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  !از جنس ترامپ يانگار وارونه       روز حرف ▼

در خارج از  یانقالب اسالم ياز نمادها یکی یمانیسل سردار

 ادیها آنقدر ز سردار دل یتیابعاد شخص ياست، اثرگذار رانیا

 کایآمر هیکشور جهان عل 50از  شیاست که پس از ترور او ب

 یشگاهو دان کیبرگزار کردند؛ در اصطالح آکادم ییمایپ راه

سردار  يکه برا یخودجوش و مردم يها حرکت نیبه چن

و با  ندیگو یم یعموم یپلماسید رد،یگ یصورت م یمانیسل

  .دارد ییها تفاوت یدولت ای یسنت یپلماسید

ها و  حکومت نیاست که ب یشامل تعامالت یسنت یپلماسید

کشور به  یپلماسید« يریبه تعب ای ابدی یم انیها جر دولت

ارتباطات معطوف  یعموم یپلماسیکه د یدر حال است؛» کشور

ارتباط با مردم خارج از  قیکشور از طر کی یبه منافع مل

 شوردر خارج از ک یعموم یپلماسید. است ییایجغراف يمرزها

 ،یدائم ،یمتوال يندیقدرت فرا نیا. شود یمنجر به قدرت نرم م

  .سرکوب دارد رقابلیو غ کننده تیو سرا يا شهیر

 یبه خوب یاسالم يجمهور يقدرت معنو ر،یاخ يها هفته در

 یمانیکه پس از شهادت سردار سل یخود را نشان داد؛ هنگام

برگزار شد که  ییکایتظاهرات ضد آمر کاینقطه از آمر 40در 

 يوارهاید یاسالم يقدرت نرم جمهور دهد ینشان م نیا

 یرا هم شکسته است و به چند قدم کایترامپ بر اطراف آمر

  .است دهیرس کایدان آمردولتمر

در  زیکشور خودمان ن یافکار عموم ،یتیوضع نیچن در

 ییکایخروش ضد آمر کی يانجام شده دارا يها ینظرسنج

 کایمقابله با آمر ياز آنان برا يشتریب یشده است و همراه

در  طیشرا نیاز ا دیحال، مسئوالن با نیدر هم. شود یم دهید

استفاده کنند و مقامات جهان » ه کشورکشور ب یپلماسید«

اعمال  لیرا به دل کایبکشانند و آمر سمیرا به اردوگاه ضد ترور

  . محکوم کنند یدولت سمیترور

در  کایجمهور آمر سیرئ يها یپراکن تیو توئ ها يریگ موضع

در آن  که امور خارجه کشورمان ریواکنش به مصاحبه وز

دانسته بود و  5+1 زیم بر سر کایشرط مذاکره را بازگشت آمر

مذاکره کرده است،  يتقاضا رانیمطلب نادرست که ا نیا يالقا

داشته  يشتریمراقبت ب دیمسئوالن کشور با دهد ینشان م

 یافکار عموم انیشکست در م لیباشند؛ چرا که ترامپ به دل

خواستار  رانیا ایدهد که گو یم امیپ يا و جهان، به گونه کایآمر

 يایبه دنبال اح يانگار وارونه نیو با ا ستکایمذاکره با آمر

  .است شیاز دست رفته خو تیثیح

جمله رهبر معظم  نیکشورمان ا یپلماسیدستگاه د مسئوالن

مذاکره  زیپشت م يها آن جنتلمن«: انقالب را فراموش نکنند

فرودگاه بغداد هستند؛ آنها همان افراد  يها ستیهمان ترور

 ».دهند یم رییباس خود را تغفقط ل کنند، ینم یهستند تفاوت

 جایی براي مانور آمریکا نمانده است                گزارش روز ▼

به واشنگتن » بنیامین نتانیاهو«و » بنی گانتس«رژیم صهیونیستی با اشاره به سفر  12شبکه 

هایی براي برگزاري دیدارهایی با وزیران خارجه کشورهاي عربی با این دو  گزارش داد، تالش

م رژیم صهیونیستی در حال انجام است و قرار است دونالد ترامپ در جریان سفر مقامات مقا

