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 غرور خود را ببلعد بايد دنباي    روز حرف▼

را به  یطیشرا ناکرای جنگ از پس آمده وجود به تحوالت

از آن  ییرها ینموده است که برا لیمتحده تحم االتیا

حاال  ناچار شده است تا در  دیکاخ سف هفتادساله رمردیپ

 کایرو به افول امر یکیاستراتژ تیتا مز فتندیدوره ب انهیخاورم

 . دینما اءیاحرا 

چالش است که چگونه اسب  نیا ریدرگ شدتبهاکنون  دنبای 

رساندن به  بیرا بدون آس هیروس یدالر ونیلیتر 7.1اقتصاد 

که تالش  داندیم دنیدرآورد. با یاز پا کایاقتصاد اروپا و آمر

در اقتصاد  هیادغام روس یمتحده برا االتیا یادههاز دو  شیب

 هیبا روس یاشتراک منافع اقتصادکه  دهیا نیبا ا یجهان

را مجبور به مماشات کند با شکست مواجه  نیکرمل تواندیم

 یکیبه  یبا اقتصاد جهان هیروس یوندهایشده است.  اکنون پ

 طورآناست و  شدهلیتبدآن کشور  کیاستراتژ یهاییدارااز 

 کیجهان، تنها  تیکشور پرجمع 71گفته است از  لریکه م

کرده است  یطراح هیروس هیلع کایرا  امر یکشور بسته جامع

 است.   کایخود امر همآناست و  رفتهیکامل پذ طوربه

است. چالش  رانیچالش با ا ریاز گذشته درگ شیب دنبای

 ستیاست که چگونه سپاه پاسداران را در ل نیبزرگ ا

 بینگه دارد بدون آنکه سربازانش در منطقه آس سمیترور

را سر  یرانیا یهاپلماتیدند و ک زی، برجام را فر نندیبب

کشور از کنترل خارج  نیا یاهستهبدواند بدون آنکه  برنامه 

 ندیرا محدود کند  بدون آنکه فرا رانیشود ،فروش نفت ا

 دیگویمشود. او  بیمنطقه دچار آس یو انتقال انرژ دیتول

راه از  نیبکاهد و در ا ایدر غرب آس رانیاز نفوذ ا خواهدیم

از سالح  رانیا داشتننگهدور  یبرا حلراه نیآخر عنوانبهزور 

آن است که او  تیاستفاده خواهد کرد اما واقع یاهسته

در مقابل  دینبا داندیمکه دچار زوال عقل باشد  هم هرچقدر

 رفتار کند.  محابایب رانیا

نشان داد او   غرب آسیادر سفر خود به  دنیتناقض بام رفتار

گذاشته است.  نیم دانیم در یکه پا دانستیماز قبل 

در  فرورفتنگام به   کیکه هرگونه اشتباه سر او را  یدانیم

و  مینه توافق ابراه چراکهخواهد  ترکینزد غرب آسیاباتالق 

را کنترل کند و  رانیا ندتوایم لیکاذب اسرائ نفساعتمادبه

او  یرا برا یانرژ خألاست که  یاگونهبهعربستان  طینه شرا

 نکهیندارد جز ا یاچارهاو اکنون  رسدیمجبران کند. به نظر 

 .ردیقدرت را بپذ تیخود را ببلعد و واقع ییکایآمرغرور 

 (نژاد ینیحس نحسی)نویسنده:
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 از آن غفلت کرد... ديکه نبا يعبرت                          روز گزارش
 یهانمونه کهاست؛  دادهرختلفى از براندازى نرم مخ یهانمونهمـعـاصـر کشور،  ـخیتـار در

 یگریو د تیانحراف در نهضت مشروط جادیو عوامل وابسته به آن براى ا سیانگل آن تالش 
مـلى شـدن صـنـعـت  ـتنـهـض جاسوسی غرب در یهاسازمانو  هایداخلهم انحراف برخی 

 بود.نـفت 
 را  یاخ  88فتنه  رشدگانیطلب و از دستگحتاجزاده، فعال اصال یمصطف -7:یخبر یهاگزاره

 یاسالم یتا جمهور ندیگویبراندازان م»جماران گفته است:  تیبا سا یامصاحبه یط
سقوط  یتالش برا مییگویو مردم حل نخواهند شد. ما م هنیسرنگون نشود مشکالت م

ن است که خروج از آن ممک کندیم یدج اریبس یهاکشور را دچار آشوب یاسالم یجمهور
سعی کرده است نیت خود را ذیل  زادهتاجهرچند  -2« ها طول بکشد.سالها و بلکه دهه

جز  کندیمآنچه مطرح  قا یدقعبارت اصالح ساختاری پنهان کند ولی در توییت آخر خود 
. او در توییت آخرش حذف جایگاه رهبری و ادغام آن شودینمبراندازی چیز دیگری تعریف 

