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 ...تصویري از افول            روز حرف ▼

تر از تهران را  اي بزرگ سوزي کالیفرنیا منطقه آتش

روز است که ادامه  10سوزي بیش از  سوزانده است، این آتش

سوزي  آتش. سابقه بوده است دارد و در یکصد سال اخیر بی

در کالیفرنیا هر ساله خسارات زیادي را به اقتصاد این ایالت 

ترین اقتصاد آمریکا و به تنهایی  کند که بزرگ یوارد م

این ایالت . شود پنجمین اقتصاد برتر جهان محسوب می

میلیون نفر دارد و تولید ناخالص داخلی  40جمعیتی حدود 

آمارهاي رسمی که اداره  .تریلیون دالر است 8/2آن حدود 

سوزي در ایالت کالیفرنیا ارائه  بانی و پیشگیري آتش جنگل

مورد  7579تاکنون  2018سال  ازحاکی است  داده،

آتش  کیلومتر مربع در 6750سوزي اتفاق افتاده و  آتش

هاي مهمی  در دل خود پیامها  سوزي این آتش. سوخته است

  :را به دنبال دارد

ـ مناطق در آتش سوخته آمریکا جزء فقیرترین مناطق 1

  .اي در آن وجود دارد بقاتی گستردهاست و فاصله ط

ـ ساکنان مناطق گوناگون کالیفرنیا که مجبور به ترك 2

هاي موقت ساکن  اند، در اردوگاه خانه و کاشانه خود شده

شود؛  گونه کمک دولتی دیده نمی اند و در این مناطق هیچ شده

این در حالی است که در بسیاري از کشورها براي مقابله با 

ان هایی اقدام به یاري رساندن به هموطن چنین بحران

  . کنند می

ـ اگرچه خشکسالی، هواي گرم منتسب به تغییرات 3

اقلیمی و افزایش ساخت مسکن در نزدیکی جنگل سبب 

سوزي جنگل در کالیفرنیا  تر شدن آتش گسترش و طوالنی

شده است؛ اما نباید ناتوانی دولت آمریکا در مهار حریق را نیز 

  .دست کم گرفت

زي این است که سو هاي مهم این آتش ـ یکی از پیام4

کشوري که ادعاي هژمون برتر جهانی را دارد، توانایی 

سوزي را که در سال چندین بار در  بینی بحران آتش پیش

تاکنون تعداد زیادي از  شود، ندارد و این منطقه تکرار می

 اما ،اند ها در آتش سوخته یا مفقود شده مردم این ایالت

  .وجود نداردنه رسانی درستی نیز در این زمی اطالع

هاي  هاي افول آمریکا فرسوده شدن زیرساخت یکی از نشانه

در گزارشی » فوکوس«آمریکا است؛ شش سال پیش نشریه 

هاي آمریکا به گوش  تق از زیرساخت صداي تق«: نوشت

هاي  هاي کلنگی، لوله انداز، پل هاي پر از دست جاده. رسد می

که عمر بسیار هاي برق فرسوده  انتقال آب ترکیده و سیم

همه اینها » .همه جا در این کشور وجود دارد طوالنی دارند

  .در مقابل چشم جهانیان است آمریکا افول از واضح يتصویر

 !شکنی تشویق به قانون                       گزارش روز ▼

ترین هدف این  مهم» مردمپراکنی و قرار دادن مردم در برابر  درگیري، خشونت و نفرت«

زي است که به وضوح مشاهده زهاي جریان ضد انقالب و نیروهاي آنها در فضاي مجارو

واقعیت امر این است که دشمنان ! توان براي آن بیان کرد و مصادیق فراوانی را می شود می

بازماندگان رژیم پهلوي و شاهزادگان سعودي به این  یران اسالمی از سران کاخ سفید تاا

اند که توان برهم زدن ثبات ایران اسالمی را ندارند، آنها به  نقطه نظر مشترك رسیده

و البته شانس  شکست سختی در انتظارشان خواهد بوداند در تقابل نظامی  درستی فهمیده

و استفاده از  88ساالري دینی در سال  گیري و خدشه به مردم خود را در حوزه بهانه

ساله و تالش  40هاي  بهانه را با تحریم ابزارهاي اقتصادي و به آشوب کشیدن کشور با این

