امور  ریوز /نیاربع ارتیز يتالش وزارت خارجه برا◄ 

 یمختلف عراق يهادر تماس مستمر با طرف« :خارجه گفت

و  ینیحس نیپرشور اربع يبرگزار يتمام تالش خود را برا

. تمام میابه کار بسته اتیعتبات عال یرانیائران احفظ سالمت ز

 يدر عراق را برا مانيهايتوان سفارتخانه و کنسولگر

  ».میدهیقرار م زمانیبه زائران عز یدگیرس

به گزارش  /شرفتهیپ يوژهایفیبا سانتر يسازیغن ◄

 نیتردر تازه یاتم يانرژ یالمللنیآژانس ب ترزیرو يخبرگزار

از  یکیدر  ومیاوران يسازیغن رانیشد که ا یگزارش خود مدع

 تیدر سا رایرا که اخ IR-6 شرفتهیپ يوژهایفیسه آبشار سانتر

 .نطنز نصب کرده بود، آغاز کرده است

با صدور  هیوزارت خارجه روس /خارجه در راه مسکو ریوز ◄

 ریوز »انیرعبداللهیام نیحس«روز چهارشنبه  داریاز د ايیهانیب

روس خود در مسکو  يهمتا» الوروف یسرگئ«با  رانیخارجه ا

 .خبر داد» برجام« رامونیگو پوو گفت

صنعت خودرو از محصول مشترك  /آمد دیپرا نیگزیجا ◄

آن را  توانیبرداشتند که مپرده K 112 خود با نام پروژه

 دیپرا يبرا یمناسب نیگزیو جا یداخل يخودرو نیترارزان

 .دانندیم دیرنو کوئ یرانیخودرو را نسخه ا نیا یدانست. برخ

 یمدع يمقام بانک مرکز قائم /هابدحساب بنفش غیج ◄

 دهند؛یگرفتند، پس نم يوام ارز یدر دولت روحان« :شد

 شانيصدا رد؛یها را پس بگپول خواهدیم زدهمیدولت س

 ».درآمدهاست

از تعرض آشوبگران  ییوئدیو /دیفتنه به عکس شه آتش ◄

 دیشه ریآشوبگران به تصو یکه برخبغداد منتشر شده  شبید

المهندس حمله نموده و آن را مورد تعرض قرار  يابومهد

 .دهندیم

 یعامل شرکت صنعت ریمد /ییایغول در نیسوم ساخت ◄

 3ساخت نفتکش بزرگ افراماکس « :(صدرا) گفت رانیا ییایدر

داده  لیتحو یخارج داریبه خر 1402سال  انیآغاز شده و تا پا

 ».شودیم

بار پس از سفر  نیاول يبرا /خلوت اژدها اطیدر ح طانیش ◄

دو ناو  وان،یبه تا کایآمر ندگانیمجلس نما سیرئ یپلوس ینانس

  .عبور کردند وانیاز تنگه تا ییکایآمر

 يسخنگو /انقالب ونیفراکس استیر نهیگز بافیقال ◄

ه ب بافیمحمدباقر قال يداتوریاز کاند یانقالب اسالم ونیفراکس

  .خبر داد ونیفراکس نیا استیر يبرا نهیها گزعنوان تن


