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  !سنبه پر زور                  روز حرف ▼

جمهور  حال و هواي این روزهاي دونالد ترامپ، رئیس

الغریق «المثل عربی است که  آمریکا مصداق این ضرب

؛ آدمی که در حال غرق شدن است، »یتشبث بکل حشیش

) و وسیله ناچیزي(براي نجات خود به هر گیاه خشک 

 باید این کار را کامالًدرك شرایط غریق  با .زند چنگ می

هاي اخیر  تالشبه عبارت دیگر، . منطقی دانست

که  وضعیتیدر و تیم تندرو کاخ سفید  آمریکا جمهور رئیس

به شدت را از دست داده و المللی خود  وجهه بیناز یک سو 

در معرض نقد و چالش اعضاي کنگره و به ویژه رقباي 

یگر، خیالی قرار دارد و از سوي د 2020انتخاباتی سال 

هاي مرموزانه افرادي، همانند بولتون دارد  ناآسوده از تالش

که به دنبال انداختن پوست خربزه زیر پاي ترامپ براي 

ناپذیر با محور مقاومت در منطقه غرب  آغاز جنگی پایان

جمهور  نیست و خیلی هم رئیس منطقدور از  ،آسیا هستند

یرمنطقی رفتار به آن مشهور شده، غ آمریکا بر خالف آنچه

است و الّا هر یک از » سنبه حریف پر زور«کند؛ بلکه  نمی

هایی که در ارتباط  هاي متعدد و خلق بحران سازي این مانع

دهد، اگر در مسیر دیگر  با جمهوري اسالمی ایران انجام می

شد، اآلن پرچم آمریکا بر فراز آن به  کشورها انجام می

یال و اشکمِ امروز،  بی اهتزاز درآمده بود؛ اما آمریکاي

برکناري دولت یا حکومتی را در منطقه  فکرروزگاري اگر 

هایش  افکن پروراند، اعالم حرکت ناوها و بمب در سر می

براي آلترناتیوسازي آن دولت و حکومت کافی بود؛ اما 

 پیکر هاي غول افکن دریایی با ناو مسلح و بمب تفنگداران

52 B فارس  ام به سمت خلیجبه همراه هزاران پیاده نظ

؛ ولی نه تنها آب در دل ملت ایران تکان کنند میحرکت 

خورد، بلکه اسباب شوخی و مزاح چند صباح آنها از  نمی

طریق به فروش رساندن و اجاره گذاشتن این ابزار فراهم 

فرستد؛ اما با بانگ  هاي مختلف میانجی می گونه. شود می

شود، از طریق  میرهبر حکیم انقالب مواجه » نه«بلند 

کش ژاپنی و  دو کشتی نفت) سیا(سازمان جاسوسی

ایران بیندازد،  گردنکند تا به  سنگاپوري را منفجر می

شود که اگر قرار بود ایران چنین کاري را  مضحکه دنیا می

پس آمریکا از دست ایران و ! داد انجام دهد تمیزتر انجام می

ر آدم نشود در هاي مسلمان و انقالبی چه کند؟ اگ ایرانی

هاي خود که حتماً ادامه دارد، غرق  ها و توطئه دریاي بافته

ناپذیر خدا به ملتی است که  این وعده تخلف. خواهد شد

  .   کنند براي دادخواهی مظلومان عالم تالش می

 !کپی برابر اصل                                 گزارش روز ▼

هاي اشغالی  توانید تشخیص بدهید فاجعه در سرزمین تصاویر را که نگاه کنید به سختی می

درست شبیه فجایعی ! مزدوران سعودي در یمن است رخ داده است یا جنایت جدید و نوار غزه

 به دست اند، این روزها که نظامیان صهیونیست در چند دهه اشغالگري در فلسطین رقم زده

غاصب  رژیمن نمونه، آنها به سبک تری در تازه! استنظامیان سعودي در یمن در حال تکرار 

اي  استان الحدیده را با حمالت هوایی و توپخانه» بیت الفقیه«صهیونیستی روستایی در منطقه 

اما این همه شباهت این دو رژیم ! هاي این روستا را تخریب کردند به آتش کشیدند و همه خانه

