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 اقدام کاغذي               روز حرف ▼

کاخ سفید به حماقت بزرگی  روز پاسدار، در آستانه

آوردن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی جزء  دست زد؛

با آمریکا اگرچه دشمنی  .تروریستی هاي به اصطالح گروه

این  نیست؛ ولی موضوع جدیدي جمهوري اسالمی ایران

درباره  .خواهد داشت ي زیاديها هزینه براي آمریکا اقدام

توان به دو نکته اشاره کرد؛ نخست  این اقدام آمریکا می

سپاه  با حضور قدرتمندانهجمهوري اسالمی ایران  اینکه

این  ها را در منطقه غرب آسیا شکست، ییهیمنه آمریکا

با  یعنی نیروي قدس ،د انقالبی البته تنها بخشی از آننها

در کشورهاي عراق و شکست گروه تروریستی داعش 

عیار آمریکا بود، توانست  سوریه که مورد حمایت تمام

بنابراین . هاي شیطان بزرگ را نقش بر آب کند توطئه

خورده  ها که در صحنه عمل کامالً از سپاه زخم آمریکایی

دوم . اي جز رو آوردن به اقدام کاغذي نداشتند بودند، چاره

دولتمردان کشورمان  پس از خروج آمریکا از برجام، ،اینکه

ه سیاست به مترامپ در ادا لذا ،نکردند مقابله به مثل

 هزینه بودن اقداماتش اصطالح فشار حداکثري با تصور کم

بیانگر این  این اقدام رسد، به نظر می .زد دست به این کار

. باشد که آنها از کشورمان شناخت دقیقی ندارند نیز نکته

ها در داخل کشور با  واکنش مردم، نهادها و سازمان

جایگاه سپاه در کشور  از  هاي سیاسی متفاوت، نشان ایشگر

از . که این موضوع براي کاخ سفید ناشناخته است دارد

و  »سیسادا«سوي دیگر، با در نظر گرفتن تصویب قوانین 

از سوي آمریکا علیه  2017و  2010هاي  در سال »کاتسا«

شکر قاسم از جمله سرل ،ارکان و اعضاي مهم سپاه

هاي تروریستی  سلیمانی، اضافه شدن سپاه به فهرست گروه

مدنظر آمریکا موضوع جدیدي نیست؛ البته این اقدام 

آخرین تیر ترامپ علیه سپاه بود که پیامدهاي سنگینی 

ـ اقدام صریح 1براي خود آنها خواهد داشت؛ از جمله اینکه 

بار امنیت ملی در مقابله به مثل،  عالی و سریع شوراي

دیگر هیمنه و ابهت آمریکا را خواهد شکست و از این پس 

هاي آمریکا را در  کشورهاي دیگر جرئت مقابله با توطئه

 مجوز اینـ اقدام آمریکا 2 .کشور خودشان خواهند داشت

پایگاه  175را که در  داد که نیروهاي آمریکاییبه سپاه  را

عنوان  به دارد،هاي سپاه قرار  در تیررس موشک ییآمریکا

ها باید  بنابراین آمریکایی. نیروهاي تروریستی قلمداد کند

  . ک بیشتر براي نیروهاي خود در منطقه باشندفکر پوش به

عیار خود در  در پایان باید گفت، آمریکا با دشمنی تمام

قبال سپاه نشان داد، این نهاد انقالبی در مسیر درست و در 

  .کند هاي انقالب اسالمی حرکت می جهت آرمان

 

 اشتباه محاسباتی                                گزارش روز ▼

هاي  ها از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام و افزایش تحریم هنوز و پس از گذشت ماه

هاي  ها با وجود ادعاهاي فراوان و دادن وعده ظالمانه کاخ سفید و در حالی که اروپایی

ع حقوق ایران و تالش براي زنده نگه داشتن توافق پرطمطراق براي جلوگیري از تضیی

فایده  اي از ایجاد یک کانال مالی نیز خودداري کردند و آغاز به کار یک کانال ناقص و بی هسته

مشروط کردند، ... و  CFTپذیرشرا که محدود به دارو و غذا است، به موارد متعددي مانند 

ها دارند و همچنان از  امید به دست اروپاییها در داخل چشم  ها و گروه هنوز بعضی جریان

