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اعتبار دولت و کارنامه 

 مدیریت لیبرالی

از »گویزز   مرکززآ امززی  مزز  کیهاا:  

 851تی تیبستین امسیل کز    69تیبستین 
و این د  حیل  « هآا  شغل ایجید ش ه

است که د  تبلیغیت انتخیبیت ، وعز ه  
ون شزغل داده  ایجید سزیننه یزم میلیز   

ش . شیی  گفته شود خروج امریکی  م 
از برجیم، محیسبیت  ا به هم  یخزت.  
امی خروج ترامپ مربوط به ا دیبهشت 

ثینیزی سزهم   است، هفت میه قبل چه ؟ 
 یزآ    هزی  داخلز  د  برنیمزه    ظرفیت

کجیست؟ یم نمونه از تقصزیرهی، بزه   
وسززیز   کززود کشززین ن بخزز  سززیخت
ق ایزن  توسط وزیر مستعف  است.  ون

توانسززت شززغل بززی تیززرا   بخزز  مزز 
میلیون  ایجید کن ، چرا که بزی دز هی   
فعیلیت تولیز   و دزنعت  د  ا تبزیط    

اشزتغیل، مسزکن و ازدواج، سزه     است.
اولویززت نخسززت اک ریززت جوانززین   

شود و دولت اگر گرفتزی    محسوب م 
هزززی نبزززود،   خزززودتحریم  لیبزززرال 

توان  بی یم  توانست و هنوز هم م  م 
اشتغیل و مسکن  ا بآن   نشین تیر، دو 

ا  از موانع  و ب ین ترتیب بخ  عم ه
. وزیززر ازدواج  ا هززم برفززرد کنزز  

خی جززه بززه جززی  اینکززه از ا و ززی و  
امریکززی د بززی ه ب عهزز   برجززیم ،   

هززی و تحمیززل  حمییززت از ترو یسززت
هی  منطقه فلبکی  بیش ،  جنگ به ملت

 رسن   نظران   ا که مستن ا م  دیحب
خواهی  برا  گرفتن بهینه از  تی کجی م 

غرب، امتییز ب هی ، متهم بی  ولشزوی   
 شت برخ  از ایزن  »گوی   او م  کرد!

هی منزیفع اقتصزید  هسزت.     فضیسیز 
بینخره  ولشوی  یم واقعیزت اسزت   

هززی از ان سززود   د  کشززو  و خیلزز  
 «.برن .  م 

 

 
 

 

  

 

 
 

 های شیطان عربده

دانستن     این نکته کلی    ا م ترامپ و دستیی ان  قیع تیً بیی جمهوری اسالمی  

ا  د  ا اده  زوندین ملزت    هی  شو ا  امنیت هم نتوانست خ شه که وقت  تحریم

هی  جنون امیآ ترامپ هم که عم ً تنهی مین ه، کزی   سزیخته    وا د کن ، از سییست

ب  س  بوق تبلیغیت  دولت انگلیس  ا  نیست. د  اینجی خوب است نق  موذیینه ب 

هزی  دز     قرا  دهیم. به ویژه انکه امروز انگلیس هم به خیفر سییسزت هم م نظر 

بزرد و نقز  یزم دولزت      ا و یئ  و فرح برگآیت د  انزآوا  کیمزل بزه سزر مز      

هی  د  ملت ایران  ا  ب  س  هموا ه سییست کن . اگرچه ب  و شکسته  ا بیز  م 

  ترامپ شز ه  هی سرلوحه کی ش قرا  داده ول  د  دو ه اخیر عم ً بیزیچه سییست

هی  امریکی و سعود  به خیفر دشزمن  بزی ملزت     و امی وا  است از  یخت و  یش

من  شود و نشین ده  که انگلیس همچنین زائ ه شرم او   ایران بی  از گذشته بهره

 شود. امریکی محسوب م 

این  سوائ  بآ گ  است که امریکزی و انگلزیس بزه فزو  همآمزین حتز  د  میزین        

ان . اسزتقبیل سزرد    وزن و جییگیه گذشته  ا به کل  از دست داده متح ین غرب  هم

فرانسه و  هبران ا و یئ  از ترامپ د  جریین سفر اخیرش به  ی یس و حضزو  د   

مراسم یکص مین سیلگرد  ییین جنزگ جهزین  اول یزم شکسزت تزی یخ  بزرا        

پ تزی  هی  نی سن  ترام ده  که تکرو  شود و نشین م  امریکی  ترامپ محسوب م 

دا ودسته ترامپ قطعیً د  اه اد و چه ان ازه به مذاق متح ین  تلخ و نیگوا  است.

