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 افکنی توطئه تداوم و آمریکا       روز حرف ▼  

 ها آمریکایی پروژه دهد، می نشان واضح و انکارناپذیر شواهد

 و عراق هاي ملت و ها دولت بین تعامالت زدن برهم براي

 پایان با کنند می تصور برخی که گونه آن و ندارد تمامی ایران

 ها کاییآمری افکنانه تفرقه هاي طرح بصره، رخدادهاي یافتن

 نقطه به همسایه کشور دو این بین منازعات گسترش براي

 سناریوهاي این کرد، در اذعان باید البته. است نرسیده نهایی

 زرد هاي رسانه و سعودي عربستان شده، طراحی پیچیده

 .دارند عهده بر شده تعریف و اساسی نقشی نیز عراق درون

 السداگ« که شده آغاز آنجا از جدید ماجراي اما 

 بغداد مقامات به اي نامه عراق، در آمریکا سفیر »سیلیمان

 هاي گروه است برخی داده هشدار آن طی و نوشته

 در. دارند را آمریکا نظامی نیروهاي به حمله قصد نظامی شبه

 کردن متوقف براي الزم اقدام بغداد آمده است اگر نامه این

 هرستف در را آنها واشنگتن انجام ندهد، ها گروه این

 هدر«سناریو،  این ادامه در! داد خواهد قرار خود هاي مجازات

 مسئول را ایران آمریکا، خارجه وزارت سخنگوي »نائورت

 معرفی عراق در آمریکایی مراکز و نیروها به احتمالی حمالت

 !کرد

 در داعش نابودي در ایران نقش که است این واقعیت 

 در اسالمی ایران جمهوري اقدامات و اثرگذاري نیز و عراق

 بین اسالمی و شیعی مناسبات تعمیق فرایند به کمک زمینه

 شدت به را آمریکا رژیم ایران، و عراق همسایه ملت دو

 شیعه جمعیت اکثریت بودن دارا با عراق است؛ کرده عصبانی

 اتصال نقطه ایران، ملت با عمیق روابط توسعه ضمن تواند می

 ویژه به مانمسل کشورهاي دیگر در تشیع گسترش

 کرد عنوان باید موضوعات، این از گذشته باشد؛ زبانان عرب

 مورد دولت تشکیل براي آمریکایی ائتالف هاي تالش که

 با ارتباط در شده، مواجه شکست با که عراق در خود عالقه

 علت بر مزید ها، آمریکایی گري توطئه فزاینده روند موضوع

  . است شده

 تا است آن دنبال به آمریکا که نگذاریم ناگفته هم را این

 راهبرد کنار در را اي رسانه جنگ و روانی عملیات سهم

 کردن تعریف دهد؛ افزایش ایران علیه خود اقتصادي جنگ

 و داخلی محیط در روانی و سیاسی منازعات از سطوحی

 سختگیرانه اقدامات اثرگذار و بنیادین بستر ایران، منطقه

 رو این از شود؛ می محسوب ایران علیه ها آمریکایی اقتصادي

 و داخلی محیط دو در را ایران هستند مصمم ها آمریکایی

 کنند؛ درگیر »ماندگار و فرسایشی منازعات«با  پیرامونی

 از اي مجموعه کند می کمک ایران به راهبرد این درك

  .دهد قرار کار دستور در را متناسب اقدامات

 

 ملت ایران                                  گزارش روز ▼

اي  شکست پروپاگانداي رسانه«، »نتیجه عکس توطئه دشمنان«، »پاسخ محکم مردم«

آنچه در ادامه خواهد توان براي  دانم کدام یک از این عناوین را می ؛ نمی...و» ضد انقالب

ن قرار ماجرا از ای! چرا که گویا همه اینها هست و انگار هیچ یک از اینها نیست آمد، برگزید؛

هاي  درصدي کمک 50افزایش از ) ره(کمیته امداد امام خمینی است که پرویز فتاح، رئیس

مردمی به این نهاد در سه ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

گیرد که آن را بگذارید  این عبارت زمانی معنایی فراتر از افزایش همیاري مردم می. خبر داد

