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  هاي تروریستی  آینده گروه         روز حرف ▼ 

استان ادلب واقع در شمال غربی سوریه آخرین سنگري 

و  اند ها در آن مستقر شده تروریست ها هزار نفر از است که ده

کنندگان در  جانبه تهران شرکت در نشست سه در حالی که

ها در  عزم خود بر ادامه همکاري تا نابودي کامل تروریست

روند تحوالت سیاسی و میدانی کردند، منطقه تأکید این 

بسیاري از این  بط با ادلب بسیار پیچیده شده است ومرت

ها رویکردهاي سلفی و تروریستی نزدیک به القاعده  گروه

جبهه تحریر «ترین تشکل مسلح موجود در ادلب  عمده .دارند

 15است که به تازگی شکل گرفته و متشکل از » سوریه

جنبش «، »احرار الشام«ترین آنها هم  و بزرگ گروه است

... و» جیش االحرار«، »صقور الشام«، »نورالدین زنکی

هزار نیروي  60شود این جبهه به تنهایی  گفته می. هستند

گروه » جبهه تحریر سوریه«پس از . شود مسلح را شامل می

هزار  40است که بیش از » هیئت تحریرالشام«موسوم به 

درصد از ادلب را تحت سلطه خود  70دود نیرو دارد و ح

است » جبهه ملی براي آزادي سوریه«سومین گروه هم . دارد

که عمده تمرکز آن ریف غربی حلب، معره النعمان و اریحا 

  . در ریف ادلب است

در چنین وضعیتی، ترس و نگرانی کشورهاي اروپایی این 

 ها در ادلب است که محدود شدن دامنه عمل این تروریست

سوریه، در نهایت آنها را به سمت اروپا سرازیر کند؛ از همین 

هاي وابسته به آنها مخالف عملیات ارتش سوریه  رو رسانه

براي آزادسازي ادلب هستند؛ اما وضعیت کنونی ادلب به 

پیمانان آن در محور  هیچ وجه مورد قبول دولت سوریه و هم

سترده مبارزه با تروریسم نیست، همچنانکه این حضور گ

شود روند سیاسی براي حل  ها در ادلب سبب می تروریست

  .بحران سوریه هم راه به جایی نبرد

توان به این نتیجه رسید  با توجه به آنچه گفته شد، می

هاي تروریستی مرتبط با القاعده در ادلب  که آینده گروه

هاي داعش  تواند همان سرنوشتی باشد که براي تروریست می

و آنها که جان سالم به در بردند؛ به مناطق  رقم خورده است

دور از دسترس پناه برده و در اندیشه رفتن به کشورهاي 

ضمن اینکه این احتمال را هم باید در نظر . دیگر هستند

داشت که رهبري القاعده در سوریه به دنبال فعال کردن 

هاي خود در برخی مناطق سوریه و کشورهاي اروپایی  هسته

ها و انفجارهاي تروریستی را  ند داعش عملیاتبرود و همان

 .  اجرا کند

  

  

  
  

  

  

  

  !وضعیت عجیب                            روز گزارش ▼

ت به هیچ عنوان قابل ارو هستیم که براي نگارنده این عبار با وضعیت بسیار عجیب روبه

و همچنین  ها مسئوالن گوناگون دولت، مجلس درك نیست؛ چرا که از یک سو در تریبون

هاي  اي مدام از وجود جنگ اقتصادي دشمن، تحریم هاي سیاسی و رسانه بسیاري از چهره

باید با تمام قوا در مقابل  گویند رجی سخن گفته و به مردم میظالمانه آمریکا و فشار خا

هاي دشمن بایستیم و از سوي دیگر بسیاري از مدیران و مسئوالن دولتی  اقدامات و توطئه

و  92هاي نزدیک به دولت و مجلس و حامیان انتخاباتی منتخب انتخابات  ن چهرهو همچنی

گویند؛ اما  از ضرورت تشریح وضعیت براي مردم و در جریان قرار دادن جامعه سخن می 94

در همین دوران جنگ اقتصادي دولت اعتدال پس از استیضاح وزیر اقتصادش هنوز 

کند و در حالی که همه از  ا با سرپرست اداره میترین وزارتخانه این روزهاي کشور ر مهم

