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  !خال و خط خوش مار        روز    حرف ▼ 

در روزهاي اخیر، پس از شدت یافتن تهدیدها و 

جمهور آمریکا به  هاي آمریکا علیه ملت ایران، رئیس تحریم

بیان ! شرط با ایران سخن گفت ناگاه از مذاکره بدون پیش

این جمالت براي کسانی که اهل سیاست هستند، تعجب 

هاي سیاسی  از افراد خام و طیفبرانگیز نبود؛ اما برخی 

سازي  زده با استقبال از این پیشنهاد در حال ادبیات غرب

سؤالی که اکنون در اذهان عمومی . براي مذاکره هستند

این است که در این شرایط که ترامپ چندین  ،نقش بسته

چماق را با هم برداشته است، چرا پیشنهاد هویج را مطرح 

رسش باید به فواید مذاکره براي کند؟ در پاسخ به این پ می

  آمریکا اشاره کرد؛

ـ جنگ شناختی و ادراکی آمریکا علیه ایران هدف مهم  1

آمریکا در این اندیشه . تهدید، تحریم و حتی مذاکره است

سازي نقش  است که با یک بسته تحمیلی به فرآیند شرطی

خود در امور سیاسی ایران رسمیت ببخشد، این کشور پس 

از برجام میزان اندك محبوبیت و مقبولیت خود را از خروج 

هاي لیبرالیستی بودند، از دست  نزد کسانی که مدافع ارزش

اندازي چرخه مجدد  کوشد با راه داده است، بر اساس این می

مذاکره هم جریان وارفته طرفدار آمریکا را احیا کرده و هم 

ور به هاي آمریکا براي براندازي کش مردم را نسبت به توطئه

  .حس کند صورت تدریجی بی

ـ جنگ معیشتی آمریکا علیه ملت ایران یک تهاجم  2

انکارناپذیر است و روند این حرکت بدبینی ملت ایران را 

نسبت به آمریکا به دنبال دارد که البته آمریکا هم از این امور 

اطالع دارد؛ اما با رفتار شیطانی خود همه مشکالت را به 

هاي  دهد تا از درون کشور مهره ع مینظام اسالمی ارجا

در . وابسته را براي مذاکره و رفع مشکالت حرکت دهد

هاي شکست  روزهاي گذشته، این حرکت از برخی گروه

خورده شروع شده است تا به بهانه دفاع از مردم موضوع 

  .مذاکره را در تابستان داغ کنند

ـ در حالی که پس از تهدیدهاي ترامپ شاهد افزایش 3

حدت ملی در دفاع از امنیت کشورمان هستیم، موضوع و

وارد   تواند به انسجام ملی ما ضربه مذاکره مانند گذشته می

کند و براي مقابله با مار خوش خط و خال مذاکره باید 

اهداف آمریکا در این موضوع تبیین شود که مذاکره شرایط 

بر تواند در آینده فشارهاي بیشتري  کند و می می تر سخترا 

نظام وارد کند؛ براي نمونه اگر در جریان مذاکرات قبلی توان 

اي خود را از دست نداده بودیم، در حال حاضر فشارها  هسته

توانستیم فشارهاي بیشتري بر آمریکا وارد  کمتر بود و ما می

  .کنیم

 

  
  
  

  

  

  
  

  اثبات مجدد                                    روز گزارش ▼

به  آمریکا سفیر »گرنل ریچارد« فشارهاي داده، گزارش »ژورنال ستریتا وال« روزنامه

 تجاري اموال جمهوري اسالمی ایران از طریق بانک از یورو میلیون 300 آلمان مانع انتقال

مسئوالن بانک . شده است) Europäisch-Iranische Handelsbank( ـ ایرانی اروپایی

 از نگرانی« پوشش با آلمان، مالی قوانین به متممی افزودن مرکزي آلمان قصد دارند با

نکته مهم اینجاست که این اتفاق در  .کنند جلوگیري ایران به پول انتقال از ،»شویی پول

 مقامات اما آید؛ می شمار به مستقل نهادي ظاهر به دهد که این نهاد در آلمان حالی رخ می

 تصمیم در اساسی نقشی آلمان دولت تمقاما با البی اند با توانسته گرنل جمله از آمریکایی