نه به کمیته «در کمپینی تحت عنوان ... ه تالش و تبلیغ و هشتگ زدن وکنار چندین ما

ها، از کاربران وابسته تا برخی دیگر که  تا کاربران واقعی و ربات» من و تو«، از شبکه »امداد

گیرد  این موضوع وقتی معنایی دیگر به خود می. هاي انبوه شده بودند فریفته این تبلیغات

میته امداد را با توجه به اوضاع اقتصادي و مشکالت کشور که که این افزایش کمک به ک

آن وقت شما هم سردرگم ! دیدر نظر بگیر ، مرو هستی مان با آن روبه همه ما در زندگی رومزه

این اتفاق همه آن ! شوید که چه تیتري براي آن برگزینید و آن را چگونه توصیف کنید می

دهد مردم همانند همه  ا که این آمار نشان میشود؛ چر هاي ذکر شده را شامل می توصیف

هر کجا را که «تا به امروز بر این اصل که  1357ها و روزهاي پس از بهمن ماه  سال

دشمنان هدف بگیرند و قصد تخریب آن را داشته باشند، درست همان  است که باید باشد 

مورد روهاي نی شان از نهادها و حمایت ،»کند کت میو صالح خود حر صحیحو در مسیر 

افزون بر این و فراتر از تجربه تاریخی ملت ایران از دشمنی . کنند میدو چندان را هجمه 

دشمنان و واکنش دقیق و درست به آن، این رشد چشمگیر در وضعیت خاص اقتصادي 

کند که ملت ایران در جنگ  دهد و روشن می امروز، در کنار هم بودن مردم ما را نشان می

ز مانند دیگر روزهایی که به وحدت و همدلی بیشتر میان مردم نیاز بوده، عزم اقتصادي نی

اند؛ با این حساب  خود را براي در کنار هم بودن به منظور عبور از مشکالت جزم کرده

  .است» ملت ایران«تردید بهترین عنوان براي آنچه در حال رخ دادن است، خود  بی

  !د مأمور حفاظت از بن سلمانموسا                   ویژه اخبار ▼

 هاي افشاگري ترین تازه در سعودي خاندان افشاگر به معروف و توئیتري فعال مجتهد،

 شود کودتا او علیه اینکه از شدت به نوشت، او سعودي عهد ولی هاي سیاست علیه خود

 از خود، از حفاظت براي داخلی نیروهاي از استفاده جاي به همین براي است؛ نگران

 فعال این. کند می استفاده صهیونیستی رژیم »موساد« مأموران و »خارجی زدورانم«

 حاکم خاندان خشم زمینه در سعودي عهد ولی احتمالی اقدام و درباره واکنش توئیتري

 مجبور که اي گونه به است؛ شده چندان دو اخیر هاي ماه طی او ترس و نگرانی«: نویسد می

 جده شهر در را ها مناسبت و ها جشن در حضور خارجی، مقامات با خود دیدارهاي شده

 در حضور از حتی او. شود دور زیاد دریا از خواهد نمی ترس شدت از زیرا کند؛ برگزار

  ».]است کرده خودداري[ طائف در شترسواري مسابقات

  عربستان سفارت به حمله درباره افشاگري  

 پرتاب با که افرادي: الملل گفت بین امور در مجلس رئیس مشاور امیر عبداللهیان،

 بسیجی و اللهی حزب نیروهاي کشیدند، آتش به را عربستان سفارت »مولتوف کوکتل«

 این به را این. دادند انجام را کار این شده هدایت کامالً که بودند نفوذي عوامل بلکه نبودند؛

 هاي خانه رتسفا به حادثه این از پیش هفته یک عربستان سفارت که کنم می عرض دلیل

 فروش به را خود هاي دیپلمات و سفارت خودروهاي همه و داده اطالعیه ایران در خارجی

 هنوز شرایط آن در است، موجود خارجه امور وزارت در موضوع این سند البته گذاشته بود؛

 !بود شده اعدام نمر اهللا آیت نه و افتاده اتفاقی نه شده، زده آتش سفارت نه

 