ه در محاصره شدید قرار دارند و مردم یمن نیز امروز مانند ساکنان نوار غز! کار نیست جنایت

  .اند آویو راه را بر عبور غذا و دارو بسته شان در تل شاهزادگان سعودي مانند دوستان

سفید  کاخ سیاه خود را با حمایت جنایاتعربستان نیز همچون رژیم صهیونیستی همه 

سر مردم  ها با حمایت سران قاره سبز آتش بر سعود هم مانند صهیونیست دهد، آل انجام می

همه . المللی برخوردارند هاي سفاك از مصونیت بین ریزد و گویا هر دوي این رژیم یمن می

المللی مدعی حقوق بشر، مدعی انسانیت، مدعی حمایت از مظلوم  هاي بین نهادها و سازمان

اند و گویا هیچ  در برابر این همه ظلم و نقض آشکار حقوق انسانی سکوت اختیار کرده

همان سکوت ! هیچ فاجعه انسانی در یمن و نوار غزه وجود ندارد! یان نیستجنگی در م

مرگباري که سران مرتجع برخی کشورهاي عربی و اسالمی در برابر مسئله فلسطین اختیار 

گویا مردمان یمن و فلسطین به زبانی دیگر . کردند، در مسئله یمن نیز در حال تکرار است

دیگر  اي دیگرند؛ انگار آنها پیامبري دیگر دارند و بر قبلهگویند و از تبار و قومی  سخن می

  !و نسبتی با مسلمانی ندارند گزارند مینماز 

... هاي ساخت آمریکا و انگلیس و اما به فضل الهی شباهت اصلی این دو رژیم را نه سالح

خاصیت عرب، بلکه مقاومت اسالمی  پایان مدعیان حقوق بشر و حکام بی و نه سکوت بی

  .»شکست مفتضحانه«که عبارت است از  سرنوشتی خواهد زد، رقم

 !جلسه رهبري با شعرا روي مخ ترامپ بود                   ویژه اخبار ▼

من : تأثیر بودن عملیات روانی آمریکا علیه ایران گفت با بیان بی» اهللا ضرغامی عزت«

شان  آنها هدف. رامپ بوداعتقاد دارم و نوشتم که جلسه شعر و شاعران با رهبري روي مخ ت

، اعزام B 52هاي   افکن از کارهاي تبلیغاتی این روزها، مثل ورود ناو آبراهام لینکلن و بمب

این بود که ببینند در داخل چه واکنشی نشان داده خواهد شد، آیا نگرانی در ... نیرو و

گذارند و  یبینند رهبري با شاعران جلسه م هیئت حاکمه ایران دیده خواهد شد؟ بعد می

شناسان  این موضوع جدي است؛ چرا که روان! دهند درباره زبان فارسی رهنمود می

آیا . هاي رهبري و مسئوالن چیست  کنند که ببینند واکنش آمریکایی روي این کار می

شان  مردم دارند زندگی عادي! بینند نه کشور به هم ریخته و بورس سقوط کرده است؟ می

زنید،  وقتی شما تصویري نشان دادید که دارید قدم می. دنیا پیام دارداین در . کنند را می

  !دهید ما خیلی رفیق هستیم و دیگر مشکل نداریم در واقع به دنیا نشان می

 !شود موعد جنگ بزرگ نزدیک می                                          

الت موشکی و پهپادي عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهللا یمن همزمان با افزایش حم

موعد جنگ بزرگ نزدیک : واضع عربستان سعودي، اعالم کردنیروهاي یمنی علیه م

این حق مردم یمن است که به دشمن در خاك و : افزود »محمدناصر البخیتی« .شود می

او سپس از قبایل یمنی . هاي مادي خود را جبران کنند ور شوند و خسارت مقر خود حمله

غاز حمله، میان اموال عمومی و خصوصی تفاوت قائل شوند و باید میان خواست در صورت آ

چرا که ما نیروهاي : تأکید کرد البخیتی. هنگی برقرار شودعربستان هما» آزادگان«آنها و 

  .بخش هستیم نه اشغالگر آزادي

 



 
 

 

