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 چهره واقعی آمریکا              روز حرف ▼

رفتار دولتمردان آمریکا با جمهوري اسالمی ایران نشان 

درصدد دیکته  ،يدهد، این کشور با راهبرد فشار حداکثر می

. ز خود بر ملت ایران استهاي تحقیرآمی کردن سیاست

نامیدن سپاه پاسداران و تحریم نفتی ایاالت  تروریست

و دشمنی این کشور علیه انقالب اسالمی  متحده عمق کینه

اقدامات آمریکا در عمل نتوانسته نتایج مد  اما. را آشکار کرد

نظر آنها را به دست آورد؛ بنابراین کاخ سفید گزینه جنگ را 

که الزم است نکاتی در این  کند میبه طرق مختلف مطرح 

 باره گفته شود؛

ي اسالمی هاست که آمریکا توان حمله به جمهور سالـ 1

اي که رهبر معظم انقالب  ایران را از دست داده است؛ به گونه

اسالمی بر اساس اشراف دقیقی که بر وضعیت آمریکا دارند، 

سلیمانی نیز با اعالم  سردار. اند کردهگزینه جنگ را کالً رد 

جنگ با  ازبرحذر داشتن دولتمردان کاخ سفید  خبر دقیق

، گزینه جنگ را زمان سیااز سوي سا جمهوري اسالمی ایران

  گویی آنها عنوان داشته ، گندهها بر اساس تحلیل آمریکایی

بنابراین افرادي همچون جان بولتون با شکست در . است

صحنه عمل، سعی در ایجاد جنگ روانی علیه کشورمان 

به منطقه  »اس لینکلن اس یو«دارند؛ از این رو خبر اعزام ناو 

 .ارزیابی استاساس قابل تحلیل و این بر 

اصرار دولت تدبیر و امید در ـ در چنین شرایطی 2

اینکه . رسد حمایت از برجام اقدامی عجیب به نظر می

دولتمردان کشورمان در حمایت از سیاست برجامی، سایه 

کنند، در واقع بازي در زمین  دوباره جنگ را مطرح می

دشمن است و به نوعی جورچین دشمن در تأثیرگذاري بر 

ها معتقدند،  البته برخی. کنند روان مردم را تکمیل میروي 

دولت به جهت فرار از پاسخگویی به مردم ایران در حوزه 

 .هاست سازي این حاشیه به دنبال ایجاداقتصادي، 

هان مسائل دفاعی و نظامی باید فرماند زمینهدر ـ 3

فرماندهان  سخنانکه از  نیروهاي مسلح اظهار نظر کنند

شود آنها با دقت کامل در  چنین برداشت میسپاه و ارتش 

گونه  حال رصد تحرکات دشمن هستند و در این زمینه هیچ

 .نگرانی وجود ندارد

اند، در مقابل آنها به  غرب و به ویژه آمریکا نشان دادهـ 4

نشینی کنیم، آنها جسورتر خواهند شد؛ از  هر میزان که عقب

ت برجامی دولت این رو رفتار امروز آمریکا حاکی از سیاس

 درتر دولت پاسخی مناسب  است که امیدواریم هر چه سریع

  .ها بدهد برجام به آمریکایی

 

 

 !بیچاره آن دانشجو                               گزارش روز ▼

پوشش خبري «: صادق زیباکالم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است

ر غزه و اسرائیل به نحو باور نکردنی یکسویه و هاي حکومتی ایران از تلفات انسانی د رسانه

عنوان » هاي جنایتکار معدوم شدن صهیونیست«ها را  تلفات اسرائیلی. جانبدارانه است

در حالی که هر دو . برند دفاع مظلوم نام می ها به عنوان شهداي بی کنند و از فلسطینی می

  ».گناه خشونت هستند قربانیان بی

! و مضحک هستند که حتی نیازي به نقد یا پاسخگویی ندارد جمالتی که آنقدر بیخود

شود و به حال  المال مسلمین اداره می اما در این میان باید به حال آن دانشگاهی که از بیت

