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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 چیاست که در عمل، از نقض عهد ه یثابت شد که دشمن، دشمن نابکار است، دشمن یوقت

ها است دائم تکرار  بنده سال نکهیا. وارد مذاکره شد شود ینم]  دشمن[ نیبا ا... ندارد ییابا

 )11/5/95(.است نیعلّتش ا ،میکن یمذاکره نم کایکه با آمر نمک یم

  
  !هاي ما فرصتتوهمات ترامپ و     روز   حرف ▼

جمهور آمریکا علیه  سخنان وقیحانه و هتاکانه رئیس

ها  از آن، آمریکایی پیشکشورمان در حالی مطرح شد که 

 از سويبرجام  پایبندي ایران بهنکردن تأیید  احتمال 

هاي  گروه فهرستسپاه پاسداران در  نام ترامپ و قراردادن

امپ درباره با این حال، تر. دانستند را باال میتروریستی 

تأیید  این ما که کنم می اعالم امروز«: برجام مدعی شد

 انجام و دهیم انجام توانیم نمی را )پایبندي ایران به برجام(

 نرسیم، حلی  راه به متحدان و کنگره با اگر. داد نخواهیم

 طرحی کنگره در گفت او. یافت خواهد پایان توافق آنگاه

ضمن در عین حال،  ».شود می طرح برجام بازبینی براي

دادن  ترامپ از قرارهاي بیشتر علیه سپاه،  اعمال تحریم

یستی، با وقوف به خطرات رهاي ترو گروه فهرستسپاه در 

توجه  زمینهدر این  ،اینوجود با . این قضیه، خودداري کرد

  :به چند نکته خالی از فایده نخواهد بود

ها از بزرگنمایی تهدیدهاي ترامپ علیه  کاییهدف آمری ـ1

اي براي بازبینی  کشورمان و برجام، فراهم کردن زمینه

برجام، به منظور کسب امتیازهاي بیشتر از ایران و در صورت 

  . است هاي راهبردي ایران توان، خدشه بر دیگر توانمندي

جمهور کشورمان در  رئیس هاي منطقی و مستدل پاسخـ 2

رویکرد  دهنده نشانخوبی ه مقابل گستاخی و هتاکی ترامپ ب

مقابل کشورمان و در  برابر افراطی و غیرمنطقی آمریکا در

  . در قبال مسائل جهانی استایران رویکرد عقالنی و اقناعی 

گونه که اجماع و حمایت قاطع مسئوالن  همان ـ3

گیري صریح، بموقع و  مختلف کشور از سپاه و موضع

نشینی ترامپ از  شده فرمانده کل سپاه، سبب عقب حساب

تی شد، به نظر هاي تروریس گروه فهرستقراردادن سپاه در 

نیز باید این  جمله برجام مسائل و از دیگررسد در قبال  می

در برهه کنونی نیز بیش از . نظر حفظ شود اجماع و وحدت

پیش باید به این قضیه توجه شود و عمده نگاه و حمله به 

مواضع،  واقع، اگرچه در. اعتمادي دشمن معطوف شود بی

در هاي سیاسی  و جریانبرخی افراد  هاي شعارها و وعده

 ؛محل نقد و ارزیابی جدي استداخل کشور در این قضایا 

باید در مقابل اما اکنون فرصت خودانتقادي نیست و 

  .بودافزا  و همنوا  دشمن هم

اعتماد به آمریکا براي حل  تاکتیک اکنون و با شکست ـ4

مشکالت کشور، بهترین فرصت براي نگاه به درون و اجراي 

و امید است که هاي اقتصاد مقاومتی فراهم شده  سیاست

  . مسئوالن کشور به طور جدي به این مهم توجه کنند

  !ساله 20 طرح                              روز گزارش▼ 

 در که است آن ،است مهم ما براي اجتماعی مسکن سیاست بحث در که اي نکته«

 مسکن، بنیاد به کمک با بلکه نکنیم، ایجاد متقاضیان از جدیدي صف طرح این اجراي

 آنها پوشش تحت افراد تا کنیم ایجاد را شرایطی اجتماعی تأمین سازمان و امداد کمیته