کنند  آورند و تأکید می لزوم حرف زدن مسئوالن و دولتمردان با مردم سخن به میان می

منصبان باید درباره وضعیت کشور به افکار عمومی توضیح دهند،  دولتمردان و دیگر صاحب

ت دولت دوازدهم سخنگو هاس هپس از استعفاي محمدباقر نوبخت از سخنگویی دولت، هفت

ها درباره عملکرد دولت را چه کسی باید پاسخ  هاي رسانه و مشخص نیست پرسش ندارد

دهد و چه کسی باید نظر دولت، اقدامات و خدمات دولت را به اطالع عموم برساند تا در 

نقالب درستی و اهمیت سخنان رهبر معظم ا، برانگیز و غیر قابل فهم وضعیت بسیار تعجب

تر بیشریشه آنگاه که فرمودند ! شود بیش از پیش آشکار کشور جاري ریشه مشکالت اره درب

هاست؛ واضح است وقتی دولت حتی در  مشکالت امروز در داخل و ناشی از سوء مدیریت

انتخاب سخنگو که به تأکید مرجع دیگري یا عبور از فیلتر شوراي نگهبان نیاز ندارد، دچار 

هاي  طریق اولی در فائق آمدن بر مشکالت با موانع و سختی تنبلی و اختالف است، به

  .رو خواهد شد بیشتري روبه

  رسید روز 240 به هند در ایران سفیر غیبت              اخبار ویژه ▼

 و صادرات و تجاري تبادالت چه از نظر و ایران از نفت خرید از نظر چه هندوستانکشور 

بنا به  اما ؛آید می شمار به ایران جمهوري اسالمی اي منطقه مهم شرکاي از یکی واردات،

شده  سبب هندوستان در ایران سفیر صندلی ماهه هشت ماندن هاي رسیده خالی گزارش

 تواند می هندوستان کشور که است حالی در این و یابد کاهش تجاري مراودات میزان است

 کشور در ایران که زمانی رد. باشد داشته ایران علیه ها تحریم اثرات کاهش در مؤثري نقش

 دالر میلیون 260 و میلیارد 3 از بیش به کشور دو تجاري روابط میزان ،بود حاضر مقصد

 میلیون 90 و میلیارد 3 به ،ندارد سفیر هندوستان در ایران که اکنون رقم این که رسید می

 صادرات از دالر میلیون 156 از بیش مدت این گفتنی است، در. یافته است کاهش دالر

 شده کم واردات از دالر میلیون 15 تنها که در حالی است این و یافته کاهش هند به ایران

  .است

 حسن روحانی، به پیغامی در نوري ناطق اکبر علی: گفت دلیگانی حاجی حسینعلی◄ 

 شهرسازي و راه وزیر عنوان با آخوندي عباس از دیگر است کرده عنوان جمهور رئیس

 در ادامه وي. است رسیده هم مجلس نمایندگان به ها پیغام این خبر و کرد نخواهد حمایت

 و راه خواهد، درباره وزیر می که تصمیمی هر جمهور رئیس است گفته نوري ناطق: افزود

 استیضاح پیگیري به اشاره با مجلس در شهر شاهین مردم نماینده. کند اتخاذ شهرسازي

 که بوده صورتی به آخوندي آقاي عملکرد: اظهار داشت مجلس در شهرسازي و راه وزیر

  .ماند نمی باقی دفاعی جاي دیگر

 



  
  

