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 !آمریکا جرئت ندارد        روز حرف ▼

و آشنا؛ آمریکا احتمال قرار گرفتن نام  استخبر کوتاه 

اما ! کند هاي تروریستی را بررسی می سپاه در فهرست گروه

هاي خبري و تحلیلی آن در داخل و خارج ضریب  بازتاب

ـ  ـ عبري اي غربی هاي سیاسی و رسانه خورد؛ چون دستگاه

اند و مستأصل از  قه از سپاه زخم خوردهعربیِ مرتجع منط

اقدامی عملی علیه آن، به ثمردهی عملیات روانی و بهره 

هاي  اند که آن هم با واکنش پردازي جدید خود امید بسته دروغ

متحدانه و همدالنه همه مسئوالن کشور، قاطبه نمایندگان 

هاي سیاسی با هر نوع گرایشی در حمایت  مجلس و جریان

اه خنثی شد؛ اما اینکه گفتیم خبر آشنا بود، از این قاطع از سپ

نظر است که هر دو سه سال یک بار این خبر بر پیشانی 

نشیند و  ـ صهیونیستی می اي آمریکایی هاي رسانه غول

بود که به دلیل  1395آخرینش دو سال پیش در اسفند 

هشدارهاي متعدد و متکثر مقامات امنیتی آمریکایی نسبت به 

این بار نیز تیر آنها به سنگ . تبعات آن اجرایی نشدعواقب و 

خواهد خورد؛ اما سؤال این است که هدف طرح دوباره خبري 

 شود؟ نما شده در این برهه زمانی چیست و سرانجام چه می نخ

کارشناسان معتقدند، قراردادن نام سپاه در فهرست 

جمهوري  هاي رئیس هاي تروریستی بخشی از تالش گروه

تر علیه ایران  متحده براي اتخاذ مواضع سختگیرانهایاالت 

ها و  است؛ چرا که در تحلیل آنها، عامل بسیاري از توقف طرح

راهبردهاي خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، اقتدار و 

توانمندي خالقانه سپاه و البته دیگر نیروهاي مسلح در دفاع 

امروز ها  از کشور و حضور در تحوالت منطقه است؛ آمریکایی

در عراق و سوریه به دلیل رویکرد دوگانه که از یک سو از 

تروریسم تکفیري داعش حمایت کرده و از سوي دیگر در 

ابراز تمایل به بازگشایی مناسبات  ،شرایط پسا جنگ با داعش

کنند، مفتضح  سیاسی و مشارکت در روند بازسازي می

حمایت اند و در یمن با وجود ورود به سال پنجم جنگ و  شده

اند هیچ طرحی را جلو  قد از ائتالف عربستان نتوانسته تمام

دانند؛ اما آنها  ببرند و در همه اینها سپاه را مقصر می

توانند سپاه را در فهرست تروریسم قرار دهند؛ زیرا با  نمی

الید در منطقه غرب آسیا مواجه هستند که  سپاهی مبسوط

دارند و اگر فضا براي نیروهاي زیادي از آنها در تیررسش قرار 

هاي تروریستی قرار گیرد،  سپاه ناامن شود و در فهرست گروه

به همین دلیل این حماقت ! براي هیچ کس امن نخواهد بود

دور از کمترین میزان برآورد عقالیی است که بسیاري از 

کنند براي ترامپ  مسئوالن و فرماندهان آمریکایی تالش می

  .جا بیندازند عقل بی

 !نتیجه معکوس                           رش روزگزا ▼

قدرت  افزایش هاي سعودي به شدت نگران افزایش نفوذ و واضح است که شاهزاده

نفوذ  افزایش جمهوري اسالمی ایران در منطقه هستند و از هیچ تالشی براي جلوگیري از

ها کشور  وجه سعوديهاي ت در این راستا یکی از کانون. ایران دریغ نکرده و نخواهند کرد

 هاي اخیر، سعودي به ویژه در هفتهشاهزادگان . عراق، همسایه غربی ایران اسالمی است

ها  امضاي دهو  ها یجمهور کشورمان به بغداد و استقبال باشکوه عراق پس از سفر رئیس

و ها دالر ارزش اقتصادي به گسترش روابط میان د نامه که افزون بر میلیون قرارداد و توافق