عضو دفتر سیاسی جهاد » محمد الوندي«. رژیم صهیونیستی از سند معامله قرن رونمایی کند

آنچه از «سخن گفتن از معامله قرن در این برهه زمانی با هدف نابودي «: اسالمی اعالم کرد

مقدمات  .است و احتماالً وضعیت به سمت تنش پیش خواهد رفت» مانده قی مسئله فلسطین با

شوند و  اي میان کشورهایی که معتدل خوانده می امروز براي معامله قرن، مقدمات منطقه

ها در کرانه باختري و نوار غزه  اسرائیل است و تمام مطالبات مبنی بر اعطاي دولتی به فلسطینی

از اعضاي ارشد جهاد اسالمی فلسطین هم از کشورهاي » البطشخالد » «.بر باد رفته است

به نظر . هاي آمریکا را متوقف کنند سازي با سیاست عربی و اسالمی خواست هرگونه هماهنگ

رسد، برخی حکام کشورهاي عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال خیانت بزرگ به  می

اما . ترین آنها هستند امارات متحده عربی مهمهاي عربی هستند که بحرین، عربستان و  سرزمین

. هاي متعددي را در نظر گرفت اینکه معامله مد نظر آمریکا اتفاق خواهد افتاد یا نه، باید گزاره

. معامله قرن از نظر این کشور مردود است«: رئیس مجلس سناي اردن اعالم کرد» فیصل الفایز«

این موضوع هر بهایی  زنی نکرده، حاال ود چانهاردن هیچ زمانی بر سر مواضع ملی و عربی خ

شاه اردن اولین کسی بوده که تصمیم دولت آمریکا براي شناسایی » عبداهللا دوم« ».داشته باشد

تحلیلگر » عبدالباري عطوان«. را مردود دانسته است رژیم صهیونیستیعنوان پایتخت   قدس به

وجب فروپاشی تشکیالت معامله به اصطالح قرن م«: مطرح جهان عرب نیز معتقد است

ترین افراد به  با این حال حتی نزدیک» .شود خودگردان و توافق اسلو و تحکیم جبهه مقاومت می

هاي متعدد واشنگتن،  ترامپ نیز معتقدند، با توجه به تبلور گفتمان مقاومت در منطقه و شکست

  .جایی براي مانور بانیان معامله قرن باقی نمانده است

  بینم ها با شوراي نگهبان خوش به پیگیري             تا انتخابات  ▼

طلبان با تأکید بر اینکه  گذاري جبهه اصالح رئیس شوراي عالی سیاست» محمدرضا عارف«

بهمن که  12منتظریم که در : بینم، گفت ها با شوراي نگهبان خوش من به تعامالت و پیگیري

راهبرد اصلی ما : وي افزود. شود لیست خود را ببندیم ها اعالم می نتایج رسیدگی به صالحیت

طلب داشتیم، لیست  تشویق مردم به شرکت در انتخابات است و هرجا که کاندیداي اصالح

، دیگر نامه جدید طوري است که طبق آن اگر کسی امضا کند میثاق: عارف گفت. دهیم می

  .تواند عضو فراکسیون دیگري شود نمی

               قدم مثبت و بزرگ مجلس براي انتخابات                                

مسئله شفاف کردن منابع مالی داوطلبان : ، گفتبا اشاره به انتخابات مجلس» وکلیاحمد ت«

ممکن : او ادامه داد. شود انتخابات و قانونمند کردن آن قدم مثبت بزرگی است که برداشته می

و ) مدت زمان باقی مانده تا برگزاري یازدهمین دوره انتخابات مجلس(مبود وقت است به دلیل ک

در کشور اشکاالتی هم ) سازي منابع مالی انتخاباتی شفاف(همچنین ابتدایی بودن این مسئله 

  .قابل استقبال است ،وجود داشته باشد؛ اما نفس اینکه مجلس به این موضوع پرداخته

  صورت الکترونیکی برگزاري مجمع شوراي ائتالف نیروهاي انقالب به             

شده  گیري از میان نامزدهاي معرفی مجمع عمومی شوراي ائتالف نیروهاي انقالب براي رأي

اي منتخب شوراي ائتالف به مجمع، با مشارکت نمایندگان، احزاب، اقشار، اصناف، اقوام و اعض