  اخبار ▼

 برد؟ چه کسی از انفجارهاي دریاي عمان نفع می

کش در دریاي عمان  شنبه براي دو نفت ی حادثه روز پنجیک نشریه آمریکایی در گزارش

با » نیوزویک«. توانند عامل این حمله باشند بازیگران متعددي می: را بررسی کرد و نوشت

: ندارد، افزود وجود تأکید بر اینکه هیچ دلیلی براي مسئول دانستن ایران در این حمالت

تواند آن  ین حمله نیست، پس چه کسی میباید این سؤال پرسیده شود که اگر ایران عامل ا

توان این احتمال را داد که گروه داعش این حمالت را انجام داده تا  را انجام داده باشد؟ می

ور کند یا اینکه عربستان  ـ ایران و آمریکاـ را علیه یکدیگر شعله منجنگ میان دو دش

اند تا بتوانند از آن براي  اي را ایجاد کرده سعودي یا امارات متحده عربی چنین حادثه

ها در حالت هشدار قرار دارند و واکنش آنها با  سعودي. افزایش فشار بر ایران استفاده کنند

اسرائیل یکی دیگر از دشمنان ایران هم . نجام یک اقدام استهدف فشار به آمریکا براي ا

  .تواند مسئول این حمله باشد می

  ثبت رکوردي تازه در تولید و فروش پتروشیمی

رئیس مجتمع پتروشیمی پارس از شکسته شدن سه رکورد تولید، » سیدحمید زارع«

ان ماه سال گذشته در آب تداوم تولید با ظرفیت حداکثري و فروش در این پتروشیمی که از 

تولید در این واحد پس از انجام : هاي آمریکا قرار گرفت، خبر داد و گفت فهرست تحریم

وقفه  روز بی 170خرداد ماه امسال بیش از  19تعمیرات از ابتداي دي ماه سال گذشته تا 

 15در حالی که این مجتمع از : وي تصریح کرد. تداوم دارد درصد  106تا  101ظرفیت  با 

تولید،  اکنون شاهد هستیم بیشترین  در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفت، اما هم 97آبان 

  .تحقق یافته است فروش داخلی و صادرات در پتروشیمی پارس در اردیبهشت ماه امسال 

تن از  723هزار و  392بنا بر اعالم وزارت نفت، از ابتداي امسال تا پایان اردیبهشت ماه 

تن نیز صادر شده  256هزار و   259پارس به بازار داخل عرضه و  شیمی محصوالت پترو

  .است

  ناتوانی ترامپ در برابر ایران

جمهور آمریکا  سند و مدرك اخیر رئیس زنی بی با بررسی اتهام» پست واشنگتن«روزنامه 

ار در اعمال فش» دونالد ترامپ«این ادعاها، محدود بودن استراتژي دولت : علیه ایران نوشت

منتقدان دولت ترامپ در آمریکا معتقدند او : این روزنامه افزود. دهد حداکثري را نشان می

گویند فشار  اي وادار کند و می کند ایران را به خروج از توافق هسته عامدانه تالش می

حداکثري ترامپ نه تنها نتوانسته رفتار ایران را تغییر دهد؛ بلکه حتی آنها را از میز مذاکره 

پست ضمن اشاره به وعده دولت آمریکا براي به صفر  واشنگتن. دورتر کرده است هم

تواند به تنهایی تحریم  ایاالت متحده نمی«: دهد رساندن صادرات نفت خام ایران، توضیح می

ترامپ براي کاهش صادرات نفت ایران، به  تالشعیاري را علیه ایران اعمال کند و  تمام

  ».ز تمام شده استبهاي فشار بر متحدانش نی

  توان مشکالت اقتصاد را برطرف کرد بدون اینستکس هم می

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس » االسالم مجتبی ذوالنوري حجت«

قرار بود عمل به تعهدات برجامی ما متقابل باشد نه اینکه ما به برجام پایبند باشیم؛ : گفت

. هاي برجام به تعهدات خود عمل نکنند دام از طرفاما آمریکا از آن خارج شده و هیچ ک

ناگفته نماند که ما با توکل به خدا : نماینده مردم قم در مجلس شوراي اسالمی بیان کرد

