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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

فکر و  یمصلحت حاکم باشد، انقالب صیکامالً بر مجمع تشخ دیتفکرات امام و انقالب با

 راثیانقالب و م یاصل یمتفاوت با مبان یاقدام ای يریگ مصوبه، موضع چیعمل کند و ه

 )22/6/96(.گرانقدر امام از آن مشاهده نشود

  
 !برجام یبازي فرسایش         روز    حرف ▼

هاي  در رویکردي دوگانه همزمان با اعالم تحریم آمریکا

هاي برجامی ایران را براي  جدید علیه ایران، تعلیق تحریم

داري  از یک سو، وزارت خزانه. روز دیگر تمدید کرد 120

 پنجشنبه از اضافه شدن نام  اي روز پنج آمریکا در بیانیه

ایرانی به اتهام حمایت از سپاه  مؤسسه دو شخص و

پاسداران انقالب اسالمی و ترتیب دادن حمالت سایبري 

ها  از سوي دیگر، در کنار این تحریم و علیه آمریکا خبر داد

هاي ایران به موجب مفاد  تعلیق تحریم» دونالد ترامپ«

تمدید تعلیق . را نیز تمدید کرد» برجام«اي  توافق هسته

برجامی ایران که هر چهار ماه یک بار صورت  هاي تحریم

است که ترامپ دو ماه پیش  اي تأییدیهگیرد، بر اساس  می

  .ایران به برجام صادر کرد درباره پایبندي

سازي روابط  برجام که به عادي 28و  26بر اساس مواد 

اشاره دارد، آمریکا یا دیگر کشورهاي طرف قرارداد با ایران 

اما با توجه  ؛را براي ایران ایجاد کنند هایی نباید محدودیت

به سخنان جدید ترامپ موقع امضاي تعلیق چهار ماهه 

در گزارش ماه اکتبر خواهید دید «ها مبنی بر اینکه  تحریم

کاخ سفید بازي  ،رسد به نظر می» کنم که با برجام چه می

. آغاز کرده است» با ابزار برجام«جدیدي را علیه ایران 

ید در سیاست جدید این است که بدون مطلوب کاخ سف

هاي حقوقی و سیاسی که  خروج از برجام، از طریق حفره

در آن تعبیه (!) آنها در هنگام انعقاد با آگاهی و استادي

اند، به فرسایش برجام با چاشنی بازگرداندن مجدد  کرده

بر اساس این، سیاست جدید ترامپ . ها برسند تحریم

شتر عملیاتی کردن و اجراي اي نیست و بی تازه موضوع

کارشناس مسائل  »مایکل روبین«نظرات کارشناسی 

است که چند  »مریکن اینترپرایزامؤسسه «خاورمیانه در 

ماه پیش در گزارشی، پنج راهبرد مقابله با ایران را به وي 

، همراستا با خط جدید آنترین راهبرد  توصیه کرد که مهم

حریم کل سپاه پاسداران تحریمی کنگره آمریکا، دستور به ت

کالم وي در این راهبرد این بود  خالصه. انقالب اسالمی بود

اي پا پس نکشید، اما تهران را متعهد به  از توافق هسته«که 

اي را دوست داشته باشید یا از  چه توافق هسته... آن کنید

. رود آن پیش می هآن بدتان بیاید، زمان به سمت خاتم

فرداي خاتمۀ  برايهایی  که اهرمپس وقت آن رسیده است 

  ».توافق بسازیم

 هاي آمریکا در قبال ایران نشان البته رفتارها و سیاست

داد که رهبر معظم انقالب چقدر درست و زیبا ماهیت آنها 

باید به آمریکا و شدار دادند که نهرا شناختند و بارها 

  ! ستمتحدانش دل ب

  ضرورت تغییر رفتار                          روز گزارش▼ 

 از حمایت شامل ایران، تحریکات با مقابله براي قاطع اقدامات به داري خزانه وزارت«

 هدف با سایبري حمالت و سوریه در ها خشونت تروریست، گرایان افراط و سپاه قدس نیروي

 یایران شرکت یک ها تحریم این. داد خواهد ادامه متحده، ایاالت مالی شبکه از زدایی ثبات

