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 !سلمان بهاي سنگین نجات بن     روز حرف ▼

از اولین روزهاي پس از کشته شدن جمال خاشقجی، 

نگار منتقد حکومت سعودي مشخص شد این ماجرا  روزنامه

هاي سیاسی تبدیل شده که  برداري اي براي بهره به عرصه

هاي فعال در آن ایاالت متحده آمریکا است؛  یکی از طرف

به عنوان آمر قتل خاشقجی نام  سلمان که از او محمدبن

شود، در وضعیت سختی قرار گرفت و باید براي  برده می

نجات خود و رویاي رسیدن به تخت پادشاهی عربستان 

امتیازهایی که در همان روزهاي اولیه . داد امتیازهایی می

مطرح شدن موضوع قتل خاشقجی، در پرداخت یکصد 

  . را نشان دادمیلیارد دالري عربستان به آمریکا خود 

جمهور ایاالت  این در حالی بود که دونالد ترامپ، رئیس

سلمان  هایی که از بن متحده آمریکا، با وجود حمایت

کرد، تحت فشار برخی از اعضاي کنگره نیز قرار داشت؛  می

سلمان خود را نیازمند حمایت البی  از همین رو بن

  . دید قدرتمند و پرنفوذ رژیم صهیونیستی در آمریکا می

به هر حال، با وجود همه این روابط آشکاري که در 

هاي گوناگون بین عربستان سعودي و رژیم  زمینه

صهیونیستی وجود دارد، کشته شدن جمال خاشقجی در 

سلمان را در  کنسولگري عربستان در استانبول، محمدبن

وضعیتی سخت و بغرنجی گرفتار کرد که نیازمند حمایت 

ان خود بود؛ در همین راستا و براي پیمان بیش از پیش هم

عهد جوان سعودي هفته گذشته  خروج از این تنگنا ولی

اي به چندین کشور انجام داد و سپس براي  سفر منطقه

  .به آرژانتین رفت 20در اجالس سران گروه   شرکت

سلمان با هدف همراه کردن  واقعیت این است که بن

سازي  نه عاديها در زمی کشورهاي عربی با پروژه سعودي

روابط با رژیم صهیونیستی به این سفر دست زد تا خود را 

افزون بر این، . از وضعیتی که در آن گرفتار شده نجات دهد

او براي تحقق این خواسته و نیز براي رسیدن به هدف 

غایی خود که همان تخت پادشاهی سعودي است، حاضر 

ن را است آرمان ملت فلسطین و مطالبات اصلی فلسطینیا

فدا کرده و امتیازي مهم به رژیم صهیونیستی و ایاالت 

از سوي دیگر، طرح سازش موسوم به . متحده آمریکا بدهد

کند و هدف آن هم از  که ترامپ دنبال می» معامله قرن«

بین بردن مبانی است که فلسطینیان براي سازش دنبال 

کردند، هدف اصلی سران رژیم صهیونیستی و آمریکا در  می

سلمان در این زمینه  عیت کنونی است و امتیازدهی بنوض

کند ماجراي خاشقجی چه پایانی خواهد  مشخص می

 .داشت

 !تفاوت معنادار                        گزارش روز ▼

زردها با وجود برخوردهاي خشن پلیس فرانسه هنوز خیابان شانزلیزه را ترك  جلیقه

تقابل میان نیروهاي امنیتی و معترضانی است  اند و پایتخت فرانسه همچنان شاهد نکرده

گیري مکرون  که حاال فراتر از مطالبه لغو مصوبه افزایش نرخ مالیات سوخت، خواستار کناره

اما فارغ از آنکه سرنوشت این اعتراضات چه خواهد شد و در ادامه این تقابل چه رخ  !هستند

ربی و مجامع به اصطالح خواهد داد، نکته جالب توجه مقایسه واکنش کشورهاي غ

هاي اروپا با واکنش آنها نسبت به  ترین خیابان اعتراضات در یکی از مهم بهالمللی  بین

