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  !اعتنایی دلیل یک بی        روز حرف ▼

قرائن و به ویژه اطالعاتی که ترکیه  و شواهد تمام اینکه با

 عربستان عهد ولی دهد می گواهی کند، چکانی منتشر می قطره

بوده  سعودي منتقد نگار روزنامه خاشقچی جمال قتل مسئول

 حقیقت قبول از عامدانه همچنان دونالد ترامپ اما است،

 که نیست واقعیت این پذیرش به حاضر و رود می طفره

 که ترامپ. است داشته جنایت نقش این در سعودي، شاهزاده

 سعودي سران فجیع قتل این شدن برمال نخست روزهاي در

 تدریج به کرد، می متهم» تاریخ الپوشانی بدترین« به را

 سعودي عربستان و در روزهاي اخیر، مواضع خود را تغییر داد

 وي !است معرفی کرده آمریکا »داشتنی دوست واقعاً حدمت« را

 دست در که نیز پرونده این مهم جرم مدرك یک به حتی

 قتل جریان از صوتی نوار کند؛ یک عمالً اعتنا نمی است،

 استانبول در عربستان کنسولگري در گذشته ماه که خاشقچی

 اطالع به را آن ترکیه دولت و آمده به دست افتاد اتفاق

 نوار این به نشده حاضر وي اما. است رسانده هم سیا مانساز

 گوش نوار این به ندارد دلیلی« :گوید می و بدهد گوش صوتی

البته این » !است دلخراش و دردآور شدت به چون کنم،

ادعاي اوست؛ چرا که هیچ بعید نیست این مکالمه را شنیده 

  .باشد

 ايماجر این قبال در ترامپ که آشکاري ییاعتنا بی

 و گذارد می صحه واقعیت یک بر فقط دهد؛ می بروز هولناك

 ساله 33 جوان عهد ولی روي بر چقدر ترامپ اینکه، آن

ها،  از منظر آمریکایی. است کرده گذاري سرمایه سعودي

 ترامپ دولت راهبرد اصلی محور و گاه تکیه سلمان محمدبن

ز تایم که به اعتراف نیویورك است خاورمیانه براي منطقه

 راهبرد اعمالی و اعالمی ترامپ، مهار اجزاي ها و مؤلفه

 رژیم صهیونیستی با صلح روند ایران، اي هاي منطقه پیشرفت

 پولدار عربستان به عنوان خریدار عمده و حفظ و فلسطینیان

البته این نکته را نیز نباید نادیده . است آمریکایی هاي سالح

ی نباید ما را به چضوع خاشقخیالی ترامپ در مو گرفت که بی

هاست  هاي اشتباه بکشاند؛ چرا که آمریکا و ترامپ سال تحلیل

ها در یمن  هاي جنگی سعودي شان را روي جنایت  چشم

اند و وضع اسفبار مردم مظلوم یمن و به خاك و خون  بسته

شان ندارد؛ موضوع  کشیده شدن آنها، کمترین اهمیتی براي

بیان کرد؛ عربستان نفت اي است که ترامپ  همان گاو شیرده

تر از همه اینها انگیزه ماجراجویی و  و دالر دارد و مهم

هایی است  افکنی در منطقه را دارد و اینها همان چیزي تفرقه

ها بوده  ها و آمریکایی همواره جزء آرزوهاي صهیونیست  که

 .است

  

  

  

  
  

  
  

  سال 30در فاصله                            روز گزارش ▼

است که با شما صحبت  ییکایناو آمر نیا د،یشنو یمرا م ياگر صدا«: د اولاپیزو

. دیرا حفظ کن یالملل نیب نیفاصله و قوان ،خود یمنیبه خاطر ا کنم یکند، خواهش م یم

 10اگر ممکن است فاصله  د،یکن تیامکان دارد آنچه استاندارد است را رعا تان ياگر برا

هاي یک  اند، درخواست ت که به زبان فارسی بیان شدهاین جمال ،»دیکن تیرا رعا یلیما

فارس، از یک پرنده نظامی جمهوري  ناو متعلق به ایاالت متحده آمریکا حاضر در خلیج

ها  نید و به این بخشاین جمالت را  یک بار دیگر بخوا! است 1397اسالمی ایران در سال 

  ... .، اگر امکان دارد...ممکن است تان ي، اگر برا...مکن یخواهش م: توجه کنید

 االتیا ییایدر يرویمتعلق به ن نسنسیو اس واسیناو ، 1367 ریت 12: اپیزود دوم

از تهران هواپیمایی ایران  IR655شماره  ، با شلیک موشک حرارتی پروازکایمتحده آمر

نفر مسافر و خدمه این پرواز را به  290دهد و تمامی  ی را مورد هدف قرار میبه مقصد دب