این اتفاق نمونه واضح دیگري  .باشند داشته ایران به پول انتقال از ممانعت براي نهاد این

توان کشور را معطل تصمیمات کشورهاي خارجی و مسائل خارج از مرزها نگه  است که نمی

شان با کلمات  همه بازيها و  ها هم با وجود همه لفاظی دهد اروپایی چرا که نشان می! داشت

اي و  و ادعایی از این دست که همه توان خود را براي نگه داشتن توافق جامع هسته

سازي  ترین حالت توانایی عملیاتی بینانه در خوش به کار بگیرند،هاي ایران  بازنگشتن تحریم

موضوع بار  این! کنند هاي خود را ندارند و کامالً متأثر از تصمیمات کاخ سفید عمل می گفته

دیگر دقیق بودن تذکرات رهبر معظم انقالب درباره اروپا و تعامل با این کشورها پس از 

 را اروپا با دعوا بناي ما«: خروج آمریکا از برجام را به اثبات رساند که در این باره فرمودند

 همراهی کاآمری با مواقع، ترین حساس در که اند داده نشان اروپایی کشور سه این اما نداریم،

.. .باشند ایستاده آمریکا مقابل در کلمه واقعی معنی  به که ایم ندیده تاکنون .کنند می

 کارهاي باید بلکه ماند، اروپایی  بسته معطل نباید اما نشود؛ قطع ها اروپایی با مذاکرات

 مسائل خصوص به  کشور مسائل حل زدن گره .کرد دنبال را کشور داخل در الزم فراوان

 ».است بزرگ خطاي یک کشور، از خارج و برجام به ادياقتص

  !آرشیوي تصاویر ضد انقالب به آوردن روي       اخبار ویژه       ▼

 در تجمعات برخی با همزمان را خود هاي فعالیت از جدیدي دور ضد انقالب هاي رسانه

 آرامش زدن برهم و ایران در آشوب به کردن کمک براي آنها. زدند کلید کشور شهرهاي

 تصاویر از استفاده دروغ، نمایی، بزرگ نمایی، سیاه .زنند می دست هر کاري به جامعه

 قرار خود کار دستور در آنها که هستند ابزارهایی جعلی هاي فیلم و قدیمی یا فتوشاپی

 انتشار با ضد انقالب هاي رسانه شبه برخی و آمدنیوز موارد، این آخرین در. دهند می

شدند، که در آن تصویر افراد لباس گرم و  ساري در گسترده معاتتج مدعی تصویري

 کاپشن ساري در کسی در اوج گرماي تابستان اینکه از غافل .کاپشن بر تن داشتند

 استان در لنگه بندر سوزي آتش از کوتاهی فیلم انتشار با آمدنیوز نیز این از پیش! پوشد نمی

 در را حججی شهید بنزین پمپ قتصاديا وضعیت به معترضان شده بود مدعی هرمزگان

  !اند کشیده آتش به اصفهان

  سازي تیراندازي ناشناس براي کشته

 یک کرج، شهر هاي خیابان برخی در آفرینی نیروهاي ضد انقالب اغتشاش جریان در

 از ضارب دهد می نشان ها بررسی. است شده کشته ناشناس افراد گلوله ضرب به شهروند

 در و این از پیش. است کرده شلیک به اقدام غیر سازمانی سالحی اب و 206 خودرو داخل

 به همت داشتند، گروهکی هاي وابستگی که مسلح فرد چندین نیز دي ماه اغتشاشات

 خبرنگاران، بیشتر میدانی مشاهدات طبق. بودند شده بازداشت هاي امنیتی دستگاه

ی است، دو شب پیش تعدادي از گفتن .اند شده انتخاب زنان از بار این اغتشاش لیدرهاي

 علمیه حوزه نماي آجر، و سنگ با اشتهارد شهرستان علمیه حوزه بهآشوبگران با حمله 

 این کار، انجام حین در و شکستند را نمازخانه هاي شیشه و دادند قرار هدف را ماهدشت

  .دادند  سر هنجارشکنانه شعارهاي

 



