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 اي که همه سپاهی بودند جمعه   روز    حرف ▼

پس از اقامه  سراسر کشورایران اسالمی دیروز در مردم 

پیمایی ضمن محکومیت اقدام  نماز جمعه با شرکت در راه

آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 

از روز  .خشم و نفرت خود را از این اقدام ابراز کردند

ـ که آمریکا سپاه را در فهرست  هفته گذشته دوشنبه

هاي تروریستی قرار دادـ تا پایان هفته را باید روزهاي  گروه

شاید . همبستگی ملی حول موضوع حمایت از سپاه دانست

به  ها یک از تحریمهاي گذشته هیچ  بتوان ادعا کرد، در سال

اندازه خصومت آمریکا علیه سپاه پاسداران نتوانسته است در 

تقریباً همه نهادها و . جامعه انسجام و اتحاد تولید کند

هاي سیاسی،  هاي سیاسی، احزاب و گروه شخصیت

هاي کشور در این زمینه به روشنی اظهار  مطبوعات و رسانه

جمهور آمریکا صف  موضع کردند و در برابر اقدام رئیس

گسترده چند روز اخیر  واحدي را برگزیدند و همین حمایت

هاي سیاسی در حمایت از سپاه  ها و گروه همه جریان

ترین دلیل شکست اقدام  پاسداران انقالب اسالمی مهم

در واقع، دولت آمریکا همچون چهار . هاست ذلیالنه آمریکایی

دهه گذشته با نادانی خود موجب اتحاد فراگیر ملت ایران با 

 ستهاي گوناگون شده است؛ پرسش اساسی در اینجا سلیقه

هاي فکر متعدد درون این کشور از  ها و اتاق کاییکه آیا آمری

بینی یا برآوردي را در نظر  پیامدها و نتایج این تصمیم، پیش

اند که قرار دادن نام سپاه در  اند یا خیر؟ آیا تأمل کرده داشته

هاي تروریستی سبب ایجاد انسجام در ایران  فهرست گروه

  شود یا منتهی به انشقاق و تفرقه؟  می

اي در  مت منطقهسپاه و شبکه مقاوت آن است که واقعی 

محیط منطقه را براي آمریکا ناامن  کشورهاي غرب آسیا که

هاي آمریکا در عراق و سوریه و حاشیه  ه بر پایگا ،کرده است

دو  طیسپاه  .فارس تا افغانستان اشراف دارد یججنوبی خل

هاي گوناگون سیاسی را که دربرگیرنده  دهه گذشته پروژه

هاي  ها و نظام سلطه بر منافع برخی کشور سلط آمریکاییت

اسالمی بود، ناکام گذاشته است؛ از این رو باید واکنش از 

ها به سپاه پاسداران را از این منظر  سر استیصال آمریکایی

سپاه  کهاست  دیگر ایناما نکته مهم  تحلیل و ارزیابی کرد؛

اي  ههاي گوناگون منطق تاکنون در موضوعات و مکان

ها را بر هم زده است، حال  هاي خطرناك آمریکایی طراحی

را نشانه رفته، سپاه  این نهادها خود  که توطئه آمریکایی

هاي قبلی از عهده این کار  پاسداران انقالب اسالمی با تجربه

که آمریکا را چگونه و دگرباره با شکست مواجه  آید بر می

  .کند

  

  

  

  

  

 !سازي براي حفظ قدرت بحران                     روز گزارش ▼

»از فعاالن » مرتضی مبلّغ«اي است که  دو کلیدواژه» انفجار مشکالت«و » وضعیت حاد

درباره وضعیت کشور به کار » آرمان امروز«طلب در مصاحبه خود با روزنامه  سیاسی اصالح

ر این تضادها از شرایط جامعه، قطبی و دچار تضاد شده و اگ«: برده و در ادامه افزوده است

شود و این احتمال  وفصل نشود، شرایط دشوارتر می وگو حل طریق تعامل سازنده و گفت

وجود دارد که جامعه از همه عبور کند و اگر چنین شود، معلوم نیست چه بر سر کشور 

ارائه چنین تصاویر سیاه، ناامیدانه و از هم گسیخته از جامعه ایران موضوعی است » .آید می

