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 !مذاکره آمریکایی           روز    حرف ▼

در روزها . کند وزیر ژاپن به ایران سفر می آخر هفته نخست

هاي اخیر موج خبري و تحلیلی پر حجمی براي مهم و  و هفته

جدي جلوه دادن این سفر و مأموریت ویژه شینزو آبه براي 

هاي غربی،  میانجیگري سیاسی بین ایران و آمریکا در رسانه

هاي داخلی مشوق مذاکره ایجاد شده  بی و بخشی از رسانهعر

نیت مقامات آمریکا خیلی  است؛ اما دم خروس فقدان حسن

هاي جدید علیه  زود با اقدام اخیر این کشور در اعمال تحریم

برخی از تحلیلگران . هاي پتروشیمی ایرانی بیرون زد شرکت

روغین همین اقدام را دلیلی کافی براي نمایش مسخره و د

. دانند که نباید وقعی به آن گذاشت مذاکره به سبک ترامپ می

البته هدف ترامپ از اصرار بر مذاکره و عدول پلکانی از شروط 

گانه دولتمردان تندرو آمریکا از سناریوهاي گوناگونی،  دوازده

است ... نظیر طرح فریب، مهار ایران با هزینه اندك مذاکره و

تواند زوایاي گوناگون و  هم می که عطف به هر یک از آنها

هاي کاخ سفید را در منظر ما قرار  بیشتري از اهداف و انگیزه

ها براي  تر آمریکایی دهد و هم در راستاي رفتارشناسی دقیق

آینده و تمهید نحوه مواجهه با آن مهم و حیاتی باشد؛ اما آنچه 

وز آید و مردم عزیز ایران به ویژه نیروهاي دلس به نظر مهم می

انقالب و نظام باید در این رابطه بدانند، هدف ترامپ از مذاکره 

  . و ماهیت مذاکره آمریکایی است

ترامپ براي دیده شدن در آستانه تبلیغات انتخاباتی 

آمریکا به این مذاکره نیاز دارد و از این رو نگاه  2020

راهبردي براي حل واقعی مشکل بین ایران و آمریکا برایش 

گیري نَفس میز جدید مذاکره  و اساساً به شکلمطرح نیست 

در واقع، مذاکره با ایران . اندیشد تا رسیدن به نتایج مذاکره می

همانند کره شمالی براي ترامپ از این زاویه اهمیت دارد که 

پس از چهار دهه  ،با ایران انقالبی» توانم تنها من می«شوي 

ی را بشکنم، و هیبت استکبارستیز انقالب اسالم کنم مذاکره

فرض محال جدي  مذاکره با آمریکا با. برایش جذاب است

آید؛ زیرا حاصل  به کار ایران نمینیز  بودن درخواست آنها

اي منتهی به برجام در رفتار  چندین سال مذاکره هسته

عهدشکنانه آنها دیده شد و لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که 

تمالی با ترامپ دولت بعدي آمریکا زیر تعهدات مذاکره اح

اي آمریکایی است که هیچ تعهدي  البته اساساً مذاکره! نزند

براي آمریکا ایجاد نکند و این مقبول نظام جمهوري اسالمی 

گردد؛ مقاومت و  نیست و اصل دعوا هم به همین برمی

هاي  خواهی ایستادگی جمهوري اسالمی در برابر فزون

  .  استکباري

 

 

 
 

 
 

 مسئله مشکوك                           روز گزارش ▼

خرداد براي من تقاضایی از سمت این خانم در شهرك قائم تهران آمد که من  16روز «

وقتی رسیدم، این خانم همان ابتدا در خیابان بدون روسري بود و من به . آن را پذیرفتم

اطر کنم به خ خودم گفتم طبق روال گذشته وقتی سوار ماشین شد، از ایشان تقاضا می

اش را سر  شود، روسري هایی که چنین تخلفی دارند انجام می جریمه نقدى که براي ماشین

متر از محل سوار شدن خانم فاصله نگرفته بودیم که من از ایشان تقاضا  150هنوز . کند

کردم روسري خود را سر کنند؛ اما ایشان با لحن تندي گفتند شما بهتر است در کار 

داشتم و   بعد از شنیدن این جمله من نگه. تان را بکنید و رانندگیدیگران دخالت نکنید 

توانم شما را برسانم و دقیقاً همان بلوار قائم و در حالى که تنها  گفتم با این حساب من نمی

