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 !مسیر سخت ترامپ       روز    حرف ▼ 

دستیار سابق دونالد ترامپ در » آنتونی اسکاراموچی«

ترامپ تا ماه کرد، مصاحبه با یک نشریه آمریکایی اعالم 

انتخابات  در شرکت از )99 فروردین یا 98د اسفن(مارس 

شبکه مورد عالقه . جمهوري آمریکا انصراف خواهد داد ریاست

 تواند هشداري براي برانگیز که می امی تأملترامپ نیز در اقد

اي را  نظرسنجی نتایج یک شود؛ تلقی آمریکا جمهور رئیس

منتشر کرد که حاکی از عقب افتادن وي از همه نامزدهاي 

اعالم کرد » نیوز فاکس«. دموکرات حاضر در صحنه رقابت بود

طبق نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی، ترامپ از رقباي 

هاي  خود عقب افتاده است؛ لذا بر اساس گزاره دموکرات

آمریکا ممکن است براي دونالد  2020مطرح شده انتخابات 

اطمینان نداشتن از نتایج . ترامپ با ناکامی بزرگ همراه باشد

تواند موجب  می) طور که اسکاراموچی اعالم کرده همان(آن 

 گیري زودهنگام ترامپ براي فرار از شکست در معرکه کناره

ها در انتخاب  در علل و چرایی تردید آمریکایی. انتخابات باشد

جمهوري ایاالت متحده آمریکا  مجدد دونالد ترامپ به ریاست

  هاي متعددي وجود دارد؛ به بعد مؤلفه 2020از سال 

در پیش گرفتن سیاست فشار حداکثري براي مقابله با  ـ1

ارزیابی  جمهوري اسالمی ایران در حالی بعد از سه سال مورد

اي جز ناکامی براي سیاست  گیرد که نتیجه تحلیلگران قرار می

شکستی که ابعاد آن امروز در . خارجی آمریکا نداشته است

پیروزي جنبش انصاراهللا در یمن بر . منطقه نمایان شده است

ها و  ائتالف سعودي، حاکی از شکننده بودن همه طرح

  . اي آمریکاست هاي منطقه سیاست

ی آمریکا در به صفر رساندن فروش نفت ایران با ـ ناکام2

وجود تبلیغات چندین ماهه، نتیجه سیاست فشار آمریکا در 

بازي آمریکا با  شب بنابراین، خیمه. اي دیگر است جبهه

ها علیه جمهوري اسالمی ایران، این روزها نه  عروسک تحریم

المللی محسوب  تنها اعتباري براي این کشور در جامعه بین

. کند شود؛ بلکه ناتوانی و ضعف آمریکا را بیشتر برمال می ینم

اعتراض کشورهاي مختلف به تحریم ایران افول هژمونی 

المللی آشکار ساخت و نشان داد دوره  آمریکا را در جامعه بین

  .گرایی ایاالت متحده به پایان رسیده است ابرقدرتی و یکجانبه

در پشت تبلیغات  ها بنابراین شکننده بودن آمریکا که سال

اي مخفی شده بود با اقدامات نسنجیده ترامپ  عظیم رسانه

در چنین وضعیتی باید گفت اگرچه ترامپ در . علنی شد

هایی داشته است؛ ولی  حوزه سیاست داخلی موفقیت

بر رأي اعضاي الکترال به  او گذاري سیاست خارجی تأثیر

بود که این دلیل ساختار ایالتی بیشتر از حوزه داخلی خواهد 

 .دده وضعیت از شکننده بودن جایگاه دونالد ترامپ خبر می

 

  

  

  

 
 

 

  جانبه شکست همه                         روز گزارش ▼

ی متعلق به ایران ت؛ این خبر فراتر از آزاد شدن کش»الطارق را ترك کرد جبل 1ـ گریس«

اعتباري بزرگ براي  یک بی المللی براي تهران در مقابل لندن و نشان از یک پیروزي بین

چرا که جمهوري اسالمی ایران فراتر از اثبات قدرت و تسلط خود در دریا، ! انگلستان دارد

