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  فیظر میتحر لیظرافت در تحل   روز   حرف ▼

آن  یرامونیپ يها لیو تحل کایآمر ياز سو فیظر يآقا میتحر

و به تبع آنها  يا و رسانه یهمچنان سوژه روز جامعه نخبگ

و  يا رسانه ،یصنوف مختلف مردم. مردم کوچه و بازار است

 لیخاص خود به تحل دگاهیبا د کیهر  یاسیس يها انیجر

 ماننده. پردازند یم کایمواجهه با آمر ین و چگونگآ ییچرا

دو  زیموضوع ن نیا لیدر تحل ،یاسیغالب موضوعات س

عمده کشور در نقد  انیدو جر یخُرد و واکنش دگاهید

که ضمن  یدگاهید شود؛ یم دهید گریکدی يورز استیس

و شکست  میتحر نیا کا،یاساس اعتماد به آمر حیتقب

 یانیجر يمحصول اعتماد از سو برجام را قیمذاکرات و تعل

به غرب است و نظرگاه  یکیمذاکره و نزد دادهکه دل داند یم

 شود، یم يبند صورت نیشیپ دگاهیدوم که در واکنش به د

را در رفتار و  یپلماسید میشکست مذاکره و تحر نهیاتفاقاً زم

دلواپسان  دگاهیمخالفان دولت و آنچه د يریگ نحوه موضع

 رادیاست که ا یدر حال نیا. کند یم وجو جست نامد، یم

آنها به  يگذشته در خُردنگر دگاهینوشته به دو د نیا یاصول

 کیدئولوژیتضاد ا یبه بزرگ ییکالن است و آن، دعوا استیس

چهل ساله از  یبا قدمت یغرب یدموکراس برالیاسالم و ل نیب

تا اآلن است که به مرور به ساحت منافع  یبدو انقالب اسالم

 مقو ع دهیهم کش الملل نیدر منطقه و صحنه ب يدراهبر

  . است افتهی يشتریب

 يا که با وجود پاره يا امور خارجه ریوز میتحر ن،یاساس ا بر

 يعملکرد اش، یکیتاکت يکردهاینقدها و نظرها درباره رو

 يها استیبردن س شیو پ یپلماسیقابل قبول در حوزه د

زود با  ای ریه، دداشت یانقالب يکشور و دفاع از راهبردها

 نیپس توپ در زم. متصور بود کایآمر يها شکست

 هیخارجه کشورمان ما ریوز میتحر لیتحل دیکاست و نبایآمر

  . خواهد یشود که دشمن م يا هودهیب یاختالف داخل

 یو زمخت یدر وهله اول، نشانه عجز، سرگردان فیظر میتحر

ت حاصل از شکس تیو عصبان ياعمال فشار حداکثر استیس

و  یبه صورت علن ریو شخص وز رانیاز ا کایآمر يتقاضاها

 قیدق يمذاکره است و در وهله دوم، آشکارساز يبرا ینهان

 يجمهور سیرئ اکارانهیدوگانه و ر يو رفتارها ها استیس يبرا

مذاکره و  یاست که همزمان با درخواست مذاکره، متول

راه  یدرستاز  يا و در آخر، نشانه کند یم میرا تحر یپلماسید

در  یستادگیبر ا یمبتن یپلماسیمقاومت و ضرورت تداوم د

  . کاستیبرابر آمر

آن به  لیدر نگاه کالن و تبد فیظر میتحر يایمزا فهم

 یاسالم يجمهور فیظر استیس یوحدت مل يبرا یعامل

 .    کند یاست که در مصاف بزرگ با غرب مشت دشمن را باز م

    

 

 

  
  

                 

 !گیرند ها از تاریخ درس نمی آمریکایی              روز شگزار ▼

را امضا کرد و از آغاز فشار حداکثري به  وقتی دونالد ترامپ حکم خروج آمریکا از برجام

! دانست یک سال بعد چنین شرایط بغرنجی را در برابر ایران تجربه کند نمی!  داد ایران خبر 

برد که با خروج از برجام هم فشارها را افزایش  می جمهور آمریکا در این رؤیا به سر رئیس

کند، هرگز به ذهنش  اي ایران را با کمک اروپایی حفظ می هاي هسته دهد و هم محدودیت می