کنندگان در این  مشارکت. شود در محالت تهران، امروز به صورت الکترونیکی برگزار می

نفره از میان نامزدهاي  30هاي بارگذاري شده، به یک فهرست  مجمع باید با توجه به رزومه

  .ساعت، رأي دهند 24معرفی شده به مجمع عمومی در مدت زمان 

 



 
 

 

  اخبار ▼

 ها از زبان سخنگوي شوراي نگهبان دالیل رد صالحیتبرخی 

درباره رد صالحیت برخی نمایندگان فعلی و پاسخ به این پرسش که » عباسعلی کدخدایی«

برخی نمایندگان در طول دوره : اظهار داشت» شوند؟ چرا این افراد به دادگاه معرفی نمی«

شاید . اند براي دوره بعد از دست دادهاند که صالحیت نمایندگی را  نمایندگی خطاهایی داشته

این خطاها مساوي با ارتکاب جرم یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود، ولی براي اثبات 

فردي که : وي افزود. کند عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت می

اعمال نفوذ از میان  رؤساي آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با

لیدرهاي انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد؛ اما چنین 

اندوزي  فردي شایسته نمایندگی است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادي و مال

میلیارد تومان در یک پروژه  270فردي که . اند اند که اینها نیز رد صالحیت شده حرام شده

گذاري کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از  ساختمانی در یک شهر سرمایه

طریق اعمال نفوذ براي برادر کوچکش که زیر سی سال دارد گرفته، چنین فردي باید تأیید 

ارد کرده و با قیمت آزاد المنفعه با ارز دولتی گوشت و شود؟ فردي که در پوشش مؤسسه عام

دست آورده، باید تأیید شود؟  در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به 

هاي کالن پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده  آیا فردي که براي قاچاق سیگار رشوه

  تأیید شود؟) از سوي شوراي نگهبان(سوابق او موجود است، باید 

  »معاهده اسلو«ید تشکیالت خودگردان به خروج از تهد

اقدامات ما در : بخش فلسطین گفت دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادي» صائب عریقات«

هاي شوراي مرکزي  واکنش به رونمایی از معامله قرن عبارت خواهد بود از اجراي مصوبه

اعالم : وي تصریح کرد. ی استترین آنها اعالم پایان مرحله انتقال بخش که مهم سازمان آزادي

معامله قرن وضعیت جدیدي را به وجود خواهد آورد و اشغالگري موقت را به اشغالگري دائمی 

هاي صهیونیستی اعالم کردند، دونالد ترامپ طی روزهاي گذشته  رسانه. تبدیل خواهد کرد

ن را رئیس تشکیالت خودگردان فلسطی» محمود عباس«وگوي تلفنی با  بارها قصد گفت

فلسطینیان از تصمیم ترامپ براي . هاي او پاسخ نداده است داشته؛ اما عباس به تماس

شنبه آینده به شدت شاکی هستند و ممکن است چنین  رونمایی از معامله قرن در روز سه

 7شبکه . تر شدن هرچه بیشتر روابط این تشکیالت با دولت آمریکا بینجامد اقدامی به تیره

اي فوري را با فرماندهان ارتش در کرانه  هیونیستی اعالم کرد، بنت جلسهتلویزیون رژیم ص

هاي احتمالی پس از  باختري برگزار کرده و به آنها دستور داده است خود را براي درگیري

  .شنبه آماده کنند رونمایی از معامله قرن در روز سه

  !کند االسد را درك نمی سرباز فراري تجربه سربازان عین

جمهوري آمریکا به شدت از  حزبی ریاست ها در انتخابات درون نامزد دموکرات» جج هپت بوت«

هاي مغزي نظامیان آمریکایی در  براي کم اهمیت جلوه دادن آسیب» دونالد ترامپ«تالش 

وي در مصاحبه با . در عراق انتقاد کرد پنتاگون االسد حمله موشکی ایران به پایگاه عین

هاي مغزي تهدید کننده  اس توضیح داد، آسیب بی شبکه سی »Face the Nation« برنامه

ها  این آسیب. زندگی فرد هستند، نه تنها در زمان آسیب دیدن، بلکه براي همه زندگی فرد

