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  !مکر مکرون              روز حرف ▼

 ، هرناچار است 2020در انتخابات  تیموفق يترامپ برا

 نیا يبرا. مذاکرات بکشاند زیم يرا دوباره به پا رانیطور شده ا

مکرون  داري میدان را با يدینقشه و طرح جد گریمنظور بار د

سو فرانسه را تنها خواهان  کیکرده است تا از  يزیر برنامه

  .ردیبگ رانیاز ا يشتریب ازاتیامت گرید ياکره بداند و از سومذ

و اروپا از ابتدا اهداف  کایاست که آمر یدر حال نیا

بر اختالف بر سر  دیداشتند و تأک رانیدر برابر ا یمشترک

در برجام و محدود کردن  رانیماندن ا يبرا یشینما ران،یا

راستا،  نیر اد. بوده است يا توافق هسته نیاز ا رانیا دیعوا

 دیکه خرداد ماه با ترامپ در کاخ سف يداریمکرون در د

اشتراك  رانیو اروپا درباره ا کایداشت، اعتراف کرد آمر

 رانیبا ا يدیاست مذاکرات جد يدارند و ضرور يراهبرد

  .آغاز شود

کرده که نه  دیترامپ تا به حال دو بار تأک گر،ید يسو از

 يز به مذاکره از سومجا گریکشور د چیفرانسه و نه ه

او . فرانسه را رد کرده است يگر یانجیو م ستندین کایآمر

 دهد یمذاکره نم ابتین يکشور چیبه ه دیگو یم یدر حال

مذاکره با  يبرا یانجیژاپن را به عنوان م نیاز ا شیکه پ

او که  بیتکذ نیدر ا نیروانه تهران کرده بود؛ بنابرا رانیا

مخالفت با  کند، ینم یدگنیرا نما کایآمر يکشور چیه

 يها زهیبلکه انگ ست،یمذاکره مطرح ن یندگینما ياعطا

متوسل شدن ترامپ  گرید یبه عبارت. در کار است يگرید

امر است که  نیبر ا یروشن لیدل ها ییبه فرانسه و اروپا

آمدن از  رونیحفظ آبرو و سربلند ب يترامپ برا يها الشت

راه به  ران،یمت فعال ملت ابا راهبرد مؤثر مقاو یتقابل کنون

 یو ارعاب و لشکرکش دینبرده و همه آنها اعم از تهد ییجا

دارد با ارائه  یسع زیترامپ ن. است دهیبه شکست انجام

راهبرد  نیا مامرا به ات رانیا ها ییاز زبان اروپا ییشنهادهایپ

  .دعوت کند

مذاکرات  ریگ بد و سخت سیکه پل يا واقع فرانسه در

بود،  1392در سال ) از دولت اوباما رتریگ سخت یحت(

 و کند یم فایخوب و دالل ترامپ را ا سیاکنون نقش پل

هم موضع  زبا کند یم یسع  ییاعتنا یو ب یمحل یترامپ با ب

  . کند  فیرا در مذاکرات ضع دولت

 ییکایو آمر ییاروپا يبه سران کشورها دیبا انیپا در

کهنه شده است  گریخوب و بد د سیپل يمتذکر شد که باز

 زین رانیمردم ا. ندارد یرنگ رانیآنها در نظر مردم ا يو حنا

اند که مقاومت تنها راه مقابله با  درك کرده یبه خوب

 .کشورهاست نیا یخواه ادهیز

 خودکشی از ترس مرگ                   گزارش روز ▼

هاي مردمی عراق، هاي نیرو بهترین تعبیر براي توصیف حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه

حمله به نیروهاي مقاومت در سوریه، تجاوز پهپاد رژیم غاصب صهیونیستی به حریم هوایی 

هاي رژیم صهیونیستی به مناطقی در شمال نوار غزه، خودکشی از  لبنان و حمله جنگنده

ویو در حالی که حضور نیروهاي مقاومت را پشت مرزهاي خود آ سران تل! ترس مرگ است

محور مقاومت، افزایش  مقتدرانهنگرند حضور  سوي منطقه که می هر کنند و به احساس می

محور  در برابرنشینی دوستان آشکار و پنهان خود را  تنفر از رژیم صهیونیستی و عقب

غافل از ! بینند براي تمدید بقاي خود نمی آفرینی کنند، راهی جز تنش مقاومت مشاهده می