یک درگیري نظامی و اقدام  بستان سیاسی و نه در فرایند کش خود را نه در یک بده نفت

سناریوي  رق،الطا جبل دادگاهدر یک کارزار حقوقی آزاد کرد و با حکم حقوقی متقابل، بلکه 

آمریکایی را که لندن نقش اول آن را بر عهده داشت، درهم شکست و یک شکست 

  !جانبه را براي دشمنان ملت ایران رقم زد همه

 »گلوبال هاوك« در شرایطی که سران کاخ سفید پس از اسقاط پهپاد متجاوز آمریکایی

 برگایران  کش نفت فیوقتکردند  به حریم هوایی ایران و آبروریزي براي پنتاگون فکر می

جمهوري اسالمی ایران با هوشمندي تمام این  ایران است، ملت با مواجهه درآنها  برنده

پیگیري حقوقی که . برگ برنده را به یک نقطه ضعف و شکست مهم براي غرب تبدیل کرد

 را براي  دفاع هیچ گونه يجا منتهی شد، الطارق جبل دادگاهدر نهایت به حکم قانونی 

 یمستمسک زین ابتدا از لندن، داد نشان و نگذاشت یباقی رانیا کش نفت فیتوق از سیگلان

د که وانگلیس در جهان کشوري معرفی ش تا است نداشته اقدام نیا يبرا یحقوق و یقانون

 نظام در لندن یحقوق اعتبار کاهش تواند به  اي که می خالف قانون عمل کرده است؛ مسئله

  .شودمنجر  الملل نیب

 به بولتون جان سفر باوجود هم آن ،یرانیا کش نفت يآزادساز نکهیا برانگیز ملأت نکته

 فیتوق استمرار بر ترامپ یمل تیامن مشاور ژهیو اصرار و یسیانگل مقامات با او دارید و لندن

م دادگاه در ساعات پایانی چنین تقالي کاخ سفید براي تغییر حکو هم یرانیا کش نفت

 تا ،آن یسنت متحد و دیسف کاخ قدرت داد نشان یخوب به الطارق ر جبلد 1ـ حضور گریس

  .و معادالت جهانی به سرعت در حال تغییر است رفته لیتحل رانیا برابر در يا اندازه چه

  !رسانه ملی بودجه قطع ابالغ در خودسرانه اقداماخبار ویژه       ▼

 بلکه ندارد؛ سیما و صدا مانساز بودجه قطع بر مبنی اي مصوبه است، دولت شده گفته

 بودجه پرداخت اینکه بر مبنی را جمهور رئیس نظر غیرقانونی اقدامی در دولت هیئت دبیر

 عملکرد بر نظارت شوراي در دولت نماینده تأیید به منوط پس این از سیما و صدا سازمان

در پی  را انتحلیلگر و کارشناسان واکنش مذکور که این اقدام کرده ابالغ سیماست، و صدا

 رئیس »عسکري علی« نگاري نامه پی در است، شده گفته حال همین در. است داشته

 نیز دولت سخنگوي »ربیعی علی«. است شده لغو ابالغیه این دولت، با سیما و صدا سازمان

  .شود می پرداخت سازمان این شد، بودجه مدعی

  مخالفت با نشست ضد ایرانی در پاکستان

 هاي واکنش با پاکستان در جاري سال جوالي 6 در ایرانی ضد نشست یک برگزاري

 الهور شهر ها حاکی است، مردم شنیده. است شده مواجه کشور این سراسر از بسیاري

 انقالب از را خود حمایت والیت، عنوان تحت عظیمی گردهمایی در تجمع با پاکستان

 هرگونه با دادند و نشان اسالمی انقالب معظم رهبر و) ره(خمینی امام ایران، اسالمی

 از بسیاريخبرها حاکی است  .کردند مخالفت ایران اسالمی جمهوري نظام با خصومت

  شرکت عظیم اجتماع این در کشور این فرهیختگان و علما ،پاکستان مسلمان مردم

  .اند کرده

 



  
  

  اخبار ▼

  دولت ترامپ درك درستی از دنیاي عرب ندارد

همزمان با تشدید «: ان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه نوشتوبگاه سازم» تی آر تی«