 
  اخبار ▼

 دار ترامپ به مشاور امنیت ملی کاخ سفیدهش

، در گزارشی به نقل از یک دیپلمات سابق آمریکایی نوشته است» بیست دیلی«نشریه 

کار جان بولتون به عنوان مشاور امنیت  جمهور آمریکا، در بدو آغاز به  دونالد ترامپ، رئیس

از جنگ با ایران آغمستر، به وي هشدار داده است حق  ملی کاخ سفید به جاي هربرت مک

این موضوع  تأییدکننده این نگاه مقامات ایرانی : کند این نشریه تأکید می. را نخواهد داشت

است که بر اساس محاسبات سیاسی، جنگی بین ایاالت متحده و ایران در منطقه رخ 

ترامپ مجبور بوده است با توجه به : نویسد این نشریه در ادامه گزارش خود می. نخواهد داد

قولی که در مبارزات انتخاباتی داده، آمریکا را از برنامه جامع اقدام مشترك خارج کند؛ با 

ها، در تالش  با اروپایی» پلیس خوب، پلیس بد«این حال، تیم امنیت ملی ترامپ با بازي 

در این راستا . را در جاي خود نگه دارد] از منظر طرف غربی[هاي برجام  است بهترین بخش

خواهند به توافق احترام بگذارد و تحریم را بپذیرد و صبر کند  پایی از ایران میمقامات ارو

  .تا دولت ترامپ با رأي مردم آمریکا از کار برکنار شود

  کند ملت ایران سرسختانه در برابر تجاوزگري مقاومت می

 ایران برخالف«اي با عنوان  جمهور کشورمان در آستانه سفر به نیویورك در مقاله رئیس

پیشنهاد «: نوشت» پست واشنگتن«در روزنامه » اي خود پایبند است ترامپ به تعهدات هسته

توانیم به  ما چطور می. وگوي مستقیم با ایران صادقانه یا واقعی نیست ترامپ براي گفت

رود که فهرستی  اش تا آنجا پیش می صداقت وي اعتماد داشته باشیم، وقتی وزیر خارجه

کند؟ از آن بدتر، چطور ما  وگو تهیه می آمیز براي گفت ي توهینها شرط طویل از پیش

را زیر  2231اش به ویژه قطعنامه  المللی توانیم به دولت آمریکا که حاال رسماً تعهدات بین می

تاریخ مدرن گواه این واقعیت است که «: روحانی تأکید کرده است» پا گذاشته، اعتماد کنیم؟

هیچ تجاوز خارجی انجام نداده؛ اما سرسختانه در برابر  سال گذشته 250ایران در طول 

صلح، سالح ما است و ما متعهد هستیم هر . تجاوزگري و مداخله خارجی مقاومت کرده است

  ».در این مورد، مصمم و استوار هستیم. اقدام و حرکت صادقانه براي صلح را پاسخ دهیم

  یحاتیچشم بستن بر فجایع انسانی به دلیل قراردادهاي تسل

دهد مایک  به سندي دست یافته که نشان می«: نوشت» ژورنال استریت وال«روزنامه 

پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با وجود مخالفت بیشتر کارشناسان وزارت خارجه این کشور از 

ادامه پشتیبانی نظامی ایاالت متحده از حمالت عربستان به یمن حمایت کرده، چرا که در 

ال دارد یک قرارداد کالن تسلیحاتی با کشورهاي عربی حاشیه صورت احتم غیر این

ر قرار است بیش از وطبق قرارداد مذک» .لغو شود گرفته ودر معرض خطر قرار فارس  خلیج

میلیارد  2 ارزش آن که فروخته شود پذیر به عربستان و امارات هزار موشک هدایت 120

فجایع انسانی در یمن چشم بسته  در حالی آمریکا بر روي. دالر تخمین زده شده است

هزار  50کشته شدن » پست واشنگتن«است که تنها بخشی از این فجایع به نوشته روزنامه 

  . غیر نظامی است

  رؤیاپردازي وزیر مشاور دولت امارات

جمهور آمریکا در پرونده ایران بار دیگر از توافق  برایان هوك، نماینده ویژه رئیس

» پیمان«نکردن برنامه موشکی ایران انتقاد کرد و خواستار بستن  اي به دلیل متوقف هسته