فردي که ! آموزد، گریست آن دانشجویی که علم سیاست را در کالس چنین استادي می

خواهد  داند یا نمی لگر و آزادیخواه را نمیترین مباحث، مانند تفاوت میان اشغا حتی ابتدایی

کشد که مبارزه فلسطینیان  فردي که در حالی عنوان استاد دانشگاهی را یدك می! بداند

ساله رژیم  60کشی  داند و بر نسل براي بیرون راندن غاصبان صهیونیست را خشونت می

مین از سوي بندد و آن را با دفاع از جان و مال و سرز غاصب صهیونیستی چشم می

او ! کند، چطور کفایت تکیه بر کرسی استاد دانشگاهی را یافته است فلسطینیان همسان می

نامد،  می» گناه خشونت قربانیان بی«داند آنان که  چگونه استاد علوم سیاسی است که نمی

شان غیر قانونی  نشینانی هستند که بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، اسکان همان شهرك

ازمان ملل بارها بر این موضوع تأکید کرده است؟ سازمان مللی که زیباکالم و است و س

هاي مشابه آن را براي جمهوري  همفکرانش مدام مصوبات و معاهدات آن و کنوانسیون

چگونه ! اي جز پذیرش آنها نداریم گویند ما چاره دانند و می االجرا می اسالمی ایران الزم

شود  اعتبار می با رژیم صهیونیستی این قدر ساده براي آنها بی است که به ناگاه و در مواجهه

  !و هیچ اهمیتی براي آن قائل نیستند؟

 دهد ایران چهارشنبه پاسخ غرب را می                ویژه خبر ▼

هاي غربی در  اند جمهوري اسالمی ایران روز چهارشنبه بدعهدي طرف منابع آگاه گفته

به گفته این منابع، ایران قصد دارد از . ا پاسخ خواهد داداي برجام ر اجراي توافق هسته

اي به این  حقوقش در برجام استفاده کرده و در سالگرد خروج آمریکا از این توافق هسته

ایران در  ، جمهوري اسالمیبر همین اساس. اقدام واشنگتن، واکنش متقابل نشان دهد

اجراي برجام قصد دارد با استناد به  هاي غربی به ویژه آمریکا در واکنش به بدعهدي طرف

توافق، برخی از تعهدات خود را کاهش داده و  37و  36، 26شده در بندهاي  مفاد مطرح

بار  اي را که انجام آن در چارچوب این توافق متوقف شده بود، هاي هسته بخشی از فعالیت

اي  رچوب توافق هستهشده در چا بینی هاي پیش گویند برنامه کارشناسان می. آغاز کند دیگر

هاي  جهان در سال گفتنی است، .است و فعالً موضوع خروج ایران از این توافق مطرح نیست

 جمهور جمهوریخواه ایاالت متحده آمریکا رئیس پس از برجام و به ویژه پس از خروج ترامپ

 نهجو و متخاصم آمریکاست و  ساز و بهانه از این معاهده بیش از پیش فهمید عنصر مشکل

بیند که در مقابل اقدامات  از این رو ایران بیش از این صالح نمی. ایران جمهوري اسالمی

آید،  سؤالی که در اینجا پیش می. خصمانه آمریکا واکنشی در چارچوب برجام نشان ندهد

هایی پیش رو داشته و دارد؟ پاسخ به این پرسش را باید  این است که ایران چه گزینه

هایی که اتفاقاً در متن خود برجام هم  سازان بدهند، اما یکی از گزینه  مکارشناسان و تصمی

در واکنش به بازگشت یا کاستن از تعهدات ایران » تعدیل«به آن اشاره شده، بحث 

  .رسد اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است ها است که به نظر می تحریم

  



  

  اخبار ▼

 فارس ن در ستاره خلیجمیلیون لیتر بنزی 50تولید روزانه 

با اجراي سه فاز با : فارس گفت محمدعلی دادور، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج

