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 !ایران سه، آمریکا صفر؟     روز    حرف ▼

دونالد ترامپ در جمع حامیان خود در یکی از شهرهاي 

مواضع دولت خود را در قبال ایران، عربستان » آیووا«ایالت 

. سعودي، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و ناتو تکرار کرد

به «: جمهور آمریکا در این تجمع انتخاباتی مدعی شد رئیس

برسم، ) جمهوري به ریاست(کنید، قبل از اینکه من ایران نگاه 

دقیقه کل خاورمیانه را تحت  12توانست ظرف  ایران می

تک  کنترل بگیرد؛ اما حاال در تالش براي بقاست و در تک

پس از این اظهارات سرلشکر ! »شهرهایش شورش وجود دارد

گو  و جعفري، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت

بکه خبري المسیره، به اظهارات اخیر ترامپ که مدعی با ش

شده بود ایران از زمان به قدرت رسیدن وي ضعیف شده 

اگر پیشتر توانایی ایران در دفاع از «: است، پاسخ داد و گفت

دقیقه بود، اکنون  12آسیاي جنوب غربی و نه تسلط بر آن 

جانشین  ،سردار سالمی» .این زمان کمتر نیز شده است

: انده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز اظهار داشتفرم

دقیقه  12ایران در عرض «گوید  جمهور آمریکا می رئیس«

، این اعتراف دشمن حاکی »تواند خاورمیانه را اشغال کند می

از قدرت ماست؛ اما باید بداند ما هرگز خاورمیانه را اشغال 

دقیقه  12از  توانیم در کمتر مان می نخواهیم کرد و با قدرت

  ».مخاورمیانه را از شر شیطان بزرگ نجات دهی

با بررسی » القدس العربی«در همین زمینه روزنامه 

تحوالت سیاسی اخیر عراق و انتخاب رئیس مجلس، 

اي منتشر کرد و  وزیر این کشور، مقاله جمهور و نخست رئیس

: انتخاب سه پست ریاستی در عراق«براي نوشته خود تیتر 

این روزنامه در پایان نتیجه . را برگزید» ه، آمریکا صفرایران س

گرفته است سخنان مطرح شده درباره تأثیر آمریکا در منطقه 

آمیز است و واشنگتن مجبور به  و کاهش نفوذ ایران مبالغه

تواند با وجود اقدامات  قبول این واقعیت شده است که نمی

این . گزیندسیاسی و مالی، نامزدهاي مورد حمایت خود را بر

روزنامه افزوده است، وقتی آمریکا چنین وضعی دارد، تکلیف 

  .عربستان که به اقدامات آمریکا دل بسته است، روشن است

اي  هر چند اظهارات ترامپ مبنی بر تضعیف اقتدار منطقه

ایران، به دلیل نزدیک شدن به انتخابات کنگره بیشتر ارزش 

دهد، با وجود  د نشان میهاي موجو تبلیغاتی دارد؛ اما واقعیت

اي و در  هاي محیط منطقه ها و پیچیدگی همه دشواري

تر از  شود تهدیدات آمریکا و ترامپ جدي مقطعی که ادعا می

آفرینی و نتایج حضور ایران در حل و فصل  پیش شده، نقش

هاي منطقه غرب آسیا، با اعتماد به  مدبرانه مسائل و چالش

  .توأم شده است نفس و قاطعیت بیشتر از گذشته

  

  

  

  

  
  

  

  رمز پیروزي                               روز گزارش ▼

میلیون نفر از مردم این کشور،  22و بیش از بدترین شرایط انسانی دنیا در یمن است «

سخنگوي سازمان ملل متحد  معاون »فرحان حق«این جمله را » .دارند نیاز مبرم به کمک

ن و زنان و مردانی که در بمباران و محاصره چندین ساله دولت آمار کودکا. اعالم کرده است

هاي  گ، بیکاريرقحطی بز! اند هم دیگر از شمار خارج است سعودي به شهادت رسیده

 بهبیشتر کلمات تکراري براي توصیف کشور یمن هستند که درپی  پیهاي  فراگیر و بمباران

مردم یمن نزدیک کند؛ اما با این وصف توانند حتی ما را به شرایط امروز  هیچ عنوان نمی