کشور اصالح ساختاری است  تراه نجا» سدینویمو  دهدیما پیشنهاد در ریاست جمهوری ر
و انتخابی شدن رهبر و ادغام رهبری و ریاست جمهوری؛ خلع ید سپاه در  یادورهپاسخگو ، 

در هدف همان براندازی است  دیگویم زادهتاجلذا آنچه  ...«غیرنظامی؛ و  یهاعرصهتمام 
 وزیسیون مرزبندی دارد.در روش مدعی باشد که با اپ هرچند
به مقدمات  دیاقدامات تاجزاده با یمجرمانهدرک درست ابعاد  یبرا:يليتحل یهاگزاره
از روزگاران دور، هرگاه قدرتى قصد داشت حکومتى را براندازد،  -7توجه کرد: ریز یلیتحل

 کردیمسـعـى  ،دیدیم نیآن را سنگ نهیهز ایکار را نداشت و  نیچنانچه توان نظامى ا
. گـاه از ـدینـائل آ شیاز حمله نظامى به هدف خو ریمـخـتـلفـى غ یهاروشتـا بـا 
و هجوم به  یارسانهو  غىیفـرهـنـگـى و تـبل یهاروش، و گـاه از  ـتـىیامـنـ یهاروش
 ای میخواه مستق یعامالن نفوذ ایافکار و احساس مردم با اسب تراوا و  نیسرزم

 کیگذشته، در  یهادر دهه ییایتالیخبرنگار معروف ا یفاالچ انایورا -2.میرمستقیغ
: کندیسؤال م یدر جنگ دوم جهان سیانگل ریوزنخست لیچرچ نستونیمصاحبه از و

 یسوآننشانده به و دست یدولت استعمار کی جادیا یشما چرا برا ر،یوزنخست یآقا»
 دیتوانیکار را نم نیاما ا د،یآوریم وجودرا به  یو دولت هند شرق دیرویهند م انوسیاق

است انجام  زیهاست با شما در جنگ و ستکه سال رلندیدر ا یعنیگوش خودتان  خیدر ب
کار به دو  نیانجام ا یبرا: »دهدیتأمل پاسخ م یبعد از اندک لیچرچ نستونیو «د؟یده

خبرنگار سؤال .« میدارار نیدر اخت رلندیدو ابزار مهم را در ا نیاست که ا اجیابزار مهم احت
 تینادان و اقل تیاکثر: »دیگویدر پاسخ م لیچرچ «ست؟یدو ابزار چ نیا: »کندیم

 یدر عرصه اختالل عامدانه در دستگاه فهم و درک عموم انتیخ یراستبهو اما « خائن!!
برانداز در مواجهه نرم با  یتاجزاده فعال -3.شودینمملت جرم محسوب  کیدر سطح 

 د،یترد ،یدیناام نیزهرآگ ریت ش،یزبان و قلم خو یاست که با سرِجنگ یماسال یجمهور
و  یابانیخ یاردوکشدعوت به  یرا با چاشن فیو تحر نیدروغ یساز یدوقطبدروغ، 

 اغتشاش بر اذهان و افکار جامعه روانه نموده است.

کشور و  ییحضور در عرصه اجرا یِطوالن یاسابقهکه با  طلباصالح انیجر :يانيپا نکته
اثبات  یبرا یفرصت کاف ،یو حکم حکومت یفراقانون اراتیاز اخت شتریهر چه ب یریگبهره

در سپهر قدرت  یداشته، اما بعد از شکست راهبرد شیخو یگراغرب اتینظر یکارآمد
نظام در حال  چارچوبدر  هاآناز  یاعمدهاست و بخش  شیخو یابیدر حال باز یاسیس

 کالیتندرو و راد فیتحت عنوان ط یتیاقل ریمس نیو اما در ا اندشیخو شیرایاصالح و و
حل مشکالت مردم اما در عمل  ینقد و ادعا ظاهربهطلبکار بوده و با نگاه  شهیکه هم

 یجابهشدند؛ و   68و  69، 88، 18چون  ییهافتنهارکان نظام، موجدِ  بیتخر قصدبه
 اتیادب کردنزهینرمال نیدند و اشکستن را انتخاب نمو نهییآ یِخود شکستن، راه خطا

 یو جرم و گناه یمل تیامن هیعل داتیتهد سازنهیزم فیط نیا یاز سو یبرانداز
 (یجواد خسرو)نویسنده: است. ینابخشودن



 

  
 

 اولمرت: ما توان مقابله با ايران را نداريم                                 اخبار ▼

گفت که  یستیونیصه میرژ نیشیپ ریوزنخستلمرت، او هودیا د،یالجد یگزارش العرب به

را  هاآن یو نابود رانیا یاهسته ساتیتأسهدف قرار دادن  یالزم برا یامکانات نظام ویآوتل

را  یبا حمله نظام رانیا یاهسته داتیدادن به تهد انیپا ییتوانا لیکرد: اسرائ دیتأک یوندارد.

