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  آمریکا همیشه در جنگ       روز    حرف ▼ 

با نگاهی به تاریخ آمریکا به خوبی قابل درك است که این 

جیمی کارتر، . کشور تقریباً همیشه در حال جنگ بوده است

 فقط آمریکا  جمهور این کشور اعتراف کرده نهمین رئیس و سی

وي  .است بوده صلح در را خود ساله 242 تاریخ از سال 16

 این تمایل آمریکا را طلبی جنگ دامه سخنرانی خود دلیلدر ا

 کردن قبول به دیگر کشورهاي کردن مجبور براي کشور

از این رو به گواه تاریخ معاصر،  دانست؛ آمریکایی اصول

جنگ حضور مستقیم و غیر مستقیم  70آمریکا در حدود 

گرفته تا حمله  1902از حمله به پاناما در سال . داشته است

تنها بخشی از  2018یم موشکی به سوریه در سال مستق

اگرچه . هاي آمریکاي تروریست علیه مردم جهان است جنایت

آمریکا موفق شده است مستقل بودن برخی از کشورها را در 

هاي نظامی و سیاسی به طور کامل از بین ببرد؛ ولی  حوزه

. امروز دیگر توان تحمیل کردن اصول آمریکایی را ندارد

سال است درباره جمهوري  40که آمریکا حدود  آرزویی

حرف اول و آخر آمریکا . اسالمی ایران در سر پرورانده است

در قبال کشورمان این است که جمهوري اسالمی ایران نباید 

مستقل باشد و همچون برخی کشورهاي مرتجع عربی باید 

امروز هزینه پیروي . هاي آمریکا باشد تابع محض سیاست

ن از اصول آمریکا براي خود ایاالت متحده به نکردن ایرا

مراتب بیشتر از کشورمان است؛ از این رو در این زمینه دو 

ـ جمهوري اسالمی ایران به تأسی  1. نکته اساسی وجود دارد

اینکه . از قرآن کریم همواره موافق جهانی شدن بوده است

وعده جهانی شدن دین ) ص(خداوند متعال به پیامبر اسالم

بنابراین . دهد، در واقع تأییدي بر این نکته است م را میاسال

سند . سازي به مراتب متفاوت است جهانی شدن با جهانی

هم که برخی به دنبال اجراي آن هستند، به معناي  2030

سازي از سوي  پذیرفتن اصول آمریکایی و قبول جهانی

  . اي است موافقین چنین برنامه

آمریکا برگرفته از عملیات  ـ امروز بخش اعظمی از قدرت2

وقتی این کشور به کشور دیگري حمله نظامی . روانی است

ها قبل عملیات روانی علیه آن کشور را شروع  کند از ماه می

بنابراین . کند تا بتواند افکار عمومی را با خود همراه کند می

اشاره . ها برخوردار نیست قدرت حقیقی در همه عرصهاز آمریکا 

هاي آخر  دشمن نفس«ر معظم انقالب مبنی بر اینکه دیروز رهب

واقعیت است که جمهوري اسالمی  ي بر اینتأکید» کشد را می

مستقل بودن . ایران ماهیت اصلی آمریکا را درك کرده است

هاي آمریکا  ایران آغاز حرکتی است که جرئت مقابله با سیاست

 . را در منطقه و جهان به کشورها داده است

 

 

  

  

  

 

 !هاي متفاوت براي هدف مشترك روش          روز زارشگ ▼

او ! ناقص و بد است یدونالد ترامپ از برجام خارج شد، چون مدعی بود برجام توافق

دانست؛ بندي که به ایران اجازه از  ترین نقص برجام را وجود بند غروب آفتاب می بزرگ

جمهور آمریکا پس از ناکام  رئیس. دهد سال می 15سازي اورانیوم را پس از  سرگیري غنی

ماندن فشارهاي فراوان براي تغییر یا حذف این بند یا مذاکره مجدد براي توافقی جدید در 

ها همچنان اعالم کردند برخالف نفر  از برجام خارج شد؛ اما اروپایی 1397اردیبهشت ماه 

المللی را تأمین  اول کاخ سفید در این توافق خواهند ماند و حقوق ایران از این توافق بین