متر از مبدأ فاصله گرفته بودیم، نگه داشتم که خود خانم از ماشین پیاده شدند و من  150

بعد . توانم ایشان را به مبدأ برگردانم حتى گفتم مى. پیاده شوند از ایشان نخواستم از ماشین

من هم . کنم گیرم و شکایت می از پیاده شدن این خانم به من گفت من با اسنپ تماس می

 110اما بعد از آن با پلیس . دهم گفتم حتماً این کار را بکنید و من هم این کار را انجام می

این روایت » ن شماره پالك مزاحم من شده استتماس گرفت و به پلیس گفت که ای

ساله اسنپ از ماجراي رخ داده است؛ اما این خانم مدعی شده در  54راننده » سعید عابد«

هاي تهران  حالی که وي حجاب داشته، تنها به دلیل مدل مانتوش در وسط یکی از اتوبان

آن اطالعات شخصی این لذا وي در تالفی  ؛این راننده پیاده شود مجبور شده از ماشین

تر است انتشار  فارغ از آنکه کدام روایت به حقیقت نزدیک! راننده را منتشر کرده است

اي براي گزارش  بدحجابی به  اطالعات شخصی راننده، در کنار انتشار دروغ وجود سامانه

هاي نامتعارف در سطح جامعه  تشویق هدفمند براي کشف حجاب و داشتن پوشش وپلیس 

رسد فراتر از خود مسئله پوشش و  برانگیز است و به نظر می مشکوك و حساسیت کامالً

تالش مستمر براي زدودن عرف، قانون و فرهنگ ایران، تالشی براي ایجاد درگیري و تنش 

 . در جامعه است

  است شده خسته جنگ از آمریکا ارتش         اخبار ویژه   ▼

 مقایسه قابل تاریخی هاي برهه از یک هیچ با کنونی شرایط در آمریکا نظامی وضعیت

 در جنگ ترین طوالنی و بوده جنگ در که است سال 19 به نزدیک آمریکا ارتش. نیست

 سال 10 از بیش همچنین. است شده  فرسوده و خسته کامالً کند و می دنبال را منطقه

 فرمانده .است نشده داده آنان به سالح جایی جابه و تغییر و روزرسانی به اجازه که است

 در آمریکا ارتش. است بوده جنگ در نیرو این سوم یک است، گفته آمریکا دریایی نیروي

 که است در حالی این. است رو روبه نظامی توان کاهش با نیز خود مناطق به پروازي زمینه

     .ندارند را نظامی عملیات آمادگی آمریکا مردم درصد 50 به نزدیک

  !را به رسمیت بشناسیمباید رژیم صهیونیسیتی 

: گفته است اي مصاحبه در طلب اصالح فعاالن از و پیشین دیپلمات »مجلسی فریدون«

 همدیگر با متضاد شعار دو تقابل خاورمیانه منطقه در آمریکا و ایران تقابل اصلی علت«

 اسرائیل حفظ براي آمریکا تضمین دوم و ایران توسط اسرائیل ماهیت تهدید نخست است؛

 دو هر و باشد داشته وجود متضاد شعار دو این که زمانی تا شک بدون. کشور این ايبق و

 این ادامه با. رسید نخواهد جایی به مذاکره کنند، پافشاري خود شعارهاي روي کشور

 به حال عین در و داد خواهد ادامه نظامی جنگ با حتی را خود سیاست آمریکا وضعیت

  ».یشداند می ایران تضعیف به خود خیال

 



 
 

 

 

 

  اخبار ▼

  کدام دولت حامی تروریسم است؟

از تحلیلگران سرشناس غربی با اشاره به طرح اتهام حمایت از تروریسم » تونی کارتالوکی«

نظامیان  آیا شبه. شود اهللا و حماس متهم می ایران به حمایت از حزب«: علیه ایران نوشت

