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  !آمریکا خط ارتباطی میان ایران و  روز حرف ▼

رئیس ستاد فرماندهی مرکزي  ،جوزف ووتل به تازگی

از تهران خواست با استفاده از خط  ،خبري ینشستآمریکا در 

ارتباطی میان نیروهاي آمریکایی و روسی، آنها را از حمالت 

مطلع  )ها مواضع تروریست(احتمالی به خاك سوریه موشکی

  این باره توجه به چند نکته مهم و ضروري است؛در . کند

خواهند با این مانور خبري وانمود  ها می ـ آمریکایی1

سپاه هیچ سنخیت یا  از سويکنند مراکز هدف قرار گرفته 

ارتباطی با نیروهاي آمریکایی نداشته است و با این سبک، 

تحت حمایت دولتمردان آمریکایی  که ییها هم به تروریست

اگر آمریکا از  کنندروحیه دهند و هم وانمود  ،ندقرار دار

را ندارد، کما  آنتعرض به  جرئتکسی  ،نیرویی حمایت کرد

در درگیري بین نیروهاي مقاومت و  به تکراراینکه 

ها  آمریکایی ،هاي تحت حمایت آمریکا در مرز اردن تروریست

  .اند دادههاي مقاومت را هدف قرار ونیر به طور مستقیم

ندهان نظامی آمریکا با طرح ایده خط ارتباطی ـ فرما2

مشترك درصدد هستند افکار عمومی داخلی را متقاعد کنند 

که دولت آمریکا خواهان تنش نیست و اگر در آینده درگیري 

حال آنکه مبناي  .مقصر اصلی ایران است دهد، در سوریه رخ

ها به سوریه تحت عنوان ائتالف، ایجاد تنش  ورود آمریکایی

هاي تروریستی علیه دولت قانونی  عف، تقویت گروهمضا

دادن مقاومت اسالمی به رهبري  سوریه و هدف قرار

  .جمهوري اسالمی ایران است

ـ رئیس ستاد فرماندهی مرکزي آمریکا غرض از ایجاد 3

اي  خط ارتباطی با ایران همانند روسیه را ارتباطی حرفه

اي در  نی حرفهکند که مبا گاه اشاره نمی ولی هیچ ،نامد می

قاموس پاسداران انقالب اسالمی ایران هیچ سنخیتی با 

ها ندارد و اصالً  هاي عملیاتی ناجوانمردانه آمریکایی شیوه

، دلیل مقابله ایران اسالمی با تروریسم در منطقه

  .هاي آمریکاست افکنی فتنه

ها ارتباط مستقیم و صمیمی با  اینکه آمریکایی در ـ4

پس براي در امان  ؛نیست شکی ،دارند هاي سوریه تروریست

کننده در خاك  نگه داشتن آنها باید ارتباطی با نیروهاي عمل

سوریه داشته باشند تا در مواقع خاص فوراً آنها را از حمالت 

از هر  پیشموشکی و غافلگیرانه مطلع کرده و کمک کنند تا 

جا کنند یا  ها نیروهاي خود را جابه اي تروریست نوع حمله

 .اقل فرماندهان رده باالي خود را از منطقه دور نگه دارندال

داند نظام اسالمی هیچ وجه  جوزف ووتل نمی ،واقع در

در سوریه  زمینه حضوراشتراکی با دولتمردان آمریکایی در 

نظامیان آمریکایی در نقطه مقابل پاسداران  ندارد؛ بلکه دقیقاً

  اند؟  انقالب اسالمی ایستاده

  

  !اجحافی بس بزرگ                                گزارش روز ▼

بینم؛ اما باز  ها را می بار، دو بار، ده بار، ویدئوي مصاحبه یکی از سلبریتی یک : اپیزود اول

گذارم از ابتدا پخش شود، اما باز هم  می. کنم چنین جمالتی را بر زبان آورده باشد باور نمی

) بـه آمریکـا  (ام  هزار دالر براي خانواده 10ماهیانه  من در ارسال! شنوم همان جمالت را می

خواهم خم به ابروي پسرم بیاید، همه هشتاد میلیون ایرانی  من نمی! ام با این وضعیت مانده

ها  ها، نوشته آید، حرف به یاد می! برایم اهمیت ندارند اگر قرار باشد خم به ابروي پسرم بیاید

