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 به شکست ها اعتراف آمریکایی     روز حرف ▼

متحده درباره ایران، گیج و گنگ شده و  راهبرد ایاالت «

از به کار   طور فزاینده رسد، دست واشنگتن به  نظر می به 

ها به منظور جلوگیري از تشدید تنش  گرفتن برخی گزینه

این بخشی از تحلیل ارائه شده در مؤسسه » .کوتاه است

. در زمینه حوادث و تحوالت اخیر منطقه است» زبروکینگ«

، این 2012ر سال د دانشگاه پنسیلوانیا بر اساس گزارش

  .شود مؤسسه تأثیرگذارترین اتاق فکر در جهان شناخته می

نویسد،  در ادامه تحلیل خود می» بروکینگز«مؤسسه 

جمهور آمریکا در پی آن است که با اعمال فشار  رئیس

ها ایران را پاي میز مذاکره  د تحریمحداکثري و وضع مجد

برگرداند؛ اما ایران عمالً حاضر به شرکت در مذاکرات تحت 

ها با ساقط شدن هواپیماي  فشار نبوده و در عین حال، تنش

هاي مرموز به تانکرهاي  بدون سرنشین آمریکا، حمله

ها از سوي تهران  کش فارس و توقیف نفت کش در خلیج نفت

  .وج رسیده استو بریتانیا، به ا

، یکی دیگر از مؤسسات تحقیقاتی در »شوراي آتالنتیک«

شود  نویسد، این وضعیت سبب می واشنگتن در همین باره می

آید و وضعیت خطرناکی   نظر متحده واقعاً ضعیف به   ایاالت

فارس ادامه  ایجاد شود؛ چون ممکن است حوادث در خلیج

اي که هر دو  هداشته باشد و خطر لغزش را به سمت منازع

  .طرف خواهان اجتناب از آن هستند، افزایش دهد

آتالنتیک مدعی است، مشکل این است که ترامپ در سال 

با ایران خارج  2015متحده را از قرارداد  گذشته وقتی ایاالت 

العمل شدید از  عکس. کرد، خود را در گوشه رینگ قرار داد

نگامی که دستوري ویژه ه بینی بود، به   سوي ایران قابل پیش

. مبنی بر تمدید معافیت براي صادرات نفت ایران صادر نشد

هاي  کند، بازگرداندن برخی معافیت این مؤسسه اضافه می

مربوط به فروش نفت یا حداقل سختگیري در اجراي 

سازي بحران خواهد شد؛ اما  ممنوعیت فروش، موجب خنثی

ت چینی واشنگتن با اعمال اقدامات تنبیهی علیه یک شرک

متهم به ادامه خرید نفت خام ایران، سیگنالی کامالً متضاد 

گیرد که اگر  آتالنتیک در نهایت نتیجه می. ارسال کرده است

  .ددست آوردن توافق جدید باشد، موفق نخواهد ش  هدف به

برانگیز  ارزیابی و اعتراف مؤسسه آتالنتیک آنجایی تأمل

هاي  پایان معافیت کند، فشار بر ایران با است که بیان می

توان  نفتی به اوج خود رسیده است و در نزاع اقتصادي نمی

اگر هدف ترامپ تنها تضعیف ایران و . کار بیشتري انجام داد

نتیجه  ]ها آمریکایی[اي باشد، ما  از بین بردن توافق هسته

تري از  خوبی نخواهیم گرفت؛ چرا که ما رفتارهاي سرسختانه

  .تر رفتارهاي نرمایران خواهیم دید، نه 

 دنیاي وارونه                          گزارش روز ▼

توان براي برخی  ترین عنوانی است که می ، خوشبینانه»خروج از ریل انصاف و منطق«

ي منتشر ا شان در فضاي رسانه هاي ها و نوشته ها و بعضی افراد که این روزها گفته رسانه

توان در موضوع مهاجرت  سیار ساده و روشن آن را میکه نمونه ب  خروجی! شود، برگزید می

که بیش از » مزدك میرزایی«! یکی از گزارشگران ورزشی از کشور به وضوح مشاهده کرد

صدها ساعت آنتن زنده ! دو دهه در صدا و سیماي جمهوري اسالمی کارآموزي کرد

ت، چنانکه در سال تلویزیونی در اختیارش بود و حتی بارها مورد توجه و تقدیر قرار گرف

به تازگی در حالی که  و گر ورزشی صدا و سیما انتخاب شدبه عنوان بهترین گزارش 1384

میلیون  120میلیون تومانی براي ساخت یک مستند با تلویزیون بسته و  180نیز قراردادي 

تومان از مبلغ آن را هم دریافت کرده بود به یکباره از دسترس خارج شد و از دفتر شبکه 

اي  همان شبکه! شبکه وابسته به دالرهاي سعودي! در لندن سر درآورد» اینترنشنال  ایران«

پس از اقدامات » االحوازي«هاي  که بارها از تجزیه ایران سخن گفته و مصاحبه با تروریست

  ! شهریور ماه اهواز را در کارنامه دارد 31تروریستی در 

جاي مؤاخذه گزارشگري که با هزینه صدا و اي شاهدیم به  با این حال، در فضاي رسانه

کمی کار آموخته،  ،هاي این سازمان و آزمون و خطاهاي بسیار سیما، با استفاده از ظرفیت

نوك پیکان حمله به جاي آنکه به سمت ! شود این رسانه ملی است که به مسلخ برده می

اي و خالف  رفهمتخلف باشد، صدا و سیما را هدف گرفته و فردي را که خالف اخالق ح

وسیما به استخدام یک شبکه ضد ایرانی درآمده است، راستگو، مؤدب، با  قرارداد با صدا

انگاري و اعتباربخشی به متخلف، آن هم  این هجم از وارونه! خوانند اخالق و درستکار می

صرفاً به دلیل منافع شخصی و جناحی موضوعی نیست که بتوان از پیامدهاي اجتماعی و 

آن در آینده فرار کرد، کاش این افراد پیش از دست به قلم شدن و زبان به سخن  اخالقی

  ! گشودن کمی هم به مصالح عمومی فکر کنند

 ها ها و تروریست سفري براي تقویت همکاري صهیونیست    ویژه اخبار ▼

سرکرده گروهک تروریستی منافقین به » مریم رجوي«یک دیپلمات فرانسوي، از سفر 

و با هماهنگی » جولیانی«این سفر با وساطت «: اي اشغالی خبر داد و فاش کرده سرزمین

سفیر اسرائیل در آلبانی انجام شده است و ارتباط مستقیمی با همکاري بین » بواز رادکین«

» یر کوشار پی» «.دارد) موساد(سازمان مجاهدین خلق و سازمان اطالعاتی اسرائیل 

این سفر با رئیس موساد و  شخص نتانیاهو دیدار  مریم رجوي در«: همچنین گفته است

آویو را با وعده جدید نتانیاهو درباره افشاي  وي سفر سرکرده منافقین به تل» .خواهد کرد

اي ایران مرتبط دانسته و تأکید کرده است، احتماالً این سفر  هاي هسته اسناد تازه از فعالیت

برخی منابع نیز . شود و مریم رجوي منجر میبه عقد قرارداد جدید همکاري میان نتانیاهو 

اند نتانیاهو به دنبال استفاده از ظرفیت سایبري مجاهدین خلق براي انجام کار  مدعی شده

هاي اشغالی  هاي اجتماعی به منظور تغییر نگاه ساکنان سرزمین تبلیغاتی گسترده در شبکه

متعهد شده است در  وزیر رژیم صهیونیستی نخست. نسبت به خود و حزب لیکود است

هاي  ، کمکحزبشصورت کمک این سازمان به او در انتخابات سپتامبر جاري و موفقیت 

  .مالی و اطالعاتی جدیدي را در اختیار این سازمان قرار دهد
  

» ان ان سی«اي با شبکه خبري  وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه» جک استراو« ◄

جمهور  رئیس» دونالد ترامپ«ا را خطاهاي محاسباتی ها از سوي دولت آمریک اعمال تحریم

ها براي  این تحریم: مشاور امنیت ملی کاخ سفید دانست و گفت» جان بولتون«آمریکا و 

  . شود، اما این اتفاق نخواهد افتاد ایجاد ناآرامی در ایران انجام می

 



 
 

  اخبار ▼

  خوشی به آمریکا سبب تحمیل فشار بیشتر شد دل

پس از یک سال به جاي  اي در توافق جامع هستهطرف اروپایی «: گفت» یسعید جلیل«

آمریکا به  ایاالت متحده گوید اینکه هایی که داشته است، با گستاخی می عذرخواهی از تعلل

کدام حقوقدان در ! تعهدات خود عمل نکند هیچ توجیهی براي کاهش تعهدات ایران ندارد

: افزود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین» !پذیرد؟ کجاي دنیا این حرف را می

بردن راهبردي که دشمن را عقب براند نه آنکه  صبر راهبردي یعنی صبر کردن براي پیش «

نماینده رهبر معظم انقالب » .صبري که دشمن را گستاخ کند راهبردي نیست! جلوتر بیاید

 مبنی بردر ادامه با اشاره به تصمیم نظام جمهوري اسالمی  در شوراي عالی امنیت ملی

خوشی نسبت به آمریکا سبب تحمیل  ها و دل خیالی خوش«: گفت کاهش تعهدات برجامی

پایه به طرف  هاي بی خوشی دل و بینی امروز نباید با همان نوع خوش. فشار بیشتر شد

  ».وداروپایی رفت تا دوباره فشارهاي جدیدي به کشور تحمیل ش

  !هاي جاري دولت را کم کنید هزینه

: هاي باالي جاري دولت، گفت با انتقاد از هزینه» مقدم غالمرضا مصباحی«االسالم  حجت

تان کم شود، الزم نیست براي بودجه اجرایی  هاي جلسات هاي گل و شیرینی اگر از هزینه

هاي  جویی در هزینه وي با اشاره به ضرورت صرفه. کشور صندوق توسعه ملی را نابود کنید

هاي سفرهاي  هاي اضافی دولت بسیار زیاد است و اگر هزینه هزینه: جاري دولت، اظهار داشت

هایی که  هاي سفرهاي خارجی، هزینه سفارتخانه خارجی کارکنان دولت، هزینه مأموریت

هاي مختلف و  کنند، هزینه خرید گل براي همایش آنچنان کارآیی ندارند و کار نمی

پیشنهاد «وي با ابراز اینکه . شود هایی از این قبیل بررسی شود، مبلغ بسیار کالنی می هزینه

درصد از این وابستگی به درآمدهاي نفتی کاهش پیدا کند و  10بنده این است که سالیانه 

سال  10با این اقدام  طی «: ، گفت»تحت هیچ شرایطی وارد عرصه بودجه جاري کشور نشود

  ».ی به صفر خواهد رسیداتکا به بودجه نفت

 خرد چین همچنان از ایران نفت می

هاي سخت آمریکا علیه ایران، با  ها پس از وضع تحریم ، هفته»بلومبرگ«به گزارش 

. خرد هدف متوقف کردن فروش نفت خام این کشور، چین همچنان از ایران نفت می

تن نفت خام  638هزار و  855دهد، چین در ماه ژوئن  اطالعات رسمی گمرك نشان می

دهد،  اطالعات نشان می. هزار بشکه در روز از ایران نفت خریده است 209معادل حدود 

هاي آمریکا را براي از سرگیري خرید نفت از ایران قبول  پکن احتماالً ریسک نقض تحریم

هاي آن را دور  ها و افرادي که تحریم با افزایش فشار دولت ترامپ بر شرکت. کرده است

این کشور آسیایی که به . ها به خرید نفت چین از ایران دوخته شده است د، همه نگاهزنن می

مانده است که از ایران نفت  واردات نفت خام وابسته است، از معدود کشورهاي باقی

گفتنی است، کشورهایی، مانند کره جنوبی و ژاپن واردات نفت از ایران را متوقف .  خرند می

  .اند کرده

  هاي مجلس یازدهم طلبان براي کسب کرسی اصالحترفند جدید 

طلبان  اصالح: نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت» محمدعلی پورمختار«