اند و عملیات  ان را به خاك و خون نکشیدهالقاعده و داعش، لیبی و سوریه و یمن و افغانست

اهللا لبنان بیشتر الیق تعبیر  اند؟ حاال حزب تروریستی در خاك اروپا و آمریکا انجام نداده

تروریسم است یا القاعده و داعش؟ چه کسی از القاعده و داعش حمایت و جریان انتقال پول و 

عده و داعش تنها در قلمروهایی از تسلیحات را براي آنان فراهم کرد؟ چگونه است که القا

سوریه که تحت نظارت آمریکا و ناتو هست حضور دارند، از جمله در ادلب؟ آمریکا حتی از 

کند و اصالً  ن مجاهدین خلق نیز حمایت میهاي تروریستی درون ایران، مانند سازما گروه

هاي  دار اصلی جنگ با ایران است، خود در همایش مشاور امنیت ملی ترامپ که داعیه

هاي مورد حمایت ایران عمدتاً در  تازه باید در نظر داشت گروه... شود مجاهدین خلق حاضر می

  ».گندجن هاي تروریستی مورد حمایت واشنگتن در منطقه می مقابل گروه

  پتروشیمی ایران قابل تحریم نیست

هاي نفت، گاز و  عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده» احمد صرامی«

هاي  تحریم و ایجاد فشار بر منابع درآمدي ایران تازه نیست و تنها در دوره: پتروشیمی گفت

کردن تحریم  مطرح: وي ادامه داد. سیاسی مختلف در آمریکا نوع آن متفاوت بوده است

هاي موجود در  صنعت پتروشیمی ایران، بازي روانی علیه کشورمان است و برخی از پتروشیمی

از طرفی باید دقت داشت نوع و . فهرست جدید تحریمی آمریکا، از سال قبل تحریم بودند

میزان تولید محصوالت پتروشیمی ایران به نحوي نیست که بتوان آن را از بازار حذف کرد؛ 

از سویی دیگر . که برخی از محصوالت تک محصول بوده و خریداران به آن وابستگی دارندچرا 

هاي  گذاري آنها نیز بر اساس نرخ قرارداد خرید محصوالت پتروشیمی بلندمدت بوده و قیمت

 97میزان درآمد صادراتی بخش پتروشیمی این اتحادیه در سال : وي افزود. المللی است بین

 .میلیارد دالر وارد کشور شد 9د دالر بود که از این میزان نزدیک به میلیار 2/11حدود 

  فرمانده دفاع از بالد اسالمی

اي نه تنها فرمانده  اهللا خامنه حضرت آیت: دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت

حرین کل قواي ایران، بلکه فرمانده دفاع از بالد اسالمی در عراق، سوریه، فلسطین، یمن و ب

ایشان به طور . اند انقالب اسالمی را جلو ببرند است که با یک حکمت و دوراندیشی توانسته

خاص در مباحث مربوط به مقابله با نظام سلطه به سرکردگی ایاالت متحده آمریکا یا مقابله با 

رهبري : سردار سرلشکر صفوي افزود. نظیر هستند رژیم صهیونیستی در جهان معاصر بی

این رهبر . هاي آمریکا در منطقه غرب آسیا را با شکست مواجه کرده است یاستایشان س

نظیر است و امانت الهی بزرگی  خواه یک رهبر بی دار و عدالت متقی، مدیر، مدبر، شجاع، مردم

اعتقاد من آن است کسانی که به رهبري . آید هاي اسالمی به شمار می براي ملت ایران و ملت

  .شوند بخیر نشدند و نمی ی و خیانت کردند، عاقبتانقالب اسالمی دشمن

  هاي غیر واقعی خودرو خواهد شکست به زودي قیمت

با تکمیل و : سازي گفت رئیس انجمن صنایع همگن قطعه» منش محمدرضا نجفی«

هاي غیر واقعی  عرضه خودروهاي ناقص موجود در دو کارخانه بزرگ خودروسازي قیمت

هزار دستگاه خودروي  150بیش از : وي افزود. خواهد شدفعلی در بازار خودرو شکسته 

اند که در این  ها نیز در انتظار نقدینگی ها منتظر قطعه هستند و قطعه ناقص در کارخانه