ــران، ســفره انشقطــار هــاي قبلــی او و هــم و مصــاحبه ــاره ای ادعاهــاي  وهــاي مــردم  درب

  . شان دوستی ایران

کنـد؛ پیکـر    اي را از بازگشت پیکر یک شهید پخش می شبکه مستند برنامه: اپیزود دوم

در کـه  سال آمده است و مادر وي حاال دیگر زنی است قـد خمیـده    30شهیدي که پس از 

گویـد فرزنـدم در راه خـدا     آورد و مـی  اما خم به ابرو نمی ؛کنار پیکر فرزندش ایستاده است

رفته است، فرزندم براي کشورش، براي دفـاع از مـردم رفتـه اسـت، همـه فرزنـدانم فـداي        

، دشـمن اگـر بـاز بیایـد دوبـاره در      ...، همه فرزندانم فداي انقالب و مـردم )ع(علی بن حسین

ان و پـدران  فـرد نیسـت، داسـتان همـه مـادر       بـه   ؛ این روایت منحصر...ایستیم مقابلش می

و قهرمانان حقیقی یک ملت است که بـدون هـیچ چشمداشـت و     شهداست، روایت بزرگان

حفـظ کشـور فـدا     را در راه حفظ انقالب، حفـظ اسـالم و  شان  هاي توقعی عزیزترین داشته

بـا همـه    ،هـا  با همه تنگناهـا، بـا همـه کاسـتی    اند و  ستادهاند و اکنون نیز مانند کوه ای کرده

  .حضور دارندصف اول دفاع از کشور و انقالب و اسالم  ها در مهري بی

هاي بزك شده برابر دوربـین و   ها و  چهره الفارق است، اینکه سلبریتی راستش قیاس مع

! مطرح شده با زور رسانه را یک طـرف بگذاریـد و خـانواده شـهداي ایـران را طـرف دیگـر       

امتحان، فاصله میـان ادا تـا    اجحافی است بس بزرگ، اما چاره چیست؟ فاصله میان ادعا تا

هاست که خـود را   خواهی، فاصله میان تئاتر تا واقعیت در همین تقابل ایمان و ایثار و آرمان

اندازد و نام هنرمنـدان حقیقـی را بـر تـارك      دهد و نقاب از هنرمندان دروغین می نشان می

  .آورد می تاریخ به درخشش در

 درصد؟ 15فقط براي این همه تالش                ویژه خبر ▼

جمهور نیز  طلبان با رئیس طلب که در دیدار اخیر اصالح زهرا شجاعی، از فعاالن اصالح

درصد ثروت کشور دست مخالفان دولت است؛ این در  60بیش از : حضور داشته، گفته است

در : او همچنین اظهار داشته است. درصد قدرت در اختیار دولت است 15حالی است که فقط 

طلب ممکن است انتقادها و پیشنهادهایی براي بهبود وضعیت داشته باشم؛ اما  اصالح مقام

مهري قرار  خودش مورد بیدولت بسیار مظلوم است و از سوي دوستان، حامیان و منتقدان 

طلب نیز گفته بود، روحانی  پیش از شجاعی، محمدعلی ابطحی، دیگر فعال اصالح .گیرد می

در حالی است که کارشناسان سیاسی   این اظهارات متناقض! یستتصادي نمسئول اتفاقات اق

تحلیلی . اي کشور در اختیار دولت است درصد از قدرت اجرایی و بودجه 90معتقدند بیش از 

نیست که آقاي  هم ، عقالنیعالوه بر آن. کند که آمار و اسناد و ارقام هم آن را اثبات می

خود را در دو انتخابات به آب و  ،درصدي از قدرت 15تا  10طلبان براي سهم  روحانی و اصالح

هاي موشکی کشور انتقاد کرده باشند، یا آبروي خود را به پاي  آتش زده باشند، از فعالیت

هاي سیاسی و نمایندگان دولتی  منطق سیاست این است که طیف . ...و !همدیگر ریخته باشند

باشند و همانند آنچه » پذیري مسئولیت« آنها در هنگامه بروز مشکالت به جاي فرافکنی اهل

  .شاهد هستیم، نقش خود را در قضایاي موجود کتمان نکنند



   