میلیون لیتر تولید بنزین  47ایم روزانه  هزار بشکه موفق شده 120ظرفیت خوراك هر کدام 

: ردوي اظهار امیدواري ک. میلیارد دالر ارز جلوگیري کنیم 5تولید کرده و از خروج سالیانه 

با  »دادور«. میلیون لیتر در روز برسد 50میزان تولید بنزین در این پاالیشگاه به زودي به 

سازي ظرفیت و رفع  بهینه«در این فاز که با عنوان : این پاالیشگاه گفت 4اشاره به فاز 

شود، ضمن افزایش خوراك از  گاز اجرا می بر مبناي  تولید  بنزین و نفت» هاي تولید گلوگاه

هزار بشکه خوراك پتروشیمی هم تولید  20هزار بشکه در روز،  180هزار بشکه به   120

شد که به دلیل  گذاري می سرمایهمیلیون یورو  980در این فاز باید : وي افزود. شود می

میلیون دالر  80گذاري  افزاري و با سرمایه هاي موجود، بدون نیاز به توسعه سخت زیرساخت

توانیم ظرفیت خوراك را برابر  بینی شده است، می که در واقع کمتر از یک دهم مخارج پیش

  .فاز افزایش دهیم 5/1با  

  !باید از مردم عذرخواهی کنیم

طلبان با بیان  دبیرکل حزب پیشرو اصالحات و عضو شوراي عالی اصالحعلی صوفی، 

ترین آن ناکارآمدي در مجلس  رو است که مهم هاي متعددي روبه اینکه این جریان با چالش

طلبان باید از مردم  اصالح: و دولت است و دامان اصالحات را خواهد گرفت، گفت

طلبان از سوي مردم سبب حل  اصالح اجابت دعوت: وي همچنین افزود. عذرخواهی کنند

حلی را براي  طلبان باید افزون بر عذرخواهی از مردم، راه اصالح. مشکل مردم نشده است

طلبان در مواجهه با دولت  وي درباره برنامه اصالح. رفت از مشکالت موجود ارائه کنند برون

که اگر شرایط طوري  ما همچنان به آقاي روحانی توصیه استعفا را داریم؛ چرا: نیز گفت

دهد باید فکري کنند؛ یعنی ساختار را درست  است که به آقاي روحانی اجازه ادامه کار نمی

توانند نیز با رهبر معظم انقالب در میان  کرده و تغییرات الزم را ایجاد کنند و اگر نمی

  . گذاشته شود

  !طلبان بر سر دوراهی اصالح

هاي یازدهم و دوازدهم به دست  امروز کارنامه دولت«: در مطلبی نوشت» ابتکار«روزنامه 

هاي  طلبان داده شده و بخش کثیري از جامعه اقدامات این دولت را نتیجه سیاست اصالح

: طلب گفته بود از فعاالن اصالح» مصطفی ایزدي«چندي پیش » .دانند طلبان می اصالح

ولت و آقاي روحانی را به طور اگر بخواهند د. اند طلبان بر سر دوراهی قرار گرفته اصالح«

توانند از فرد دیگري حمایت  نمی 1400جمهوري  کامل رها کنند، دیگر در انتخابات ریاست

طلبان از روحانی حمایت کردند تا  چرا؟ به این دلیل که مردم خواهند گفت اصالح. کنند

. نند و خواهند فهمیددا مردم این مسائل را می! رأي بیاورد، اما میانه راه او را تنها گذاشتند

از سویی هم اگر بخواهند با تمام توان و پتانسیل خود از روحانی حمایت کنند، عملکردها و 

  ».طلبان نوشته خواهد شد و باید پاسخگو باشند نمرات منفی دولت روحانی به پاي اصالح

  نشین صهیونیستی در مسجداألقصی ها شهرك کشی ده عربده

نشین صهیونیستی در مسجداألقصی  ها شهرك کشی ده دههاي فلسطینی از عرب رسانه

ها  هاي فلسطینی، ده به گزارش رسانه. همزمان با اولین روز ماه مبارك رمضان خبر دادند