ژیم منحوس صهیونیستی را نجات نخواهد داد، بلکه مرگ اینکه چنین اقداماتی نه تنها ر

گونه که  تجاوزگرانه، همانن اقدامات تر خواهد کرد؛ زیرا ای این غده سرطانی را نزدیک

ها باید هر لحظه  پاسخ نخواهد ماند و صهیونیست بی سیدحسن نصراهللا نیز وعده داده است،

آویو در واقع با  سران تل. ن فرود آیندمنتظر باشند نیروهاي مقاومت چون کابوس بر سر آنا

تا ضربات سخت و  اند فرصت را براي محور مقاومت فراهم کرده ،اي چنین اقدامات احمقانه

  .کنندتر  ناپذیري را به این رژیم وارد و پایان این رژیم غاصب را نزدیک و نزدیک جبران

د به دنبال اختالف در به خیال خام خو ،ها با همراهی ویژه سران کاخ سفید صهیونیست 

به دروغ اعالم کرده است که دلیل » بنیامین نتانیاهو«طور که  همان. محور مقاومت هستند

این تجاوزها حمله به منافع ایران است تا شاید به این واسطه بتواند از نفوذ روز افزون 

در اي جمهوري اسالمی جلوگیري کند و وحدت محور مقاومت را نشانه رود؛ اما  منطقه

کنیم علماي عراق در واکنش به این حمالت، خواستار خروج آمریکا از  عمل مشاهده می

این کشور شدند و سوریه، لبنان و نیروهاي مقاومت فلسطین از افزایش همراهی و همگرایی 

  .  گویند ها سخن می در مواجهه با صهیونیست

 ایران داري آمریکا به قدرت اعتراف وزیر خزانه        ویژه اخبار ▼

اي به بغداد و  داري ایاالت متحده آمریکا، در سفر محرمانه وزیر خزانه» استیو منوچین«

هاي ایرانی و  دیدار با مقامات اقتصادي این کشور گفت که آمریکا درباره همکاري شرکت

ما  :وي همچنین اذعان کرده است. ها اطالعات کاملی دارد عراقی براي دور زدن تحریم

این کشور با ظرفیت باالي اقتصادي و ارتباطات خود در سطح  اما یم کردیم؛ایران را تحر

. هاي خود توانسته سر پا بماند و تبادالت اقتصادي خود را مدیریت کند جهان و توانمندي

ها پرسیده که اگر شما را تحریم کنیم شما چطور خود را  داري آمریکا از عراقی وزیر خزانه

  !تان را بگویید دهید؛ راهکارهاي نجات می
  

گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بیکاري در سال  بر اساس نتایج ◄

نکته قابل تأمل این است که حدود ! هزار نفر است 300میلیون و  3، تعداد بیکاران 1397

اما شغل خود  اند؛ که شغلی داشته اند هزار نفر از این جمعیت کسانی بوده 900میلیون و  1

درصد، پایین بودن درآمد،  22بر اساس این گزارش موقتی بودن شغل، . اند ا از دست دادهر

  .درصد بوده است 16درصد و اخراج و تعدیل،  16
  

سپاه  حضوراي به مقامات آمریکایی اعالم کرده است که به دلیل  عربستان در نامه ◄

رتی در تنگه هرمز ندارد و فارس، سعودي از نظر ژئوپلیتیکی، قد پاسداران در منطقه خلیج

اند امنیت تنگه  سعود خواسته ها در پاسخ از آل آمریکایی. قدرت خود را از دست داده است

  .المندب در دریاي سرخ را تأمین کند باب

 



 
 

 