ها پس از گذشت حدود یک سال از خروج آمریکا از  اما شگفت آنکه اروپایی! خواهند کرد

هاي خود براي جبران خروج آمریکا تعلل کرده و اکنون هم  برجام همچنان در انجام وعده

چندي پیش فدریکا ! کنند هاي ترامپ را تکرار می کم حرف کم  شاهد آن هستیم که

ها بابت خروج آمریکا از برجام ابراز  سئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که بارموگرینی، م

بند «بندي به نام   صفحه برجام را بخوانید؛ هیچ 104تمام «: تأسف کرده، گفته است

سفیر فرانسه در آمریکا نیز در حساب توئیتر » ژرار آرو» «.در برجام وجود ندارد» غروب

این دیپلمات » .بعد از برجام وجود ندارد» غروبی«چ هی«: خود به صراحت نوشته است

سازي اورانیوم بدون  گفتیم، غنی 2002گونه که در سال  همان«: فرانسوي اضافه کرده است

نیز اگر الزم باشد  2025ما در سال . تی غیرمجاز بود پی برنامه غیرنظامی موثق براساس ان

هیچ . تواند اعمال شود شد و باز می ها اعمال تحریم. گونه پاسخ دهیم توانیم همان می

سازي بومی براي ایران را  پذیري غنی آرو توجیه» .بعد از برجام وجود ندارد» غروبی«

اي بوشهر را  روسیه اورانیوم غنی شده براي نیروگاه هسته«: زیرسؤال برده و نوشته است

ز سوي ایران پس از سازي گسترده اورانیوم ا کند؛ لذا هیچ دلیل موجهی براي غنی تأمین می

جمالتی که بار دیگر به اثبات رساند فرقی میان دیدگاه آمریکا و اروپا » .برجام وجود ندارد

  !نظر دارند هاي رسیدن به اهداف خود اختالف نیست و آنها فقط در روش

  !طلبان بر مذاکره با آمریکا ادامه دارد اصرار اصالحاخبار ویژه       ▼

 به ایران پایبندي خواستار ها اروپایی«: اله دیروز خود نوشتسرمق در »شرق« روزنامه

 آژانس هر بار و داده انجام را مهم این ایران خوشبختانه که هستند اي هسته توافق

. است کرده تأیید را برجام ذیل تعهدات همه به ایران پایبندي اتمی انرژي المللی بین

 و ها ایرانی بشر حقوق به احترام وشکی،م هاي آزمایش محدوده رعایت آنها دیگر انتظارات

 تصویب اروپا، در مخالفان کردن دنبال ادعاي درباره صریح واکنش ها، دوتابعیتی ویژه به

 توان می رسد می نظر به که است اي منطقه مباحث و FATF چهارگانه هاي کنوانسیون

 صریح، شکل به قلحدا و داد انجام مذاکراتی ملی منافع موضع از و قدرت با آنها درباره

  ».شود گذاشته میان در طرف دو هاي دغدغه

  کند رئیسی در شوراي وحدت اصولگرایان شرکت نمی

 از که رئیسی سیدابراهیم والمسلمین االسالم حجت: گفت اصولگرا سیاسی فعال یک

 عهده بر را قضائیه قوه ریاست زمانی که از ، بوده اصولگرایان وحدت شوراي اصلی اعضاي

 مقدم حسین کنعانی .کند نمی شرکت آن جلسات در و شده خارج شورا این از است،  گرفته

 شوراي جلسات: گوید می دارد، ادامه وحدت شوراي جلسات همچنان اینکه به اشاره با

 کاندیداي قبالً که کسانی از تعدادي و شود می برگزار سابق مانند اصولگرایان، وحدت

 رضایی، محسن حضور وي همچنین. دارند حضور تجلسا این در بودند، جمهوري ریاست

  .کرد تأیید جلسات این در را زاکانی علیرضا و عادل حداد جلیلی، سعید ذوالقدر، محمدباقر

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 ها توان مخالفت با شیطان بزرگ را پیدا کردندبه برکت انقالب، ملت

هاي آمریکا با  نکه دشمنیکننده سپاه با تأکید بر ای سردار علی فدوي، معاون هماهنگ

وقفه و  گذرد، مداوم، بی سالی که از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی می 40ملت ایران در 