هی  ج ی شین زودتر از گذشته به شکست و نیکیم  خواهن   سی . چرا کزه   برنیمه

د  می ان عمل به دوست و دشمن،  قیب و  فیق ثیبت کردنز  کزه برجزیم، برنیمزه     

یً بهینه است ول  انهی بی ا اده و استق ل ا  ایران درف هی  منطقه موشک  و سییست

ملت  که الگو  دیگران ش ه، مشکل دا ن  و برا  سر وش گذاشزتن بزر شکسزت    

 کشن . خود عرب ه م 
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 اعتبار دولت و کارنامه مدیریت لیبرالی

و زاویه دی ، کمیکزین   عنوان یم توافق به  ییین  اه خود  سی ه است امی برجیم به م یبه یم منطق اگرچه برجیم به وطن امروز 

هی  سییسز  دولتمزردان بزر مبنزی  همزین منطزق        ده  و کمیکین کن  گیر  دولتمردان ادامه حییت م  د  فضی  ذهن  و تصمیم

هی  شفیفیت میل  که بخش  از ان به تییی   شود. مسیله تعه ات اخیر کشو مین د  قیلب فرح موجود د  فضی  برجیم  یگیر  م 

توان ادامه فضی  حیکم بر منطق سییسزت خزی ج      سی ه و از سو  شو ا  نگهبین  د ش ه است  ا م  مجلس شو ا  اس م 

بن   و فضزی  موافقزین و مخیلفزین ایزن      هرچن  جبههدولت دانست که د  ادامه  رو ه شکست خو ده برجیم مطرح ش ه است. 

بود که این بی   س از لمس تحقق ت  یج  و مرحله بزه   فرح نیآ ودعیت  نسبتی مشیبه برجیم  ا دا د و از همین جهت انتظی  ان

اموز  دولتمردان و د   اس انهی وزیر امو  خی جه از برخو د غلزط و فرا هزی  دزو ت     مرحله احتمینت منتق ان شیه  عبرت

ویزه حزیکم بزر    ا  مشیبه و حتز  بز تر از     گرفته از انتقیدات  یشین بیشیم امی مصیحبه اخیر ظریف گویی  د   ی  گرفتن  ویه

برخو د بی منتق ان برجیم بود. نسبت دادن وجود منیفع شخص  مخیلفین لوایح شفیفیت میل  بی این لوایح و جنگ  وان  دانسزتن  

جی   یسزخگو بزودن بزه انتقزید بزود کزه خزود  ا         ا  از تکرا   ویکرد ب نیم کردن منتق  به  یسخ منتق ان نشینه موج انتقیدات ب 

 کرد.ودوح نمییینگر  به

انچه وزیر امو  خی جه  ی  از هرچیآ بیی   یسخگو  ان بیش  نسبت میین مصیحبه اخیزرش بزی منزیفع ملز  کشزو مین اسزت.       

تراشز  بزرا     شین د  دفیع از این لوایح خیل  کزردن دسزت امریکزی از بهینزه     ترین دلیل براست  د  شرایط  که خود ایشین عم ه

هزی از    ولشوی  یم واقعیت د  کشو  مزی اسزت و خیلز    »ان نش ه است که عبی ت محکومیت ایران بوده است، چگونه متوجه 

ا  ج یز  بزه دولزت ایزینت متحز ه       ترین مقیم دیپلمیسز  کشزو  بزه م یبزه دادن بهینزه      از زبین عیل « برن   ولشوی  منفعت م 

قبیی  قرا  بر این است این بی  بزی  ا  دانستن   ایی بیز هم همینن  مودع چن  سیل  ی  و  د  مخیلف توافق هسته امریکیست؟

 حیم  ترو یسم دانستن  قبی  داخل  خود از فرد غرب  انتظی  د ییفت امتییز داشته بیش ؟
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توضیح فرماندار اهواز درباره تجمعات 

 کارگری

فرمینزز ا  اهززواز برگآا کننزز گین     ایاارا  

هی  اخیر اهواز  ا کزی گران  معرفز     تجمع

ا ن  و همچنین افتیده د کرد که حقوق عقب 

خبزززر داد کزززه مسزززنونن اسزززتین  بزززی    

کنن گین بی متینزت و احتزرام برخزو د     تجمع

وگو بزی   نیس  د  گفت ان . جمیل عیلم  کرده

 وز یکشنبه کی گران گزروه    ایرنی اظهی  کرد:

مل  دنعت  فوند مقیبل اسزتین ا   تجمزع   

کرده بودن  که حقوق معوقه خزود  ا فلزب   

قبل نیزآ تجمعزیت  از   کردن . د   وزهی   م 

این دست برگآا  ش  که می  یگیزر مطیلبزیت   

انززین هسززتیم. او تودززیح داد: مت سزززفینه    

ودعیت گروه ملز  دزنعت  فزوند خزوب     

اش همخزوان    نیست و د ام  ان بزی هآینزه  

هی دیر بزه دیزر و    ن ا د به همین دلیل حقوق

شود که این  بی دو سه میه ت خیر  رداخت م 

ت کی گران ان هرچنز   مس له بیعث ش ه اس

وقت یکبزی  تجمزع کننز . فرمینز ا  اهزواز      

د بی ه علت افآای  اعترادیت د  این شهر 

خوزسزتین اسزتین  دزنعت  اسزت و       گفت:

هی هم د  اهواز   عم ه دنییع یعن   تروشیم 

هستن ، اک ر کی خینجیت فوند هم د  اهواز 

هستن ؛ بیلطبع این مسیئل و مشک ت  زی   

نیسز  د  همزین حزیل ت کیز       ای .عیلم  م 

کننز گین نزیامن    کرد: می فضی  ا برا  تجمزع 

شزود و   ایم. بی کسز  برخزو د  نمز     نکرده

 کس  هم بیزداشت نش ه است.

 

 های واقعی در مقابل دست چدنی آموزش تحلیل سیاسی/ تضمین

، زمین  که قرا  بود  هبرانق ب توافق موسوم به برجیم  ا 6۹وهفتم مهرمیه  بیست

ا  که از ب عه   مقیمیت امریکیی  داشتن ،  ت یی  کنن ، بی فهم د ست از تجربه

شروف  برا  ان تعیین کردن . د  ان نیمه جمهو ،  ا  خطیب به  ئیس د  نیمه

هی    هبر انق ب تصریح کرده بودن  که متن برجیم دچی  نقیط ابهیم و دعف

سیختی   و موا د متع ّد  است که د  دو ت فق ان مراقبت دقیق و 

  کشو  منته   بآ گ  برا  حیل و این ه"هی  خسی ت"توان  به  م  لحظه،  به لحظه

« تضمین قو »هی  ا  دیینت از ان نزم است که از امریکیی شود و بنیبراین بر

 گرفته شود. 

 

 !ساده معادله

 حمالت به مقاومت نیروهای کوبنده پاسخ از پس - موسوی فخرالدین سید :بصیرت پایگاه

 رژیم مقامات نشین، صهیونیست های شهرک به راکت 022 شلیک با صهیونیستی رژیم

 طرفین میان بس آتش برقراری برای را خود تالش مصر دادن قرار واسطه با صهیونیستی

 پذیرش با اشغالی های سرزمین در بس آتش برقراری از نشان خبرها آخرین که کردند آغاز

 و سعودی متجاوزان مواضع به یمن ارتش موشکی حمالت. دارد مقاومت نیروهای شروط

 اعالم اساس بر آن نمونه آخرین در تنها که ـ سعودی رژیم ارتش گسترده تلفات و خسارات

 از بیش اخیر روز 20 در تنها آن واسطه به انصاراهلل و یمن ارتش سخنگوی «سریع یحیی»

 خودروی 20۸ زخمی، دیگر مزدور 02۱2 از بیش و کشته سعودی مزدوران از نفر ۷۶۸

 سران حاال ـ اند شده منهدم سعودی ائتالف نظامی بولدوزر ۸ و نظامی خودروی 2۷۱ زرهی،

 های هفته در و است برده فرو یمن جنگ به دادن پایان فکر به را سفید کاخ و عربستان

 عهد ولی به نزدیک های چهره از برخی حتی و سفید کاخ مقامات مکرر طور به اخیر

 پمپئو، مایک چنانکه گویند؛ می سخن جنگ پایان و یمن مسئله حل ضرورت از عربستان

 اعالم جداگانه نشست دو در آمریکا دفاع وزیر متیس، جیمز آن از پس و خارجه وزیر

 نوار  در مقاومت نیروهای کنید فرض حال. است رسیده فرا یمن جنگ پایان زمان کردند،

 توان و بودند بهره بی موشکی دفاع توان از یمن در مقاومت نیروهای و ارتش و غزه

 غزه نوار و یمن شد؟ می چه معادالت سرنوشت وقت آن! نداشتند را متجاوزان به پاسخگویی

 بود؟ مانده باقی چیزی غزه نوار از و یمن از آیا بردند؟ می سر به شرایطی چه در اکنون

 امروز، جهان کند می ثابت ما، روی پیش اتفاقات و واقعیت این است، ساده بسیار معادله

 اگر شدی، قوی اگر! گفتمان دنیای نه است، قدرت داشتن و نظامی توان و موشک جهان

 اصالً وگرنه بگیری؛ را حقت هم مذاکره میز در توانی می که است آنگاه داشتی دفاع توان

 .داشت نخواهد وجود ای مذاکره

 
 بصیرت سایت: منبع