ملت منجر خواهد شد و اتحاد استراتژیک تهران و بغداد را تقویت خواهد کرد و همچنین 

با رهبر معظم انقالب بیش از پیش نگران  او سفر عادل عبدالمهدي به تهران و دیدار

تا بار دیگر بخت خود را  ندا هکردیک تیم بلندپایه اقتصادي را راهی عراق بالفاصله  اند و شده

نقش خود در عراق با خرج هنگفت دالرهاي نفتی بیازمایند؛ اما میزان براي افزایش 

توان در گفته هوشیار زیباري، وزیر خارجه پیشین عراق  ها را می موفقیت احتمالی سعودي

جمهور کشورمان  که با اشاره به سفرهاي اخیر مقامات عربستان با فاصله کوتاه از سفر رئیس

سفر اخیر هیئت «: نویسد میوجو کرد که  تري جستبه عراق انجام شد، در حساب توئی

رتبه سعودي به بغداد مورد استقبال است، اما براي بازتوازن روابط بغداد با  وزراي عالی

ها انجام  نفوذ ایران در عراق چند سال جلوتر از سعودي. تهران و ریاض خیلی دیر شده است

نشان  که جمالتی» .ش کشیدندخیلی دیر بغداد را به آغو) ها سعودي(شده است، آنها

اعتمادي به حضور عربستان در بین مقامات و ملت عراق وجود دارد و  دهد، نوعی بی می

اگرچه ممکن است دالرهاي سعودي به بازسازي و توسعه عراق کمک کند؛ اما در نهایت 

ت این توسعه و افزایش قدرت در خدمت ائتالف استراتژیک میان تهران و بغداد یا به عبار

  !کردخواهد دریافت اي خالف اهدافش  تر محور مقاومت خواهد بود و عربستان نتیجه دقیق

  طراحی سناریوي عبور از روحانی                   ویژه اخبار ▼

اند باید در  طلبان در نشستی که در سال گذشته داشتند، تأکید کرده جمعی از اصالح

ونیم  اند، در یک سال آنها اظهار داشته. ندمشی و راهبردهاي سیاسی خود بازنگري جدي کن

دهد،  ها نشان می ایم و نظرسنجی خود را از دست داده  درصد سرمایه اجتماعی 40گذشته 

درصد رأي جامعه را در اختیار داریم و باید بقیه رأي را از قشر  20در بهترین حالت 

گذشته علیه  در این نشست تأکید شده است، در سنوات. آوري کنیم خاکستري جمع

کردیم؛ اما اآلن وضعیت متفاوت است و باید  جریان اصولگرایی فضایی را در جامعه ایجاد می

طلبان بناي ورود در انتخابات آینده  در این نشست همچنین گفته شده، اصالح. فکري کرد

 اعالم کنیمکارنامه اصالحات قرار دهیم و تدوین خود را  برنامهرا دارند و باید از االن 

طلبان  با عملکرد اصالحات نداشته و دولت روحانی دولت اصالحاین دولت نسبتی  عملکرد

پیش از قرار نباید در معرض پاسخگویی کارنامه دولت اعتدال قرار بگیریم و باید  !نیست

  . دستی کنیم پیش گرفتن در این شرایط

ت ضد امنیتی اقداما دلیله گفته شده است به میرحسین موسوي و مهدي کروبی که ب◄ 

عالی امنیت ملی در حصر به سر می برند، شرایط جدیدي مانند  خود با دستور شوراي

مالقات با اقوام و بستگان و برخی از دوستان و آشنایان و همچنین تسهیالتی مانند سفر 

اما میرحسین موسوي همچنان لجوجانه این خدمات را رد کرده و مدعی  ؛ارائه شده است

 طور کامله شود و باید تأکیدمان این باشد که حصر ب مقوله حصر لوث می است با این کار

وي همچنین . کند این خدمات و تسهیالت استفاده می اما مهدي کروبی از رفع شود؛ البته

 .برنامه دیدار با خانواده شهدا را دارد

  



  

  

  