با توجه به عملکردشان در مجلس دهم امیدي به کسب کرسی در مجلس یازدهم ندارند و 

دهم شوند و پس درصدد هستند به عنوان اصولگرایان تقلبی وارد عرصه انتخابات مجلس یاز

ترفند آنها براي : پورمختار تصریح کرد. طلبی خود را بلند کنند از رأي آوردن علَم اصالح

هاي ناشناخته، با عنوان اصولگرایی استفاده کنند و  انتخابات مجلس این است که از چهره

جان  این جریان را در مقابل جریان اصولگراي اصلی قرار دهند و درواقع اصولگرایان را به

  .هم بیندازند

  

  

 

  کوتاه اخبار ▼

وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با » مایک پمپئو« ◄

در پاسخ به این پرسش که آیا » بلومبرگ«شبکه تلویزیونی 

اگر . قطعاً«: مند است به تهران سفر کند، مدعی شد عالقه

روم و از این فرصت  تماس باشد، با خوشحالی به آنجا می

» .کنم م با مردم ایران استفاده میوگوي مستقی براي گفت

این سخنان مضحک در حالی است که ایران بارها اعالم 

کرده است سیاست فشار حداکثري ترامپ راه به جایی 

نخواهد برد و ایران مذاکره تحت فشار را آن هم با کشوري 

  .پذیرد المللی پایبند نیست، نمی که به توافقات بین

المقدس  مرزدار سپاه بیتپاسداران ) جمعه(صبح دیروز ◄

مرز در شهرستان  کردستان در منطقه هوار ژونین دله

هاي ضد انقالب  سروآباد با یک تیم از اعضاي گروهک

درگیر شدند که در جریان آن تعدادي از نیروهاي ضد 

انقالب به هالکت رسیده و مجروح شدند و مقدار قابل 

منهدم  توجهی سالح و مهمات آنان به دست نیروهاي سپاه 

از » سیدهادي اجاق«همچنین در این درگیري، . شد

نیروهاي سپاه کردستان زخمی شد که در حین انتقال به 

 . بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد

تأثیر بودن  با اذعان به بی» شوراي آتالنتیک«اندیشکده  ◄

اي  هاي آمریکا در جلوگیري از افزایش نفوذ منطقه تحریم

اي و  دونالد ترامپ خروجش از توافق هسته«: تایران، نوش

ها علیه ایران را اینطور توجیه کرد که رفع  بازاعمال تحریم

. ها نفوذ ایران در منطقه را افزایش داده است این تحریم

اي  منطقه نفوذ رفت می انتظار برجام از آمریکا خروج از پس

دهد  ها نشان می ها و روند ایران لطمه ببیند؛ اما رویداد

  ».دقیقاً عکس این اتفاق افتاده است

با اشاره به اینکه ایران به پیمان عدم » سرگئی الوروف« ◄

داشتن این توقع که ایران «: اي پایبند است، گفت اشاعه هسته

به طور یکجانبه به تعهداتش ذیل برجام پایبند باشد، در حالی 

آور  انکنند، زی شان را اجرا نمی هاي اروپایی تعهدات که کشور

وزیر خارجه روسیه همچنین از تروئیکاي اروپا خواست » .است

  .اي عمل کنند به تعهدات خود در زمینه حفظ توافق هسته

فعال سیاسی درباره احتمال کاندیدا » یداهللا طاهرنژاد« ◄

دانم  بعید می: نژاد در انتخابات مجلس گفت شدن احمدي

بري جریان نژاد نامزد انتخابات شود، اما ره خود احمدي

منتسب به خود را بر عهده خواهد داشت و خود را براي 

البته سابقه نشان داده است، . کند آماده می 1400انتخابات 

  .بینی نیست رفتار این جریان چندان قابل پیش

پس از وتوي سه قطعنامه کنگره این » دونالد ترامپ« ◄

ـ که خواستار جلوگیري از فروش سالح به عربستان  کشور

ـ در پیامی خطاب به  عودي و امارات متحده عربی بودس

مجلس سنا در توجیه اقدام خود، عربستان را سدي علیه 

  .هاي مخرب ایران توصیف کرده است فعالیت

  
  .دنبال کنند سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ر کانال صبح صادقها را د توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