 و نیرو انتقال از که هوایی خطوط کند، می پشتیبانی سپاه بالستیک هاي موشک برنامه از که

 سایبري حمله آمریکا مالی نهادهاي به که هکرهایی و کنند می حمایت سوریه به سالح

داري  هایی از بیانیه وزارت خزانه این جمالت بخش» .است داده قرار هدف را کنند، می

منتشر شده  »منوشین استیو«هاي جدید موسوم به  وضع تحریم آمریکاست که پس از

 دیگر جمهور آمریکا در سخنانی بار هایی که همزمان با آن دونالد ترامپ، رئیس است؛ تحریم

کرد؛ اما جالب اینجاست که سخنان  متهم »برجام« اي هسته توافق روح نقض به را ایران

گیرد که ترامپ  المی در حالی صورت میهاي جدید علیه جمهوري اس ترامپ و وضع تحریم

ماه دیگر تمدید کرده است؛ اقداماتی که به وضوح  چهارهاي ایران را براي  نیز تعلیق تحریم

رویکردي که عبارت ! کند رویکرد و راهبرد ایاالت متحده آمریکا را در قبال برجام روشن می

توافق، نمایشی که به واسطه  هاي مکرر برجام در کنار نمایش پایبندي به این است از نقض

افکار عمومی جهان را قانع کرد که آمریکا به توافق پایبند بوده است و در مقابل بتوان آن 

هاي موازي و جایگزین، ایران را آنقدر تحت فشار قرار دهد که در نهایت خروج از  با تحریم

سایه حرکت دست به  برجام را با همه پیامدهاي آن انتخاب کند؛ راهبردي که متأسفانه در

هاي بیش از حد دستگاه دیپلماسی کشور با اقدامات ایاالت متحده به شکل  عصا و مماشات

رود و اگر اکنون مسئوالن کشورمان دست به اقدامات  ها پیش می مطلوبی به نفع آمریکایی

آینده چه بر سر برجام هاي  ماه نیست در نزنند، مشخص در این زمینهجدي و مؤثر سیاسی 

 . خواهد آمد

  اول خانه به آمریکا بازگشت                              خبر ویژه▼ 

 کردن متوقف براي ترامپ«: نوشت گزارشی در »تینکر امریکن« آمریکایی اندیشکده

این  دوباره ایران، به فشار با که است این آنها ترین مهم از ندارد؛ یکی بیشتر راه چند ایران

 بحث ایجاد با آمریکا. بکشاند مذاکره میز پاي به برجام توافق درباره همذاکر براي را کشور

 یکی. دهد افزایش ایران نفتی خریداران به را فشار تواند می برجام توافق در زمینه دوباره

 که است این کند، استفاده تهران به فشار براي تواند می ترامپ که مهمی هاي روش از دیگر

 یک نیز اکنون هم. کند دنبال را ایران در رژیم تغییر برنامه ان،ایر مخالفان از حمایت با

 است برخوردار نیز باالیی نفوذ از که دارد وجود »خلق مجاهدین« نام به ایران مخالف گروه

 تا شناخته رسمیت به را مخالفان گروه این ایران، به بیشتر فشار براي تواند می ترامپ و

، گزارش این گفتنی است» .کند اجرایی را ایران در ژیمر تغییر سیاست آرام آرام بتواند

 آمریکا گیهمیش سیاست اعمال تحریم شود که می منتشری در شرایطی اندیشکده آمریکای

 براي جدید مذاکرات انجام از علناً نیز اکنون در برابر جمهوري اسالمی ایران بوده است و

 از بسیاري اخیر ماه دو گر، دراز سوي دی .آورد می میان به سخن برجام روند تغییر

 علیه فشار سیاست همچنین و رژیم تغییر سیاست  اند، آمریکایی اعالم کرده تحلیلگران

نکته آخر  .شود مذاکره وارد ایران با درست راه از باید ترامپ دولت و نبوده کارساز ایران

نه و ایران دارد  نه جایگاهی در میان ملت که منافقین رسواي گروه از ترامپ اینکه حمایت

 ترامپ دولت به آمریکایی اندیشکده این پیشنهاد رسواترین ،نقشی در معادالت منطقه

 . است



  
  