موضوعی که پیشتر از ! اند طلب آغاز کرده هاي سیاسی اصالح دتی است برخی از چهرهکه م

نیز شنیده بودیم؛ ... پور و زبان افرادي، مانند سعید حجاریان، علی ربیعی، حمیدرضا جالیی

در  جامعه ستودنی گونه است؟ پاسخ به وضوح منفی است، واکنش اما به واقع وضعیت این

هاي قومیتی،  هاي گوناگون با وجود تفاوت مردم در استان کمک و همراهیو   برابر سیل

زدنی، نتایج  مذهبی و جغرافیایی، واکنش مردم به تروریستی خواندن سپاه با وحدت مثال

کنار دهد مردم به درستی ریشه مشکالت اقتصادي را در  هاي معتبر که نشان می نظرسنجی

به خوبی نشان  ،کالن نظام دانند نه ساختار می ها  و ناکارآمدي ها ر ضعففشارهاي خارجی د

اي اعم از سیاسی، اجتماعی و  ها، جامعه ما در هیچ حوزه دهد با وجود این فضاسازي می

اما با این تفاسیر این سؤال مطرح ! ه یا رادیکالی نیستفضاي قطبی شد دچاراقتصادي 

کنند کشور را  طلبان تا این حد بر این مسئله تأکید دارند و تالش می حشود که چرا اصال می

پاسخ مشخص است؛ فرار از عملکرد دولت مورد حمایت ! در آستانه بحران نشان دهند؟

این جریان که همواره تداوم و حضور خود را به بحرانی نشان دادن شرایط گره ! طلبان اصالح

هاي  نیز به جاي پاسخگویی درباره عملکرد فهرستزده، به دنبال آن است که این بار 

انتخاباتی و دولت مورد حمایتش فضا را به سمت و سویی دیگر ببرد و شرایط را براي ادامه 

  .حضور خود در قدرت فراهم آورد

 اند خون خود را صرف حفظ ایران کرده پاسداران           اخبار ویژه   ▼

دولت اصالحات که در لندن به سر  رشاد اسالمیعطاءاهللا مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ا

اقدام خصمانه دولت آمریکا در تروریستی : سی فارسی گفت بی وگو با بی برد، در گفت می

اي از  هاي سیاسی و رسانه خواندن سپاه در روزهاي اخیر سبب حمایت گسترده شخصیت

یاالت متحده و مهاجرانی ضمن محکوم کردن تصمیم دولت ا. هاي سپاه شده است فعالیت

هاي عراق و  سپاه به دعوت دولت«: اي سپاه، اظهار داشت هاي فرامنطقه تمجید از فعالیت

هاي تروریستی  سوریه در این کشورها حضور یافت و با داعش، القاعده، النصره و سایر گروه

ود جمعیت پاسداران انقالب اسالمی، جوانی و خون خ«: وي در ادامه بیان داشت» .مبارزه کرد

هاي بعد  را صرف حفظ تمامیت ارضی ایران در هشت سال دفاع مقدس و وقایع سال

اگر نیروي بسیار موفق قدس در خارج از مرزهاي ایران «: مهاجرانی ادامه داد» .اند کرده

ها منطقه  کرد، اکنون داعش بر عراق، سوریه و لبنان مسلط شده بود و تروریست فعالیت نمی

  ».را بلعیده بودند
  

هاي  آزادي«نژاد در پروژه  که چندي است به عنوان همکار مسیح علی» یاسمن آریایی« ◄

کرد، روز گذشته  هایی از کشف حجاب خود در اماکن عمومی منتشر می فیلم» یواشکی

نژاد یک کلیپ از کشف حجاب  بر پایه این گزارش، چندي پیش مسیح علی. بازداشت شد

منتشر کرده   در متروي تهران،) روز جهانی زن(مارس 8آریایی و دوستانش به مناسبت روز 

  .بود

 



   