 یخوببههم  کنندیم رانیا هیعل ینظام نهیگزبه  دیکه تهد یلیندارد و مسئوالن اسرائ

قدرت  لیاسرائ دات،یتمام تهد رغمیعلاو معتقد است که  .ستین یکار عمل نیکه ا دانندیم

 هاییکایآمراست و همه از جمله  یرعملیامر غ نیرا ندارد؛ ا رانیمقابله با ا یبرا یکاف ینظام

خاطرنشان کرد که  یستیونیصه میرژ نیشیپ ریوزنخست.دانندیمرا  مسئله نیا هایرانیاو 

 یو خارج یبه عوامل داخل رانیا یاهستهدر مقابله با برنامه  میرژ نیا ینظام یناتوان

است و  ادیز اریبس لیو اسرائ رانیا انیو مسافت م ییایبعد جغراف نکهی؛ از جمله اگرددیبازم

 ینظام ییبه سطح توانا اساسا هم  گریکنند، مسئله د یمسافت را ط نیا دیبا ماهایهواپ

 .گرددیبازم یاتیعمل نیچن یبرا لیاسرائ

 داستان قفل کودک گوگل چيست؟

حضور فرزندانشان در فضای  هاخانواده یهادغدغهبودن فرزندان، یکی از  درخطربا توجه به 

بار  نیاول ،86 سال در ظاهرا مستهجن است.  بعضا اینترنت و برخورد با محتوای نامطلوب و 

 یریاست. د شدهگرفتهوجو به کار جست جینتا شیپاال یبرا Safe Searchکردن  یلزاما

مسدود کرده  رانیا یهاIPکل  یرا برا تیقابل نیا ،ییهاتیکه گوگل با اعمال محدود دیینپا

با است.  شدهخارج دسترساز  یرانیها و مدارس اخانواده تیریمد یگوگل برا دیابزار مف نیو ا

در  کودکان مضر است یبراکه  یمجاز یفضا یمحتواها یبرخین افزونه اضافه شدن ا

با  یمیتصم نیچنجستجوها نمایش داده نخواهد شد. البته برخی معتقدند که برخی 

در  Safe Search نهیخارج کردن گز دسترسگوگل، به دنبال از  یاقدام احتمال ینیبشیپ

داران سهام بیتومان از ج ارهادیلیم تاکنونهستند که  ییهاپلتفرمکردن  ریپذهیو توج رانیا

 نظارتی و تخصصی است. یهادستگاهکه نیازمند تیزبینی  اندکرده نهیآن هز یبرا اتوراپر

 مياهزار بشکه در فروش نفت را رد کرده 544کف 

صادرات نفت و  یبرا مااعالم کرد که   مجلس یانرژ ونیسیکم یسخنگو ،یعتیشر مالک

 معطل را خود عمال  سابق دولت. میکردیفکر م یبه تنوع در مقاصد صادرات دیبا یابیبازار

به استفاده از  یبخشتنوع ای یصادرات دیمقاصد جد ای یدرآمد دیجد منابع دنبال و بود کرده

کار را شروع کرده هرچند به حد مطلوب  زدهمیدولت س ینبود ول یگاز عاناتینفت خام و م

 را نفت فروش از حاصل پول درصد 81-11 تا️ شد است.روند رو به ر یول میادهینرس

 111 کف امروز. ردیگیکشور قرار م اریدر اخت ریتأخبا  زین هیو بق میدار اریاخت در بالفاصله

 زیهزار بشکه ن 211و  ونیلیمکیتا  یمقاطع در و کرده رد را نفت فروش در بشکه هزار

در  یخوب می. تردیقرار بگ تیدر اولو دیبا یمشترک نفت نیادی. توسعه ممیافروش نفت داشته

 است. گرفتهشکلحوزه فروش نفت در وزارت نفت 

 ست؟يها چواکسن یانقضا خيتار شيافزا یماجرا

ها خواسته منتشر شد که در آن سازمان غذاودارو از دانشگاه یمجاز یدر فضا یانامه روزید

سازمان  یامور دارو رکلیمددهند.  شیسال افزا کیواکسن پاستوکووک را به  یانقضا خیتار

 یداریکوتاه پا زمانمدتکرونا در ابتدا با  یهاواکسن است که ماجرا گفته حیغذاودارو در توض

 یو با ارائه مستندات و بررس یداریشدن مطالعات پا لیاما با تکم شدندیم عیماه توز 9مثال  

