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 ...امروز فلسطین             روز    حرف ▼

 ،سلیمانی قاسم حاج سرلشکر سرداردر خبرها آمده بود 

 فرماندهی با تلفنی تماس طی سپاه قدس نیروي فرمانده

 هاي گردان( سرایا فرماندهی و قسام عزالدین شهید هاي گردان

 براي ایران اسالمی جمهوري آمادگی ،)اسالمی جهاد

 فلسطین اسالمی مقاومت نیروهاي از انبهج همه پشتیبانی

 در مقاومت جبهه هاي گروه دیگر آمادگی بر وه کرد اعالم را

  .ه استکرد تأکید نیز مسجداالقصی از دفاع براي منطقه

 دراي ولی امر مسلمین  اوایل آذرماه بود که امام خامنه

 محبان« اجالس در کننده شرکت مهمانان دیدار

 صراحت با«: کید کردندتأ »ها فیريتک مسئله و) ع(بیت اهل

 که جایی هر در ایران اسالمی جمهوري کنیم می اعالم

 کمک باشد، حضور به نیاز استکبار، و کفر با مقابله براي

 را کس هیچ مالحظه موضوع این بیان در و کرد خواهد

 که روزي«: ایشان در همین دیدار گفتند ».کنیم نمی

 کمر به واقعی  ضربه برگردد، فلسطین مردم به فلسطین

 خواهیم تالش روز، آن براي ما و شد خواهد وارد استکبار

 از ایران دولت اسالمی، انقالبشکوهمند  پیروزي با ».کرد

 دشمن ترین اصلی به رژیم صهیونیستی دوست دولت یک

اعالم صریح موضع و و اکنون  شد تبدیل رژیم صهیونیستی

پیام مقتدرانه جمهوري اسالمی از سوي رهبر معظم انقالب 

سپاه در حمایت از قدس شریف  و فرمانده نیروي قدس

. قه استثیرگذار ایران اسالمی در منطدهنده نقش تأ نشان

ویژه پس از ه ب ،شرایط امروز و معادالت منطقه غرب آسیا

قدرت نفوذ روزافزون انقالب اسالمی را در  ست داعش،شک

چیزي که . دهد هاي مسلمان منطقه نشان می ان ملتمی

ها و پادشاهان  ها و صهیونیست خواب از چشم آمریکایی

 نشئتنفوذي که . بدون پشتوانه مردمی منطقه ربوده است

ساز اسالم و نهضت اسالمی امام  انسان رفته از پیامگ

 اي هاي داهیانه امام خامنه است که با رهبري) ره(خمینی

دم مسلمان منطقه و جهان شده و منادي مر )العالی مدظله(

یش طومار رود تا با بیداري و بصیرت بیش از پ می

   .نشانده را برچیند هاي وابسته و دست حکومت

واقعیت این است که امروز جمهوري اسالمی ایران به 

جبهه مقاومت به عنصر  یک قدرت بالمنازع و منزله

کننده در منطقه تبدیل شده و دشمنان انقالب  تعیین

پیام جمهوري به این مهم اذعان دارند؛ از این رو اسالمی 

معادالت منطقه کنند و آن را در  اسالمی را دریافت می

 . دانند ثر میمؤ

  !براي یک تکرار يشداره                              روز گزارش▼ 

 هاي توانمندي آنها رأس در و دفاعی هاي توانمندي خصوص در دهیم نمی اجازه وجه هیچ به«

 غیر امري کامالً ما هاي توانمندي. باشند داشته اي مذاکره و وگو گفت کشورمان موشکی

 را کنند می مطرح برخی که هایی نگرانی البته و نیست وگو گفت قابل و است مذاکره قابل

کننده  عضو ارشد تیم مذاکره ،این جمالت پاسخ سیدعباس عراقچی» .دهیم می اسخپ

 شست آتی کمیسیوننآیا در  است که پرسشبه این اي  کشورمان در مذاکرات هسته

قت پیش چند و. صورت خواهد پذیرفت یا خیرها  درباره موشکمذاکراتی  برجام مشترك

هاي  اگرچه موضوع موشک خارجه اعالم کرد امور سخنگوي وزارت ،بهرام قاسمی زنی

تی زنیم؛ اظهارات و جمال ها گپ می اما در این باره با اروپایی نیست؛قابل مذاکره کشورمان 