 
  اخبار ▼

  !مذاکره ایران و آمریکاادعاي یک روزنامه کویتی درباره 

 آمریکا با که بوده پذیرفته شرط هفت به کرد، ایران ادعا »الجریده« کویتی روزنامه

 ترامپ، دونالد که باشند سخت آنقدر شد می بینی پیش که شرطی هفت. کند مذاکره

 عبارت شروط این الجریده نوشته به. نپذیرد را آنها آمریکا متحده ایاالت جمهوري رئیس

 تهدیدات تعهداتش، توقف تمامی اجراي و اي هسته توافق به واشنگتن از بازگشت :دبودن

 نظام، پایان براندازي براي آمریکا تالش عدم جهت در تضمین ایران، ارائه علیه آمریکا نظامی

 جدید هاي تحریم به دادن عربی، پایان هاي کشور با ایران میان افکنی اختالف به دادن

 تهران به نها آ تا اروپایی هاي شرکت به فشار اقتصادي و توقف هاي رفشا اقتصادي، توقف

 آمادگی اعالم از گوناگون هاي کشور در مسئوالن و ناظران الجریده روزنامه گفته به. بازگردند

  .شدند شوکه شرطی پیش گونه هیچ بدون ایران جمهور رئیس با دیدار براي ترامپ دونالد

  نشده است شمالی متوقف   کره اي هسته و   موشکی برنامه 

 شش بررسی و تحقیق که نتیجه ملل سازمان محرمانه اي صفحه 149 بر  اساس گزارش

 کره دارند، نظارت ملل سازمان هاي تحریم اجراي بر است که مستقلی کارشناسان ماهه

 نقض به همچنان و نکرده متوقف را خود موشکی و اي هسته هاي برنامه شمالی

 کشتی به کشتی طریق از نفتی هاي فرآورده غیر قانونی انتقال و امنیت ورايش هاي قطعنامه

 کره. است داده ادامه میالدي 2018 سال در سنگ زغال هاي محموله انتقال طور همین و

 طی و کرده نقض را منسوجات فروش ممنوعیت به مربوط هاي تحریم همچنین شمالی

 هند، غنا، چین، به کاال دالر میلیون 100 از بیش میالدي 2018 مارس تا 2017 اکتبر

  .است کرده صادر اروگوئه و ترکیه تایلند، سریالنکا، مکزیک،

  !توانند جا خالی بدهند طلبان نمی اصالح

 اشاره با »سازندگی« روزنامه در یادداشتی طی طلب اصالح سیاسی فعال زیباکالم، صادق

 روحانی که حالی در« :است گفته روحانی دولت از طلبان اصالح کمال و تمام حمایت به

. کنند خالی جا توانند نمی طلبان اصالح کند، برآورده را انتظارات از خیلی نتوانسته

 و دارند اجتماعی و اخالقی تعهد خود اجتماعی بدنه و دهندگان رأي به نسبت طلبان اصالح

 دولت جمهور رئیس اینکه بیان با وي» .آنهاست عهده بر روحانی عملکرد مسئولیت تمام

 خاطرنشان است، طلبان اصالح مدیون را خود رأي میلیون 24 از اي عمده بخش دوازدهم

 به توانیم نمی اآلن دهید؛ رأي روحانی به بیایید گفتیم مردم به که بودیم ما« :است کرده

   ».نیست مربوط ما به که بگوییم آنها

  علیه ایران خبرپراکنی دو میلیون کلمه روزي

 در: گفت انقالب هاي شنبه نشست شانزدهمین پیشکسوت در نگار روزنامه ه،نوباو بیژن

 داشت »برتر زندگی« نام به رادیویی کمونیسم با مقابله براي غرب استکباري جریان گذشته

 بیش اسالمی انقالب از پس اما بود، کافی آنها اهداف پیشبرد براي رادیو یک همین تنها و

 وي .کنند می تبلیغ اسالمی جمهوري علیه فارسی زبان به هاتن تلویزیون و رادیو 100  از

 پرس فرانس رویترز، خبرگزاري سه گذشته، سال 20 طول در من تحقیقات اساس بر: افزود

 که کنند می خبرپراکنی اسالمی جمهوري علیه کلمه میلیون دو پرس روزي آسوشیتد و

  .است بوده ایران مردم هاي نگرش تغییر و زندگی سبک در تغییر جهت در بیشتر آن

  ندارند شعور و شرف آمریکا با مجدد مذاکره طالبان

 عمل برجام در خود تعهدات صددرصد به ایران: گفت فرهنگی انقالب عالی شوراي عضو

 از اي عده با وجود این، .نکرد عمل هم خود تعهدات درصد 10 به مقابل طرف اما است؛ کرده