 قا  یدق محصول که است کانژوگه فرم پاستوکووک، واکسن .افتی شیزمان افزا نیا یکارشناس

 یبرا سالهکی یانقضا خیتار ،یلیآن وجود ندارد اما پس ارائه مستندات تکم یبرا یمشابه قبل

 است.  دییمحصول مورد تأ نیآن در نظر گرفته شد و ا

 ساله راهبردی ايران و چين 67تاثير سند 

 رانیصادرات نفت ا ها،ینیچساله با  2۲ یسند همکار یاز زمان امضاکه  دهدیمآمار نشان 

 دیمؤ. این موضوع است برابر شده 8 با یتقرو  دهیهزار بشکه رس 971به  18از روزانه  نیبه چ

 کیاستراتژ کینفت با مدل شر یبازارساز استسی برجام، برخالف این قضیه است که

(strategic partnership)کندیم نیتضما ر مینفت در تحر داری، فروش پا. 

 

 ر کوتاهاخبا ▼
 داردی/هيو روس رانيا نيمنطقه آزاد مشترک ب جاديا ◄

با  یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یعال یشورا ریو مذاکره دب

قانون منطقه  یپا نیپوت یبه امضا ه،یروس یدوما سیرئبینا

منطقه آزاد  جادیا یو گام بعد دیرس ایو اوراس رانیآزاد ا

 خواهد بود. هیو روس رانیمشترک ا

 جمهورسیرئ /  رانيا هيعل «دنيبا» یادعاها تکرار ◄

برهم زننده ثبات در  رانیا یهاتاعالم کرد که فعالی کایآمر

با  ییارویخود در منطقه در رو مانانیپهم از است. انهیخاورم

 یدهایمقابله با تهد یکرد و ما برا میخواه تیحما سمیترور

 .میدر منطقه مصمم هست یستیترور

هم با  ایتالیا س،یپس از انگل / نيستيم! متأسفما  ◄

 یهم وضع مناسب فرانسهروبرو شده است. یاسیس یفروپاش

دولت  ،یو اجتماع یاقتصاد یهابحران هیندارد و در سا

 حزباست و  دادهازدستپارلمان را  تیاکثرماکرون  دیجد

در  عرب کاربرروبروست. ییشولتز در آلمان هم با رسوا

،  دیما را نابود کرد یشورهاک نوشته واکنش به این موضوع

ما را  یهاو ثروت ،دیقراردادما را مورد تجاوز  یهانیسرزم

 .میستین متأسفشما  یبرا د،یچپاول نمود

 یهایدر سکوت خبرگزار يا ... / شدنديماگر پناهنده  ◄

در  رانینفره ا 9 میت ن،ینشلندن رانیو دلسوز ا طرفیب

 نینقره در ب 3طال و  3با کسب  2122 یاضیر یجهان ادیالمپ

. کاربری نوشت فرض هشتم قرار گرفت گاهیکشور در جا 71۱

نظام  هیجمله عل کیشش نفر  نیاز هم یکیاگر کنید 

  !زدندیمصداش  خواهیآزاد یاضیر ی،نخبه گفتیم

یی عضو رضا میابراه ؟ /يشناسغربدادگاه يا کالس ◄ 

ادگاه د»کمیسیون امنیت مللی مجلس در توییتی نوشت 

شناخت  یدوره کامل برا کی دینیدادگاه نب کیرا  ینور

با  یستیترور یکه گروهک یغرب باطل غرب است. تیماه

قرار  یشاک گاهیرا در جا یرنظامیغ هزار شهروند71ترور

و متهم را عوض  یو جالد و شاک دیشه یو جا دهدیم

 ییهاستیترور گاهیسالهاست پا و سوئد غرب.کندیم

 به خون ملت آغشته است. که دستشان اندشده

در  گفت: شهردار فیالدلفیا است / خانهوانهيداينجا  ◄

 یهااز  آدم مملوی اخانهوانهید م،یکنیم یزندگ کایآمر

ملت  نیترکشور تفنگ است، ما مسلح نجایو مسلح. ا شعوریب

 .میکشور جهان نیتر، ناامنحالنیدرعجهان و  خیدر تار

 واالس کیم يمن / يکشنسلآمريکا شريک  ◄

اروپا  هیمتحده و اتحاد االتیا آمریکایی نوشت نگارروزنامه

فرصت  ندرتبهاما  گذارندینماغلب به حقوق بشر احترام 

 کیتیاستفاده از حقوق بشر را متناسب با دستور کار ژئوپل

اروپا کامال  در  هیو اتحاد کای. آمردهندیمخود از دست 

هستند،  کیشر منیدر  یو امارات عرب یسعود یکشنسل

دادن  یگرسنگ یعمدا  برا ییغذا یهارساختیزکه  ییجا

 است. قرارگرفتهمردم هدف 