جمهور  چون گفته رئیس ،مریکایی و اروپاییهاي مقامات آ که وقتی در کنار نظرات و گفته

باره هاي ایران و لزوم مذاکره در وشکرها درباره موضوع مبا اخیرهاي  هفته در فرانسه که

وان دفاعی ایران ابراز نگرانی ت بارهدرموگرینی که  فدریکاه است؛ اظهارات حرف زد هاآن

وزیر خارجه انگلستان که به  ،بوریس جانسونت ادر آخرین نمونه نیز اظهار ه است وکرد

ها اعالم  به رسانهو وگو شده بود  درباره برنامه موشکی ایران خواستار گفت تهران آمده بود و

ط و اظهارات پیش گر شرای تداعی ،گیرد قرار می ،به ایران تذکر داده است در این زمینهکرد 

ه زیر بار شد به هیچ وج د برجام است؛ روزهایی که گفته میاي و انعقا از مذاکرات هسته

شد  یی که گفته میانخواهیم رفت؛ روزه اي کشورمان هاي هسته تعطیلی یا کاهش فعالیت

که با خون جوانان ایرانی به دست  ،دهاي آنرمسلمی است که بر دستاو اي حق تهانرژي هس

کاهش سطح  بینیم؛ که میآن شد خواهیم کرد و در آخر معامله نو  مذاکره ،آمده است

کار و بی اي ، تعطیلی و برچیده شدن بخشی از تأسیسات هستهاي کشور هاي هسته فعالیت

   .هیچ ران در برابر دستاورد تقریباًشدن دانشمندان ای

 بههاي مربوط به برجام نمایندگان جمهوري اسالمی بر موضع  رود در نشست انتظار می

کنند و اجازه ندهند مخالفان و بدخواهان نظام اسالمی با حق و قاطع کشورمان پافشاري 

هاي مستقل است  حربه تکرار برجام وارد موضوعات و مباحثی شوند که از اصول اولیه نظام

 .ها ندارد ها و اروپایی یی و هیچ ربطی به آمریکا

 رود؟ ها به کجا می منابع حذف یارانه                 ویژه       خبر▼ 

 23بودجه یارانه نقدي و غیر نقدي خانوارها را به  ،کل کشور 97دولت در الیحه بودجه 

میلیون نفر  20یارانه بیش از  ،دهد هزار میلیارد تومان کاهش داد که این موضوع نشان می

بگیر را با  ن یارانهمیلیو 20دولت در حالی موضوع حذف بیش از . دیگر باید حذف شود

کند که این رویداد پس از یک دوره توقف طوالنی چندماهه معنادار کلید  جدیت مطرح می

ها به صندوق رفاه اجتماعی امید تغییر  خورد و از این پس سازمان هدفمندسازي یارانه  می

. کند نویسی می  ، در آن نامکند متر از حداقل حقوق دریافت میخواهد یافت و هر کس که ک

 یارانه دولت براساس کدام بانک اطالعاتی و مستندات قصد حذفمعلوم نیست این، جود وبا 

که در سه سال گذشته دولت توفیق چندانی در  در حالی ؛را داردمیلیون نفر  20بیش از 

 .انجام شدبا خطاي بسیاري  حذف خانوارهابگیران غیرنیازمند نداشت و  یارانه شناسایی

بگیران حذف  یارانه فهرستهزار نفر از  200میلیون و ، چهار ولتتاکنون طبق اعالم د

میلیون نفر  25حدود میلیون دیگر این تعداد به  20اند که با احتساب حذف بیش از  شده

و در میلیون تومان  500میلیارد و  137یک هزار و  ماهیانه دهد خواهد رسید که نشان می

  .شود جویی می تومان صرفه میلیارد 650هزار و  13طول یک سال بیش از 

 



  

  اخبار ▼

  آمریکا در جنگ آینده بازنده است 

رقباي نظامی آمریکا باره در جدیدترین ارزیابی خود در» رند«اندیشکده آمریکایی 

در این گزارش با نام بردن از کره » .بازنده خواهد بود آمریکا در جنگ آینده«: نوشت

 قدرت نظامی خواسته شده فراهم آوردن اکنون«: آمده است ،شمالی، چین، روسیه و ایران

بلکه به طور قابل  ؛نیستپروازانه آمریکا نه تنها ساده بر مبناي راهبرد امنیت ملی بلند