  اخبار ▼

  کرده است نگران را سفید کاخ ارباب ایران موفقیت

 تسلیم نشدن ممکن و شنگتنوا« عنوان با یادداشتی در »الجدید العربی« خبري وبگاه

 تهدیدهاي شکست عمیق، موجب تمدن و مستحکم داخلی جبهه با تأکید بر اینکه »ایران

 غالباً واشنگتن«: کردن جمهوري اسالمی ایران است، نوشت تسلیم براي آمریکا

 در تعادل عدم و فروپاشی باعث تا کند می اتخاذ را) انگیزي فتنه( مخرب هاي سیاست

 در ایران موفقیت. است برخوردار فرد به منحصر وضعیتی از ایران اما شود؛ ایران هاي موازنه

 و روابط در آن موفقیت و بگیرد موضعی چه یا بایستد کجا در باید اینکه دانستن

 سیاست، هاي و موازنه کرده نگران را ترامپ دونالد یعنی سفید، کاخ ارباب هایش، ائتالف

 عرب شاهزادگان بین حتی است؛ ریخته هم به آن متحدان بین سازماندهی و ریزي برنامه

 این در را خود سعودي متحد و کند می نشینی عقب یمن از ناگهان امارات. است اختالف هم

 به که را آنهایی محاسبات همه که هم یمن عرصه در جدید تحوالت. گذارد می تنها کارزار

  ».ریخت هم به بودند آمده یمن بر سلطه منظور

  !بود اشتباه دوازدهم دولت براي روحانی آقاي کاندیداتوري

 اعتماد روزنامه با وگو گفت وزیر سابق مسکن، راه و شهرسازي، در »آخوندي عباس«

 از درستی تحلیل باید 1395 سال از ما سیاسی هاي گروه که کنم می فکر«: گفته است

 سایر فصل و حل براي اي ایده برجام از بعد دولت که شدند می متوجه و داشتند می شرایط

 روشن نیز آن علت البته که نپرداختند موضوع این به سیاسی هاي گروه .ندارد ایران امور

 به منجر شوند، اي دوره  یک دولت بحث وارد اگر کردند می تصور دولت حامیان. است

 کار نای با آیا« که کردند می مطرح را سؤال این واقع در. شود می بعدي دوره در شکست

 اهمیتی مسلط موقعیت حفظ من نظر از ،»نه؟ یا کنیم پیدا مسلطی موقعیت توانیم می

 حفظ از تر مهم مشخص رویکرد یک مبناي بر ایران هاي مسئله حل به تعهد. نداشت

 از. بود اصالحات به متمایل سیاسی هاي گروه استراتژیک اشتباه این. بود قدرت در موقعیت

 حمایت حال هر به اما بود؛ اشتباه دوازدهم دولت براي روحانی ايآق کاندیداتوري من نظر

  ».شد

 چقدر است؟ ایرانی خانوارهاي درآمد و هزینه

 اجرا آمار مرکز از سوي 1397 سال در ایرانی که خانوار درآمد و هزینه آمارگیري طرح

 39 حدود شهري خانوار یک  ساالنه خالص کل  هزینه متوسط که دهد می نشان شد،

 افزایش درصد 3/19 حدود 1396 سال در مقایسه با که بوده تومان هزار 300 و یلیونم

 به تومان هزار 400 و میلیون 9 حدود شهري، خانوار  ساالنه کل  هزینه از .است داشته

 غیرخوراکی هاي هزینه به تومان هزار 800 و میلیون 29 و دخانی و خوراکی هاي هزینه

 مربوط درصد 21 با سهم بیشترین نیز دخانی و خوراکی هاي ههزین از میان. دارد اختصاص

 مسکن، به مربوط درصد 45 با سهم بیشترین غیرخوراکی هاي هزینه در میان و گوشت به

 میلیون 23 به روستایی خانوار یک  ساالنه درآمد همچنین متوسط .است روشنایی و سوخت

 .است داشته افزایش 5/15  حدود 1396 سال به نسبت که رسد می تومان هزار 300 و

  طلبان شد ها سبب شکست اصالح ناکارآمدي و فسادها شدن عادي

هاي اخیر قدرت در مجلس،  در یادداشتی با تأکید بر اینکه در سال» فائزه هاشمی«

 اما«: طلبان بوده است، درباره علت شکست آنها نوشت دولت و شوراهاي شهر دست اصالح

 از سرخوش طلبان اصالح چرا که دارد وجود دلیل یک و هزار. فتادنی اتفاق شد، می باید آنچه