هاي  زمینه اقداماتی در حال انجام است و به زودي این خودروها وارد بازار شده و قیمت

ي واقعی نزدیک خواهد کرد؛ از این رو به ها غیرواقعی را در بازار خواهد شکست و به قیمت

هاي خود را در بازار خودرو  کنیم در این شرایط حفظ ارزش دارایی مردم توصیه می

 .وجو نکنند جست
 

  

  کوتاه اخبار ▼

 المللی بین داد، آژانس خبر »ژورنال استریت وال« خبرنگار◄ 

 فنی گزارش خود اعضاي به جاري هفته طی اتمی انرژي

 بر که داده ارائه ایران پایین غناي با اورانیوم یدتول درباره

 کیلوگرم 12 ماهیانه حاضر حال در ایران گزارش، این اساس

 از بیشتر برابر 4 تا 3 که کند می تولید پایین غناي با اورانیوم

 آژانس) اردیبهشت 30( مه 20 گزارش تا قبلی تولید میزان

 آژانس، مه 20 گزارش در. است اتمی انرژي المللی بین

  .داشت پایین غناي با اورانیوم کیلوگرم 1/174ایران

مدیرعامل بانک مسکن با  »انارکی ابوالقاسم رحیمی«◄ 

منابع مالی این : قیمت مسکن، گفت ت وام ارزانئیاتشریح جز

مین شده و با معرفی شرکت بازآفرینی شهري ایران به أوام ت

دل بین در این بسته به تعا ،سازندگان پرداخت خوهد شد

. اي شده است عرضه و تقاضا و بازار رهن و اجاره توجه ویژه

میلیون تومان است  45متوسط  به طور ها این وام: وي افزود

  .درصد پرداخت خواهد شد 9که با سود 

 98 سال در ها حقوق افزایش درباره دولت مصوبه بررسی◄ 

 میلیون 3 افزایش با مدیران برخی که حالی در دهد، می نشان

 پرداختی حداکثر جدید سقف اند، شده  رو به رو حقوق تومانی

 این البته .یافت خواهد افزایش تومان میلیون 23 به 20 از

 هزار 200و میلیون 5 مالیات کسر از بعد پرداختی میزان

  .شود می تبدیل تومان هزار 300 و میلیون 18 به تومانی

جهاد  معاون مدیریت توسعه بازرگانی »علی کوهستانی«◄ 

انحصار مرغ در میدان بهمن شکسته : گفت کشاورزي تهران

 30شده و سازمان تعزیرات با ورود خود به این بازار، انحصار 

نفر در این  32: وي تصریح کرد. ه استساله را از بین برد

ها در بازار مرغ به ثبات رسیده  قیمت و زمینه بازداشت شدند

 .است

 از سپاه کلی شرافا مسئول »توالیی محمد سردار«◄ 

 دانشگاهی و مطالعاتی علمی، مراکز به سالمی سرلشکر دستور

 و راه نقشه تدوین در مشارکت و آفرینی نقش براي سپاه

 یک منزله به سپاه در انقالب دوم گام بیانیه تحقق الزامات

  .خبر داد ناپذیر غفلت و جدي اولویت

  

 

  .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

 

 نامه ویژه همراه به صادق صبح نامه هفته 900شماره 

   داهیانه رهبري دهه سه موضوع با »حکیم زعیم«

 شد منتشر) العالی لهمدظ(اي خامنه امام

 با رهبري مواجهه نحوه از سیاسی هاي نامه چهره در این ویژه

 برجسته تحلیلگر سخن گفته و یک مختلف هاي جریان

 کشور مسائل به رهبري اشراف امنیتی درباره ـ سیاسی

 دستاوردسازي/ بست بن در ترامپ خوانید؛ می ادامه در .گوید می

 /عربی هاي دولت بجی در آمریکا دست/ مذاکره براي

 پرورش  و آموزش وزیر استعفاي ناپیداهاي