  اخبار ▼

 درصد از درآمدهاي دولت صرف امور جاري شد 98

در قالب گزارش وضعیت بودجه عمومی از سوي  96آخرین ارقام عملکرد بودجه سال 

ماهه اول امسال از مجموع کل  چهاردر  :رش آمده استدر این گزا. منتشر شدبانک مرکزي 

میلیارد تومان به  280 یک هزار و میلیارد تومان به بخش جاري و 130هزار و  74درآمدها 

شده در  نسبت بودجه عمرانی محقق ،به این ترتیب. بخش عمرانی اختصاص یافته است

دیگر   به عبارت؛ وده استدرصد ب 7/1 شده ماهه اول امسال به کل درآمدهاي محقق چهار

درصد از کل درآمدهاي  3/98 در مجموع 96دولت از ابتداي فروردین ماه تا پایان تیرماه 

مجموع درآمدهاي مالیاتی در گفتنی است،  .خود را به بخش جاري اختصاص داده است

بینی  ماهه پیش چهارمیلیارد تومان بوده که طبق برش  690هزار و  29ماهه امسال  چهار

هزار و  هفتدرآمدها  دیگر .شد میلیارد تومان درآمد وصول می 560هزار و  39بودجه باید 

میلیارد  580هزار و  19ماه در بودجه  چهاربینی  اما پیش ؛میلیارد تومان بوده است 790

  .تومان درج شده است

 کلید رفع حصر دست خودشان است

اند تا براي  اي کاسبی راه انداخته ه رفع حصر عدهداریوش سجادي با بیان اینکه دربار

آقایان اگر از حصر ناراحت هستند، راه حل آن بسیار «: گفت ،درست کنند» دانی نان«خود 

راه حل حصر در دست نظام نیست و در دست خودشان است؛ ولی به دلیل . ساده است

... کنند موضوع برخورد نمیخواهند هم از توبره بخورند و هم از آخور صادقانه با  آنکه می

گویند نظام  مدعی تقلب در انتخابات شدند و از طرفی می 88درست یا غلط آقایان در سال 

گذارد، این در حالی است که امروز با در اختیار داشتن یک گوشی  تریبون در اختیار ما نمی

از هشت اي در اختیار هر فردي است، حال با گذشت بیش  هوشمند تمام امکانات رسانه

گناهی خودشان  سال آقایان اگر واقعاً قائل به تقلب هستند و آن تقلب وجود دارد، براي بی

تواند حصر  بیایند و تمام اسناد مربوط به تقلب را ارائه دهند، در آن صورت افکار عمومی می

 ».گونه نیست عذرخواهی کنند را بشکند و اگر این

  دگرگونی بزرگ سیاسی در عربستان

ها در عربستان نشانه  آیا موج بازداشت«در یادداشتی با عنوان » پست نون«عربی وبگاه 

اي در  هاي دینی، آکادمیک و رسانه هاي اخیر چهره ، بازداشت»هراس از چیز بزرگی است

در این . این کشور را نشانه قوي احتمال وقوع تحول سیاسی بزرگ در این کشور دانست

رو الئیک  کل و سیاق حکومتی در عربستان در مرحله پیشاحتماالً ش«: یادداشت آمده است

وزیر  سلمان در آن نخست شود و بن اي که دین از حکومت جدا می خواهد بود؛ به گونه

عربستان خواهد بود و خادم حرمین شریفین هم فرد دیگري متعلق به نهادي دینی خواهد 

وابط بین عربستان و اسرائیل نیز هاي بیشتري از ر در این مسیر نشانه معتقدندناظران . بود

سازي کامل این روابط و توسعه آن در سطوح اقتصادي،  برمال خواهد شد که در نهایت عادي

  ».سیاسی و امنیتی را به همراه خواهد داشت

  فرماندهی آمریکا نفوذ سپاه به مراکز کنترل 

هان از جمله همه ج«: زاده، فرمانده نیروي هوافضاي سپاه گفت سردار امیرعلی حاجی

اند تا این کشورها را تجزیه کنند؛ اما نهایت آنچه اتفاق  ها به سوریه و عراق آمده آمریکایی

» .بینم تراز با سپاه پاسداران نمی افتاد خواست ایران بود و من هیچ ارتشی را در جهان هم