  اخبار ▼

 ها را به خطر انداخت تصمیمی که آمریکایی

در » دونالد ترامپ«در مطلبی اقدام دولت آمریکا به ریاست » فارین پالیسی«نشریه 

میم این تص«: تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی را بررسی کرد و نوشت

ها را در سراسر جهان تهدید  نه تنها در خدمت منافع واشنگتن نبوده، بلکه آمریکایی

تواند از طرق گوناگونی  در ابتداي این مطلب ضمن اشاره به اینکه دولت ایران می» .کند می

ها را علیه  اگر ایران همین لحظه تصمیم بگیرد تنش«: انتقام این اقدام را بگیرد، آمده است

فارین پالیسی با بیان اینکه . هاي متعددي دارد اي آمریکا افزایش دهد، گزینهه نظامی

الحق و سازمان بدر در عراق  اهللا، عصائب اهل اهللا لبنان در سوریه، کتائب حزب نیروهاي حزب

ها بگیرند،  صورت غیرمستقیم انتقام ایران را از آمریکایی  جاي سپاه و به وانند بهت می

تواند از عواقب دیپلماتیک اقدام  جداي از این حمالت نظامی، ایاالت متحده می«: نویسد می

اي که  مسئله. آسیب ببیند) سنتکام(ایران در تروریستی شناختن فرماندهی مرکزي آمریکا 

» .تواند به شکاف رو به گسترش تبدیل شود هم ساده بود، اکنون میپیشتر یک سوءتفا

افزایش روزافزون نفوذ جمهوري اسالمی ایران در عراق و سوریه و همچنین گسترش 

نیروهاي تحت حمایت آن در لبنان، بحرین و یمن به معناي آن است که دولت ترامپ در 

  .دردسر بزرگی خواهد افتاد

  خارج شود تواند از برجام ایران می

خبر داده است، مقامات اروپایی طی » کالچی مک«یک منبع آگاه به روزنامه آمریکایی 

اند در صورتی که دولت ایاالت متحده معافیت از  روزهاي اخیر به کاخ سفید هشدار داده

اي با جمهوري اسالمی ایران را تمدید نکند، ممکن است تهران  هاي همکاري هسته تحریم

ها در صورتی که اجرایی شود، محور اصلی توافق  این تحریم. اي خارج شود از توافق هسته

تهران به موجب این همکاري مجاز است برخی . دهد را هدف قرار می 2015سال 

یک مقام ارشد دولت . شده ادامه دهد هاي علناً اعالم اي خود را در سایت هاي هسته فعالیت

پا، فرانسه و انگلیس با نماینده کاخ سفید را آمریکا نشست میان نمایندگان اتحادیه ارو

اي  هاي هسته هاي آمریکا درباره همکاري آمیز توصیف کرده و هشدار داده است تحریم تنش

  .با جمهوري اسالمی ایران ممکن است از سر گرفته شود

  طرز تفکر رهبران آمریکا باید تغییر کند

ست مذاکرات اخیر با آمریکا خطر رهبر کره شمالی با بیان اینکه شک» کیم جونگ اون«

صبر ) 2019(تا پایان امسال «: هاي گذشته را افزایش داد، اعالم کرد بازگشت به تنش

کاري که آمریکا باید انجام دهد، این است . تصمیم خود را بگیرند) آمریکا(کنیم تا آنها  می

او با بیان اینکه » .ایدکه طرز تفکر فعلی خود را تغییر دهد و با رویکرد جدید به سراغ ما بی

: هاي شدیداً غیرقابل پذیرش به مذاکرات هانوي آمده بود، ادامه داد هیئت آمریکایی با طرح

با چنین . آنها آماده نبودند که واقعاً بنشینند و براي حل مشکالت رو در رو مذاکره کنند«

صدها و هزاران بار حتی اگر . اي مجاب کند طرز تفکري، آمریکا قادر نخواهد بود ما را ذره