  اخبار ▼

  !جمهور باید با پوتین سر کار خود حاضر شود رئیس

 دولت: طلب با انتقاد از عملکرد دولت دوازدهم، گفت هاي اصالح از چهرهحضرتی  الیاس

 تصمیم، بی دولت را دولت این اسم و ام گفته بارها من. نیست جدي خودش کار در

 روش دولت در با ما دعواي: این نماینده مجلس افزود .ام گذاشته بدتصمیم و دیرتصمیم

 هشت اینکه جاي به و اآلن بزن باال را ها آستین روحانی آقاي گوییم و می است مدیریتش

 تا بخوابی همانجا ها شب بعضی حتی و بنشینی دفترت در ساعت 16 کنی، باید کار ساعت

 تختی خوابیده، خود کار اتاق در امروز جمهور رئیس که بدانند هم بخشدار رده و استاندار

 و کرده انتخاب قاومتیم اقتصاد از دفاع براي جنگ اتاق عنوان به را اتاقش و گذاشته

 و شود کشیده تصویر به اگر این: حضرتی گفت. بیندازد راه نفت بدون اقتصاد خواهد می

 خود اتاق در پوتین و لباس با و نرفته منزل به هفته یک جمهور رئیس آقاي که ببینند

 و نفس تازه نیروهاي کشور، هاي اقتصاددان و اقتصادي تیم با لحظه به لحظه و خوابیده

 جلسه تعاونی و خصوصی بخش همچنین با و مبتکرند و خالق که اقتصاددانی جوانان

  .شود می منتقل هم مردم به جدیت این گذارد، می

  ترامپ آمریکا را وارد باتالق نکند

 بنیامین حامی هاي گروه تالش به اشاره با کشورمان خارجه امور وزیر ظریف، محمدجواد

 سپاه دادن قرار به آمریکا کردن متقاعد براي نیستیصهیو رژیم وزیر نخست نتانیاهو،

 ترامپ، دونالد اگر«: نوشت تروریستی، هاي گروه فهرست در اسالمی انقالب پاسداران

 وزیر» .کند می باتالق یک وارد را واشنگتن دهد، انجام اقدامی چنین آمریکا جمهور رئیس

 ایاالت براي دیگر اي فاجعه به تا ند،بدا را این ترامپ دونالد است بهتر«: افزود خارجه امور

 آگاه منابع از نقل به »ژورنال استریت وال« گفتنی است، روزنامه ».نشود کشیده متحده

 هاي شرکت بازداشتن و ایران به فشار تشدید براي تالش در ترامپ دولت داده است، گزارش

 صورت در. کند الماع تروریستی گروه یک را سپاه دارد قصد ایران، با تجارت از خارجی

 در را نظامی رسمی نهاد یک آمریکا که بود خواهد بار اولین این گزارش، این صحت

  .دهد می قرار تروریستی هاي گروه فهرست

  است حوصله بی و کرخت دولت

 دولت«: نوشت »ملت و دولت میان هایی چالش« عنوان با گزارشی در »شرق« روزنامه

 نوعی و است تفاوت بی اقتصادي و سیاسی رویدادهاي به نسبت گذرد، می که روزهایی در

 حل براي اجرایی و راهبردي خاص، هاي سیاست شده؛ دامنگیرش حوصلگی بی و کرختی

 و ندارد وجود داخلی سیاست و توسعه کالن، اقتصاد هاي حوزه در فزاینده و عینی مشکالت

 بسیار دولتی مسئوالن گویا و شود نمی مشاهده هایی سیاست چنین تدوین براي نیز همتی

 بر عالوه فضایی چنین. اند نشسته دولت چهارساله دوره شدن تمام انتظار در موعد از زودتر

 کرده ایجاد دولت و مردم میان شکافی شده، مشکالت تشدید حتی و نشدن حل باعث آنکه

 ندارند دولت از سوي خود معضالت رفع به امیدي مردم از بخشی دیگر که نحوي به است؛

  ».کنند نمی تصور دولت از را خود و خود از را دولت و

  !اروپا ناتوانی به اذعان

 خروج از پس«: نوشت »باوند هرمیداس داوود« قلم به یادداشتی در »اعتماد« روزنامه

 ملل سازمان امنیت شوراي دائم عضو آنها دوتاي که اروپایی کشور سه برجام، از آمریکا

 براي مالی کانال یک ایجاد پس از نشدند موفق ها بیانیه و ها وعده همه وجود با هستند؛

 از آمریکا خروج گذشت با ماه به ماه و برآیند ایران با المللی بین تجاري معامالت استمرار

 اقدامی تنها نه که جایی تا بردند تر پایین و تر پایین را خود توانایی از انتظارات سطح برجام

 ایجاد در بلکه اند، نداده انجام ایران با تجاري کانال ایجاد یا رانای از نفت خرید استمرار براي

  ».دارد وجود اگرهایی و اما هم دارو و غذا جمله از بشردوستانه معامالت براي مالی کانال

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 که آمریکا نیومکزیکو ایالت دموکرات سناتور »یودال تام«◄ 

 بدون نظامی قداما ممنوعیت براي طرحی تدوین از قبل چندي

 این رسماً گذشته هفته آخر بود، داده خبر ایران علیه مجوز

. است کرده ارائه آمریکا سناي خارجی روابط کمیته به را طرح

 »ترامپ دونالد« طلبانه جنگ مواضع اینکه بیان با طرح این

 از هریک »محاسباتی خطاي« به تواند می آمریکا جمهور رئیس

 اقدام انجام براي مالی منابع از ادهاستف شود، منجر طرف دو

 طرح این الزامات بخش در .کند می ممنوع را ایران علیه نظامی

 علیه نظامی هاي عملیات براي نباید منابعی از هیچ«: آمده است

 ».شود استفاده بدون مجوز کنگره ایران

 در پیامی انتشار با سلیمانی قاسم حاج سرلشکر سردار◄ 

 به خواست حرم مدافع مشتاقان از ،خود اینستاگرام صفحه

 نیروي فرمانده پیام متن .بیایند خوزستان زدگان سیل کمک

 کمک به حرم از دفاع مشتاقان« :است این شرح به سپاه قدس

 اقتضا شان سن که جوانانی. بیایند خوزستان زدگان سیل

 نیز امروز و کنند درك را مقدس دفاع زمان جهاد کرد نمی

 پیدا حضور جبهه در حرم مدافع عنوان به دارند اصرار خیلی

 یک اخیر حادثه که چرا خوزستان؛ بیایند باید من نظر به کنند،

  ».نیست انسان کرامت از باالتر چیزي هیچ. است حرم از دفاع

 سوریه، در داخلی جنگ شروع زمان از: نوشت »تایمز آسیا«◄ 

 و است داشته دمشق با مستحکمی بسیار روابط همواره ایران

 ایران به سوریه جمهور رئیس اسد، بشار سفر از پس روابط این

 اند کرده توافق طرف دو سفر این در. است شده نیز تر گرم بسیار

 نیز مشترك بانک یک و کرده ایجاد مشترك بازرگانی اتاق یک

 رو روبه آمریکا هاي تحریم مشکل با که تهران. کنند تأسیس

 تواند شرایط می مدیترانه دریاي به درازمدت با دسترسی شده

  .خود تغییر دهد نفع را به ها تحریم بازي

 وزارت غیرعامل پدافند و بحران مدیریت دفتر کل مدیر◄ 

 که مدیریت وضعیت همین ادامه با شود می برآورد: گفت نیرو

 بتوانیم شود، می مانیتورینگ ها خروجی و ها ورودي ساعته 24

 کند، وارد خوزستان هب جدي آسیب است ممکن که بحرانی از

 کرخه، دز، هاي سد تمامی از حاضر، حال در. کنیم جلوگیري

 عمده اما داریم، رهاسازي کارون رود هاي سد دیگر و گتوند

  .است دز و کرخه روي حساسیت

  

  ترنم زندگی   

 تحقیقات. برد می باال را آنها هیجانی هوش کودکان نوازش*

 دارند، باالیی هیجانی هوش که کسانی است داده نشان

 دارند، یباالی هوشی ضریب تنها که کسانی به نسبت

  *آورند می دست به را بیشتري هاي موفقیت

براي مطالعه بیشتر درباره سبک زندگی به پایگاه *

www.shamim.ir  یا نشانیshamimeashena@   

 *رسان ایتا و سروش مراجعه کنید در پیام

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

 