هایی که برخالف آنچه در پاریس در  دهد، آشوب هایی است که در کشور ما رخ می آشوب

  !هایی، مانند منافقین در پس آن قرار دارند ها و گروهک حال رخ دادن است، جریان

اند و دولت این  سه در اعتراض به خیابان آمدهنون که بخش قابل توجهی از مردم فراناک

اي در شوراي  نه نشست ویژه در دستور کار خود قرار داده است؛ کشور سرکوب اعتراضات را

هاي مدعی حقوق بشر از برخورد خشن حرفی به میان  شود، نه سازمان امنیت برگزار می

سی از  بی هایی، مانند بی زند، نه شبکه مایت از معترضان توئیتی میآورند، نه ترامپ در ح می

آورند و نه وزراي خارجه اروپایی احساس نگرانی  سخن به میان می معترضان سرکوب

تر اینکه حتی دستگاه دیپلماسی جمهوري اسالمی ایران نیز  از همه اینها عجیب! کنند می

کند؛ در  ئی به این حوادث هم خودداري میو حتی از اشاره جز گرفتهسکوت کامل در پیش 

نظام  و پیاده ضد انقالبهاي  در روزهایی که برخی جریان 96حالی که دي ماه سال 

هاي تروریستی با سوءاستفاده از مطالبات مردم دست به آشوب و اغتشاش در  گروهک

ورد به نشانه اعتراض نسبت به برخ فرانسه وزیر خارجه» لودریان«کشور زده بودند، 

نماینده  سفر خود به تهران را به تعویق انداخت و ،نیروهاي انتظامی ایران با معترضان

 ه بود،با موضوع اعتراضات داخلی ایران تشکیل شد که نشست شوراي امنیت درفرانسه 

  ! »ما از اتفاقات روزهاي اخیر در ایران نگرانیم«: گفت

 !براي دیدار پمپئو سفر ضد ایرانی نتانیاهو            ویژه اخبار ▼

اي فوري و از پیش اعالم نشده، با هدف  وزیر رژیم صهیونیستی براي جلسه نخست

: نوشت» پست اورشلیم«. مالقات با وزیر خارجه آمریکا بر سر مسئله ایران راهی بلژیک شد

بنیامین نتانیاهو مالقات پیش روي خود با مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا را مهم خواند و 

ما «: یش از سوار شدن به هواپیماي شخصی خود براي پرواز به سوي بروکسل، مدعی شدپ

ها در  من با مایک پمپئو فهرستی از پیشرفت. مان داریم ارتباط مداومی با دوستان آمریکایی

هاي ایران و نمایندگانش در  جویی ما با یکدیگر، ستیزه. گذارم مان را به بحث می منطقه

به نظر » .وگو خواهیم کرد کنیم و درباره مسائل دیگري نیز بحث و گفت شمال را متوقف می

پی رژیم صهیونیستی از جریان مقاومت، سران این رژیم را  در هاي پی رسد، شکست می

هاي خود با آمریکا تضمینی  گري آشفته و دستپاچه کرده است و آنها در تالشند با البی

  .براي امنیت خود بیابند

  محموله بزرگ شکر از کشور خروج جلوگیري از                   

دستگاه کامیون و تریلی با محموله شکر از  177برابر خبر رسیده، چندي پیش تعداد 

آباد درگز قصد خروج از کشور را داشتند که با هماهنگی انجام شده با مسئوالن  مرز لطف

گزارش، خودروهاي ترانزیتی  بنا بر این. ربط در گمرك به داخل کشور باز گردانده شدند ذي

آباد مستقر شده  تن شکر را بارگیري کرده و در تیر پارك لطف 4500اي بالغ بر  محموله

شود و  اي و استراتژیک کشور قلمداد می گفتنی است، شکر از جمله کاالهاي یارانه. بودند

 .صادرات آن به خارج از کشور ممنوع است

 



 
 

 

  اخبار ▼

 !ز حاکمیتتکرار تاکتیک خروج ا

انتخابات، به معناي «: گفته است» مشق نو«وگو با تارنماي  سعید حجاریان در گفت

بگیر نیست و اگر مکنت دارد، باید  اصالحات، صدقه. کنونی آن، مصداق گدایی قدرت است

اگر پول بازار سیاست را نداشتیم، باید بکوشیم آن را . با اتکا بر آن به بازار سیاست برود