 توان نمی هم باز اما نداشتند؛ مثبتی عملکرد شاید و باید که آنچنان نیمه، و نصف پیروزي

 عدم کردن، غیرخودي و خودي ها، بازي باند نیز جریان همین در که گرفت نادیده

 عبارت به یا فسادها و خطاها به نسبت تفاوتی بی نخبگان، چرخش عدم و ساالري شایسته

 شد، نمایان اخیر سال چند در که... و ها ناکارآمدي و خطاها و فسادها شدن عادي دیگر،

 ».است فعلی شرایط آن نتیجه که است عواملی

  
 

 

 

  کوتاه اخبار ▼

به بعد، اداره مالیات آمریکا توانسته به  2006از سال  ◄

فرار مالیاتی را کشف کند و میلیارد دالر  5کمک افشاگران، 

میلیون دالر به افشاگران  811از محل زنده کردن این پول 

گفتنی است عالوه بر شناسایی مالیات، در . پاداش بدهد

کشورهاي پیشرفته براي مبارزه با فساد همین روش در 

متأسفانه این روش نه تنها در ایران . پیش گرفته شده است

. م از نتایج آن نیز حداقل استوجود ندارد، بلکه آگاهی الز

 .شوند مفاسد در دنیا با این روش کشف میدرصد  40حدود 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با » علی مطهري« ◄

: گفت» مسئله حجاب احتیاج به قانون ندارد«تأکید بر اینکه 

گوییم جمهوري اسالمی، معنایش آن است که  وقتی می«

باید عزمی بر . ایی شوداحکام اسالمی باید در کشورمان اجر

اجراي قانون حجاب و عفاف وجود داشته باشد؛ چرا که وقتی 

مردم احساس کنند دولت نسبت به اجراي این قانون 

حساس است، آن را رعایت کرده و در این زمینه کوتاهی 

  ».نخواهند کرد

خبرگزاري رویترز به نقل از دیپلماتی اروپایی گزارش داد  ◄

در زمینه متقاعد کردن دونالد ترامپ ، 7که رهبران گروه 

هاي ایران  هاي نفتی درباره تحریم براي اعطاي دوباره معافیت

تر امانوئل  پیش گفتنی است، .نتوانستند کاري از پیش ببرند

وگو کرده بودند و  مکرون و دونالد ترامپ در این باره گفت

کاخ الیزه نیز اعالم کرده بود دو طرف درباره ایران اختالف 

  .نظر داشتند

مجري فلسطینی الجزیره، در واکنش به » جمال ریان« ◄

روزنامه  لیلگر سعودي درتح» عبدالحمید الغبین«یادداشت 

که خواستار ایجاد کشور فلسطین در اردن » اسرائیل هیوم«

، »ها هاشمی«مکه باید به «: شده بود واکنش نشان داد و گفت

رسد، بازگردانده  می) ص(شان به پیامبر اکرم کسانی که نسل

  ».شود

میلیارد دالري طلب  9/21ژاپن در سال جاري با افزایش  ◄

. ترین طلبکار این کشور را به دست آورد از آمریکا، لقب بزرگ

میلیارد  122تریلیون و  1اکنون بدهی آمریکا به ژاپن بالغ بر 

هاي  میلیارد دالري بدهی 1/2افزایش  گفتنی است. دالر است

  .چین را به جایگاه دوم فرستاد ،پن در ماه ژوئنآمریکا به ژا

االختیار فدراسیون  العاده و تام سفیر فوق» لوان جاگاریان« ◄

هاي بانکی ایران  روسیه در ایران، با اعالم اینکه به زودي شبکه

از این طریق «: و روسیه به یکدیگر متصل خواهند شد گفت

  ».د شدانتقال پول بین دو کشور به راحتی انجام خواه

  

  

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

 ترنم زندگی

افزایش هوش کودك به دو چیز وابسته است؛ بازي و 

در این میان، . ارتباط پدر و مادر با یکدیگر و با کودك

ها به اسم افزایش هوش تأثیري  چه بسا انواع کالس

  .شدعکس داشته با