این چهره دموکرات . تواند فردي را که به این کشور خدمت کرده است، ناتوان کند کامالً می

براي : با طعنه به ترامپ گفت ان نیز بوده استکه از فعاالن نظامی این کشور در افغانست

شمارد و کسی که از خدمت کردن به  هایی را کوچک می جمهوري که چنین فداکاري رئیس

پیش از . ارتش آمریکا فرار کرده، غیرممکن است که بتواند تجربه این سربازان را درك کند

نگ ویتنام با استفاده از مدارك ترامپ در زمان ج فاش کرده بودند دونالداین منابع آمریکایی 

  .پزشکی از خدمت سربازي در رفته است

  
 

  

  کوتاه اخبار ▼

دونالد «: در پیامی توئیتري نوشت» محمدجواد ظریف« ◄

ـ براي ارضاي شهوتش در  ترامپ هنوز در رؤیاي دیدار دوجانبه

تنها مسیر ممکن براي . ـ است »توافق ترامپ«خصوص 

ـ  آن را ترك کرد) ترامپ(او  ـ که است 5+1مذاکرات میز 

» .هاي ایران و جبران خسارت 2017بازگشت به پیش از سال 

گفتنی است، پس از پاسخ ترامپ به توئیت ظریف، وزیر امور 

جمهور آمریکا را به مصاحبه خود با  خارجه کشورمان، رئیس

ارجاع داد که در آن گفته بود مهم نیست چه » اشپیگل«نشریه 

 .باشد، آنچه مهم است، نوع رفتار آنهاست کسی در کاخ سفید

اي در واکنش به حمله  وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ◄

: راکتی شب گذشته به سفارت آمریکا در بغداد، مدعی شد

هاي مسلح تحت  وضعیت امنیتی همچنان وخیم است و گروه

این وزارتخانه همچنین در ! اند حمایت ایران تهدید باقی مانده

 14) مهرماه(میالدي  2019از سپتامبر سال : ه افزوداین بیانی

به » ایران و شبه نظامیان تحت حمایت ایران«حمله از سوي 

» جنیفر هانسلر«. نیروهاي آمریکایی عراق انجام شده است

نیز در پیامی توئیتري » ان ان سی«خبرنگار شبکه خبري 

سخنگوي وزارت خارجه آمریکا پاسخی درباره تلفات : نوشت

  .تمالی این حمله به او نداده استاح

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه ایران شش  ◄

هاي مهم این سازمان  یکی از برنامه: ماهواره آماده دارد، گفت

این است که در سال آینده بتوانیم براي هر فصل یک ماهواره 

با تأکید بر اینکه » مرتضی براري«. آماده پرتاب داشته باشیم

هاي  ین سازمان در حال توسعه مراکز فضایی و زیرساختا

این : زمینی در مناطق مختلف کشور است، اظهار داشت

ساز بوده و از نخبگان و  هاي جریان سازمان به دنبال ایده

هاي جدید  کنم طرح التحصیالن دانشگاهی درخواست می فارغ

  .خود را در حوزه اکتشافات فضایی به این سازمان بدهند

زیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره همراهی رژیم و ◄

صهیونیستی با طرح ترامپ براي پایان دادن به مناقشه 

تنها در صورتی که اسرائیل بتواند اراضی «: فلسطین گفت

کرانه باختري را به خاك خود ضمیمه کند، از معامله قرن 

با تأکید » نفتالی بنت« ».کنیم پیشنهادي ترامپ حمایت می

دهیم یک اینچ زمین به اعراب واگذار  اجازه نمیبر اینکه 

به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی » استتل آویو«شود، گفت 

  .تشکیل دولت فلسطین را نخواهد پذیرفت

  

   
  ترنم زندگی

 به نیز ما است، داده ما به را اشتباه ارتکاب حق ما، خالق اگر

 را حق این باید خود، همسر به جمله از دیگران به خود نوبه

  .کند اشتباه ورزي غرض بدون ها زمینه از برخی در که بدهیم

 براي مطالعه بیشتر درباره سبک زندگی به پایگاه*

www.shamim.ir  یا نشانیshamimeashena@  

  ایتا و سروش مراجعه کنید هاي رسان در پیام

  .و ایتا دنبال کنند سروش  هاي رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه


