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 !فرار از شکست قرن            روز حرف ▼

اي جدید  جمهور ایاالت متحده آمریکا قرار است از توطئه رئیس

رونمایی » معامله قرن«و البته از پیش شکست خورده به نام 

در این میان، دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو و جرد . کند

هاي  نی، رایز)داماد و مشاور ترامپ در امور غرب آسیا(کوشنر 

ها و دیگر سران  ها، اماراتی اي با سعودي مخفیانه گسترده

در این میان، . اند فارس صورت داده کشورهاي عربی حوزه خلیج

کشورهاي بحرین، عمان و امارات سعی دارند در تحقق این 

  .نقشه شوم، نقش یک پیشگام را ایفا کنند

اهو و ترامپ مشترکاً نتانی. شود ماجرا به این نقطه ختم نمی

گانتس را به واشنگتن دعوت کرده است تا رونمایی از طرح  بنی

نتانیاهو، رهبر . شوم معامله قرن را در حضور آنها صورت دهد

ـ سفید در  حزب لیکود و گانتس، رهبر ائتالف آبی

رونمایی ترامپ از طرح معامله قرن . استهاي اشغالی  سرزمین

یک ماه دیگر، گیرد که قرار است حدود  در حالی صورت می

با توجه . هاي اشغالی برگزار شود اي در سرزمین انتخابات دوباره

به پرونده فساد مالی نتانیاهو، امکان پیروزي وي در این 

جمهور ایاالت متحده  گرچه رئیس. انتخابات کاهش یافته است

به صورت ذاتی به حضور دوباره نتانیاهو در قدرت تمایل دارد و 

دهد، اما با دعوت  ه اقدامی را نیز صورت میدر این زمینه هرگون

فراحزبی بودن این طرح در «از بنی گانتس، سعی دارد موضوع 

هاي  را به متحدان غربی و مهره» هاي اشغالی سرزمین

  .اي واشنگتن گوشزد کند منطقه

الت خواه ایا افزایی دو حزب دموکرات و جمهوي بدون شک هم

ی و چپگرا در رژیم راست هاي دست متحده آمریکا، جریان

صهیونیستی و برخی عمال خودفروخته کشورهاي عربی، 

فرجام و سرنوشتی به جز شکست طرح معامله قرن و پیوستن 

در این میان، اساساً اهمیتی ندارد . آن به تاریخ نخواهد داشت

چه کسی کابینه رژیم صهیونیستی را تشکیل دهد یا در رأس 

  .قدرت در آمریکا قرار داشته باشد

نکته دیگري که باید در نظر گرفت این است که با توجه به 

هاي دونالد ترامپ از جمهوري اسالمی  ها و شکست ناکامی

ایران که آخرین نمونه آن نیز به دست سپاه با زدن پایگاه 

نظامی آمریکا در عراق اتفاق افتاد، میزان محبوبیت وي در 

افکار عمومی ترامپ از ترس . آمریکا به شدت پایین آمده است

آمریکا، توان اعالم میزان تلفات و خسارات وارده را در پایگاه 

از این رو اعالم معامله به اصطالح . االسد ندارد تروریستی عین

با هدف تحت  ،قرن از جانب ترامپ جدا از مباحث مطرح شده

جمهور خودشیفته  هاي رئیس الشعاع قرار دادن شکست

  . آمریکاست

 !بازي با کلمات، اعتبارزدایی از نظام               گزارش روز ▼

مجلس  در انتخابات مجلس شوراي اسالمی، آقاي روحانی که بارها ،این براي چندمین بار است

در مکانیسم انتخاباتی جمهوري اسالمی تأیید صالحیت و  جمهوري و ریاست خبرگان رهبري

خابات شکل واقعی در کشور ندارد و پیروز انتخابات شده در سخنانی عجیب اعالم کرده است انت

شان  برخی از واژه رفراندوم خوش: گوید تر از آن اینکه می عجیب! جمهوریت نظام در خطر است

فارغ از آنکه بخواهیم اظهارات آقاي روحانی را تحلیل کنیم یا از  .شوند آید و مانع آن می نمی

توان اشاره کرد؛ ابتدا تبعات  مینیات احتمالی در پس آن سخن به میان آوریم، به دو نکته 

  ،اظهاراتی از این دست، سپس نسبت دولت آقاي روحانی با رجوع به خواست عمومی

اعتبار کردن فرایند  ترین تأثیر بیان این اظهارات بی اول؛ پر واضح است اولین و بدیهی

ان اسالمی، ساالري دینی و اعمال نظر مردم است؛ در حالی که انتخابات پرتعداد در ایر مردم

همواره بر اساس  ،نظیر است که از نظر کیفیت حضور و کمیت رجوع به آرا مردم در جهان کم

رأي «و تأکید ویژه رهبر معظم انقالب که » میزان رأي ملت است«که ) ره(نظر امام خمینی

برگزار شده است و اعتبارزدایی از آن تبعات مختلفی از افزایش » الناس است مردم حق

خارجی تا ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت که  تهدیدات

کس سود نخواهد کرد و شاید بیش و پیش از همه خود دولت در پیشبرد  در این میان هیچ

  .رو خواهد شد امور با مشکالت روبه

 ، یعنیانیآقاي روحاخیر نتایج رفراندوم مورد عالقه  هاي هفتهدوم؛ فارغ از آنکه مردم در 

، اما جالب است بدانید ـ مذاکره را به وضوح نشان دادند دوگانه، مقاومت انتخابات میان

و اصلی برگزاري رفراندوم خود دولت است، اما  گویا ترجیح آقاي روحانی این  مسئول اول

است به جاي برگزاري واقعی رفراندوم به استفاده سیاسی و جناحی از کلمه رفراندوم بپردازد؛ 

براي انصراف از دریافت  از مردم در مسئله درخواستملکردش البته دولت آقاي روحانی با ع

اگر رفراندوم هم برگزار  ،خواست دولت نشان داددرصدي  95باالي  با یارانه و مخالفت مردم

  !بودرو خواهد  شود، عملیاتی شدن آن در این دولت با اما و اگرهاي فراوانی روبه

                   کنیم با هیچ جریان دیگري ائتالف نمی                    تا انتخابات ▼

طلبان درباره ائتالف با سایر  گذاري اصالح رئیس شوراي عالی سیاست» محمدرضا عارف«

طلبانه  بندي صورت گرفته در شوراي عالی، لیست باید اصالح بر اساس جمع«: ها گفت جریان

گیرند  طلبان قرار می افرادي در لیست اصالح. طلبانه است حباشد؛ بنابراین لیست کامالً اصال

در . طلبی آنها را تأیید کنند طلبان، اصالح ها و هم شوراي عالی اصالح که شوراي عالی استان

کنند و  نامه لیست امید و فراکسیون امید را امضا می همین راستا، ابتدا افراد میثاق

  ».در فراکسیون امید قرار بگیرند امضاکنندگان پس از ورود به مجلس باید

  حوزه انتخابیه 150مشخص شدن لیست ائتالف نیروهاي انقالب در                

هاي شوراي ائتالف نیروهاي انقالب ضمن اشاره به آغاز  معاون استان» نورالدین قدیمی«

سه الی زه انتخابیه اسامی از هر حو«: حوزه انتخابیه کشور گفت 202فرایند نظرسنجی در 

وي » .ه براي فرایند نظرسنجی ارسال شدک ودپیشنهاد شده از طرف مجامع عمومی ب پنج نفرِ

نماینده مشخص شده  165حوزه  با حدود  150تا این لحظه اسامی نامزدهاي «: ادامه داد

ها و با  ها ارسال خواهد شد و در کمیته استان ها به خود مراکز استان است و نتایج نظرسنجی

  ».ها باز و قرائت خواهد شد هاي حاوي نتایج نظرسنجی کاندیدا پاکتحضور 

  نامزد در تهران دارند 130طلبان بیش از  اصالح                              

دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به اظهارات برخی از افراد درباره » اسداهللا بادامچیان«