گویند؛ این در حالی  ها براي حل مشکالت اقتصادي سخن می ضرورت نزدیک شدن به اروپایی

ترین اقدام  هاي خود پایبند نبودند، بلکه در تازه ها نه تنها به وعده است که از یک سو اروپایی

هاي  اي اعالم کردند تحریم ا انتشار بیانیهاساس حقوق بشري ب هاي بی ضد ایرانی خود به بهانه

کنند که  تمدید می 2020وریل آ 13اعمال شده علیه برخی شهروندان و مسئوالن ایرانی را تا 

فرد و یک نهاد و ممنوعیت صادرات  82هاي  ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی« شامل

وه ابزاري که براي زیر نظر عال  تواند براي سرکوب در داخل و به تجهیزاتی به ایران که می

دهد، بخش قابل  از سوي دیگر واقعیت امر نشان می .است »شود گرفتن ارتباطات استفاده

هاي  توجه مشکل اقتصادي در داخل ربطی به بیرون مرزها ندارد؛ چنانکه مرکز پژوهش

ولید و وکار اقدام کرده که نظرات فعاالن ت مجلس به برگزاري سه نشست با فعاالن عمده کسب

دهد، بسیاري از مشکالت فعلی حاکم بر بازارها ناشی از  تجارت در این سه نشست نشان می

تواند بخش مهمی از  هایی است که در صورت مدیریت می تدبیري نوعی خودتحریمی و بی

هاي بزرگ تولیدي کشور  نمایندگان تشکل. هاي خارجی را خنثی کند صدمات ناشی از تحریم

هاي گذشته توانسته بودند،  طور که در سال ها را همان توانند مشکل تحریم میاند  اعالم کرده

ها و اداره  هاي نادرست تجاري، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم مدیریت کنند؛ اما سیاست

  .ها را در عمل بسیار مشکل کرده است بنگاه

 !شاهزادگان به دنبال تأمین امنیت غاصبان              ویژه اخبار ▼

وزیر  وزیر خارجه عمان که کشورش میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست» علوي بن یوسف«

سازي روابط با این  بود، به صراحت بر مسئله عادي 2018رژیم صهیونیستی در اکتبر سال 

هاي خود را براي  هاي عربی بیشتر منابع مالی و برنامه کشور«رژیم تأیید کرد و با بیان اینکه 

مشکل «: ، اظهار داشت»اند الح و تجهیزات نظامی و ساختن ارتش هدر دادهدستیابی به س

وي در پاسخ به پرسشی . »اصلی منطقه، بحران فلسطین و اسرائیل است که حل نشده است

به نظر «: سازي روابط با رژیم صهیونیستی فرا رسیده است، گفت درباره اینکه آیا زمان عادي

ایم و اسرائیل نیاز دارد در صلح و امنیت با جهان  بور کردهسازي روابط ع من، از مرحله عادي

گفته بود، رژیم صهیونیستی » داووس«وي همچنین در نشست اقتصادي » .عرب زندگی کند

هاي عربی باید براي رفع احساس نگرانی  کند و کشور در منطقه خاورمیانه احساس ناامنی می

  .این رژیم تالش کنند
  

با وجود اینکه از نقش دولت در » شرق«طلب  وگو با روزنامه اصالح سعید حجاریان در گفت◄ 

خسارات سیل سخن گفته، به طور غیر مستقیم نیروهاي نظامی را که هم اکنون در حال 

مسئولیت مدیریت «: زده هستند، مورد هجمه قرار داده و گفته است کمک به مردم سیل

دمی و نظامی باید تابع این مدیریت باشند مر بحران برعهده دولت است و سایر نیروها، اعم از

این در حالی است که نیروهاي مسلح با هماهنگی کامل با ستاد » .روي را تعلیق کنند و تک

  .رسانی هستند بحران و البته با سرعت و روحیه جهادي در حال کمک

 



   