گاه  تر در این میان آن است که آمریکا نه تنها هیچ اما نکته عجیب! رساند ادت میشه

 یراجرز فرمانده ناو جنگ امیلیو براي این اقدام از مردم ایران عذرخواهی نکرد؛ بلکه به

  .دادمدال شجاعت  کایآمر

آن  باچه اتفاقی رخ داده که آمریکا ) 1397تا  1367(اما در فاصله این سی سال،  

فارس  اکنون مجبور است به خدمه ناوهاي خود در خلیج ،کشی، جنایت و جسارت گردن

زبان فارسی و نحوه خواهش کردن از نیروهاي نظامی جمهوري اسالمی ایران را آموزش 

المی  در کشور ما ایجاد شده سدهد؟ جز آن اقتدار، عزت و ابهت که به واسطه انقالب ا

ت دست برتر نظام اسالمی در منطقه و توان روشن است که دلیل این تفاواست؟ 

نظیر جمهوري اسالمی ایران به واسطه فرماندهی فرمانده معظم کل  بازدارندگی بی

شان در  هاي رغم هیاهو و لفاظی ها علی شک به این دلیل است که آمریکایی بی... قواست

نظام و  است کننده طقه تعییندانند آن کشور و قدرتی که در من اي خوب می بعد رسانه

  ! کشوري نیست جز جمهوري اسالمی ایران

 !سخنگوي دولت انگلیس در ایران              اخبار ویژه  ▼

فریدون «به قلم » تعارض یا تعامل انگلیسی؟«روزنامه شرق در مطلبی با عنوان 

، نکته مهم و مشترك سفر هر دو وزیر خارجه بریتانیا به ایران«: نوشت» مجلسی

شاید . م نازنین زاغري است که از پیش از سفر نیز به آن اشاره کرده بودندسرنوشت خان

وزیر خارجه پیشین بریتانیا با دید روابط اروپایی خود انتظار داشت هنگام بازگشت از 

عنوان   ایران خانم نازنین زاغري و شاید سایر متهمان یا محکومان دوتابعیتی را به

ویژه  اي در روابط دوجانبه همراه ببرد؛ به باب تازهاي از حسن نیت براي گشودن  نشانه

دیدار وزیر . و فرزند خردسالش مسائل عاطفی نیز مطرح شده بود» مادر«آنکه درباره آن 

خارجه فعلی انگلیس با علی شمخانی، دبیر شوراي امنیت ملی ایران و همچنین دیدار او 

دهد که مالحظات امنیتی و  شان میروزه ن با خانواده و فرزند خانم زاغري در این سفر یک

عنوان کلید اصلی   انتظار آزادي زندانیان امنیتی دوتابعیتی براي او اولویت داشته و به

تواند با قدري  باره می نوع برخورد دراین. مذاکرات درباره موضوعات دیگر مطرح بوده است

طلب به جاي حمایت  هاي اصالح رسد رسانه به نظر می» .مدارا و این دیدگاه صورت گیرد

  !از منافع ایران، به عنوان یار کمکی نقش سخنگوي ملکه در ایران را بر عهده دارند

آقاي «: طلب سابق مجلس گفته است سیدفاضل موسوي از نمایندگان اصالح◄ 

اي که اقتصاددانان را دعوت کرده بودند، یکی از  در جلسه. کند روحانی حرف گوش نمی

بعد به بنده گفت که ایشان در حال نصیحت میهمانان بودند؛ یعنی اقتصاددانان چند روز 

به جاي اینکه حرف و راهکار و پیشنهادها و انتقادات اقتصاددانان را بشنوند، آنها را 

 ».روحیه ایشان اینطور است! نصیحت کرده است

 