اي  هاي هسته هاي خود را براي کاهش محدودیت کرد یک سال بعد تهران هم گام خطور نمی

گذارد و هم  یکجانبه برجام به نمایش می کند و عزم خود را براي پایان دادن به اجراي آغاز می

  .گیرد فشارهاي آمریکا اثر خود را از دست داده و هم اقتصاد ایران در مسیر ثبات قرار می

گنجید که همه تالشش براي تحت فشار قرار دادن  تردید در خیاالتش هم نمی ترامپ بی

به منطقه، به لنگر ایران با طرح موضوع حمله نظامی و جنگ روانی فرستادن ناو جنگی 

فارس از ترس واکنش ایران و سرنگون شدن  در خارج از خلیج» آبراهام لینکلن«انداختن ناو 

به محض ورود به حریم هوایی ایران منتهی » گلوبال هاوك«پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته 

ا ام! بار شکست بخورد فارس چنین فاجعه و تالشش براي ایجاد ائتالف نظامی در خلیج! شود

بینی آمریکا کامالً منطبق با واقعیت بود و آن، همراهی کشورهاي اروپا در پیش  یک پیش

ها و  ها پس از خروج آمریکا با لفاظی اروپایی. اش بود هاي ضد ایرانی بردن سیاست

ها همراه با افزایش فشار را  هاي خود به مدت یک سال سیاست حفظ محدودیت کشی وقت

مذاکره براي مذاکره و «ایران به صبر استراتژیک خود پایان داده، پیش بردند و حاال هم که 

هاي دیپلماتیک  اند تا با خرید زمان بیشتر و با آمد و شد را در پیش گرفته» اقدامات خبیثانه

  .اما زهی خیال باطل! ترامپ را به اهدافش نزدیک کنند

ماند که  د و یادشان نمیگیرن اش از تاریخ درس نمی ها و دوستان اروپایی گویا آمریکایی

هاي قدرتمندانه به  از پاسخ ،ایران جنگ هشت ساله و فتنه هشت ماهه را پشت سر گذاشت

هاي خود در مقابل ملت  گیرند و اصرار دارند شکست ها درس نمی راهزنی دریایی انگلیسی

  !ایران را مدام تکرار کنند

 ژاد کذب نیستن جلسه قالیباف و احمدي            اخبار ویژه     ▼

نژاد در  در روزهاي اخیر اخباري مبنی بر دیدار محمدباقر قالیباف با محمود احمدي

یکی از نزدیکان قالیباف در توئیتی نوشت، این دیدار در اواخر فروردین و . ها منتشر شد رسانه

ت نژاد، که نخواس نژاد بوده است، اما یکی از نزدیکان محمود احمدي براي عیادت از احمدي

آقاي قالیباف به منزل آقاي : ها گفته است نامش فاش شود، درباره این دیدار به رسانه

دانم، اما اینکه علت این مالقات،  دلیلش را نمی. نژاد رفتند و ایشان را مالقات کردند احمدي

این منبع . نژاد اعالم شده، صحت ندارد و چنین موضوعی کذب است بیماري آقاي احمدي

است، خبر کذبی نیست و صحت دارد،   اصل این جلسه که اعالم شده: گوید ه میآگاه در ادام

  .ها درباره محتواي جلسه مورد تأیید نیست اما خبر

  !میلیاردي به رفیق فرح پهلوي 396واگذاري ملک                             

قلب شهر ترین و ارزشمندترین امالك  انگیز یکی از مرغوب به تازگی در اقدامی حیرت

آباد از سوي شهرداري تهران به رفیق فرح دیبا  متر واقع در محله یوسف 720تهران به متراژ 

از دوستان صمیمی فرح دیبا بوده که به علت تعامالت صمیمانه » ـ د الف«. واگذار شده است

 خود با خاندان پهلوي و سازمان اطالعات رژیم طاغوت پس از انقالب در خارج از کشور زندگی

هاي پایانی عمر خود به طرز مشکوکی به کشور دعوت و ضمن تأسیس  کرده و حاال در سال

انگیز و ناباورانه شهرداري تهران قرار گرفته  توجه و حمایت حیرت بنیادي به نام خود، مورد

  .است

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 !خلیج فارس گورستان نیروهاي خارجی خواهد شد

