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 ایران در موضع قدرت         روز حرف ▼

گفتمان انقالب اسالمی یگانه گفتمانی است که با وجود 

هاي غربی را با  قدرت توانستهاي قدرتمند،  نداشتن رسانه

گفتمان پویا و اثرگذار انقالب . رو کند چالش گفتمانی روبه

ایران و امام ) م1980(ش 1358اسالمی سبب شد از سال 

در  ویژه  ها، به   یشترین پوشش خبري را در رسانهب) ره(خمینی

افزون بر . ی آمریکا، به خود اختصاص دهندهاي تلویزیون شبکه

نوعی  همگی به  ...رادیو وها، مجالت،  تلویزیون، روزنامه

هاي غربی و آمریکایی براي تحقیر و  تالش رسانه  دهنده نشان

  اي ارائه و کلیشههمچنین تصاویر غیرواقعی . سرزنش ایرانیان بود

هاي غربی درباره اسالم، به تهدیدات مربوط  شده از سوي رسانه

در . شد مربوط می» گرا اسالم نظامی«و » اسالم بنیادگرا«به 

و   اي غرب، ایران به داستانی داغ   هاي رسانه   تالش  نتیجه

جمعی به تنها منبع خبري   هاي آمیز تبدیل شد و رسانه جنجال

  گیري و انقالب ایران، بحران گروگان    نی دربارهرسا و اطالع

  هاي غربی و به   در تصویر ترسیمی رسانه. اسالمی تبدیل شدند

گریز و  گرا، مشارکت ویژه آمریکایی، ایران تهدیدآمیز، افراط

سال پیش  40ها از حدود  عملیات شیمیایی رسانه. آشفته بود

نگ تحمیلی این علیه انقالب اسالمی شکل گرفت و در زمان ج

عملیات شیمیایی در فضاي حقیقی علیه رزمندگان اسالم که 

اي  اي داشتند و جنگ رسانه العاده روحیه جهادي فوق

در برهه فعلی نیز . توانست آنها را منفعل کند، شدت گرفت نمی

اي با جنگ ترکیبی  هاي ماهواره جنگ شیمیایی در تلویزیون

نقالب اسالمی که نفوذ خود ها نیز آمیخته شده است تا ا تحریم

 اما شود؛را در سراسر جهان گسترش داده است، منفعل 

ها هزار نفري  گونه که رهبر معظم انقالب در تجمع ده همان

افزاري  با وجود قدرت سخت«ورزشگاه آزادي فرمودند؛ 

  ».ها، واقعیت آن است که آنها در موضع قدرت نیستند آمریکایی

اي انقالب اسالمی و ابتکارات آن ه گذرد پایه هرچه زمان می

یابد که این نشان از پویندگی،  در سراسر جهان افزایش می

 اخیر عملیات. خودباوري و شجاعت انقالب اسالمی است

ها و پهپادهاي سپاه علیه مواضع داعش در نزدیکی  موشک

هاي آمریکا از  هاي آمریکایی و همچنین خروج ناوگان پایگاه

جمهوري  داد نشان بسیج عاشورایی قتدارا رزمایش و فارس خلیج

 هاي غرب نشده است و دیدها و تحریماسالمی ایران تسلیم ته

روندگی  پیش. روي استدر حال پیشهاي گوناگون  عرصه در

انقالب اسالمی و انفعال آمریکا سبب شده است، فرید زکریا از 

ک به دنیاي بدون آمریکا نزدی«: پردازان آمریکایی بنویسد اندیشه

هاي  تاکتیک«: پست نیز بنویسد و روزنامه واشنگتن» شویم می

  »تواند نتیجه عکس دهد زورگویی ترامپ در خصوص ایران می
  

 !فروش صفر                           گزارش روز ▼

رات نفت آمریکا به تردید نکنید، درست خواندید، صاد ؛»فروش نفت آمریکا به صفر رسید«

اي و اقتصادي را با  هاست جنگ روانی، رسانه ت متحده آمریکا که ماهایاال .صفر رسیده است

. ، صادرات نفتش به چین صفر شدصادرات نفت ایران به راه انداختههدف به صفر رساندن 

هزار بشکه نفت از این کشور وارد  334پکن، دومین واردکننده بزرگ نفت از آمریکا که روزانه 