اند تنها راه باقی مانده آنها قرار دادن مردم در  اند و اکنون دریافته آزموده 96ابتر در دي ماه 

از همین رو شاهد آن ! فرهنگی، قومی و مذهبی است هاي برابر مردم با استفاده از گسل

قویت تشیع انگلیسی و تسنن هنگفتی را براي ت هاي اخیر سرمایه که در سال هستیم

اند؛ در همین راستا شاهد آنیم که یک خبرنگار فراري را به چهره  آمریکایی اختصاص داده

افراد » دوربین ما سالح ماست«هایی، مانند  اند که با ایجاد کمپین پراکنی تبدیل کرده نفرت

که تذکر قانونی را به درگیري، توهین و فحاشی با مأموران نظامی و انتظامی یا هر کسی 

: نویسد ها می فردي که در آخرین نمونه از این دست تشویق! کنند دهد، تشویق می می

ریختن و ما هم تسلیم بودیم،  دادن و مأمورها می ها گزارش می اي که همسایه گذشت دوره«

مون  کنیم و هم به همسایه مون دفاع می کنیم هم از حق مأموران رو رسوا می  حاال هم چهره

دیم که شما هم هیچ فرقی با داعش ندارید و اگر در قدرت باشید، احتماالً اعدام  امه مین

موضوعی که باید در مقابل آن هوشیارانه وارد عمل شد و وحدت و مودت را » کنید هم می

  .در جامعه تقویت کرد

 هاي مالی ریاض به ربع پهلوي کمک                ویژه خبر ▼

به تازگی رضا پهلوي با سفیر عربستان در آمریکا و برخی ، خبرهاي رسیده حاکی است

ها که در  گفته شده در این دیدار. دیگر از مقامات بلندپایه سعودي دیدار داشته است

نیویورك صورت گرفته است، رضا پهلوي، فرزند شاه سابق ایران خواستار کمک رهبران 

 نین گفته شده،همچ. ن شده استریاض به او براي مقابله با نظام جمهوري اسالمی ایرا

اند که او  ها وعده کمک به رضا پهلوي را منوط به آن کرده مقامات سعودي در این دیدار

در این گزارش گفته شده، برخی . هاي بزرگ ایران را دنبال کند برخی اغتشاشات در شهر

غاز شده، هاي پیشین میان رضا پهلوي و مقامات سعودي که از سال گذشته میالدي آ دیدار

گونه  به اختالفات و فضاي متشنج میان اطرافیان او دامن زده و برخی از اطرافیان او این

اگرچه منابع . اند ها میان رضا پهلوي و سران ریاض را غیرقابل قبول عنوان کرده همکاري

اند؛ اما  هاي اعطا شده به فرزند شاه سابق ایران را اعالم نکرده رسمی سعودي میزان کمک

، مشاور حاکم امارات و همچنین »جرج نادر«اساس اظهارات  هاي منتشر شده بر ارشگز

در واشنگتن و حتی منابع وزارت » بنیاد دفاع از دموکراسی«گر در  هاي واسطه برخی البی

ها  میلیون دالر از سعودي 300دهد، رضا پهلوي به تازگی مبلغ  خارجه آمریکا نشان می

گفتنی است، این تنها بخشی  .در ایران دریافت کرده است تحت عنوان کمک به اغتشاشات

بودجه سنگین  تأمین سعودي براي مقابله با ایران است وهاي هنگفت رژیم  از هزینه

نیز باید به را ... زبان، هزینه براي مقابله با نفوذ ایران در عراق و لبنان و هاي فارسی تلویزیون

  .افزود آن

 



 
 