ها بین ایران و آمریکا، نگرانی کشورهاي منطقه در مورد بروز یک درگیري خطرناك  تنش

رهبران امارات در ابتدا از کمپین فشار حداکثري ترامپ . فارس افزایش یافته است در خلیج

هاي  رسد ابوظبی در مورد تاکتیک نظر می کردند؛ اما به علیه جمهوري اسالمی حمایت می

رهبران امارات به طور ویژه نگران بروز یک . خود براي مقابله با ایران تجدیدنظر کرده است

چنین سناریوي ترسناکی عواقب اقتصادي و ژئوپلیتیکی . عیار با ایران هستند جنگ تمام

ر منطقه بروز پیدا کند، در صورتی که درگیري د. ناپذیري به دنبال خواهد داشت اجتناب

ها  در چنین سناریویی اروپایی. امارات احتماالً در بین اولین اهداف ایران قرار خواهد داشت

هاي فعال در امارات در بین اولین کسانی قرار خواهند داشت که این کشور را  اییو آمریک

توانیم  ما نمی. اي بزرگ و پیچیده است خاورمیانه منطقه«: این پایگاه نوشت» .کنند ترك می

دولت ترامپ متأسفانه درك . این منطقه را به کشورهاي حامی و ضد ایران تقسیم کنیم

 ».رددرستی از دنیاي عرب ندا

  انتقاد عضو فراکسیون امید از لیدرهاي اصالحات

با اشاره به   طلب مجلس و عضو فراکسیون امید، از نمایندگان اصالح» ابوالفضل سروش«

من از منتقدان فراکسیون «: حمایت نکردن لیدرهاي اصالحات از این فراکسیون گفته است

طلبان یا به قول خودشان  اصالح هاي شاخص نفر از چهره 10فرض  پرسم که اگر به  امید می

گفتند که ما  و چه می  کردند که ما نکردیم آمدند، چه می ها به مجلس دهم می ژنرال

؟ مگر مجلس ششم با آن همه ژنرالی که داشت و ساخت، چه کرد؟ خروجی مجلس  نگفتیم

طلبان از حضور در  ششم مگر چه بود؟ غیر از این بود که سبب حذف بسیاري از اصالح

نماینده  30ها شناخته شده بودند؟ مگر مردم  مجلس هفتم شد؟ مگر همه مجلس ششمی

شده  نماینده تهران براي مردم شناخته  30شناختند یا بعد از چهار سال همه  تهران را می

شد، چون ما آمدیم مملکت گل و  آمدند مملکت گل و بلبل می ها می بودند؟ حاال اگر همان

  »بلبل نشد؟

  ها ماس عامل نگرانی جدي صهیونیستهاي ح تونل

رژیم صهیونیستی به نقل از » والال«کارشناس امور نظامی پایگاه » امیر بوخبوط«

به رغم اینکه اسرائیل در جنگ سال : فرمانده عملیات منطقه جنوبی گفت» اسرائیل شومر«

فت؛ هاي نظامی آن را هدف گر توانمندي حماس در تولید ادوات نظامی و زیرساخت 2014

شومر افزوده . اما این گروه تسلیم نشد و به اشکال گوناگون درصدد احیاي قدرت خود برآمد

کند، موجب  هایی که حماس از آنها براي حمله به اسرائیل استفاده می امروز تونل: است

ما سناریوهایی را از سمت غزه : این ژنرال صهیونیست خبر داده است. نگرانی جدي است

ها و مواضع  ها هزار فلسطینی به سمت شهرك یم که از جمله آن هجوم دهکن بینی می پیش

نظامی اسرائیل است یا اینکه موتورسواران مسلح فلسطینی عملیاتی را در جبهه داخلی 

 .دور از واقعیت نیست هااین سناریو ؛اسرائیل پیاده کنند

  گیري و معامله شکست خورد تالش واشنگتن براي باج

، تنها »1ـ  گریس«کش  موفقیت ایران در ماجراي آزادي نفت: نوشت» االخبار«روزنامه 

ها به نفع ایران،  کش با پایان یافتن معرکه نفت. شود منحصر به درگیري آن با بریتانیا نمی

گیري و معامله بین آزادي تجارت دریایی ایران و امنیت  در واقع تالش واشنگتن براي باج