به شکست طرح ترامپ براي ایجاد ائتالف امنیتی در  با اشاره» القدس العربی«روزنامه 

پس از اینکه کشورهایی مانند چین و هند تصمیم گرفتند از : فارس نوشت خلیج

هاي غرب دوري کنند و کشورهایی، مانند ژاپن و کره جنوبی نیز به صراحت از  سیاست

یکا در این باره، همراهی با آمریکا سر باز زدند، اتحادیه اروپا نیز در قبال سیاست آمر

هاي مختلف درباره  طرفی اتخاذ کرد تا طرح محتاطانه رفتار نمود و ناتو هم موضع بی

ناو به  به جز انگلیس که یک رزم: این روزنامه در ادامه نوشت. تشکیل این ائتالف موفق نشد

فارس اعزام کرد، هیچ کشور اروپایی کشتی جنگی به این منطقه نفرستاد و حتی  خلیج

ها به  ناوهاي خود را از منطقه خارج کردند؛ چرا که اروپایی کشورهایی مانند اسپانیا، رزم

ها و کماندوهاي  توانند در برابر قدرت موشک هاي جنگی آنان، نمی دانند کشتی خوبی می

فارس گورستان نیروهاي  ت کنند و در صورت بروز هر درگیري در منطقه، خلیجایران مقاوم

  .اروپایی خواهد بود

  کند آمریکا با شعار تأمین امنیت مردم افغانستان را بمباران می

سال حضور نظامیان  18جمهور سابق افغانستان با اشاره به  رئیس» حامد کرزي«

ام، چون  هاي آمریکا مخالف بوده با سیاستهمیشه : خارجی در افغانستان خاطرنشان کرد

ها با شعار برقراري  آمریکایی: وي گفت. شعار و عمل این کشور با هم فرق داشته است

هاي مردم،  امنیت و زندگی بهتر به افغانستان آمدند؛ اما نتیجه حضور آنها جز بمباران خانه

آمریکا : در ادامه گفت کرزي. ناامنی و نابود شدن زندگی مردم عادي چیز دیگري نبود

ساالري در افغانستان اعالم کرده  هدفش را امنیت، بهبود وضعیت زندگی مردم و ثبات مردم

بود؛ اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد؛ از این رو مردم افغانستان براي بار اول در تاریخ 

یت مردم کشورمان به حضور نیروهاي خارجی نظامی روي خوش نشان دادند؛ چرا که اکثر

روزهاي اول خوب بود، اما بعداً دیدید . ها اشغال و خونریزي دنبال رهایی بودند بعد از سال

  !که کار برعکس شد

  عزم امارات براي ترمیم روابط با تهران

با اشاره به اینکه پس از تنش سیاسی شدیدي که به دنبال » العربی الجدید«روزنامه 

ابوظبی ایجاد شد، اکنون نزدیکی میان ایران و جنگ سوریه و یمن در روابط تهران و 

رسد در مسیر تحوالت مثبت قرار گرفته است،  اي شده و به نظر می امارات وارد مرحله تازه

آمادگی امارات براي همکاري با ایران در زمینه اقتصادي، در شرایط فعلی اعمال «: نوشت

ران آن را شاخصی براي جدي هاي آمریکا، اهمیت زیادي براي تهران داشته و ته تحریم

ها  در این راستا گزارش. داند هاي این کشور عربی در منطقه می دانستن تغییر سیاست

حاکی است، امارات با درك این مسئله در تالش براي ارسال پالس مثبت در این زمینه 

ستاي دهد امارات زمینه را براي استفاده از بندرهاي اماراتی، در را است و خبرها نشان می

صادرات نفت و همچنین شرایط انتقال ارز و همکاري مالی، بانکی و مرزي بین دو طرف 

  ».فراهم کرده است

  افزایش دو برابري مبادالت تجاري ایران و آذربایجان

وزیر اقتصاد در دیدار با وزیر اقتصاد آذربایجان با بیان اینکه هیچ مانع و » رضا رحمانی«

توافقات انجام شده در : ها وجود ندارد، خاطر نشان کرد يمحدودیتی براي گسترش همکار

... صنایع خودروسازي و تولیدات قطعات خودرو، تولید دارو، ایجاد منطقه مشترك صنعتی و

وزیر اقتصاد کشور آذربایجان . تر عملیاتی شود تواند هر چه سریع با اهتمام جدي طرفین می