  
  

  اخبار ▼

  بین کنگره آمریکا سعود زیر ذره روابط مالی ترامپ و آل

نوشت،  آمریکا نمایندگان مجلس دموکرات عضو »شیف آدام« از نقل به تپس واشنگتن

 این جمهوري رئیس ترامپ دونالد روابط درباره تحقیق قصد مجلس این اطالعات کمیته

 کمیته که کرد تأکید همچنین شیف .دارد ریاض قبال در وي سیاست و عربستان با کشور

) سیا( کشور این اطالعات مرکزي سازمان بیارزیا درباره آمریکا نمایندگان مجلس اطالعات

 تحقیق نیز بوده خاشقچی قتل آمر به عربستان عهد ولی سلمان بن محمد اینکه بر مبنی

 کرده پوشی چشم سیا ارزیابی نتیجه از چرا اینکه درباره باید ترامپ شیف، گفته به. کند می

 کمیته در واقع، قصد. باشد پاسخگو داده، ادامه را سلمان بن از حمایت و عربستان با روابط و

 آیا شود مشخص که است این موضوعات این در تحقیق از نمایندگان مجلس اطالعات

 و ها سعودي با ترامپ مالی خیر؟ روابط یا کرده رفتار آمریکا ملی امنیت راستاي در ترامپ

 این قیقتح موضوعات از دیگر یکی دهد، می شکل وي واکنش نوع به روابط این آیا اینکه

  .آمریکاست نمایندگان مجلس جدید دوره در کمیته

  طلبان است دولت روحانی، دولت اصالح

 طلبان اصالح از اي عده اخیر اظهارات به اشاره هاي اصولگرا با از شخصیت سروري پرویز

 تاکتیکی دفاعی طلبان، اصالح دفاع :داشت اظهار دارند، روحانی دولت از برائت در سعی که

 این چنانچه و رسیده ایران ملت به اي ودیعه غیب، عالم از انگار که بود اي گونه به کهبل نبود؛

 کرد قبول شود می چطور .شد خواهد نازل ما بر الهی عذاب نهایتاً ننهیم، ارج را ودیعه

 آن ساله چهار عملکرد از و کردند حمایت و دفاع روحانی آقاي دولت از آنچنان که کسانی

 دلیل به ما و بود جهنم وضعیت آن که بگویند و بیایند امروز کشیدند، رتصوی به بهشت یک

 انتخابات به شدن نزدیک با: کرد تصریح سروري. کنیم اظهارنظر نتوانستیم مالحظاتی،

 اما کنند، جدا آن از را خود سبد دولت، ناکارآمدي دلیل به دارند قصد طلبان اصالح آینده،

 تردیدي هیچ. اند شده بیدار خواب از دیر بسیار آقایان و شده دیر کنم دیگر می فکر من

  . است طلبان اصالح مولود و محصول او، دولت و روحانی ندارد که آقاي وجود

  آید می بازار کف به خانگی هاي دالر

 بنابراین، ندارند؛ ارز نگهداري به تمایلی دیگر خانگی ارز دارندگان بازار، فعاالن گفته به

 این معتقدند ادامه بازار فعاالن. است یافته افزایش خریداران به نسبت فروشندگان تعداد

  به و کند پیدا ادامه ارز قیمت کاهشی روند آینده هاي هفته در که دهد را می نوید روند این

 کنند حس بازار اصلی بازیگران که رود می انتظار این ندهد، روي خاصی اتفاق اگر آنها گفته

 سقف در را خود ارز تا شوند خارج خرید موقعیت از و است تهگرف پایان صعودي روند

 در خرید براي اي زمینه آمدن وجود به سبب امر خود این که کنند عرضه ها قیمت

 احساس فنی گران معامله شود می موجب که هایی نشانه از یکی. شود می تر پایین هاي قیمت

 عبور از ناتوانی و شدید هاي زایشاف از پس بازار آرامش است، رسیده سقف به قیمت کنند

  .است تومانی هزار 12 کانال از

  است عجیب سوریه در ایران حضور درباره آمریکا منطق

 ادعا که آمریکا خارجه وزارت اخیر گیري موضع به روسیه خارجه وزیر الوروف، سرگئی

 کنشوا کند، می تضعیف را داعش شکست براي ها تالش سوریه در ایران حضور بود کرده

 سوریه در حضور خود آمریکا«: گفت الوروف ایتارتاس، نوشته به. کرد رد را آن و داد نشان