این شیطان بزرگ در هاي  هر روز شاهد ابعاد جدیدي از دشمنی: مستمر است، اظهار داشت

داشته ها ظلم و جفایی علیه کشورمان ن حق ملت ایران هستیم و روزي نیست که آمریکایی

وي با تأکید بر اینکه پس از پیروزي انقالب اسالمی از جهات گوناگون به دستاوردها . باشند

پیش از انقالب اسالمی، ایران و : ایم، خاطرنشان کرد هاي بزرگی دست پیدا کرده و پیشرفت

همچنین کشورهاي کوچک جرئت مقابله و عرض اندام در برابر آمریکا را نداشتند؛ اما به 

ها  این انقالب، کشورها توان مخالفت با شیطان بزرگ را پیدا کردند و تحمل زورگوییبرکت 

شود و طبق وعده الهی که  نصرت خداوند شامل جبهه حق می: وي ادامه داد. را ندارند

تخلفی در تحقق آن وجود ندارد، قدرت الیزال الهی با افراد، نظام و کشورهایی است که 

  .طرفدار حق باشند

  میلیون تن گندم در سال زراعی جاري 14بینی تولید  پیش

تولید گندم امسال براي : عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي گفت

هاي اخیر اکنون برآورد ما  و نیم میلیون تن بود؛ اما با توجه به سیالب 15هاي پاییزه  کشت

در زمینه تأمین گندم مورد نیاز کشور، بنابراین . و نیم میلیون تن است 14تولید حدود 

حدود یک میلیون هکتار از زراعت کشور با شدت و : وي در ادامه گفت. مشکلی نداریم

 55کشاورز با اشاره به اینکه حدود . ضعف متفاوت، دچار آسیب ناشی از سیل شده است

صد در 50حدود : درصد آسیب دیده است، ادامه داد 55تا  25درصد این اراضی بین 

 250حدود : کشاورز افزود. ها و محصوالت کشاورزي آسیب دیده قابل برگشت است زمین

هاي اخیر از  هزار هکتار باغ بر اثر سیالب 150هزار هکتار از محصوالت کشاورزي و حدود 

واحد پرورش ماهی هم دچار  100هزار واحد مرغداري و حدود  6بین رفته و بیش از 

  .اند خسارت شده

  بسیار سنگین و بیش از تصور است سیل  عمق فاجعه

اهللا سیدمحمدعلی موسوي جزایري، نماینده  اهللا عبدالحسین معزي در دیدار با آیت آیت

رسانی نیروهاي گوناگون به  مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به کمک

زدگان  از سیل این نیروها با این کار به نوعی: هاي کشور بیان کرد زده استان مردم سیل

وي با بیان اینکه عمق فاجعه سیل کشور بسیار سنگین و بیش از تصور . کنند دلجویی می

هاي اخیر چنین بارشی که موجب سیل سنگین شود، سابقه نداشته و  طی سال: است، گفت

هاي کشاورزي، دام و منازل بسیار سنگین و  هاي وارد شده به روستاها اعم از زمین آسیب

زده و آخرین  اهللا معزي با اشاره به ارائه گزارش سفر به مناطق سیل آیت. استسخت بوده 

ایشان بر استمرار سفرهاي مکرر تأکید داشتند : بیان کرد  وضعیت آنها به رهبر معظم انقالب

  .که در همین راستا در استان خوزستان حاضر شدیم

  !هاي سنتکام به ریاض سفر فرمانده تروریست

کنزي، رئیس  زیز، پادشاه عربستان سعودي با ژنرال کنت فرانک مکعبدالع بن سلمان

به . در کاخ یمامه ریاض دیدار کرد) سنتکام(ستاد فرماندهی مرکزي ایاالت متحده آمریکا 

گزارش خبرگزاري رسمی عربستان، آنها در این دیدار روابط میان دو کشور و تحوالت 

نایف، وزیر کشور عربستان و  سعود بن دالعزیز بنعب. را مورد بحث و بررسی قرار دادند  منطقه