  ».دست بیاورد  خواهد را به تواند چیزي که می نشست داشته باشیم، باز هم نمی

  فروشد ونزوئال ذخایر طالي خود را می

ونزوئال : بر اساس اخبار رسیده از منابع درون دولتی نقل کرده است» رویترز«خبرگزاري 

ان نقدینگی و جبران خسارات هشت تن طال را از بانک مرکزي خود به منظور افزایش میز

اي مبنی بر خروج  هاي تأیید نشده گزارش. هاي آمریکا خارج کرده است ناشی از تحریم

 نیز تن طال از گاوصندوق بانک مرکزي از سوي دولت ونزوئال در سال گذشته 30حدود 

وئال دولت واشنگتن اعالم کرده است هر شرکتی را که اقدام به خرید طال از ونز. وجود دارد

طبق گفته یکی از مقامات دولتی ونزوئال، میزان ذخایر کنونی طالي . کند کند، تحریم می

تن بوده و در صورتی که دولت با سرعت کنونی به این روند ادامه  100این کشور حدود 

  .رسد دهد، تا انتهاي سال جاري ذخایر طالي بانک مرکزي به کلی به اتمام می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

المللی پول در گزارشی اعالم کرده است،  بینصندوق  ◄

تریلیون دالر کاهش  62/6سهم دالر از ذخایر ارزي به 

ترین سطح در طول شش سال اخیر  یافته است که پایین

دالیل زیادي براي کاهش سهم دالر از ذخایر ارزي . است

تاکنون وجود دارد؛ از جمله اینکه  2013جهانی از سال 

ین و روسیه با امضاي قراردادهاي چ دو کشور سال گذشته

نفتی مبتنی بر ارزهاي غیردالري، جنگ ارزي با آمریکا را 

شدت بخشیدند و حتی کشورهاي اروپایی، نظیر آلمان نیز 

به فکر جایگزین کردن یورو با دالر در قراردادهاي خارجی 

  . افتادند

به دلیل تقاضاي مداوم از سوي چین و کره براي  ◄

ي ایران، صادرات نفت کشورمان به نزدیک هاي انرژ حامل

به گزارش اسپوتنیک، . ها رسیده است میزان پیش از تحریم

 12در ماه مارس صادرات نفت و میعانات گازي ایران 

درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از ماه نوامبر سال 

. شود ها تاکنون محسوب می گذشته و زمان اعمال تحریم

 08/1صادرات نفت ایران به  2018ر گفتنی است، در نوامب

میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ اما ماه گذشته میالدي 

 .میلیون بشکه در روز بودیم 7/1شاهد رسیدن آن به رقم 

درباره برنامه  هایی که وزیر خارجه آمریکا به پرسش ◄

هاي نفتی  دولت در زمینه احتمال تمدید معافیت از تحریم

هیچ اخباري  :نداد و تنها گفت مطرح شد، پاسخی ایران

هاي  درباره اینکه واشنگتن قصد دارد معافیت از تحریم

من تنها : پمپئو افزود. ایران را تمدید کند یا نه، ندارد

جمهور ترامپ به  توانم به جهان اطمینان دهم رئیس می

افزایش فشار بر ایران ادامه خواهد داد تا رفتار آنها تغییر 

  .کند

 )ص(االنبیاء  خاتم سازندگی قرارگاه فرمانده  محمد، سعید ◄

پروژه دارد و در این شرایط  249امروز قرارگاه خاتم : گفت

اي  ها فعال است و هیچ پروژه تحریم و سخت همه پروژه

هاي  روش کنیم می تالش که است نشده تأخیر و تعلل دچار

  .نوین تأمین منابع مالی با دولت ایجاد کنیم

دفتر امور غالت و محصوالت اساسی کریمی، مدیرکل  ◄

سازمان برنامه و بودجه : وزارت جهاد کشاورزي اعالم کرد

تومان  1700را کیلویی  98نرخ تضمینی گندم براي سال 

هم ) ماکارونی(ابالغ کرده است؛ قیمت گندم دوروم 

  . تومان اعالم شده است 1770کیلویی 

  

 تحلیل کنید» بصیرت«رویدادها را با 

هاي سیاسی روز در موضوعات مختلف  آخرین تحلیل

در تلگرام  ال بصیرتالمللی را از کان و بین  داخلی

  .دریافت کنید

https://t.me/basirat_fa  
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