: بات یازدهمین دوره مجلس شوراي اسالمی گفتطلبان براي انتخا رد صالحیت  اصالح

طلبان در  اند که اصالح نام کرده نامزد ثبت 17اکنون براي هر کرسی نمایندگی مجلس، «

  ».نامزد تأیید صالحیت شده دارند که افراد گمنامی هم نیستند 130تهران بیش از 

 



  

 
 

  اخبار ▼

  گیرند میلیون نفر در سال آینده یارانه یکسان می 78

تومانی بعد از نه سال  500هزار و  45با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه نقدي 

هزار تومانی دریافت  72تغییر کرد و با یکی شدن با کمک معیشتی، مشموالن یارانه نقدي 

هزار تومانی از مجموع درآمد  72در این حالت منابع پرداختی بابت این رقم . خواهند کرد

شود؛ به نحوي که براي  هاي معیشتی تأمین می هاي نقدي و کمک به یارانهاختصاص یافته 

شد و کمک معیشتی  هزار میلیارد تومان منابع مصوب می 42هاي نقدي تاکنون سالیانه  یارانه

ده که قرار است بینی ش هزار میلیارد تومان در سال پیش 31از محل یارانه بنزین نیز حدود 

میلیارد تومان آن براي افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کنار گذاشته  3000حدود 

اما با . بگیر توزیع شود میلیون نفر یارانه 78مانده بین  هزار میلیارد تومان باقی 28شود و 

 78وي دیگر میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت کنند و از س 60توجه به اینکه قرار بود فقط 

میلیون نفر مبلغ یکسانی را  78یارانه نقدي بگیرند، با مصوبه مجلس  تمام  نفر میلیون

  .دریافت خواهند کرد

 فعالیت گسترده مسقط درباره پرونده اختالفات ایران و آمریکا

علوي به تهران را تحت  بن  ایران و پادشاهی عمان، سفر یوسف«: چاپ لندن نوشت» العرب«

بررسی روابط دوجانبه و شرایط منطقه، به ویژه امنیت دریانوردي «: اند معرفی کرده این عنوان

تر  گران مسائل خاورمیانه این سفر را بخشی از یک طرح عمیق تحلیل .»در تنگه هرمز

دانند که به فعالیت گسترده مسقط در جریان پرونده اختالفات بین ایران و آمریکا که  می

سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد، تنش زیادي بر آن حاکم است،  اخیراً و به دنبال ترور

علوي به  کنند که سفر اخیر بن گران به این مسئله مهم استناد می تحلیل. شود مربوط می

به . تهران، دومین سفر در طول یک هفته و سومین سفر در مدتی کمتر از یک ماه بوده است

هایی براي مسئوالن ایرانی و  انتقال سریع پیام علوي در تهران، رسد علت حضور بن نظر می

این امر، در راستاي نقشی است که . هاي غربی است انتقال پاسخ آنها براي یک طرف یا طرف

هاي پیچیده، ایفا  المللی آن، در جریان پرونده همواره عمان بین تهران و دشمنان بین

 ».کند می

  خواهم خائن باشم نمی: محمود عباس

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین » محمود عباس«فلسطینی از اظهارات  برخی منابع

این . خبر دادند» معامله قرن«مبنی بر لزوم مقابله با طرح صلح ادعایی آمریکا موسوم به 

به شیوه خود، «منابع تأکید کردند عباس اعالم کرده است به مردم فلسطین اجازه خواهد داد 

: گفته است» فتح«وي در جمع اعضاي جنبش . »کنند مخالفت با معامله قرن را اعالم

ـ  ـ هر چه که باشد را] معامله قرن[روزهاي دشواري پیش رو داریم و باید نتایج عدم پذیرش «

نیازمند افزایش مقاومت مردمی در «: منابع مذکور به نقل از عباس اعالم کردند» .تحمل کنیم

وي  ».ها را ترك کنیم نباید خیابانیم و تمامی مناطق و تحریک تمامی کادرهاي جوان هست

  » .خواهم خائن باشم نمی«: ، تصریح کرد»باقی نمانده است مچیزي از عمر«با اشاره به اینکه 