المغاربه وارد  نشین صهیونیستی در روز اول ماه مبارك رمضان از سمت باب شهرك

بر اساس . جد دست زدندکشی در محوطه این مس زنی و عربده مسجداألقصی شده و به پرسه

نشینان صهیونیستی در حالی که از حمایت گسترده نیروهاي پلیس  این گزارش، شهرك

این در حالی است که . رژیم صهیونیستی برخوردار بودند، به مسجداألقصی یورش بردند

نیروهاي دشمن صهیونیستی مانع ورود تعدادي از اهالی قدس اشغالی به مسجداألقصی 

 2018نشینان صهیونیستی که در سال  س اعالم منابع فلسطینی، تعداد شهركبر اسا. شدند

  .نفر رسید 801هزار و  29میالدي به مسجداألقصی یورش بردند، به 

  
 

  کوتاه اخبار ▼

بتسلئیل اسموتریچ، نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی  ◄

در صفحه توئیتر خود با ناتوانی از کتمان ) کنست(

بس در غزه، گفت که  ول توافق آتشعصبانیت خود از حص

او با تروریست خواندن . نفر در غزه کشته شوند 700باید 

در سطح تاکتیکی باید جنگ غزه با «: ساکنان غزه نوشت

کشته شدن هفتصد تروریست پایان یابد، یعنی در ازاي هر 

راکت یک نفر و خسارت باالیی به حماس وارد شود تا 

 ».نکند ها فکر حمله را جایی که سال

هاي آمریکا براي خریداران نفت   با پایان مهلت معافیت ◄

ایران، بهاي بنزین و گازوئیل در انگلیس در دو روز گذشته 

بهاي هر لیتر . داشته است  اي افزایش سابقه به شکل کم

 5پنس و بهاي هر لیتر گازوئیل هم  8بنزین روز دوشنبه 

ران هستند با کارشناسان در انگلیس نگ. پنس افزایش یافت

روند کنونی افزایش بهاي سوخت، قیمت هر لیتر بنزین و 

  .گازوئیل از مرز دو پوند تجاوز کند

طلب و از اعضاي حزب  یداهللا طاهرنژاد، فعال اصالح ◄

طلب  وگو با روزنامه اصالح کارگزاران سازندگی در گفت

کمتر کسی است که بخواهد عملکرد «: گفته است» آرمان«

دولت در دور دوم با بدشانسی . ت را نفی کنددور اول دول

باید شرایط براي مردم تشریح شود و تأکید کنیم ... رو شد روبه

  ».آگاهانه بود 96اگر هوشمندانه بود، در  92انتخاب ما در 

مجموع آب موجود در مخازن سدهاي استان تهران به  ◄

میلیون متر مکعب رسیده است که این رقم در  875

میلیون متر مکعب حجم مخازن سدهاي  661مقایسه با 

دهد؛  درصد افزایش را نشان می 32استان در سال گذشته، 

درصد از حجم مخازن سدهاي  46اکنون  اما در مجموع، هم

  .درصد خالی است 54استان تهران پر شده و 

: گوید نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئال می ◄

هاي جدید است  ی تحریمواشنگتن در حال کار بر روي برخ

که کوبا و روسیه را به دلیل حمایت از دولت مادورو هدف 

وي تصریح کرده است دولت مادورو در حال . دهند قرار می

نزدیک شدن به دشمنان سنتی واشنگتن، از جمله روسیه، 

  .کوبا و حتی ایران است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در کانال شخصی  ◄

گانه و  هاي بچه بازي: سان سروش نوشتر خود در پیام

هاي الزامی امنیت  عالیق حزبی و گروهی را در برابر مؤلفه

ملی در فضاي سایبري کنار بگذاریم؛ چرا که نتیجه اعتماد 

  .گیري وضع موجود است به طالگرام و هاتگرام، شکل

  

   
 

 تحلیل کنید» بصیرت«رویدادها را با 

هاي سیاسی روز در موضوعات مختلف  آخرین تحلیل

 در تلگرام المللی را از کانال بصیرت و بین  داخلی

  .دریافت کنید 
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