خرید هاي تجاري دونالد ترامپ  ه سیاستاست در پاسخ ب کرد، به طور رسمی اعالم کرده می

تري براي ما  اما این خبر زمانی معناي ویژه نگتن را کامالً متوقف کرده است،نفت خام واش

 874خواهد یافت که بدانیم واردات نفت خام چین از ایران در ماه میالدي گذشته به رکورد 

اند، چین  بینی کرده ناسان حوزه انرژي پیشکارش البتههزار بشکه در روز صعود کرده است 

براي جایگزین کردن نفت ایاالت متحده سفارش خرید خود از تهران را در روزهاي آتی 

خواهد  نیز افزایش خواهد داد و روند صعودي خرید نفت از تهران از سوي پکن شتاب بیشتري

تهران و اتحادیه اروپا بر سر  گرفت، اما این نیز تمام ماجرا نیست؛ چرا که پس از اعالم توافق

هاي جدید براي خرید نفت از ایران در ماه  سفارش... سازوکارهاي مالی جایگزین، هند، کره و

نوامبر را به ثبت رساندند و جالب توجه این است که بدانیم نوامبر همان موعدي است که قرار 

فت کشورمان به طور کامل بود تهدیدهاي دونالد ترامپ رنگ واقعیت به خود بگیرد و فروش ن

متوقف شود؛ ولی در جهان واقع، شرایط کامالً متفاوت از آنچه سران کاخ سفید در پی آن 

! پروراندند، در حال پیش رفتن است بودند و شاهزادگان مستبد منطقه آرزویش را در سر می

ال درهم هاي ضد ایرانی آمریکا پیش از آغاز رسمی در ح به عبارت ساده، باید گفت سیاست

شکستن هستند و رویاي منزوي کردن ایران براي دونالد ترامپ در حال تبدیل شدن به 

  .کابوس تنهایی است

 افشاي یک راهبرد ضد ایرانی                      ویژه اخبار ▼

با انتشار اسناد مکاتبات محرمانه امارات متحده عربی از نشست سه االخبار روزنامه لبنانی

گذاري  وزیر پیشین عراق؛ ماجد القصبی، وزیر تجارت و سرمایه عبادي، نخستجانبه حیدرال

عربستان سعودي و رکس تیلرسون، وزیر خارجه پیشین آمریکا در ریاض پرده برداشت؛ 

برگزار و قرار شده است با  منطقهنشستی که درباره کاهش نفوذ معنوي ایران در 

شود نقش ایران در عراق کمرنگ شود و به  گذاري اقتصادي عربستان در عراق، تالش سرمایه

بر اساس سیاستی که عربستان از » !عراق را از چنگ ایران درآورند«هاي حاضر،  قول طرف

در پیش گرفته،  ، سفیر عربستان در عراقزمان سپردن پرونده عراق و لبنان به ثامر السبهان

قش ایران با مخرب خواندنِ گذاري گسترده اقتصادي و تضعیف ن اعتمادسازي از طریق سرمایه

اعالم آمریکا براي اجراي یک پروژه عمرانی در . نقش آن در مسیر توسعه اقتصاديِ عراق است

 بصره و بالفاصله تعطیلی کنسولگري آمریکا در بصره با طرح ادعاي خطر از جانب ایران، در

  .اق استاقتصاد عر امنیت و به منزله عامل مخرب براي ایرانو معرفی راستا  همین

 اندرکاران رزمایش اقتدار عاشورایی از دست قدردانی                       

اي به فرماندهان  فقیه در سپاه در نامه صادقی، نماینده ولی االسالم والمسلمین حاجی حجت

هاي استانی و نواحی سراسر کشور از  فقیه و حفاظت اطالعات سپاه و مسئوالن نمایندگی ولی

  به ویژه تجمع 2) ص(اهللا عاشورایی محمدرسولآنان در برگزاري رزمایش هاي  زحمات و تالش

این رزمایش تحت عنوان « :کرده و نوشتیکصد هزار نفري در ورزشگاه آزادي قدردانی 

المقدس به عنوان همایش و تجسمی شکوهمند از تجدید  هاي بیت هاي جهادي و گردان گروه

با مقتدا و رهبر خود به منصه ظهور نشست و خط  آفرین ایران اسالمی بیعت ملت حماسه

  ».بطالنی بر اوهام شوم بدخواهان این نظام مقدس اسالمی کشیده شد

  