هاي آمریکا هم مسیر پیشرفت  قادر هستیم بدون اینستکس و حتی با وجود تحریم

ي را از مسئوالن شاهد ا اقتصادي خود را طی کنیم، اما متأسفانه تا به حال چنین اراده

اگر مسئوالن ما تکیه بر . اند ایم و دولتمردان ما همواره یک امید واهی به غرب داشته نبوده

توان داخلی را انتخاب کنند، اوضاع اقتصادي ما بسیار بهبود یافته و مشکالت ما به حداقل 

 .خواهد رسید

  
 

  کوتاه اخبار ▼

: خود نوشتدر حساب توئیتري » عطاءاهللا مهاجرانی« ◄

مقامات انگلستان، به ویژه بوریس جانسون که ترامپ 

وزیري را بر سرش نشاند، کتاب خاطرات  شاهین نخست

تونی بلر که به تونی بالیر، یعنی . تونی بلر را دو بار بخوانند

تونی دروغگو معروف شد، کمک به صدام در جنگ علیه 

ند؛ دا ایران را اشتباه استراتژیک آمریکا و انگلیس می

آنچه را فکر : تونی بلر نوشته است. اشتباهی ویرانگر

کنم کاش  دادم، اما به خدا قسم آرزو می کردم انجام می می

 !ها را انجام نداده بودم آن کار

طلب با اشاره به  فعال سیاسی اصالح» عباس عبدي« ◄

قطارانش در  سناریوي پرستوسازي از سوي برخی هم

: دست محمدعلی نجفی نوشتماجراي قتل میترا استاد، به 

اي است که  متأسفانه این رفتار غیراخالقی و ناجوانمردانه«

عبدي » .حتی توهین به شعور و فهم آقاي نجفی هم هست

این برداشت در درجه اول هدفش «: در ادامه آورده است

هاي اطالعاتی است، ولی پیش از آن  دار کردن دستگاه لکه

 ».ه غایت غیراخالقی استیک زن را متهم کرده که عملی ب

آمارهاي جدید مرکز آمار درباره شاخص قیمت  ◄

تولیدکننده زراعت، باغداري و دامداري سنتی بر اساس سال 

درصد  8/47دهد، تورم در این بخش به  نشان می 1390پایه 

جزئیات این بررسی آماري از . رسیده است 1397در سال 

باغداري به  این حکایت دارد که تورم در بخش زراعت و

 8/51درصد، سبزیجات به  6/28درصد، غالت به  4/45

درصد رسیده  4/54هاي آجیلی به  ها و میوه درصد و میوه

 .است

این کشور از امروز : اي اعالم کرد دولت هند در بیانیه ◄

کاالي آمریکایی از جمله بادام،  28هاي باالتري بر  تعرفه

ترین  هند بزرگ. زمینی اعمال خواهد کرد سیب و بادام

مند از سیستم تعرفه ترجیحی با آمریکا طی سال  بهره

میلیارد دالر در واردات به آمریکا با وضعیت  7/5با  2017

 .مالیات آزاد بوده است

بان  نهاد دیده رئیس سازمان مردم» احمد توکلی« ◄

 4200شفافیت و عدالت، با انتقاد از اتخاذ سیاست ارز 

تا زمانی که سیاست ارزي : تتومانی از سوي دولت، گف

 . دولت تغییر نکند، توزیع نامناسب کاالها ادامه خواهد داشت

  

   
 صبح صادق منتشر شد 901شماره 

  خوانید؛ در این شماره می

اي  وزیر ژاپن به تهران؛ نامه نگاهی به حاشیه و متن سفر نخست

/ دولت بر مدار چرخش به شرق/ تجربه تکرارناپذیر !/که باز نشد

وگو با سردار  گفت/ گرایی سعودي بیداري اسالمی و قبیله

  الیی، مسئول اشراف فرماندهی کل سپاهتو

با آثار و گفتاري  »منطق مقاومت« به همراه پرونده موضوعی

االسالم  االسالم، حجت از دکتر عماد افروغ، دکتر حسین شیخ

  کوهستانی و دکتر حسین صمصامی
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