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  خدمت بزرگ               روز حرف ▼

ملت ایران در طول تاریخ همواره عزت، عظمت و شکوه 

خود را حفظ کرده است؛ شاید این خصیصه، خصلتی همگانی 

هایی  باشد و ملتی یافت نشود که برایش مهم نباشد قدرت

شان را چپاول کند؛ اما این  زورگو، آنها را تحقیر کرده و منافع

ملت ایران آشکارتر از دیگر کشورها وجود ویژگی در بین 

ملت ایران در طول تاریخ براي کسب عزت و . داشته است

هاي بسیاري  ها کرده و رنج دفع تحقیرهاي بیگانگان تالش

برده است؛ اما حداقل از دوره قاجار تا پیروزي انقالب اسالمی، 

اي یا  اي و به هر بهانه دلیل حکام ناالیق، در هر دوره به

شد یا تمامیت ارضی  دار می قالل سیاسی ایران خدشهاست

رفت؛ در مقابل اما پادشاهانی بودند که به  کشور از دست می

دادند و نیز مردمی بودند  راحتی به این خفت و خواري تن می

یافتند؛  اي جز صبر یا مبارزه با چنین زمامدارانی نمی که چاره

علیه ایران رخ  تاریخ قاجار و پهلوي به یاد ندارد که جنگی

داده باشد، اما بخشی از خاك ایران جدا نشده باشد؛ هر چند 

در موارد متعدد بدون جنگ نیز استقالل و تمامیت ارضی 

  .کشور به یغما رفته است

تا بیانات رهبر معظم انقالب  فقره فوق را از آن رو آوردیم 

اسالمی در جمع بسیجیان را در نظر آوریم که به خدمات 

انقالب «: اسالمی به ایران اشاره کردند و فرمودندانقالب 

مدت  جانبه و طوالنی اسالمی، ایران را از سلطه همه

هاي مستکبر و زورگو بیرون کشید و نیز جنگ  قدرت

جداي از » .تحمیلی براي نخستین بار، مانع تجزیه ایران شد

این کار و خدمت بزرگ انقالب اسالمی به ایران، این انقالب 

هاي علمی، فکري، اقتصادي، سازندگی و نظامی  رفتراه پیش

  .را نیز بر روي ملت ایران گشود

در هر حال، احساس عزت و افتخار براي یک ملت 

ناپذیر است که ممکن است براي برخی  ضرورتی اجتناب

براي نمونه حکام سعودي . چندان اهمیتی نداشته باشد

یی شیرده شان اهمیتی ندارد که ترامپ آنها را گاوها براي

گوید اگر ما نباشیم عربستان دو هفته بیشتر  نامد و می می

در واقع، براي سران حقیر سعودي، عزت ! آورد دوام نمی

اسالمی و ملی جایگاهی ندارد که در پاسخ تحقیرهاي 

عاشق کار با ترامپ «: گویند جمهور آمریکا می رئیس

ان اما به بیان رهبر حکیم انقالب، مردم و جوان» !هستیم

اند دیگر تحقیر نشوند و کسانی که در  ایران تصمیم گرفته

داخل نسخه زانو زدن ملت ایران در برابر آمریکا را تجویز 

 .کنند، در حال خیانت به مردم و کشور هستند می

  !قمار با منافع ملی                        گزارش روز ▼

حزبی و جناحی به موضوعات و کاري و وارد کردن مسائل  هاي ما سیاسی یکی از بدبختی

؛ بازي سیاسی و شود میمسائلی است که به سرنوشت کشور و زندگی مردم مربوط 

فرقی هم ندارد از سوي کدام جناح و جریان و دسته و ! قمارهاي جناحی بر سر منافع ملی

کننده  گروه باشد، در هر صورت دخالت دادن منافع سیاسی در این موضوعات بسیار نگران

  هایی شده، ماجراي هاي اخیر درگیر چنین بازي ها و ماه یکی از مواردي که در هفته است،

FATF اینکه ! و پیوستن ایران به آن استFATF  چیست، سازوکارهایش چگونه کار

دهد و چه  کنند، اینکه پیوستن به آن چه امکاناتی را در اختیار ایران قرار می می

اي است که باید در فضاي خارج از موضوعات  مسئلهآورد،  هایی را به وجود می نگرانی

و بر  هایی از این دست به طور جدي تجزیه و تحلیل شده جریانی و جناحی و سوءاستفاده

هاي  ها و با توجه به تجربه ها و توانایی ها، چالش ها، فرصت اساس اوضاع کشور، محدودیت