  اخبار ▼

 ایرانی در مسیر شکست قطعی هاي ضد تحریم

هاي جدید آمریکا علیه ایران، که بیش  تحریم«: نوشت» اینسایدر بیزینس«پایگاه خبري 

شود، هنوز از نظر تأثیرگذاري  نهاد، فرد، هواپیما و کشتی ایرانی را شامل می 700از 

عی نتوانسته است فشاري را که براي آن طراحی شده بود، اعمال کند و در حال شکست قط

بورس سهام . نوامبر تقویت شد 12ها در  هستند؛ چراکه ارز ملی ایران هفته پس از تحریم

 4شاخص کل بورس تهران در . هاي مشابهی از زندگی را از خود نشان داد تهران هم نشانه

هزار  182نوامبر، این شاخص در  12واحد بود و یک هفته بعد در  918هزار و  182نوامبر 

درصدي مواجه شده است؛ اما  4/0دهد تنها با افت اندك  تاد که نشان میواحد ایس 211و 

تهران راهی براي . درصد هم رشد کرده است 7از نظر ارزش دالري، این شاخص در واقع 

فرم بورس انرژي  این کشور حاال نفت را در پلت. هاي نفتی کشف کرده است دور زدن تحریم

یکی از تحوالتی که شاید . ماند که هویت آنها مخفی باقی می فروشد نام به مشتریانی می بی

  » .ها به دنبال کاهش تولید نفت هستند اهمیت بیشتري دارد، این است که حاال سعودي

  آمریکا وجهه مضحکی پیدا کرده است: جان کري

با » گاردین«وگو با روزنامه انگلیسی  وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفت» جان کري«

مردم به «: وهوایی پاریس، گفت به تصمیم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق آباشاره 

هاي من با شرایط بدي مواجه  فرزندان و نوه. میرند دلیل تصمیمی که ترامپ گرفت می

سیاست « :وي گفت» .خواهند شد و دلیل آن هم تصمیمی است که ترامپ گرفته است

توان  رد و اگر به آن جنبه شخصی داده شود، نمیسخت است و در آن فراز و نشیب وجود دا

کري همچنین با اشاره به حاضر نشدن ترامپ در گورستان جنگ جهانی  ».از آن گذر کرد

جمهوري  اي براي کشور ما و ریاست کننده لحظه ناراحت«: اول به بهانه بارش باران هم گفت

؛ آن هم به این دلیل که جمهور ایاالت متحده آمریکا در مراسمی حاضر نشد رئیس. بود

سربازان در باران، برف و گل و الي کشته شدند و به نظر من احترام نگذاشتن . بارد باران می

  ».رحمی است به آنها بی

  سلمان تالش ترامپ براي نجات بن

عهد سعودي را مسئول  سازمان اطالعات مرکزي آمریکا ولی: اعالم کرد» الجزیره«شبکه 

. داند سعود می هاي آل نگار سعودي منتقد سیاست ، روزنامه»جیجمال خاشق«اصلی قتل 

، مسئول »سلمان بن«نتایج تحقیقات سیا این است که شخص «: اي افزود این منبع ترکیه

، »باب کورکر«اي،  ساعتی پیش از اظهارات این منبع ترکیه» .قتل جمال خاشقجی است

همه شواهد دال بر این است که «: رئیس کمیسیون روابط خارجی سناي آمریکا نیز گفت

جمهوري آمریکا خواست پیش  او از دونالد ترامپ، رئیس. سلمان آمر قتل خاشقجی است بن

سلمان متهمان ادعایی را اعدام کند، آمر اصلی قتل خاشقجی را  از آنکه دیر شود و بن

دانسته و » بسیار خام«این در حالی است که ترامپ ارزیابی سیا را » .تعیین و اعالم کند

  .عهد سعودي را از این اتهام تبرئه کند کند ولی همچنان تالش می

  طلبان تعریفی ندارد عملکرد اصالح

: طلبان نوشته است ت سیاسی اصالحدرباره آخرین وضعی» انتخاب«طلب  پایگاه اصالح

سال اخیر که با رأي مردم بار دیگر به صحنه قدرت پنج طلبان در طول  عملکرد اصالح

و چه بسا با ادامه این وضعیت بار دیگر شاهد رویگردانی  اند، چندان تعریفی ندارد  تهبازگش