  اخبار ▼

 آمریکا ناچار به تغییر موضع خود شد

بنا بر اطالعات واصله از منابع خود در دولت این » بیکن واشنگتن فري«نشریه آمریکایی 

فشار علیه ایران به ویژه در حوزه صادرات  کشور، از تغییر رویه واشنگتن در قبال اعمال

ور جدي موضوع صدور طاین نشریه در ابتداي گزارش خود، به . نفت خبر داده است

هاي موردي براي خریداران نفت ایران را بررسی کرده و گفته است برخی از مقامات  معافیت

ایران و دادن هاي نفتی  دولت آمریکا، در حال کار بر روي نحوه کاستن از شدت تحریم

بیکن  یک مقام آمریکایی در این باره به نشریه فري. معافیت موقت به برخی کشورها هستند

به مباحثه با همتایان خود در دیگر کشورها در زمینه سیاست آمریکا در قبال «: گفته است

وي » .دهیم شده به واسطه برجام ادامه می هاي تعلیق ایران و پیامدهاي اعمال مجدد تحریم

مقامات دولت آمریکا این روزها به جاي بحث بر روي نحوه اعمال «: کند همچنین اضافه می

کنند و مغز کالم این  فشار حداکثري بر ایران، بر روي نحوه اعمال فشار کافی مباحثه می

الملل از طریق سوئیفت  سوگیري جدید، دادن مجوز ادامه ارتباط ایران با نظام بانکی بین

  ».است

  ی در کنسولگري عربستان به قتل رسیده استخاشقج

مظنون عربستانی به قتل خاشقجی را  15اي تصاویر  هاي ترکیه در حالی که رسانه

تأکید کرد، » دیلی بیست«سناتور آمریکایی در مصاحبه با » باب کورکر«منتشر کردند، 

نده نبوده و کن قانع ، خبرنگار منتقد رژیم سعوديروایت عربستان درباره سرنوشت خاشقجی

. ها حاکی از آن است که خاشقجی در کنسولگري عربستان به قتل رسیده است همه نشانه

دیدگاه من درباره کشته شدن خاشقجی پس از آن به یقین تبدیل شد که به : وي افزود

نیز اعالم کرد، تماس » پست واشنگتن«روزنامه . اطالعات محرمانه در این باره دست یافتم

کردند، شنود  قامات سعودي که درباره طرح بازداشت خاشقجی صحبت میتلفنی برخی م

شده است؛ اما در این مکالمات شنود شده واضح نبوده که آیا قصد آنها بازداشت یا قتل 

  . خاشقجی بوده است

  طلبان گذاري اصالح انتقاد شدید از شوراي عالی سیاست

گذاري  رباره شوراي عالی سیاستمقام سابق حزب اعتماد ملی د نیا، قائم رسول منتجب 

این یک حرکت انحرافی بود «: شروع به کار کرده، تصریح کرد 94طلبان که از سال  اصالح

. که نه تنها در جهت تحزب نیست؛ بلکه در جهت دور زدن و به حاشیه راندن احزاب است

لس و لیست امید مج 96و  94طلبان در دو انتخابات  گذاري اصالح محصول شوراي سیاست

ها نتوانست در راستاي اهداف جریان  کدام از این لیست شوراي شهر بود که از نظر من هیچ

میوه تلخِ «بنده همان زمان در ارتباط با این دو لیست از تعبیر . اصالحات قدم بردارد

به اعتقاد من این شورا نماد . استفاده کردم» طلبان گذاري اصالح درخت شوراي سیاست

باید هرچه زودتر درباره ادامه حیات آن در جریان اصالحات تجدید نظر  استبداد است و

  ».جدي صورت گیرد

  گرداند اهللا رژیم صهیونیستی را به قرون وسطی باز می حزب

اهللا قادر به وارد  حزب«: یوسف، استاد دانشگاه و مورخ نظامی صهیونیست گفت اوري بار

 10به گزارش شبکه » .شغالی استهاي وحشتناك در عمق خاك فلسطین ا کردن تخریب

تواند لبنان را به عصر  در زمانی که اسرائیل می«: تلویزیون رژیم صهیونیستی، وي اظهار داشت