گرایانه و البته با توجه به  قعسال گذشته و با یک نگاه وا 40جمهوري اسالمی ایران در 

هاي مردم ایران درباره آن تصمیم کارشناسانه اتخاذ شود؛ اما  اهداف انقالب اسالمی و آرمان

که نگارنده (اي تا این حد بدیهی، شاهد آن هستیم که یک نماینده مجلس  با وجود مسئله

نیت در مواجهه با گیري عقال ، به جاي تالش براي شکل)حتی از بردن نام وي اکراه دارد

پردازي و طرح اتهاماتی که قابل پیگیري  ، با دروغFATFمسئله پیوستن یا نپیوستن به 

: نویسد می اجتماعی يها در یکی از شبکه در صفحه شخصی خود ،قضایی و امنیتی است

 اند، انداخته راه به پولشویی با مبارزه لوایح علیه خاص محافل که اي گسترده تبلیغات «

 و قاچاق مرتکب گسترده سطح در دارند اذعان که دارد بر این داللت ضمنی رطو به

 گرفته آن جلوي لوایح این تصویب با نگرانند و هستند تروریسم مالی تأمین و پولشویی

مردم و نیروهاي نظام اسالمی را در برابر یکدیگر قرار  در برابررا مردم جمالتی که » .شود

تا این پرسش  برد می اي شدن پیش منطقی شدن و رسانه داده و شرایط را به سمت غیر

رویکرد تر است یا  براي ملت ایران خطرناكترامپ و نتانیاهو  د، آیا دشمنیمطرح شو

  ! خوديبازان  سیاست

  فقط چند دقیقه دیرتر رسیدابوبکر البغدادي              ویژه خبر ▼

 ابوبکر: اعالم کرد اي همصاحب عراق در مردمی بسیج نیروهاي یکی از فرماندهان

 شرق به ایران موشکی حمله در بود نزدیک داعش تروریستی گروه سرکرده البغدادي،

 با وگو گفت در »المعموري جابر«. است برده در به سالم جان آن از اما شود؛ کشته سوریه

 شرق در داعش علیه ایران پیش روز چند موشکی حمله«: گفت »الیوم بغداد« خبرگزاري

 برگزار گروه این جنگ شوراي اعضاي بین بود قرار را که گروه این مهم جلسه یک هسوری

» .بود نشست این سمت به حرکت راه نیز در البغدادي ابوبکر گرفت و قرار شود، هدف

 اینکه توجه با اما شود، کشته موشکی حمله این در البغدادي بود نزدیک«: گفت المعموري

 هوافضاي نیروي موشکی یگان» .برد در به سالم جان آن از رسید، جلسه به دیر دقیقه چند

 حمله به پاسخ در ،1397 مهر ماه 9 بامداد 2 ساعت ایران، اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 مقر به کرمانشاه از زمین به زمین بالستیک موشک فروند شش با اهواز در اخیر تروریستی

 منطقه به عراق، آسمان از عبور با ها شکمو این. کرد حمله  سوریه کشور در ها تروریست

 گزارش عراق »اإلباء« خبري پایگاه این از پیش. کردند اصابت فرات شرق در »البوکمال«

 حمله در عراق موصل منطقه در داعش امنیت مسئول »المشهدانی ابوعلی« بود داده

 از یکی و يالبغداد معاون المشهدانی گفته است المعموري. است شده کشته ایران موشکی

  .بود داعش تروریستی گروه سرکرده جانشینی براي ها گزینه

 