برابري حجم مبادالت تجاري ایران و آذربایجان،  2/2نیز در این دیدار با اشاره به افزایش 

هاي اقتصادي، تجاري و صنعتی دو طرف مورد استقبال ما نیز  ارتقاي سطح همکاري: گفت

ها هم  ایرانی: وي اعالم کرد. بندیم کار می هست و در این خصوص تمام تالش خود را به

  .و این واحدها فعال هستنداندازي کرده  واحد صنعتی در کشور آذربایجان راه 1371اکنون 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

اداره آمار آمریکا اعالم کرد صادرات نفت خام این کشور  ◄

هزار بشکه در روز افزایش یافت و به رکورد  260در ماه ژوئن 

کره جنوبی با . میلیون بشکه در روز رسید 16/3ماهیانه 

. هزار بشکه به اولین خریدار تبدیل شد 605خرید روزانه 

هزار  292هزار بشکه نفت و چین با حدود  311نادا با کا

دیگر خریداران . هاي بعدي هستند بشکه نفت در روز در رتبه

هزار بشکه نفت در روز و  290بزرگ نفت آمریکا، هند با 

 .هزار بشکه نفت در روز هستند 274هلند با 

هاي تازه  معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به تحریم ◄

اقدام تازه آمریکا هیچ ربطی به «: یه مسکو گفتواشنگتن عل

روابط ندارد؛ بلکه مستقیماً به شرایط سیاسی داخل آمریکا و 

» ریابکوف سرگئی« ».است مربوط 2020 انتخاباتی هاي رقابت

اد خود، از روسیه موفق شده بخشی از اقتص: در ادامه افزود

کند ها مؤثرتر  ي را به واسطه این تحریمجمله بخش کشاورز

و با کنار گذاشتن دالر به عنوان ابزار پرداخت در تبادالت 

  .تري ایجاد کند اقتصاد با ثبات

طلبان در  عضو شوراي مشورتی اصالح» عبداهللا ناصري« ◄

طلبان  بخشی از یک مصاحبه درباره سیاست اعالمی اصالح

سیاست جریان اصالحات نه : براي انتخابات آتی گفته است

مشارکت تحت هر شرایطی است؛ یعنی نه  به تحریم و نه به

طلبان به تحریم انتخابات تمایلی ندارند، بلکه از  تنها اصالح

سوي دیگر حضور در عرصه انتخابات تحت هر شرایطی را 

  .هم قبول نخواهند کرد

: اداره کل اطالعات استان خراسان جنوبی اعالم کرد ◄

تشدید هاي ضدانقالب که در راستاي  سرپل مرتبط با شبکه

هاي البرز و  هاي ظالمانه علیه ملت ایران در استان تحریم

کرد، صبح امروز با تالش سربازان  خراسان جنوبی فعالیت می

بر اساس . در بیرجند دستگیر شد) عج(گمنام امام زمان

  .اطالعات اولیه وي از اعضاي شاخص یکی از فرق ضاله است

ت اقتصاد معاون بیمه و بانک وزار» عباس معمارنژاد« ◄

هاي دولتی مبنی بر  اي که به مدیران عامل بانک درباره نامه

در : ها و تسهیالت داشته است، گفت رعایت نرخ سود سپرده

ها نداریم و حداکثر  هاي بلندمدت در بانک ه حال حاضر، سپرد

درصد  15زمان سپرده بانکی یک ساله است که با نرخ سود 

  . شود محاسبه می
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  صبح صادق منتشر شد 908شماره 

نقالبی؛ اي به جوانان مؤمن و ا هاي امام خامنه توصیه با همراه

 »فرصت حج«پرونده موضوعی  و تالش کنید پیش بروید

  خوانید؛ در این شماره میهمچنین 

وگو با صبح  اهللا نیازي در گفت آیت/ برائت حج نیست حج بی

سازي از کارکردهاي سیاسی  سازي و فرصت فرهنگ/ صادق

خبري که به گوش همه / تحریم از سر استیصال/ حج است

 .شمشادي خبرنگار جبهه مقاومتوگو با حسن  گفت/ رسید

  