  اخبار ▼

  گزارش الجزیره از واقعیت طوفان اینترنتی ضد ایرانی

 نیروهاي و سیاسی تحلیلگران با مصاحبه ضمن گزارشی، در »الجزیره« خبري شبکه

 و توئیتري هاي طوفان ادنافت راه پرده پشت به منافقین، تروریستی گروهک از شده جدا

 گزارش این در. است پرداخته ایران اسالمی جمهوري نظام معاندان هاي هشتگ شدن ترند

 و بوك فیس در ایران اسالمی جمهوري نظام طرفداران هاي حساب شدن تعلیقبه  ابتدا

 نقطه«: گفته است »نیوامریکا« نشریه خبرنگار شده و سپس آمده است، یک اشاره توئیتر

 دولت در( ایران با خصومت شد مشخص وقتی. بود ترامپ) دونالد( انتخاب واقعی، فعط

 ایجاد اجتماعی هاي شبکه در زیادي کاربري هاي حساب ناگاه به گیرد، می باال) آمریکا جدید

 مارك« .داشتند مشابهی ذهنی فضاي همگی که نام بی افراد به متعلق هایی حساب شد؛

 عملکرد داراي هاي حساب عملکرد نحوه بررسی با نیز انگلیس »زتراگ« دانشگاه استاد »آونز

ضد  هاي هشتگ که هایی حساب یکسان به این نتیجه رسیده است که بیشتر خبري رویه و

 ماهه چهار زمانی بازه یک در کردند، می توئیت) 96 دي اوایل( دسامبر اواخر از را ایرانی

 است این دهنده ها، نشان هشتگ این از زیاد استفاده که به معناي آن است این. شدند ایجاد

  ».شوند می توئیت ها ربات به وسیله آنها که

  دهیم نمی هدر مستقیم مذاکره براي را مان وقت

ایران تا  :گفت» اشپیگل« آلمانی به نشریه اي هسته توافق ظریف درباره محمدجواد

 همه از کرده است و اکنون اقدام آن است که علیه آمریکا پایبند بوده و این کنون به برجام

 بگیرد تصمیم باید اروپا در این شرایط: وي افزود .کنند نقض را المللی بین قانون خواهد می

 دیپلماسی دستگاه ملل پایبند باشد یا آنها را نقض کند؟ رئیسال  بین خواهد به قوانین می

 مذاکره اگر«: افزود ایران با مستقیم مذاکره براي ترامپ پیشنهاد درباره کشورمان همچنین

 اکنون هم اما باشد، داشته دنبال به را توافقی باید باشد، عمومی ارتباط سطح در مستقیم

 کردیم مذاکره وزرا سطح در ها ساعت ما. کردیم مذاکره سال 12 آن براي که داریم توافقی

 چه. کرده است نابود را چیز همه ترامپ اکنون. است سابقه بی آمریکا و ایران تاریخ در که

 براي را مان وقت دیگر بار ما. ماند می پایبند دیگري توافق به او دهد می تضمین کسی

   ».دهیم نمی هدر مستقیم مذاکره

  اي در راه هستند خبرهاي خوش هسته

 تزلزلی به توجه با: گفت مجلس اي هسته کمیته رئیس ذوالنوري، مجتبی االسالم حجت

 ها اروپایی با مذاکره نتیجه منتظر همه و آمد پیش برجام از کاآمری خروج نتیجه در که

 ماهه شش روند پنجم درباره و چهارم گزارش دو گرفتیم تصمیم مجلس در نیز ما هستند،

 گزارش اینکه بیان با وي .دهیم ارائه شرایط اساس بر و کنیم تجمیع هم با را برجام اجراي

 هاي گزارش از متفاوت برجام درباره اجراي خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون جدید

 از آمریکا رسمی خروج موضوع به گزارش این تفاوت علت: داشت اظهار بود، خواهد قبلی

 در گوناگون هاي قالب در راهبرد این: افزود مجلس اي هسته کمیته رئیس. گردد برمی برجام

 مقابل، هاي طرف عهد نقض موارد بر عالوه و شده قید ملی امنیت کمیسیون جدید گزارش

  .است آمده آن در کشور اي هسته دستاوردهاي از نیز خوشی خبرهاي

  بازنشستگان باید کامل اجرا شود کارگیري به منع قانون

 زمینه در قوا سران به نمایندگان نامه از مجلس 90 اصل کمیسیون دبیر خجسته، امیر

 با: کرد اضافه همدان مردم نماینده .داد خبر بازنشستگان کارگیري به منع قانون اجراي لزوم