 
  اخبار ▼

  تصورات دولتمردان آمریکا احمقانه است

 و کرد انتقاد ایران قبال در کشورش دولت مواضع از آمریکا اسبق دفاع وزیر ،هیگل چاك

 »وان فنسدی« پایگاه با که وي. است محدود سوریه در آمریکا بازي هاي کارت :گفت

به  که آمریکا دولت ملی امنیت مشاور »بولتون جان« اظهارات از انتقاد در کرد، می وگو گفت

 کشور این در سوریه، در ها ایرانی حضور زمان تا آمریکایی نیروهاي گفته است تازگی

 آنجا متحده ایاالت. کنند می زندگی] منطقه آن در[ آنجا ها ایرانی«: گفت ماند، خواهند

 آقاي! باشید موفق. کنید حذف را ژئوپلیتیکی واقعیات نحوي به آنکه مگر. کند نمی زندگی

 منطقه هر یا سوریه در آمریکا کنونی دولت هدف داند نمی اینکه بیان با وي ».بولتون

 بدون شما برسید؟ ثبات به سوریه در خواهید می چطور«: گفت چیست، جهان از دیگري

 به توانید نمی منطقه، این در کشور، این در بازیگران دیگر بدون و ها ایرانی بدون ها، روس

 ها روس ها، سوري تهدید با توانید می کنید تصور اینکه«: داد ادامه هیگل» .برسید هدف این

 بسیار] بازي[ هاي کارت آنها. است احمقانه کامالً کنید، مجبور کاري انجام به را ها ایرانی یا

  ».دارند اختیار در ما از بیشتري

  درخواست رژیم صهیونیستی از مرکل درباره ایران

 با خواست آلمان اعظم صدر مرکل، آنگال از صهیونیستی رژیم از مقامات ریولین، رئوون

 .بردارد دست اي هسته توافق حفظ براي تالش از و کرده همراهی ایران به فشار براي آمریکا

 هاي تحریم به پیوستن زمان اکنون ما، نظر از: گفت و کرد تشبیه »هیوال« یک به را او ایران

 داشت، نگه گرسنه باید را ایرانی هیوالي این. آنها زدن دور] زمان[ نه است، ایران علیه مؤثر

به  واکنش نیز در مرکل .است جهان در ثبات تضمین راه تنها این. داد غذا آن به اینکه نه

 خواهند ادامه ایران اي هسته مسئله ربارهد وگو گفت به آویو تل و برلین :این اظهارات گفت

 باید، بود گفته هم صهیونیستی رژیم وزیر نتانیاهو، نخست بنیامین با دیدار در پیشتر او. داد

 وي. داد انجام است که الزم کاري هر اي هسته سالح به ایران دستیابی از جلوگیري براي

 آیا که است این پرسش :گفت نیز اشغالی قدس در واقع هولوکاست موزه در

  .خیر یا کند محقق را هدف این تواند می] برجام[نامه توافق

  !نمایش حقارت سران رژیم سعودي

 :ها گفته است ترامپ درباره سعودي اخیر تحقیرکننده سلمان درباره سخنان محمدبن

 شما. گویند می ما درباره بد و خوب چیزهاي دوستان که کرد قبول باید دانید، می خُب،«

 این. بگویند شما درباره خوبی چیزهاي درصد 100 که باشید داشته دوستانی توانید نمی

 این ما و دارد وجود هایی سوءتفاهم همیشه. است صادق هم ها خانواده درون حتی ماجرا

دهد  این جمالت نشان می ».کنیم می بندي طبقه دسته همین در هم را) ترامپ سخنان(

کا هیچ است، تا آنجا که سران آن مجبورند براي ادامه رژیم سعودي حقیقتاً بدون آمری

گذاري کرده و از آنها عبور کنند  تفاهم نامءحیات خود سخنان گستاخانه دونالد ترامپ را سو

و تصویر کاملی از نتیجه گره زدن امنیت و آینده یک کشور به حمایت و همراهی ایاالت 

  .متحده در برابر چشم جهانیان قرار گیرد

  ایران به ها روس صادرات درصدي 100 شافزای  

 کشور جاري سال نخست ماهه شش در دهد، می نشان خارجی تجارت آمارهاي بررسی

 بر. بوده است جمهوري اسالمی ایران به کاال صادرکننده کشور ترین مهم همچنان چین

 با تهگذش سال مشابه مدت به نسبت دالر میلیارد 1/3رقم  با امارات از واردات این، اساس