در این . کریستوفر هنزل، کاردار سفارت آمریکا در ریاض نیز در این دیدار حضور داشتند

این در . گزارش اطالعاتی درباره دلیل سفر این ژنرال آمریکایی به عربستان ارائه نشده است

ام آمریکا در تروریستی خواندن حالی است که جمهوري اسالمی ایران در واکنش به اقد

  !داد کرده استسپاه پاسداران انقالب اسالمی سنتکام را تروریست قلم

 
 

  کوتاه اخبار ▼

 غریب و عجیب هاي فعالیت ادامه در نژاد احمدي محمود◄ 

 زندگی اخبار کردن دنبال به بیشتر که اش توئیتري حساب

 رپِر یک رگم به بار این گذرد، می آمریکایی شهروندان روزانه

 خبر شنیدن از کرد اعالم و داد نشان واکنش آمریکایی

 از پیش او. است شده اندوهگین »هاسل نیپسی« درگذشت

 انگلیسی زبان به آن در که اش توئیتري حساب در هم این

 فوتبال مسابقات ،NBA بسکتبال مسابقات از نویسد، می

 چند و چندین و »سوپربول« معروف رقابت و آمریکایی

  .بود نوشته آمریکا عامه فرهنگ روزمره اتفاقات از دیگر حاشیه

 نشان ملی توسعه صندوق 97 سال کل عملکرد گزارش◄ 

 دالر میلیارد 15 حدود گذشته سال ماه 12 طی ،دهد می

 تسهیالت پرداخت براي بانکی نظام با ارزي عاملیت قرارداد

 طرح ردال میلیارد 4/4حدود  این، اساس بر .است شده منعقد

. است شده وصول اعالم ملی توسعه صندوق به ارزي

 نشان صندوق عملکرد تفصیلی گزارش بررسی همچنین

 هاي طرح بابت دالر میلیارد 1/5حدود  97 سال در دهد، می

 دالر میلیارد 4 شده؛ همچنین مسدود مرکزي بانک نزد ارزي

  .است شده انجام گیرندگان تسهیالت به قطعی پرداخت

 بر تأکید با دارایی و اقتصادي امور وزیر دژپسند، فرهاد◄ 

 شده صادر خارجی سرمایه دالر میلیارد 60 جذب مجوز اینکه

 ضریب بهبود تولید، رونق هاي ضرورت از یکی: است، گفت

 را منابع تأمین است و موجود هاي ظرفیت از برداري بهره

 ها ظرفیت این از استفاده با خارجی و داخلی حوزه در توان می

 خوبی شروع نیز 98 سال سرمایه بازار: داد ادامه وي .زد رقم

 براي و نیست باید که آنقدر اقتصاد در آن سهم اما داشت،

  .شود طراحی اي ویژه برنامه باید بازار این گسترش و توسعه

 دفاع سامانه :ترکیه گفت دفاع وزیر »آکار حلوصی«◄ 

 در وي. شود نمی متصل ناتو شبکه به 400ـ اس موشکی

 این«: گفت واشنگتن در ترکیه و آمریکا نشست سالیانه

 نوعی به که دیگري سیستم هر یا ناتو هاي سیستم به سامانه

آکار » .شود نمی متصل باشد، ارتباط در ناتو با است ممکن

 تعهدات وجه هیچ به 300ـ اس سامانه خرید :کرد تأکید

  .ادد نخواهد قرار تأثیر تحت را ناتو قبال در ترکیه

 شهر شوراي عضو و طلب اصالح فعال رسولی، حسن◄ 

 8 به روحانی محبوبیت بود گفته پیش چندي که تهران

 طلب اصالح روزنامه با وگو گفت در است، رسیده درصد

 کشور اداره کالن در طلبان اصالح« :است گفته »آرمان«

  !»نیستند اي کاره

 خودروهاي ترخیص جدیدي بخشنامه در مرکزي بانک◄ 

بر  ارز نرخ التفاوت مابه پرداخت به را گمرك در متوقف ارداتیو

گفتنی . کرد موکول »سنا سامانه در ارز حواله نرخ« اساس

  .است تومان هزار 11 تا 10 حدود سنا سامانه در ارز است، نرخ

  

 
  .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

 