 داشته سیاسی شعور کسی اگر. کنیم مذاکره دوباره یمبرو گویند می ندارند شرف که داخل

 موشک گویند می ها غربی: افزود پورازغدي حسن رحیم .بزند حرف مذاکره از نباید باشد،

 هم را اسالم جهان کل و کنی دفاع خود از نتوانی کردیم حمله ما که زمانی تا باش نداشته

 آمریکا باید خواهید، می خوردن آب اگر گویند می که رساندند جایی به را کار دیگر و بفروش

  .هستند شعور فاقد یا خائن نباشند، شرف فاقد اگر اینها .ایران بیاید

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 دلیل به را آمریکا از نفت واردات چین یونیپک شرکت◄ 

 تعلیق حال به پکن، و واشنگتن میان تجاري جنگ تشدید

 د، میانگینده می نشان تجاري اطالعات. است درآورده

 هزار 334 امسال، ماه هشت در آمریکا از چین نفت واردات

 ماه در رقم این شود می بینی پیش. بود خواهد روز در بشکه

. یابد کاهش روز در بشکه هزار 197 حدود به امسال سپتامبر

 نفت واردات براي چین دولت سوي از شده وضع هاي تعرفه

 شرکت جمله از چینی، نفتی هاي شرکت دیگر آمریکا، از

  .است داشته باز آمریکا نفت خرید از را پتروچاینا

شمالی با بیان اینکه  کره خارجه وزیر یونگ هو، ري◄ 

 علیه ها تحریم تا برد می باال را خود صداي« متحده ایاالت

 شمالی کره که حالی در: ، گفت»کند حفظ را شمالی کره

 جمله از ،»است کرده آغاز را خود نیکخواهانه اقدامات«

 و موشک پرتاب آزمایش و اي هسته آزمایش موقت توقف«

 قدیم« به متحده ایاالت ،»اي هسته آزمایش هاي زمین تخلیه

  .است بازگشته ،»است رهبرش قصد از دور آنچه به و

 زمینی نیروي فرمانده حیدري، کیومرث سرتیپ امیر◄ 

 هشدار دادند، روحانی آقاي که هشداري: گفت ارتش

 این هاست سال ما مسلح نیروهاي و ملت یست؛ن جدیدي

 را حرف همین گذشته مثل هم امروز. زنند می را حرف

 براي یا باشد باز همه براي باید یا هرمز تنگه که زنیم می

  .بندیم می را تنگه این کنیم، اراده که زمان کس و هر هیچ

 خود گزارش ترین تازه در هند صنعت و بازرگانی وزارت◄ 

 مالی سال در کشور این طالي است، واردات هکرد اعالم

 به و شده رو روبه درصدي 43/22رشد  با میالدي 2018

 واردات گزارش، این اساس بر. است رسیده تن 955 از بیش

 رسیده تن 780 به 2016ـ  2017مالی  سال طی هند طالي

  .بود

 خارجی گذاري سرمایه انجمن رئیس سلیمی، حسین◄ 

 ایران اقتصاد مشکالت اینکه بر تأکید با ایران بازرگانی اتاق

 اینکه با وجود گذشته سال دو در: گفت است، ساختاري

 نقدینگی هدایت و تولید براي اما نبود؛ مطرح ها تحریم بحث

  .است نشده اقدامی هیچ تولید سمت به

 روزه 10 مهلت از مجلس در جیرفت مردم نماینده◄ 

 و تجارت براي وزیر صنعت، معدن شریعتمداري، به مجلس

 سامانه به عرف از خارج و غیر قانونی که کسانی فهرست انتشار

 خبر  اند، خریده قیمت گران و خارجی خودروهاي و کرده ورود

  .داد

 در خود سخنرانی در ترکیه خارجه وزیر اوغلو، چاوش◄ 

 کشور این علیه واشنگتن اخیر تحریم درباره آالنیا شهر

 شد نخواهند تسلیم ترکیه مردم :کرد تأکید آمریکا به خطاب

 .شد خواهید تحریم کنید، تحریم اگر و

  .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

 