دهی آمریکا فرمان  ایم به مراکز کنترل هاي اخیر توانسته وي همچنین با بیان اینکه در سال

ها در عراق و سوریه  اسنادي در اختیار داریم که رفتار آمریکایی«: اظهار داشت نفوذ کنیم، 

ها در اینجا چه کردند، از کنار چه چیزي عبور  دانیم که آمریکایی دهد و می را نشان می

کرده و چطور از داعش حمایت کردند؛ اگر به ما اجازه بدهند و این اسناد منتشر شود، 

  ».ها بیشتر از گذشته افشا و مفتضح خواهند شد مریکاییآ

  کوتاه اخبار ▼

 رئیسو  کشورمانرئیس ستاد کل نیروهاي مسلح ◄ 

ستاد مشترك ارتش ترکیه در تماسی تلفنی با برشماري 

پرسی در کردستان عراق بر  سوء اجراي همه پیامدهاي

مصالح مردم منطقه، هماهنگی بین کشورهاي همسایه 

پرسی و ممانعت از اجراي  مخالفت با برگزاري همهعراق در 

تواند کشورها را  که می را طلبانه در منطقه هاي تجزیه طرح

 کند،گرفتار مشکالت عدیده سیاسی، اجتماعی و امنیتی 

  .ضروري دانستند

جان کري، وزیر خارجه ، منابع خبري اعالم کردند◄ 

مات سابق آمریکا در حال رایزنی با اعضاي کنگره و مقا

 .است 5+1اي ایران و گروه  اروپایی براي حفظ توافق هسته

جمهور  تهدیدهاي اخیر دونالد ترامپ، رئیس ،گفتنی است

وزیر خارجه  استاي موجب شده  آمریکا علیه توافق هسته

اي ایران  سابق آمریکا که نقشی اساسی در مذاکرات هسته

  .داشت، دست به این اقدام بزند 5+1و 

مقام  ششبه گفته : یترز در مطلبی نوشتروخبرگزاري ◄ 

 راهبردکنونی و اسبق آمریکایی، دونالد ترامپ قصد دارد 

تري در  جدیدي را در دستور کار قرار دهد تا موضع خصمانه

به . هاي این کشور در منطقه اتخاذ کند قبال ایران و فعالیت

گفته چندین منبع، هدف از این طرح افزایش فشار بر تهران 

هاي موشک بالستیک و حمایت از  وقف پیشبرد برنامهبراي ت

  .ها در منطقه است برخی گروه

بانکی نشان  نظامهاي  ها و بدهی بررسی خالصه دارایی◄ 

هاي خصوصی بیشترین نقش را در رشد  بانک، دهد می

که بدهی  اي گونهبه ؛ شدید بدهی به بانک مرکزي دارند

 با رشد ه امسالما ها در یک سال منتهی به تیر این بانک

هزار و  ششماه  و فقط در تیررو بوده  ي روبهدرصد 9/227

  .میلیارد تومان رشد داشته است 795

: هاي کشاورزي ایران گفت رئیس نظام صنفی انجمن◄ 

ولی از  ،تولید پسته از نظر کمی در آمریکا باالستمیزان 

آمریکا منظور همین  به؛ رسد نظر کیفی به پسته ایران نمی

جلوگیري از واردات پسته  ومحصوالت خود  فروش براي

بازار فقط ؛ البته درصدي وضع کرده است 200ایران تعرفه 

  . به این کشور محدود نیست

جانشین رئیس سازمان اطالعات  ،سردار حسین نجات◄ 

نامه نوشتن به باره ها در سپاه با اشاره به برخی جوسازي

در امور حصر اصالً رهبري «: رهبري براي رفع حصر گفت

دخالت نداشتند و ندارند و این موضوع براساس درخواست 

  ».و مصوبه شوراي عالی امنیت ملی بود قضائیهرئیس قوه 

از آنجا : رئیس سازمان هواپیمایی گفت ،علی عابدزاده◄ 

که قراردادهاي خرید هواپیماهاي جدید در سطح 

المللی منعقد شده است، مصوبه اخیر کنگره آمریکا  بین

بر اجراي  تأثیريممنوعیت فروش هواپیما به ایران  درباره

 .این قراردادها ندارد