در واکنش به این موضوع، انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات عربی متحده . با ایران شد

در هر مذاکره جدیدي، باید کشورهاي عربی حاشیه «: در امور خارجه در توئیترش نوشت

هم ] فارس[خلیج] حاشیه[است، کشورهاي فارس هم حضور داشته باشند و ضروري  خلیج

این مقام اماراتی در ادامه به طور ضمنی، تالش کرد » .یک طرف مذاکرات پیشنهادي باشند

ها  تر این است که تهران از مرحله تحریم عاقالنه: ایران را از تحریم آمریکا بترساند و نوشت

 .خودداري و با جدیت با پیشنهادهاي مطرح تعامل کند

 

  
 

 

  کوتاه اخبار ▼

مأموران گمرك رازي در بازرسی از خودروهاي سواري ◄ 

ها به یک دستگاه  خروجی به ترکیه با رصد اطالعات محموله

شوند؛  بلند کابوتاژ شده مشکوك می خودروي سواري شاسی

هاي گوناگون  لذا تیم مربیان سمگاي گمرك رازي قسمت

وفق ها م کند و در جریان بازرسی خودرو را بازرسی می

کیلوگرم شمش طالي آب شده قاچاق را از این  35شود  می

بنا بر این گزارش، ارزش این . خودرو کشف و ضبط کند

اي در سپر  مقدار طالي توقیف شده که به شکل ماهرانه

خودروي لندکروز جاسازي شده بود و با هوشیاري مأموران 

 .میلیارد ریال است 140گمرك کشف شد، بیش از 

به منظور هشدار به رژیم که راي امنیت در جلسه شو◄ 

صهیونیستی درباره تصمیمش براي تخریب روستاي 

در منطقه کرانه باختري برگزار شده بود، » االحمر خان«

نماینده آمریکا در سازمان ملل، به جاي » نیکی هیلی«

پرداختن به موضوع اصلی جلسه، یعنی فلسطین ادعاهاي 

هیلی با ادعاي اینکه ایران . داساس علیه ایران را تکرار کر بی

ثبات کردن منطقه است نه رژیم صهیونیستی،  در حال بی

ایران حق حاکمیت کشورهاي همسایه خود در «: گفت

و این نشست بدون هیچ » خاورمیانه را زیر پا گذاشته است

  .دستاورد و نتیجه ملموسی به پایان رسید

حی شهر در مجلس از تدوین طر نماینده مردم شاهین◄ 

اي براي مجلس و به  العاده خبر داد که در آن برنامه فوق

منظور رفع مشکالت معیشتی، بیکاري و مسائل اقتصادي 

مردم در نظر گرفته شده که حداقل به مدت شش ماه 

مجلس با اولویت کاري مسائل معیشتی مردم برنامه کاري 

. کند برد و در این راستا حرکت می خود را پیش می

در این زمینه مذاکراتی را به : ی اظهار داشتدلیگان حاجی

هاي امید، مستقالن والیی  صورت تلفنی با رؤساي فراکسیون

ام و رؤساي هر سه فراکسیون با  و نمایندگان والیی داشته

  .اند کلیات طرح موافق بوده

هاي جدید آمریکا علیه  سرگئی الوروف درباره تحریم◄ 

زده  ا دیگر شگفتم: نهادهاي حقوقی و افراد روس، گفت

سوخوي و ] شرکت[به طور خاص، در خصوص . شویم نمی

ها نشانه  ـ آمور، این تحریم ـ اون مجتمع در کومسوملسک

وزیر . دیگري از یک رقابت غیر صادقانه و غیر اخالقی است

مسکو بار دیگر متقاعد شد نظام دالر به : خارجه روسیه افزود

و اطمینان به دالر به  اعتبار کرده است طور کامل خود را بی

  .شدت در حال کاهش است

سفارت روسیه در فلسطین اشغالی با انتشار پیامی بار ◄ 

دیگر از حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه که به 

سقوط یک فروند هواپیماي روس منجر شد، به شدت انتقاد 

و تأکید کرد، مسکو هر اقدامی الزم باشد براي حذف تهدید 

  .دهد ه نظامیان روس در سوریه انجام میعلی

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