پرواضح است که اظهارات اخیر حجاریان بیش » .نه آنکه به هر بنجلی تن دهیمکسب کنیم 

سابقه از شکست  از آنکه نشانه عبور اصالحات از انتخابات در کشور است، نشانه ناامیدي کم

این در حالی است که امثال همین حجاریان در انتخابات گذشته . در انتخابات آینده است

هاي  جمهوري یا گزینه طلب در انتخابات ریاست یداي اصالححتی در صورت نداشتن کاند

گفتنی است . اند اي داشته حداقلی براي مجلس بر حضور و مشارکت در انتخابات تأکید ویژه

اخیر حجاریان گفته مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملی درباره اظهارات  اسماعیل گرامی

هاي هنگفت جریان  است، براي من باورکردنی نیست که حجاریان دوباره و پس از هزینه

 !زند ات از خروج از حاکمیت حرف میاصالح

  !نگرانی از قدرت فزاینده نیروي دریایی ایران

: منتشر کرد و نوشت درباره ناوشکن سهند گزارشی» تسک اند پِرپس«پایگاه آمریکایی 

گزارش رویترز، نیروي دریایی ایران یک ناوشکن جدید و بومی رادارگریز را به ناوگان طبق «

حمل بالگرد را دارد و در آن پرتابگرهاي اژدرها، انواع  این ناوشکن قابلیت. ود اضافه کردخ

هاي موشکی سطح به سطح و سطح به هوا،  هاي ضد هوایی و ضد سطحی، سامانه توپ

، افزایش برد عملیاتی، قابلیت مانورپذیري باال امانه ضد زیردریاییساي،  سامانه دفاعی نقطه

هاي الکترونیکی وجود دارد که پیوستن آن به بقیه نیروي دریایی  و همچنین سامانه

متعارف این کشور در دهانه تنگه از نظر استراتژیکی حساس هرمز، چالشی دیگر براي 

رونمایی از این ناوشکن، «: ش آمده استدر ادامه این گزار» .نیروي دریایی آمریکا است

هاي نیروي دریایی آمریکا در منطقه  ترین چالش تکنولوژیکی براي کشتی رونمایی از تازه

است و نتیجه آن شرمساري بیشتر براي نیروي دریایی آمریکا در منطقه و تضعیف قدرت 

  » .خواهد بود آن

 !جمهور طلبان به رئیس جفاي بزرگ اصالح

طلبان با احتیاط از آقاي روحانی  اصالح 92اگر در سال : فر اظهار داشتمحمد عطریان

به دلیل عملکرد قابل قبول آقاي روحانی در دولت یازدهم هیچ  96حمایت کردند، در سال 

. تردیدي در این زمینه نداشتند و همه سرمایه خود را در اختیار آقاي روحانی قرار دادند

ي  ي روحانی فالن فرد را در دولت به کار نگرفته، علیه دولت ونباید به دلیل اینکه مثالً آقا

ترین جفایی است که در حق دولت آقاي  به نظر من، این بزرگ. هجمه و تضعیف راه بیفتد

طلبان بیش از آنکه به توقعات خود توجه و تأکید کنند، باید به  اصالح. شود روحانی وارد می

آقاي روحانی خدمت رئیس دولت  96ر سالاگر د. نتیجه و عملکرد خود نگاه کنند

کرد، باز هم  رسید و با مشورت ایشان ولو همه اعضاي کابینه را انتخاب می اصالحات می

 .چه بسا از شرایط امروز نیز بدتر بود. اقتضائات فعلی به همین شکل بود

  یابد هاي آینده کاهش می قیمت کاالها در ماه

ها در  اقتصادي مجلس چسبندگی قیمت محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون

اقتصاد ایران را دلیل اصلی کاهش نیافتن قیمت برخی کاالها با وجود افت قیمت دالر 

دهد که نمونه  نوسان نرخ دالر قیمت برخی کاالها را به سرعت تغییر می: عنوان کرد و گفت