  اخبار ▼

  !ها تمسخر اقدام ترامپ از سوي معمار تحریم

هاي ضد  وزارت خارجه آمریکا که او را یکی از معماران تحریم ریچارد نفیو، مقام سابق

شناسند، در چند توئیت اقدام واشنگتن براي قرار دادن سپاه در فهرست  ایرانی می

اهمیت جلوه داده و آن را از سر ناتوانی واشنگتن  هاي به اصطالح تروریستی را کم سازمان

توانند آن را جشن بگیرند،  ن این اقدام میطرفدارا! بسیار خوب«: توصیف کرده و نوشته است

نخواهد داشت و در مقابل ] علیه ایران[ولی این تأثیر معناداري بر اضافه شدن فشارها 

اي نه چندان   مسئله اصلی در اینجا انگیزه. دهد مخاطرات را به طرز قابل توجهی افزایش می

مسموم کردن رابطه به نحوي که مذاکره با جمهوري اسالمی ایران در آینده : پنهان است

آمیز در پاسخ به توئیت روزنامه  نفیو سپس با لحنی طنزآلود و کنایه» .غیرممکن باشد

اوه، خدا را بابت این «: درباره اقدام دولت ترامپ علیه سپاه نوشته است» ژورنال  استریت وال«

توانیم سراغ کسانی  بسیار خوب، حاال می... تواند به سوریه سفر کند حاال دیگر سپاه نمی! شکر

  ».کنند و با آن همکاري تجاري دارند برویم که از سپاه حمایت می

 ها در غرب آسیا آرامش نخواهند داشت آمریکایی

با اشاره به تروریست خواندن سپاه از سوي آمریکا » ژورنال استریت وال«روزنامه آمریکایی 

جمهور عاقل در جهان شناخته  درست است که دونالد ترامپ عموماً یک رئیس: نوشت

پیدا . رود ترین اقدامات دولت او به شمار می شود، اما این اقدام به حتم یکی از احمقانه نمی

اي از سودمند بودن این اقدام براي منافع آمریکا دشوار است و با این تصمیم  کردن نشانه

رب آسیا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت؛ چرا که ایران بالفاصله نیروهاي آمریکایی در غ

جمهور  نیروهاي آمریکا در منطقه را تروریست اعالم کرده و متعاقب آن بشار اسد رئیس

دار ایران در عراق  نظامی طرف شمار شبه هاي بی اهللا و گروه سوریه، حسن نصراهللا رهبر حزب

ان چنین خواهند کرد که در این صورت ممکن است نیز احتماالً در همبستگی با ایر

ده با اي که ایران در سراسر خاورمیانه پخش کر بار میان نیروهاي نیابتی هاي خشونت درگیري

  .نیروهاي آمریکایی رخ بدهد

  !نباید آمریکا را عصبانی کنیم

ارد، اي که اکنون در آمریکا اقامت د کننده هسته حسین موسویان، عضو سابق تیم مذاکره

تعداد کشورهایی که با ایران مشکل اساسی دارند، «: گفت» همشهري«در مصاحبه با روزنامه 

آمریکا، اروپاي غربی، اروپاي شرقی، استرالیا، کانادا، کشورهاي عربی متعدد همه . کم نیستند

ترین اولویت  مهم«: وي در ادامه گفت» .به نحوي در روابط با ایران مشکالت جدي دارند

این » .باید مهار روند افزایشی خطرناك تنش با آمریکا باشد 98خارجی ایران در سال  سیاست

نشینی و استیصال  دهد، عقب اظهارات در حالی است که تجربه تاریخی ملت ایران نشان می

ـ به سرکردگی آمریکاـ طرف مقابل را به گستاخی و فشار بیشتر تشویق  در مقابل نظام سلطه

ر مقابل، ایستادگی و مقاومت و مواجهه از موضع قدرت و اقتدار، نظام د. کند و ترغیب می

کند؛ اما متأسفانه یک جریان خاص در داخل، پیشرفت کشور  نشینی وادار می سلطه را به عقب

  . بیند را در گرو رابطه با آمریکا می

  بیشترین خسارت سیل به گندم چهار استان

بر : ات کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي گفتمدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطر

فروردین ماه در  17هاي اخیر تا  ها و سیالب هاي رسیده به علت بارندگی اساس آخرین گزارش