 هاي جملهاند و این تک  المللی در این باره سکوت کرده هاي بین سازمان و چرا جامعه جهانی

 در برابر این فاجعهگاه شنیده نشده است و جهان  یمن نیز هیچ اوضاعسازمان ملل درباره 

تر  کمی به عقب باید ماجرات واقعیبراي درك ! ؟زند خود را به ندیدن و نشنیدن می ،انسانی

کلی این  بر مصدر دبیر» بان کی مون«در آخرین روزهاي نشستن  بازگردیم، سازمان ملل

ولی با تهدید  ؛نهاد، گزارشی درباره نقش عربستان در کشتار کودکان یمنی منتشر کرد

و علنی عربستان به قطع جریان دالرهاي نفتی به سمت سازمان ملل، این گزارش ویرایش 

واقعیت جهان امروز این است که تا دالرهاي نفتی وجود . نام عربستان از آن حذف شد

شوند و تا ساختارهاي حقوقی نگارش  دارند، تا قراردادهاي هنگفت تسلیحاتی منعقد می

تنها نسخه  ،هاي دیگر استکباري وجود دارد ها و قدرت آمریکایی از سويشده و وضع شده 

توان به هیچ سازمانی  ستادگی و تجهیز درونی است و نمیمقاومت، ای وضعیتتغییر 

ملت یمن امروز و پس  اگر .دل بست ...دلخوش بود و به هیچ نام پرطمطراق حقوق بشري و

آن  دیگر سوي آن فقیرترین کشور جهان عرب و در سوي یکجنگی که  از چندین سال در

در مردانه ایستاده است و و  ت نخوردهشکس ،هستند ي آنآمریکا و شرکا ،امارات ،عربستان

گرفتن بهانه از دست دشمنان و تن دادن به  دلیلنه به ، آستانه پیروزي بزرگ قرار دارد

 .ایستادن و تکیه بر مردم و جوانان مجاهد خود است به دلیل بلکه ،المللی سازوکارهاي بین

  !میلیونی 26سفر وزیر براي افتتاح پروژه       اخبار ویژه     ▼

نامطلوب  تیبه وضع یدگیرس يبرا يراه و شهرساز ریوز رفت یانتظار م ی کهلدر حا

سفر  یشمال يها به استانـ  اند که بر اثر سیل اخیر آسیب دیده ـ يا جاده يها رساختیز

 اخبار منتشر شده دربنابر و  به مشهد سفر کرده ینیشرکت بازآفر رعاملیهمراه مد  به کند،

 26( الیر ونیلیم 261 به ارزش ینیپروژه بازآفر يآخوند عباس ،دولت یرسان اطالع گاهیپا

رفت و  نهیطور حتم هز  به. سفر افتتاح کرده است نیرا در ا) هزار تومان 100و  ونیلیم

با توجه به  يشهر ینیشرکت بازآفر رعاملیو مد يراه و شهرساز ریهمراه وز میبرگشت ت

  . شده باالتر بوده است افتتاح يها مراتب از رقم پروژه  به مایهواپ تیبل متیق

  سلمان محافظ بن به دست یخاشقجقتل  

نگار و منتقد  روزنامه ،یقتل جمال خاشقج: گزارش داد هیچاپ ترک »شفق ینی«روزنامه 

. عربستان صورت گرفته است عهد یول ،سلمان بن محمد یمحافظ شخص به دست يسعود

را  ترکیهبعد  یقیدقا ،را به قتل رساندند یکه خاشقج یگروه: روزنامه در ادامه افزود نیا

 گفتنی است، .بردن آثار جرم بود، آغاز شد نیگروه دوم که از ب تیمورأو م ندترك کرد

 يکارها يبرا شیچند روز پ کرد، یم يهمکار »ستپ واشنگتن«که با روزنامه  یخاشقج

ل مراجعه کرد و عربستان در استانبو يمربوط به ازدواج خود به ساختمان کنسولگر يادار

  . ستیاز او در دست ن یاز آن زمان اطالع

  



 
 

 
  