ا در اقتصاد ایران، ه آن سکه و طال است؛ اما برخی دیگر از کاالها به دلیل چسبندگی قیمت

رئیس کمیسیون اقتصادي بیان . دهد تري از خود واکنش نشان می در مدت زمان طوالنی

رسد طی دو تا سه ماه آینده حتماً  در صورت استمرار کاهش قیمت ارز، به نظر می: داشت

هاي مربوطه، از  البته در این زمینه نظارت دولت و سازمان. ها باشیم شاهد کاهش قیمت

 .کنندگان و همچنین تعزیرات الزم است کنندگان و تولید سازمان حمایت از مصرف قبیل

 
 
 

 

  کوتاه اخبار ▼

بر گزارش بانک مرکزي طی شش ماهه ابتداي سال  بنا◄ 

 3000هزار پروانه ساختمانی در کل کشور و  32جاري، 

پروانه در شهر تهران صادر شده که نسبت به ماه مشابه 

درصدي را نشان  34و  5/7رشد سال گذشته به ترتیب 

درصدي  54دهد؛ اما تورم مصالح ساختمانی و افت  می

مسکن خواهد  وساز ساختمعامالت احتماالً اثر منفی در 

عدم توان طرف تقاضا در شرایطی به رکود معامالتی . داشت

هزار ازدواج سالیانه  700منجر شده که با توجه به حدود 

 .انباشته شدن استدر کشور، تقاضاي مطلق در حال 

طلب طی توئیتی درباره  عباس عبدي، فعال اصالح◄ 

اظهارات اخیر پیروز حناچی، شهردار جدید تهران درباره 

آقاي حناچی در «: اش با منافقین، نوشت ارتباط خانواده

پاسخ به خبرنگاري که پرسید، آیا عضویت برخی نزدیکانش 

در قبر  کسی را«: در گروه معاند نظام صحت دارد، گفت

تان کار  شما هم بروید براي آخرت. خوابانند کسی دیگر نمی

اگر قرار باشد از . که به نظر پاسخ درستی نیست» !کنید

بهتر بود یا . ابتدا عصبانی شود، مشکل ایجاد خواهد شد

  ».بله: گفت داد یا یک کلمه می پاسخ نمی

المللی تعاون آسیا  رئیس اتحادیه بین» لی شون چن«◄ 

ایران نقش پررنگی را در منطقه ایفا : انوسیه گفتو اقی

کند و ظرفیت باالیی براي همکاري با کشورهاي  می

گوناگون در منطقه آسیا و اقیانوسیه دارد که بر هیچ کس 

کنیم در زمان  ما تالش می: وي تأکید کرد. پوشیده نیست

هاي یکجانبه که ایران با آن درگیر شده است، در  تحریم

ور بمانیم و در کمک به ایران براي تجارت با کنار این کش

  .جهان کوتاهی نخواهیم کرد

طلب و از محکومان  بهزاد نبوي، فعال سیاسی اصالح◄ 

از خطر تکرار » سازندگی«وگو با روزنامه  در گفت 88فتنه 

همه «: گفته و هشدار داده است 84انتخابات سال 

ند؛ واال طلب و اصولگرا باید متحد شو روهاي اصالح میانه

بازیم  را به تندروها می 1400جمهوري  و ریاست 98مجلس 

 »!کننده است که براي کشور، ملت و اصل نظام نگران

محمدمهدي زاهدي، عضو کمیسیون آموزش مجلس ◄ 

با توجه به اینکه براي طرح استیضاح وزیر به امضاي : گفت

نفر از نمایندگان نیاز است؛ لذا مطمئناً از این  10حداقل 

نفر باقی خواهند ماند؛ بنابراین،  10فهرست امضاکنندگان 

  .طرح استیضاح وزیر علوم حتمی است

: اظهار داشت 88علی الریجانی، درباره حوادث سال ◄ 

، دبیرخانه شوراي عالی 88درباره مسائل به جامانده از سال 

امنیت ملی و آقاي شمخانی در حال پیگیري هستند و در 

ر گامی در جهت وحدت ملی فعلی ه پیچیده وضعیت

  .ضروري است
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