. استان خسارت وارد شده است 16میلیارد تومان به بخش کشاورزي در  166هزار و  6مجموع 

درصد بخش باغبانی،  2/12درصد بخش زراعی،  3/46سیل اخیر به : سیدمحمد موسوي افزود

درصد بخش آب و خاك، امور زیربنایی و تأسیسات  5/22درصد بخش دام، طیور و آبزیان و  19

گفتنی است، بیشترین خسارت به تولید گندم . هاي انتقال آب خسارت وارد کرده است و شبکه

خوزستان، بوده و طبق سالنامه آماري منتشر شده از سوي وزارت جهاد کشاورزي چهار استان 

  .اند هاي گذشته داشته درصد تولید گندم را در سال 30گلستان، لرستان و مازندران حدود 

  

  

 

  کوتاه اخبار ▼

حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان با اشاره به اینکه   ◄

هاي ناشی از سیل اخیر راهکارهاي متعددي  براي جبران خسارت

ست که دولت قصد ها حاکی از آن ا شنیده: قابل ارائه است، گفت

ها و با توجه به همراهی فضاي  دارد براي جبران این خسارت

باید تأکید . عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند

ه و نباید اولین و ترین کار بود حل ساده کرد، استفاده از این راه

 .حل در دستورکار دولتمردان قرار گیرد ترین راه ساده

در این وانفساي : امی توئیتري نوشتمهدي چمران در پی  ◄

ها به بهانه تروریسم  ها و روستاها، بعضی سیل و ویرانی شهر

اند  روي آورده FATFنامیدن سپاه از سوي آمریکا، به تصویب 

تصویب شده با آنکه جزئیات آن رو  86و گفته شده در سال 

آدمی اند و اگر  نشده است، اگر هم شده باشد اشتباه کرده

  کرد، باید باز هم اشتباه کند؟ این چه منطقی است؟اشتباه 

کیا، نماینده مردم سنقر و  االسالم سیدجواد حسینی حجت  ◄

کلیایی در تذکري شفاهی در جلسه علنی مجلس شوراي 

ها، تأکید  هاي دولت در نظارت بر قیمت اسالمی با اشاره به ضعف

ولت با تدبیري دولت در مهار گرانی شائبه همراهی د بی«: کرد

. عرضگی بس است بی. کند مافیاي قدرت و ثروت را تقویت می

  ».به داد ملت برسید که کمر آنها زیر بار گرانی خم شده است

دادن سپاه  وزارت خارجه بحرین از اقدام آمریکا در قرار  ◄

گفتنی است، . هاي تروریستی استقبال کرد در فهرست گروه

ین اقدام آمریکا حمایت بحرین اولین کشور عربی است که از ا

وزیر رژیم  نخست» بنیامین نتانیاهو«پیش از این . کند می

صهیونیستی نیز طی پیامی خرسندي خود از این اقدام آمریکا 

  .را ابراز داشت

از نمایندگان مجلس براي حمایت از سپاه   رئیس و جمعی  ◄

 .پیش از برگزاري جلسه علنی پارلمان لباس پاسداري بر تن کردند

همچنین پس از قرائت دستور جلسه علنی امروز سرود جمهوري 

اسالمی در ابتداي جلسه پخش  شد و پس از آن نمایندگان شعار 

  .سر دادند» مرگ بر اسرائیل«و » بر آمریکا  مرگ«

علی حیدر نور، مدیرکل دفتر تلفیق بودجه سازمان برنامه   ◄

را  97ي سال هاي جار و بودجه کشور با تأکید بر اینکه هزینه

درصد بودجه سال  98بیش از : ایم، گفت به طور کامل داده

هاي خزانه  محقق شده و این موضوع را عملکرد و پرداخت 97

  .دهد نشان می

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 صداي انقالب

 یک ملت انقالبی، این صداي یک ملت است

 .پاسخ سؤاالت و شبهات خود را در صداي انقالب بشنوید

در سروش، ایتا، هورسا، گپ، بیسفون، تلگرام و اینستاگرام 

 .صداي انقالب را بشنوید

@sedayeenghelab_ir  