ها در این مرحله مقاومت فعال استراتژیکی را  ایرانی. ردفارس و تنگه هرمز شکست خو خلیج

. از خود نشان دادند تا هیچ نقطه ضعفی براي سوءاستفاده آمریکا و حمله آن باقی نگذارند

و دولت جدید او قصد پیوستن به آمریکا و قرار گرفتن در معرض » بوریس جانسون«

اي  دیپلماسی را براي حفظ توافق هسته هاي ایران را ندارد؛ از این رو، بار دیگر مسیر سیلی

  .یابد هاي آینده نمود بیشتري می کند و این امر در روز طی می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 سپاه دریایی نیروي فرمانده» تنگسیري علیرضا دریادار«◄ 

 سپاه و ارتش دریایی نیروي دریادالن همت به اینکه بیان با

 فارس خلیج«: فتاست، گ برقرار فارس خلیج در امنیت امروز

 است، بسته خلیجی و دارد وسعت مربع کیلومتر هزار 250

 اي هسته سوخت که هایی زیردریایی یا ها ناو همین از یکی اگر

 براي سال سالیان شود، مشکل دچار منطقه این در دارند

 هاي کشور همین شد، خواهد ایجاد مشکل منطقه هاي کشور

 شیرین آب که ما نمسلما هاي همسایه و فارس خلیج جنوبی

 در اتفاقی اگر و داشت نخواهند خوردن براي آبی دارند، کن

 ».میرند می تشنگی از اینها دهد، رخ فارس خلیج

 درباره نگهبان، شوراي سخنگوي »کدخدایی عباسعلی«◄ 

 براي شورا این طلبان اصالح خواسته بر بنا است قرار آیا اینکه

 هم قبالً«: داد پاسخ کند، دعوت آنها از شان نظرات شنیدن

 ما گوش دارد، گفتن براي حرفی کس هر اگر که ایم گفته

است؛  باز دوستان روي به نگهبان شوراي درهاي و شنواست

 درِ نه؛ کنند، خواهی سهم بخواهند ناکرده خداي اگر اما

 ما چون است، بسته ها خواهی سهم روي به نگهبان شوراي

 هم قانونی، وظیفه مانه اساس بر و داریم قانونی وظیفه یک

  ».است باز نگهبان شوراي درِ هم و شنواست مان گوش

 »اعتماد« روزنامه طلب در فعال اصالح »لیالز سعید«◄ 

 نوعی دچار ها تحریم زمینه در روحانی آقاي دولت« :نوشت

 از دولت شدن خاطر ترسانده به آن از بخشی که است عملی بی

 از حتی یا سال دو از راگ .است دولت از خارج واحدهاي سوي

اقتصاد  مدیریت زمینه در اصالحی اقدامات این پیش سال یک

 حاصل زیادي دستاوردهاي حال تا به  افتاد، می اتفاق کشور

 بود جایی از جلوتر مراتب به اقتصادي نظر از کشور و بود شده

 هزار  9 باالي به هرگز دالر قیمت که طوري. هست اآلن که

  ».رسید نمی تومان

 وزارت الکترونیک و برق صنایع مدیرکل »گردان کیوان«◄ 

 مرکزي، بانک نظر از: گفت )تجارت و معدن ،صنعت(صمت

 در رمز ارزها و است ممنوع کشور در ارزها رمز فروش و خرید

 طریق از باید که شوند می محسوب صادراتی کاالي یک واقع

 از آمده دست به ارز میزان و برسند فروش به صادرات

  .برسد ثبت به نیما سامانه در دراتصا

 مرکزي بانک اسبق کل رئیس »مظاهري طهماسب«◄ 

 اصالح از بعد دوم حلقه ارزي، متشکل بازار تشکیل: گفت

 در مرکزي بانک در شان دوستان و همتی آقاي. هاست نرخ

 به و برداشتند جدي و شجاعانه قدم یک ارزي اصالحات

  .کردند حرکت کردن نرخی تک سمت

  

 

  .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
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 یکاف توجه آنها به و هبود مقتدر همسرشان دارند نیاز زنان

 .کند شان درك کامالً و بپرهیزد احترامی بی از باشد؛ داشته