  

  اخبار ▼

  علیه ایران در واشنگتن» کومله«گري گروهک  البی

، جدیدترین گروهی است »کومله«یک رسانه آمریکایی گزارش داده است گروهک کردي 

. جمهور آمریکا را دارد واضع ضد ایرانی دولت دونالد ترامپ، رئیسسواري روي م که قصد موج

هاي کمونیستی دارد، اواخر ماه میالدي  ، این گروهک که سرچشمه»المانیتور«به گزارش 

قصد برقراري روابط «گري که  گذشته فعالیت خود در واشنگتن را به منزله یک گروه البی

المانیتور تصریح کرده است . ثبت رسانده است  هبا دولت ترامپ دارد، ب» مستحکم و پایدار

گري اشتغال  هاي البی هاي گذشته در کنگره آمریکا به فعالیت در سال» کومله«گروهک 

در تالش براي جلب حمایت  2015و دیگر مقامات کومله از سال  »بایزیدي«داشته است و 

اد «یکی از مقامات کومله با چندین سناتور جمهوریخواه، از جمله . اند اعضاي کنگره بوده

گفتنی است، . ، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا عکس گرفته است»رویس

  .اي با ایران تشدید شده است توافق هستههاي این گروه پس از خروج آمریکا از  فعالیت

 )ره(خاطرات بدون سند و مدرك از امام

نقل کرده و  اي خاطره) ره(بدون سند و مدرك از امام در سخنانی عجیب» محمد هاشمی«

هاي گذشته در سازمان ملل در  اگر سخنرانی آقایان اوباما یا کلینتون را طی سال«: گفته است

. آقاي ترامپ صحبت نکرده و هیچ زمانی به مسئوالن ما توهین نکردند نظر بگیرید، آنها مانند

اي از امام دارم که امام  حتی خاطره. امام راحل میان ملت و دولت آمریکا تفکیک قائل بودند

یاد دارم . کرد میان ملت و دولت آمریکا تفکیک قائل بوده و به یک چشم به آنها نگاه نمی

زدند و در ادامه  شد، پرچم آمریکا را آتش می اي انجام می ژهزمانی در ایران هنگامی که ر

آن زمانی که در . شد صداوسیما از این حرکت فیلمبرداري و در نهایت در تلویزیون پخش می

صداوسیما مشغول بودم یک روز امام راحل من را صدا زدند و فرمودند پرچم متعلق به ملت 

، بلکه با دولت آمریکا مشکل داریم؛ چرا که دولت آمریکاست، ما با ملت آمریکا مشکل نداریم

  ».گونه تصاویر را در صداوسیما پخش نکنیدآمریکا با ما بدرفتاري کرده است؛ بنابراین این

  اهرم فشارمان را از دست دادیم

 با خروج از توافق«: ان گفت ان جان کري، وزیر خارجه اسبق آمریکا در مصاحبه با سی

که ما مدتی در این  بوداین گزینه این . دادترین گزینه ممکن را از دست به] آمریکا[، اي هسته

مثابه اهرم فشار به منظور جلب همکاري اروپا،   ماندیم و پس از ماندن در آن به توافق می

هاي ایران در یمن،  روسیه و چین براي همکاري با خودمان در زمینه موشکی، فعالیت

: وزیر خارجه اسبق آمریکا اضافه کرد» .کردیم ده میاهللا و غیره استفا حمایتش از حزب

توانستیم اهرم فشار و نتایج بهتري داشته باشیم؛ اما خروج از  کنم ما می بنابراین من فکر می«

گفتنی است » .کنم در راستاي منافع کشور ما باشد برجام و عصبانی کردن همه، فکر نمی

مهور سابق آمریکا چه در دوران مذاکرات ج بسیاري از مقامات دولت باراك اوباما، رئیس

در چینی  را اولین گام براي زمینه برجاماي و چه پس از حصول برجام اذعان کرده بودند  هسته