 و اسد بشار که زمانی تا داعش شکست گوید می و کند می توجیه داعش با مبارزه لزوم با را

 وگوهاي گفت نشست سالیانه در که الوروف» .نیست ممکن دارند، حضور آنجا در ایران

 امیدوارم و است عجیب منطقی این«: کرد تصریح ادامه در کرد، می خنرانیس اي مدیترانه

 باید خودشان سوریه مردم که اصل این به همه امیدوارم. نباشید نظر هم آن با شما

 » .باشند متعهد کنند، تعیین را شان سرنوشت

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 و بودجه برنامه، کمیسیون عضو حسینی، محمد◄ 

 ششم برنامه قانون حکم طبق: گفت مجلس محاسبات

 هر تورم با متناسب باید دستمزد و حقوق افزایش توسعه،

 رقمی تک از 97 سال در تورم که آنجا از گیرد، صورت سال

 آینده سال حقوق رود می انتظار است، رسیده رقمی دو به

 دارد نظر در دولت. داشته باشد چشمگیري افزایش

 صورت به و درصد 25 تا 20 بین را آینده سال هاي حقوق

 پردرآمد اقشار حقوق 97 سال مانند دهد، اما افزایش پلکانی

  .داشت نخواهد افزایشی

 درباره طلبان اصالح جبهه رئیس زاده، بهمن مجید ◄

 جهانگیري و عارف، اینکه بر مبنی حضرتی الیاس اظهارات

 هستند، 1400 انتخابات براي طلبان اصالح قطعی هاي گزینه

 .در موضوع انتخابات کد انحرافی به جامعه بدهیم نباید: گفت

 براي اینک هم حضرتی الیاس که داریم موثق اطالع ما

 نامزد دارد بنا و کند می ریزي برنامه 1400 جمهوري ریاست

  .شود جمهوري ریاست انتخابات دوره سیزدهمین

 430 از: گفت زعفران ملی شوراي حسینی، عضو علی◄ 

 تولید ایران در آن تن 400 ،جهان تولیدي زعفران تن

 باالترین با را جهان در آن صادرات درصد 90 ایران و شود می

 به فقط ایران: افزود وي. است داده اختصاص خود به کیفیت

 وظیفه این و کند می صادر زعفران کشور 180 از کشور 50

 بازار یکدیگر با افزایی هم با که است خصوصی بخش و دولت

  .کنند ایجاد ایران زعفران براي فروش بیشتري

 کرد، اعالم هند نفتی مقامات از یکی از نقل به رویترز◄ 

 براي شرکت این ایران، با هند نفت ملی شرکت توافق طی

 خام را نفت بشکه هزار 180 واردات توافق جاري مالی سال

 قرار هند هاي پاالیشگاه جدید توافقات طی. است کرده امضا

 واحد به را ایران از خود نفتی واردات هاي هزینه تمامی است،

 هند )UCO( او سی یو دولتی بانک طریق از و روپیه پولی

  . کنند پرداخت

 از صهیونیستی رژیم وزیر نخست در حالی که سخنگوي◄ 

 داده است، سامی خبر بحرین به نتانیاهو الوقوع قریب سفر

 هرگونه :کرد تصریح حماس جنبش سخنگوي ابوزهري

 رژیم سران دیگر و وزیر نخست نتانیاهو از یعرب استقبال

 خنجري و قدس برابر در آمدن کوتاه مثابه به قدس اشغالگر

  .شود می قلمداد فلسطین ملت به پشت از

 که دهد می نشان پالتس گلوبال تجاري ردیابی اطالعات◄ 

 روز در بشکه هزار 599 رقم از چین به ایران نفت صادرات

 جاري ماه در بشکه هزار 646 روزانه هب تواند می اکتبر ماه در

 ایران، نفت ملی شرکت شود می گفته. یابد افزایش میالدي

 خود نفت ذخیره براي را مکانی چین »لیااونینگ« استان در

 .است کرده اجاره
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