  FATF به مجمع تشخیص ياعتماد بی

در مجمع تشخیص  FATFدرباره آخرین وضعیت بررسی لوایح مربوط به » محسن رضایی«

در مجمع تشخیص مصلحت نظام  CFTایح پالرمو و زمان بررسی لو«: مصلحت نظام، گفت

نامه، وقتی زمان تمام شود، نظر شوراي نگهبان درباره لوایح، محکَم  سپري شده و از نظر آیین

 FATFبنابراین بحث پذیرش شروط «: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد» .است

اعتماد  م دهد، چون مجمع بیکاري را انجا FATFفعالً متوقف به این است که خود نهاد 

دولت و مجلس به دنبال این هستند که مسائل را از طریق دیگري پیگیري کنند و . شده است

  ».مجوز بررسی مجدد در مجمع را بگیرند، اما از نظر ما فعالً نظر شوراي نگهبان حاکم است

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

دهان فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به تهدید فرمان ◄

ها، با بیان اینکه آنهایی که فرماندهان ما  سپاه از سوي آمریکایی

اند، اگر زنده بمانند، قطعاً از این گفته خود  را به ترور تهدید کرده

هاي  دشمنان ما بخشی از پیامد«: پشیمان خواهند شد، افزود

قاسم سلیمانی را دریافت  دردناك ترور سپهبد شهید سردار حاج

شدند که اگر چنین حرکاتی انجام بدهند با  کردند و متوجه

سرلشکر حسین » .ضربات کوبنده و مستمري مواجه خواهند شد

ها و هم دیگران  ها، هم صهیونیست هم آمریکایی«: سالمی افزود

بدانند که اگر فرماندهان ما را تهدید کنند، هیچ یک از 

 ».شان نقطه امنی نخواهند یافت فرماندهان

وزیر امور خارجه کشورمان در » محمدجواد ظریف« ◄

کسانی که «: واکنش به رونمایی معامله قرن در توئیتر نوشت

خوانند، بهتر است به  می» پرچمداران دموکراسی«خود را 

ـ  خورده است  ـ که از پیش شکست »معامله قرن«جاي توهم 

اي  اهللا خامنه راهکار دموکراتیک ایران را که توسط آیت

پرسی که در آن همه  یک همه: ندپیشنهاد شده، بپذیر

در مورد آینده ) مسلمان، یهودي و مسیحی(ها  فلسطینی

  ».خود تصمیم بگیرند

نشان » پیو«نتایج پیمایش بزرگ مرکز تحقیقاتی  ◄

نفر عقیده دارند  ، هفتبزرگسال آمریکایی دهدهد از هر  می

هاي  سیستم اقتصادي در این کشور ناعادالنه و به نفع گروه

همچنین اکثریت آمریکاییان . د صاحب منافع استقدرتمن

هاي بزرگ و ثروتمندان،  گویند سیاستمداران، شرکت می

  .بر اقتصاد امروز کشور دارند يقدرت و نفوذ بسیار

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از » محمدباقر نوبخت« ◄

 میلیارد تومان از طریق خزانه براي پرداخت 400واریز بیش از 

براي «: در وزارت بهداشت خبر داد و گفت  بازنشستگی معوقات

هاي آخر سال مشکلی نداریم و امسال به غیر از افزایش  پرداخت

هاي جاري در  درصد پرداختی 33درصدي حقوق، حدود  20

  ».بخش انسانی یا پرسنلی افزایش یافته است

ترین حامی مالی و  سعود، بزرگ وزیر خارجه رژیم آل ◄

ترور «: شرمانه گفته است عش در اظهارتی بیایدئولوژیک دا

فرحان  بن فیصل ».امنیت منطقه را افزایش داده استسلیمانی 

همچنین مدعی شده است استقرار نیروهاي آمریکا در منطقه 

نقشی حیاتی در مغلوب کردن داعش داشته و مانع ظهور 

  .مجدد این گروه است

 20«: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت» رضا رحمانی« ◄

در واقع این . میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور بازگشته است

ـ ارزي  تومانی 4200ارز به عنوان ارز نیمایی عالوه بر ارز 

هاي اساسی اختصاص  است که دولت براي تأمین کاال

  ».شود ها استفاده می ـ براي واردات کاال دهد می

  
  .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