رقم  با ترکیه کشور از واردات مدت این در همچنین. است شده مواجه درصدي 30 افت

ها در حالی است که در  این گزارش. است بوده رو روبه درصدي 28 افت با دالر میلیارد 1/1

 با پیش سال مشابه مدت به نسبت دالر میلیون 633 رقم با روسیه از واردات بازه زمانیاین 

  .است شده مواجه درصدي 100 بیتقری افزایش

  

 
 

  کوتاه اخبار ▼

جوزف ووتل، فرمانده مقر مرکزي ارتش آمریکا در غرب ◄ 

آسیا از روسیه به دلیل استقرار سامانه دفاعی در سوریه 

هاي ایران در  انتقاد کرد و مدعی شد، این سامانه از فعالیت

این ژنرال ارشد آمریکایی در بخش . کند سوریه محافظت می

ها درباره احتمال درگیري  زنی یگري از اظهاراتش به گمانهد

کنم  فکر نمی«: نظامی میان آمریکا و ایران اشاره کرد و گفت

که بر آن  نیستاین چیزي . ما به دنبال جنگ با ایران باشیم

 ».متمرکز هستیم

شان اعالم  دو دیپلمات بلندپایه در اتحادیه اروپا که نام◄ 

ي برگزیت با توافق انگلیس و اتحادیه نشده، از احتمال اجرا

بست  به گفته این منابع، با وجود بن. اند اروپا خبر داده

پیشین میان بروکسل و لندن درباره اجراي برگزیت، به 

تازگی اتحادیه اروپا پیشنهادهاي اصالح شده انگلیس در 

ترین مسائل  زمینه وضعیت مرز ایرلند شمالی را که از مهم

ان دو طرف بر سر اجراي برگزیت بود، مورد اختالف می

  .پذیرفته است

» پست واشنگتن«نویس روزنامه  دیوید ایگناتیوس، ستون◄ 

به نقل از یک منبع مدعی شد، ترامپ اکنون بیش از یک 

کارانه براي مذاکره با ایران  سال است که به صورت محافظه

جمهور فرانسه خواسته است  دهد و از رئیس عالمت می

او در حاشیه نشست . نجام این دیدار را فراهم کندمقدمات ا

ام  من آماده«: جمهور فرانسه گفته است سازمان ملل به رئیس

الزم است آنها . با آنها مذاکره کنم؛ ولی هنوز خیلی زود است

  ».زجر بکشند

عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصاراهللا یمن گفت، ◄ 

حال تاراج  آمریکایی، سعودي و اماراتی در اناشغالگر

وي تأکید کرد، ما هرگز قبول . هاي یمن هستند ثروت

ها یا  نخواهیم کرد طاغوت بر ما حکومت کند یا آنکه سعودي

ما خواستار : وي تأکید کرد. ها ما را بنده خود کنند اماراتی

صلحی با کرامت بوده و در حالی که دشمن با همه توان و 

شدن را قبول امکاناتش در حال جنگ است، هرگز تسلیم 

  .نخواهیم کرد

سی  بی ام«اي عربستان سعودي به نام  کمپانی رسانه◄ 

زبان خود   ، ابتداي هفته آینده شبکه تلویزیونی فارسی»گروپ

اي و تبلیغاتی این شبکه،  هدف رسانه. کند را افتتاح می

پیش از این . جمعیت عظیم جوانان ایران عنوان شده است

با بودجه عربستان سعودي » نالایران اینترنش«شبکه خبري 

  .اندازي شده بود راه

جمهور و رئیس سازمان  جمشید انصاري، معاون رئیس◄ 

امور اداري و استخدامی کشور در جلسه شوراي اداري 

از بحران : کردستان با اشاره به نوسانات قیمت ارز گفت

تغییرات قیمت ارز در حال عبور هستیم، برآوردهاي ما نشان 

  .قیمت ارز باید در زیر هفت هزار تومان قرار گیرد دهد، می
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