  اخبار ▼

 !دانند بدون آمریکا کارشان تمام است می

جمهور آمریکا که خود در سازمان  دونالد ترامپ، رئیس: نوشت» البناء«زبان  رسانه عرب

عودي هاي جهان قرار گرفت، جز حاکمان س ملل مورد تمسخر سران و رهبران بیشتر دولت

یابد؛ اما چه چیزي سبب شده است ترامپ به این شکل  کسی را براي تمسخر و اهانت نمی

ها براي احیاي  ـ دست یافتن به اموال هنگفت سعودي1هاي خود ادامه دهد؛  به توهین

هاي سنگینی که براي جنگ عراق  و هزینه 2008اقتصاد آمریکا که پس از بحران سال 

فزایش محبوبیت خود براي مقابله با دشمنانش در ـ ا2. برد می کرد، از مشکالت زیادي رنج

کنند مدت ریاست وي کوتاه شود و استفاده از این  داخل ایاالت متحده که تالش می

خوار و ذلیل کردن . بات کنگرهمحبوبیت در خدمت حزب جمهوریخواه، در جریان انتخا

سرازیر کرده و با  تأیید مردمی   تواند اموال بیشتري را به سمت آمریکایی سران ریاض می

. گیري نیز نمایان شود هاي رأي رود این مسئله در صندوق زیادي مواجه شود که انتظار می

ترامپ، از  هاي رسد جرئت نکردن حاکمان سعودي براي پاسخ دادن به توهین به نظر می

وجودشان در حکومت،  گوید و دانند ترامپ راست می میگیرد که  این مسئله سرچشمه می

  .در گرو رضایت حاکم کاخ سفید است

  امید لیست از تهران مردم ناامیدي

به  که اي دوره گذرد، می تهران شهر شوراي از دوره پنجمین فعالیت از ماه 14 حدود

 و تهران شهر شوراي هاي دوره ترین ضعیف از یکی ريشه کارشناسان از بسیاري اذعان 

 حوزه در توجهی قابل اقدام مدت این در که چرا است؛ بوده تهران شهرداري همچنین

 اعضاي سیاسی هاي نگاه. هاي عمرانی در توقفگاه قرار دارند و پروژه نگرفته صورت شهري

سبب  که است مسائلی از نتهرا شهرداري در انتصابات به دوره این در تهران شهر شوراي

 را افرادي دوره این در شهري مدیریت نتیجه در و بیایند کار سر بر غیر متخصص افراد شده

 21 حضور. دکن برکنار کار از و بایکوت داشتند، را گوناگون هاي بخش در حضور سابقه که

 نوید آنها به پایتخت شهروندان باالي رأي و تهران شهر شوراي در امید لیست از نفر

 و برآورده نشده گذشته هاي ماه در انتظار این اما داد؛ می تهران در را خوب روزهاي

  .اند ناامید شده امید لیست از تهرانی شهروندان

  ما در شرایط کنونی شریک هستیم

ما «: طلب و عضو حزب کارگزاران سازندگی گفته است محمد عطریانفر، فعال اصالح

به قول آقاي روحانی ما . در وضعیت فعلی کشور معاف بداریمطلبان را  توانیم اصالح نمی

ایم؛ بلکه شریک ایشان هم  طلبان نه تنها حامی دولت و شخص آقاي روحانی بوده اصالح

طلبان  اگرچه در مقام مشارکت سهم خوبی از همراهی از ناحیه دولت براي اصالح. ایم بوده

طلبان  ته باشد، بخشی از این نقد را اصالححساب نشد؛ اما اگر جامعه نسبت به دولت نقد داش

است   هاي عطریانفر در حالی بیان شده صحبت» .دار خواهند بود و پاسخگو هم هستند عهده

طلبان در حال  طلبان طیف وسیعی از اصالح و اصالح جمهور که تا پیش از دیدار اخیر رئیس

 .دبودن» عبور از روحانی«جمهور و  جدا کردن حساب خود از رئیس

  شود روز دیگر اسامی وزراي جدید اعالم می چند

جمهور درباه معرفی وزراي تعاون، کار و رفاه اجتماعی  یسئمحمود واعظی، رئیس دفتر ر

مهر ماه پس از سرکشی  29شنبه  روز یک: و اقتصاد به مجلس براي اخذ رأي اعتماد، گفت

وي در پاسخ به . شوند فی میهاي انتخابیه خود وزرا به پارلمان معر نمایندگان به حوزه

از وزارت » آخوندي«از تصدي وزارت اقتصاد و استعفاي » دژپسند«پرسشی درباره انصراف 

واعظی درباره . شود روز دیگر اسامی وزراي جدید اعالم می چندکمی صبر کنید، : راه گفت

معرفی  اینکه احتماالً دولت چهار گزینه براي وزارت صمت، راه، کار و اقتصاد به مجلس

هایی که داشتم، هرگز نگفتم چهار گزینه به مجلس معرفی  بنده در مصاحبه: کند، گفت می

  .کنیم کنیم، بلکه گفتم چند گزینه را معرفی می می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 اختالفات با اشاره به» بلومبرگ« خبري شبکه وبگاه◄ 