  .بینند ها می تغییر رفتار ایران در همه زمینه راستاي

  !ایران سه، آمریکا صفر

» برهم صالح«خاب مدت انت پس از پایان فاز طوالنی«: چاپ لندن نوشت» القدس العربی«

مأمور تشکیل کابینه، فعاالن  به عنوان »عادل عبدالمهدي«جمهوري عراق و  به ریاست

به ویژه آنکه . کنند هاي اجتماعی در عراق، جمله سه هیچ به نفع ایران را تکرار می شبکه

، اتفاق به عنوان رئیس مجلس نمایندگان» یمحمد الحلبوس«انتخاب این دو نفر پس از تعیین 

واشنگتن به نوعی تسلیم ناتوانی خود در به قدرت رساندن نامزدهاي مورد نظرش شده و . افتاد

پیمانان  در واقع، رقابت منحصر به هم. اند مسئوالن آمریکایی به خوبی این مسئله را دریافته

صدر بود و  تر آن، حیدر العبادي و مقتدي پیمانان معتدل افراطی ایران، مالکی و عامري و هم

  ».یچ نامزدي وجود نداشت که بتواند منافع آمریکا در عراق را تأمین کنده

  

  
  

  کوتاه اخبار ▼

: اظهار داشتاتاق اصناف ایران ئیس علی فاضلی، ر◄ 

هایی براي گفتن دارند، از وضعیت  امروز بازاریان حرف

اي براي حرکت در  مند هستند و معتقدند باید برنامه گله

اما نکته ؛ تور کار قرار گیردمسیر تعادل و رونق در دس

اینجاست که هر حرفی در این شرایط مورد سوءاستفاده 

مان  هاي حرف: افزود در ادامه وي. گیرد ضد انقالب قرار می

هاي اصناف به  اتحادیه صنفی و اتاق 8300را از طریق 

دهیم و هیچ بنایی براي اعتصاب و بستن  دولت انتقال می

 .نداردبازار میان بازاریان وجود 

رئیس مؤسسه مطالعات امنیتی و » ورنر فاسالبند«◄ 

اروپایی اتریش با اشاره به وضعیت غرب آسیا و انتقاد از 

در حال حاضر «: هاي واشنگتن و ریاض گفته است سیاست

کند و  عهد عربستان همکاري می سلمان، ولی آمریکا با بن

ت در این وضعی. رساند سلمان می ها را هم به بن همه کمک

بینی نیست؛ اما باید از جنگ و  هیچ چیز قابل پیش

درگیري بیشتر در منطقه جلوگیري کنیم؛ زیرا ثبات در 

  ».پذیر نخواهد بود خاورمیانه بدون ایران امکان

: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان گفت◄ 

. کننده قابل اعتمادي نیست آمریکا مذاکرهایاالت متحده 

اهان یک معاهده با ایران هستند؛ اما به گویند خو آنها می

 اي که با ما دارند تازگی اعالم کردند از تنها معاهده

المللی  شوند؛ چرا که دیوان بین خارج می ]معاهده مودت[

به شما  موضوع این. شان حکم داده است دادگستري علیه

جمهور و دولت او  فهماند درباره هر چه با این رئیس می

  .ها به آن پایبند نخواهند بودمذاکره کنند، آن

رئیس جریان صدر در عراق از عادل عبدالمهدي، که ◄ 

مأمور به تشکیل کابینه شده است، خواست اداره 

هاي امنیتی  هاي کشور و دفاع و همه سمت وزارتخانه

مقتدي صدر در . حساس کشور را خود به دست بگیرد

ساالر  فن ها باید در اختیار یک توئیتی اعالم کرد، این سمت

ها باید بر اساس ضوابط قانونی  مستقل باشد و باقی سمت

  .تقسیم شود

آبادي، دادستان عمومی و انقالب  دولت عباس جعفري◄ 

هاي اینترنتی خواستیم  ها و پایگاه ما از کانال: تهران گفت

طور که هفته گذشته چند  به التهاب ارز دامن نزنند و همان

سته و احضار کردیم، حتماً پس از ها را ب مورد از این پایگاه

هایی که به التهاب ارز دامن  ها و کانال این هم سراغ پایگاه

  .زنند، خواهیم رفت می

رکورد قیمتی سبد نفتی اوپک در سال جاري میالدي ◄ 

دالر در هر بشکه  09/84شکسته شد و این نوع نفت به 

این قیمت باالترین رقم در بیش از  چهار سال . رسید

  . رود ه به شمار میگذشت
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