 شوراي در آن تأیید و مجلس در بازنشستگان کارگیري به ممنوعیت طرح تصویب به توجه

 به کسی و شود اجرایی کشور در به طور کامل و درستی به قانون این منتظریم نگهبان

 بنیاد به جعهمرا با مقامات از برخی ایم شنیده براي نمونه، .نباشد قانون زدن دور دنبال

حالی  در شوند، مستثنی قانون این از تا هستند خود جانبازي درصد افزایش دنبال به شهید

  .نگیرند قرار افراد این فشار تحت گوییم می شهید بنیاد به خطاب ما که

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 نشست اولین در عراق پارلمان رئیس ،الحلبوسی محمد◄ 

 براساس آینده زیرو نخست: کرد تصریح خود تلویزیونی

 مرجعیت که شد خواهد تعیین شروطی و معیارها و ها ویژگی

 با روابطباره در وي. است کرده مشخص عراق دینی عالی

 را عراق خاك از ایران به ضربه ما: گفت همسایگان

. کنیم حفاظت همسایگان و کشور از باید و پذیریم نمی

 فکر: وزیر عراق گفت نخست الحلبوسی در زمینه انتخاب

 در را قبول مورد فردي شیعه هاي فراکسیون کنم می

  .کنند معرفی اساسی قانون مهلت چارچوب

کارگزاران  حزب مرکزي شوراي عضو ترکان، فرزانه◄ 

 تغییرات نیازمند قطعاً طلبی اصالح جریانات«: گفت سازندگی

 اینکه اما شود؛ تقویت باید طلبی اصالح اصل و است خاص

 از باشند، موفق اند توانسته چقدر فعلی طلبان  اصالح تاکنون

 تنها. هستیم چالش دچار آن با که است مسائلی جمله

 رسیدن براي مسیر کردن هموار اصالحات جریان شاخص

  ».است بوده مهم پستی یا مدیریت به اعضا

 تشکیل درخواست آمریکا :داد گزارش »آسوشیتدپرس«◄ 

 به منظور را حدمت ملل سازمان امنیت شوراي فوري نشست

 علیه ها تحریم تضعیف براي کشور چند اقدامات به رسیدگی

 مایک پیشتر .است داده آن اجراي از جلوگیري و شمالی کره

 خود خبري نشست در متحده ایاالت خارجه وزیر پمپئو،

 اجرا نکردن در سعی گوناگون هاي روش به روسیه بود گفته

  .دارد ها تحریم این

 اسالمی جمهوري هواپیمایی مدیرعامل ،بافی شرف فرزانه◄ 

 هواپیمایی سازمان و مرکزي بانک همکاري اساس بر :گفت ایران

 اربعین سفرهاي براي هواپیما بلیت گذاري نرخ کشوري،

 و نجف پروازهاي بلیت قیمت: افزود وي. است شده انجام

 2 تا تومان هزار 400 و میلیون 2 از اربعین ایام در بغداد

  .است شده تعیین تومان هزار 700 و میلیون

: خاطرات خود نوشته است کتاب از کري در بخشی جان◄ 

 زده شگفت شد، پیروز ایران انتخابات در روحانى حسن وقتی«

وزیر  را ظریف محمدجواد روحانی، اینکه از. شدیم دلگرم و

 مان خیال حدي تا کرد اي هسته پرونده مسئول و خارجه

) مذاکرات براي(ایران جدي هدف انتصابات این... شد آسوده

  ».کردند می تقویت را

 ارسال از ،)ره(امام خمینی فرمان اجرایی ستاد رئیس◄ 

 کشور محروم مناطق به کیف و افزار نوشت بسته هزار 150

 تعداد این از که داد خبر میلیارد تومان 7 ریالی ارزش به

  .است رهبر معظم انقالب هدیه آن بسته هزار 125

 وضعیت در: مجلس گفت انرژي کمیسیون عضو خالدي،◄ 

 قیمت افزایش اجازه مجلس، نه و انرژي کمیسیون نه کنونی

 .ندارد زمینه این در اي برنامه نیز دولت و دهند نمی را بنزین
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