در «: آمده است ،در این گزارش با اشاره به ایران و تنگه هرمز» .تر شده است توجهی چالشی

براي مسدود کردن این تنگه را  ، یعنیترین گزینه قويصورت بروز بحران در آینده، ایران 

اندیشکده رند درباره توان موشکی » .هاي راهبردي در نظر دارد یا تحمیل هزینهتهدید 

فارس در حال کسب تجهیزات  در حالی که کشورهاي حوزه خلیج«: ایران نیز نوشته است

که   اي گونهبه  است؛ هاي نیروهاي خود را توسعه داده نوین نظامی هستند، ایران نیز قابلیت

در صورت پایبندي . ترین زرادخانه مشکی بالستیک در خاورمیانه را دارند ها بزرگاین نیرو

هاي  و نیز موشک 2020ایران به برجام، این کشور اجازه دارد تسلیحات متعارف را در سال 

  ».خریداري کند 2023بالستیک را در سال 

  !برجامبراي طلبان  اصالحتراشی دستاورد

: نوشت» خدمت بزرگ برجام به فلسطین«در یادداشتی با عنوان  »امروز آرمان«روزنامه 

هاي  داند این برجام است که به بستري تبدیل شده تا تقابل با فرمان ترامپ خوب می«

از آنکه وعده  پسالمللی شکل بگیرد و  هاي بین جمهور آمریکا در صحنه سویه رئیسیک

آویو به قدس را هم به  ت آمریکا از تلوعده انتقال سفار اکنونزدنش را ناکام گذاشت،  آتش

عضو شوراي امنیت را پیش روي  14کشاند و رأي مخالف و یکپارچه  چالشی مشابه می

ها در داخل کشور از  شاید امروز خیلی. گذارد جمهور آمریکا می زده رئیس چشمان حیرت

از آن را  ها سابقه ترامپ و صهیونیست پذیرش حقیقت برجام سر باز بزنند و عصبانیت بی

در » نام ظریف«بینی کردند  هاشمی پیش هللا طور که آیت ولی مطمئناً همان، بگیرندنادیده 

شود که برجام هنوز  این ادعا درحالی مطرح می ،تنی استگف ».تاریخ ماندگار خواهد شد

  .استنشان نداده ا ثیرات خود بر روي اقتصاد ایران رأترین ت ابتدایی

 اي ایران اندیشکده آمریکایی از نفوذ منطقهنگرانی 

نفوذ  موضوعهاي خود به  اندیشکده آمریکایی شوراي آتالنتیک در یکی از آخرین گزارش

المللی  اي ایران و به طور خاص تأثیرگذاري اراده ایران بر معادالت سیاسی و بین منطقه

اگر آمریکا و متحدانش جایگزین « :نویسد می» کنث پوالك«و به قلم  اشاره کردهعراق 

ها پیشنهاد ندهند، عراق ممکن است به یک لبنان  تري از نفوذ ایران را به عراقی مناسب

تر  اي استراتژیک تر، ثروتمندتر و در نقطه بزرگ] با این تفاوت که عراق. [بدیل شوددیگر ت

بسیاري از متحدان آمریکا را تهدید خواهد کرد؛  انداز ین چشما. است] نسبت به لبنان[

گونه موارد افزایش قدرت  کننده به این ثبات هاي تهاجمی و بی متحدانی که معموالً به روش

چیزي است که غرب آسیاي ) ترثباتی بیش بی(و این  دهند ان واکنش نشان میو نفوذ ایر

  ».ه آن نیاز ندارداصالً ب) خاورمیانه(زده کنونی  بحران

  به روحانی طلب یک روزنامه اصالح هشدار

در «: نوشت» خطر مجازي در کمین روحانی«در گزارشی با عنوان  »ابتکار«روزنامه 

اي داشت و  هاي گسترده عالیتزمان انتخابات کمپین تبلیغاتی روحانی در فضاي مجازي ف

 ؛انتخابات را به نفع روحانی تغییر دادهاي انتخاباتی در این فضا سرنوشت  کید بر وعدهأبا ت