 کشورهاي با آمریکا جمهور رئیس ترامپ، دونالد دولت

 ایران تواند نمی متحدانش بدون است آمریکا وشتهاروپایی، ن

 دولت هاي تالش به اشاره با بلومبرگ .بکشد چالش به را

 به موسوم سامانه با ایران ارتباط قطع براي ترامپ

داده  ادامه و کرده توصیف »بد اي ایده« را آن ،»سوئیفت«

 میان گسترش حال در شکاف سوئیفت، کار در دخالت است

 هدف و کرد خواهد تر گسترده را اروپا ادیهاتح و آمریکا

  .کند نمی محقق را ایران رفتار تغییر براي ما تر وسیع

 فرهاد« معرفی احتمال طلب اصالح فعال صوفی، علی◄ 

به  را روحانی سوي از اقتصاد وزارت تصدي براي »دژپسند

 آقاي«: است گفته و دانسته اصولگرایان رضایت جلب علت

 دارایی امور و اقتصاد وزارت در اي سابقه و ارتباط چه دژپسند

 و برنامه سازمان در را خود مسئولیت دوره تمام ایشان دارد؟

 یا و مجلسیان از بخشی شاید انتخاب این. است بوده بودجه

 !را اصولگرایان از برخی یا کند راضی را مجلس رئیس

 براي ایشان ارتباطاتی چنین خاطر به است ممکن بنابراین

  ».باشند شده انتخاب اقتصاد وزارت

: نوشت آگاه منابع از نقل به »رویترز«خبرگزاري ◄ 

 و کشتیرانی منابع اطالعات و ها نفتکش رهیابی آمارهاي

 هزار 528 روزانه سپتامبر ماه در هند داد، نشان صنعتی

 درصد یک حدود که خریداري کرده است ایران از نفت بشکه

 گفتنی است، دهلی. است ستآگو ماه واردات از میزان بیشتر

 خریده ایران از نفت بشکه هزار 523 روزانه آگوست ماه در نو

 پارسال مشابه مدت نسبت به سپتامبر ماه واردات رقم. بود

  .است بیشتر درصد 27

 کار تعاون، سابق وزیر ربیعی، علی: گفت مطلع منبع یک◄ 

 مختلف هاي طیف با دولت ارتباط مسئولیت اجتماعی رفاه و

 »اجتماعی وگوي گفت فضاي« عنوان با سیاسی و اجتماعی

 است، گفتنی. است گرفته عهده بر جمهور رئیس طرف از را

 فعاالن با روحانی گرفته صورت دیدار گزارش، این طبق

 علی وظایف از اصولگرا فعاالن با دیدار احتماالً و طلب اصالح

  .است بوده ربیعی

 ها گفت، آمریکایی روسیه خارجه وزیر الوروف، سرگئی◄ 

 اي هاله سوریه، در تنش سطح داشتن نگه باال با خواهند می

 که طور آن. کنند ایجاد آسیا غرب در درباره آینده ابهام از

 گفته الوروف داده، گزارش »اسپوتنیک« روسی خبرگزاري

 در خود طرفدار نظامیان شبه سالح از استفاده با آمریکا است

  .کند ایجاد فرات شرق در ولتد شبه یک خواهد می سوریه،

 اشاره نگهبان با شوراي سخنگوي کدخدایی، عباسعلی◄ 

: گفت شورا، این در تغییرات درباره خبرها برخی انتشار به

 درباره به ویژه نگهبان شوراي در تغییرات درباره بحثی هیچ

 و نیست مطرح جنتی اهللا آیت یعنی شورا، دبیر تغییر

 .ستا غلط چنینی این خبرهاي

  .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

 