تواند اسرائیل را به قرون وسطی  اهللا نیز قادر به پاسخگویی است و می حجر برگرداند، حزب

داند در صورت بروز  میاهللا  حزب«: وي که کارشناس امور امنیتی است، گفت» .بازگرداند

ها را هدف قرار خواهد داد؛ به همین دلیل در شلیک آنها در  جنگ، اسرائیل حتماً این توانایی

یا جلوگیري از شلیک آنها  ها رنگ نخواهد کرد و مقابله با این موشکترین زمان ممکن د سریع

  ».استاهللا از دقت باالیی برخوردار  هاي حزب سخت خواهد بود؛ ضمن آنکه موشک
 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

کارگیري بازنشستگان و  بر اساس قانون ممنوعیت به◄ 

جایی محمدعلی افشانی، شهردار تهران و  ضرورت جابه

همچنین با توجه به رغبت برخی اعضاي شوراي شهر به 

حضور محسن هاشمی، رئیس شوراي شهر تهران به عنوان 

بخشی از «: شهردار پایتخت، وي در توئیتی نوشت

کنند شهردار شدنم باعث از هم  طلبان فکر می صالحا

براي ریاست شورا جایگزین . شود پاشیدگی شوراي شهر می

مثل حجاب بانوان . هست؛ اما بنا بود کسی نرود تا باب نشود

البته در این ! شود کنترل کرد است، اگر شل کنند دیگر نمی

شرایط شهردار شدن ریسک باالیی دارد و امکان موفقیت 

 ».وارتر از گذشته استدش

هاي کشورهاي  با اشاره به وعده» تایمز نیویورك«روزنامه ◄ 

کارگیري تدابیري به منظور حفظ توافق  اروپایی براي به

کشورهاي اروپایی به تهران «: اي برجام، نوشته است هسته

کنند آرامش خود را حفظ کرده و به این امید که  توصیه می

ود، تا پایان این دوره ترامپ بار دیگر انتخاب نش

گفتنی است، اتحادیه اروپا » .جمهوري او صبر کنند ریاست

چندي پیش بسته قوانین مسدودساز براي حمایت از ایران و 

هاي آمریکا را ارائه کرد؛  هاي اروپایی در قبال تحریم شرکت

اما بسیاري از کارشناسان معتقدند این قوانین در عمل 

  .هاي بزرگ اروپایی از ایران شود تواند مانع خروج شرکت نمی

ران پائول، نماینده سابق جمهوریخواه در کنگره آمریکا ◄ 

افزایش قابل توجه سوددهی اوراق قرضه در «: معتقد است

دهد این کشور در معرض یک رکود بزرگ  آمریکا نشان می

بالقوه قرار دارد و بازارهاي مالی در آمریکا به سرعت به 

اکنون «: وي اظهار داشت» .ندرو سمت سقوط پیش می

ترین حباب تاریخ بشریت را در اقتصاد خود  آمریکا بزرگ

هاي خود را  این نماینده سابق کنگره مبناي گفته» .دارد

هاي پولی آمریکا از زمان بحران اقتصادي  ناکارآمدي سیاست

  .تاکنون بیان کرده است 2008سال 

لت عبداهللا ناصري، عضو شوراي مشورتی رئیس دو◄ 

اصالحات با اشاره به خأل سه وزیر اقتصاد، صمت و رفاه در 

اي کامالً  آقاي روحانی باید کابینه«: دولت، اظهار داشت

هماهنگ با میانگین باالي عقل و خرد سیاسی تشکیل 

هاي مؤکد انجام  داد؛ اما متأسفانه این امر با وجود توصیه می

ی این را آقاي روحانی در مجموع نخواست یا توانای. نشد

  ».اي هماهنگ شکل بدهد نداشت که کابینه

نماینده ایران در سازمان ملل در  ،غالمعلی خوشرو◄ 

نماینده آمریکا در این  »نیکی هیلی«واکنش به استعفاي 

شکست  برد اهداف ترامپ در پیشاو عمالً : سازمان گفت

اي که  به گونه ؛رو شد خورد و با مقاومت جامعه جهانی روبه

 کامالًپایان کار وي در سازمان ملل متحد، آمریکا در روز 

کرد سازمان ملل یک پادگان یا  او تصور می. استمنزوي 

 .زندان است
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