هاي اجتماعی به سمت  انتقادات بسیاري از سوي همین کاربران شبکهاما در شرایط کنونی 

ی براي به پاشنه آشیل ،روحانی روان شده است و این مسئله در کنار روند کند اصالحات

زنگ خطري براي روحانی   این«: نویسد این روزنامه در ادامه می» .استشده تبدیل روحانی 

  ».سرنوشت خوبی در انتظار وي نخواهد بود ،ها عمل کند است که اگر نتواند به وعده

  

  کوتاه اخبار ▼

، مقامات است شده مدعی خبري در »آي ایست میدل« وبگاه◄ 

» اهللا الجبريخالد بن سعد سعدبن«آمریکایی به طور مخفیانه 

و امنیتی  وزیر سابق کشور و عضو شوراي امور سیاسی

به گفته منابع  .اند سعودي تحویل داده ماتعربستان را به مقا

راست  دست نعنوا به او از پیشتر که الجبري ،مطلع

شد،  عهد سابق عربستان نام برده می ولی» فینا محمدبن«

 خاك این کشور را به بهانه معالجات پزشکی به مقصد

عهد  ولی» سلمان محمدبن« آمدن کار روي با و کرد ترك آمریکا

هاي او براي بازگشت به کشور  جدید، وي به درخواست

  .اهمیتی نداد

اگر «: طلب گفت صالحهاي ا از چهره هزادغرصابراهیم ا◄ 

سفانه در أدر همین مسیر فعلی حرکت کند، مت دولت

طلبان شکست خواهند خورد و جریانی  انتخابات آینده اصالح

طلبان و  رسد و اصالح نژاد به قدرت می مشابه جریان احمدي

اصولگرایان میانه براي سالیان دراز از عرصه سیاسی کشور 

نژاد که اکنون در  خطر بازگشت احمدي. حذف خواهند شد

  ».شود شدت حس می جامعه در حال تراوش است، به

وگو با  در گفت ملل کل سازمان دبیر ،آنتونیو گوترش◄ 

) یمن(معتقدم این جنگ «: گفت »ان ان سی«شبکه خبري 

احمقانه بوده و در تضاد با منافع عربستان سعودي و امارات 

م یمن حل سیاسی و نیاز مرد کید بر راهأگوترش با ت ».است

هاي بشردوستانه، ابراز امیدواري کرد که محاصره  به کمک

  .این کشور از سوي عربستان پایان یابد

وزیر خارجه انگلیس که در مجلس  »بوریس جانسون«◄ 

اعیان این کشور گزارشی از سفر خود به چند کشور از جمله 

از نقش مخرب ] انگلیس[پارلمان « :گفت ،ایران ارائه کرد

 هاي سراسر منطقه، از جمله در سوریه و یريایران در درگ

این موضوعات، صریح و باره هاي ما در رایزنی. یمن آگاه است

  ».سازنده بود

 پرسشسخنگوي کاخ سفید در پاسخ به  »سارا سندرز«◄ 

یک خبرنگار درباره ادعاهاي چند زن مبنی بر آزار جنسی 

جمهور به این اتهامات  رئیس«: ترامپ گفت از سويآنها 

  ».و تمام اینها را تکذیب کرده استستقیم پاسخ داده م

: گفت مسکن اقتصاد کارشناس مافی، محمدمهدي◄ 

 روي را خود ثیرتأ ابتدا دالر قیمت درصدي 15 افزایش

 زمانی فاصله با و گذارد می طال همچون ،نقدشونده بازارهاي

 .شد خواهد مسکن بخش در رشد مقدار همین سبب

 24میلیارد دالري براي خرید  هشتقطر قراردادي ◄ 

ترین  که بزرگ کرد امضا انگلستان با تایفون جنگنده هواپیماي

پیما در یک دهه گذشته به شمار سفارش خرید این نوع هوا

  .رود می

 »یاهوبنیامین نتان« پیو، آمریکایی سسهمؤ نظرسنجی در◄ 

 درصد پنج از کمتر محبوبیتی با صهیونیستی رژیم وزیر نخست

  .شد شناخته منطقه سیاسی مقام منفورترین

 