دولت  . هاي رأي باشیم صندوق رد دعوت آنها به حضور در پايطلبان و  مردم از اصالح

، قطعاً به پاي 92حسن روحانی و سهم زیادي از عملکرد آن در نتیجه انتخابات سال 

طلبان موضوع عدم حضور با کاندیداي  د شد؛ حتی اگر اصالحنوشته خواه طلبان  اصالح

کلیدي کابینه را پیش بکشند، افکار  هاي  اختصاصی خود و نیز در اختیار نداشتن پست

عمومی رأي خود را به خاطر دعوت این جریان سیاسی دانسته و طبیعتاً از آنها انتظار 

در مجلس و شوراي شهر نیز نتوانسته طلبان  به عالوه آن عملکرد اصالح  .پاسخگویی دارد 

 .انتظارات را برآورده کند

  
 

 
 

  

  کوتاه اخبار ▼

در روزهاي پایانی هفته گذشته که آخرین روزهاي کاري ◄ 

معاونان بازنشسته وزیر نفت بود، انتصابات عجیب و دقیقه 

نودي در مجموعه وزارت نفت صورت گرفت و پاي احکام 

! عه وزارت نفت امضا شدجدیدي از سوي بازنشستگان مجمو

 در آستانه بازنشستگی طبق اعالم وزارت نفت، مدیرعامل

مقام،   اي، قائم شرکت ملی حفاري ایران در احکام جداگانه

سرپرست معاونت عملیات حفاري، سرپرست معاونت امور 

هاي حفاري،  فنی و مهندسی، سرپرست معاونت پروژه

و مشاور منابع  سرپرست مدیریت منابع انسانی، مشاور عالی

 .ه استانسانی و ساختار مدیرعامل را منصوب کرد

آبادي، دادستان تهران در واکنش به  دولت عباس جعفري◄ 

 دو: شبهات مطرح شده درباره اعدام وحید مظلومین گفت

نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجراي حکم حضور 

نجا شاهد آ در هم اي عده، داده شدها تحویل  جنازهداشتند، 

فیلم آن نیز در اختیار صداوسیما  بودند و فیلمبرداري شده و

ها  گونه گزارش قرار گرفته و صداوسیما در پخش این

اي مدعی  اینکه عده: وي افزود. هاي روشنی دارد سیاست

  .هستند حکم اجرا نشده، ادعاي مضحکی است

هاي حوزوي نزدیک به  محسن غرویان، از چهره◄ 

: برانگیز نوشت در یادداشتی عجیب و تأملطلبان  اصالح

ها و غیره براي  مسئله رفتن به کوه و کوهنوردي یا استادیوم«

نفسه امر مذمومی نیست و براي سالمت جسم زن  بانوان فی

ها و  وي ورود بانوان به ورزشگاه» .و مرد الزم و ضروري است

اماکن ورزشی را یک بحث سیاسی دانست تا موضوعی فقهی 

  !یو شرع

 ازوزیر خارجه و وزیر نفت در دو نامه جداگانه ◄ 

نامه  اند الحاق ایران به توافق جمهور درخواست کرده رئیس

پاریس بار دیگر در مجلس شوراي اسالمی و شوراي نگهبان 

به گفته ظریف،  زیراقانون اساسی بررسی شده و تأیید شود؛ 

باز شدن تواند موجب  نامه می ملحق نشدن ایران به این توافق

  .اي علیه ایران در شوراي امنیت سازمان ملل شود پرونده

زیکا فوگل، افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی ضمن ◄ 

آویو اذعان کرد، این رژیم در بدترین  هاي تل انتقاد از سیاست

شرایط امنیتی قرار دارد و توان بازدارندگی برابر جنبش 

ات سیاسی او مقام. حماس در غزه را از دست داده است

آویو را متهم کرد که امنیت این رژیم را قربانی آینده  تل

  .اند سیاسی خود کرده

دولت عراق  بیان اینکه بامسجدي، سفیر ایران در عراق ◄ 

گذاري سیاسی و  ل هدفپس از عبور از بحران داعش به دنبا

شرکت ایرانی در عراق قرارداد کار  79: گفت اقتصادي است،

دولت عراق از . میلیارد دالر را دارند 8ب پیمانکاري در قال

گوناگون هاي  شرکت گذاري کالن، صنعتی و تولیدات سرمایه

  .کند استقبال می ایران
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