پایان ام مسکن اجتماعی با دولت طرح جایگزینی به ن«؛ »کنند ایجاد خود براي سرپناهی

 خرید توان که درآمد کم اقشار براي« ؛»دهد مسکن مهر را در دستور کار خود قرار میدادن 

 تشکیل با توان می طرح این در که شده بینی پیش اجتماعی مسکن طرح ندارند، را مسکن

 داد؛ قرار ها تعاونی و خصوصی بخش اختیار در ارزان هاي وام مسکن، انداز پس صندوق

 مسکن شرایط واجد افراد اختیار در را شده احداث واحدهاي شوند حاضر اینکه بر مشروط

وزیر مسکن دولت  ،هر سه جمله باال متعلق به عباس آخوندي »دهند قرار اجتماعی

آیا هر سه این جمالت در یک  ین عبارات متعلق به چه زمانی است؟ااما ؛ دوازدهم است

انگیز باشد اگر  هم شگفت سخنرانی و در دولت دوازدهم ایراد شده است؟ شاید براي شما

چند سال و بیست قل چهار سال و با عبارت سومحداعبارت ابتدایی با عبارت دوم بدانید، 

 و مسکن وزیر که زمانی) پیش سال 23( 73 سال اردیبهشت »آخوندي عباس« !داردفاصله 

با روزنامه همشهري که  وگو گفتدر  ،بود رفسنجانی هاشمی مرحوم دوم دولت شهرسازي

درآمد جامعه  کم راقشادار کردن  وعده اجراي طرحی براي خانه ،آن زمان روزنامه دولتی بود

با حضور مجدد در وزارت  92که در سال  اي وعدهعنوان مسکن اجتماعی را داده بود؛ به 

! کند لت دوازدهم نیز بر آن پافشاري میو همچنان در دوکرد مسکن آن را تکرار 

کی و چگونه قرار است نیست پایانی که مشخص  هاي بی ها و وعده مصاحبهها،  سخنرانی

بر  سال پیش واقعاً 20طرحی که اگر همان  !را و عمل برسندتحقق یابند و به مرحله اج

ه اکنون شرایط بازار مسکن در کشور ب ،آمد روي کاغذ وجود داشت و به مرحله اجرا در می

 . شکل دیگري بود

 خارج شدن مشروح مذاکرات مجلس از دسترس عموم اخبار ویژه      ▼ 

! مشروح مذاکرات ادوار مجلس شوراي اسالمی از دسترس عموم خارج شده است

متن مذاکرات با همکاري اداره عمال اصالحات ساختاري و ویرایش اموضوعی که دلیل آن 

رادات هاي مجلس و رفع ای ژوهش پنامه مجلس شوراي اسالمی و مرکز  قوانین و تدوین آیین

مطابق با این در حالی است که . هاي تایپی و امالیی عنوان شده است و حتی غلط ساختاري

مذاکرات مجلس شوراي اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل «قانون اساسی  69اصل 

پیشتر  ،گفتنی است» .آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی براي اطالع عموم منتشر شود

 پایگاه اینترنتیدسترسی به مشروح مذاکرات مجالس اول تا هشتم همزمان در سه  امکان

اما اکنون نسخ  ،وجود داشت) رسمی  روزنامهها و   ژوهش مرکز پکتابخانه مجلس، (

  .حذف شده است ها پایگاهالکترونیک مشروح مذاکرات از روي خروجی این 

 !توانید از ایران پول بگیرید چقدر می هر

 متحدان به آمریکا جمهور رئیسپ، ترام دونالد: نوشت	»میل دیلی«روزنامه انگلیسی 

 ایران علیه خواهد می	هاي شدیدي که واشنگتن تحریم نگران است، گفته واشنگتن اروپایی

: خود را مشخص نکرده، افزود یا زمان رخ دادن خبردیلی میل که منبع . نباشند کند، وضع

جمهور فرانسه گفته  رئیس» امانوئل ماکرون«انگلیس و  وزیر نخست» ترزا می«ترامپ به 

: گوید ، ترامپ میاین اساسبر » .توانید از تهران پول بگیرید هر مقدار که می« است،

 زیاديول من گفتم، ببین امانوئل، آنها همین حاال پ. امانوئل زنگ زد و با من صحبت کرد«

  » !شان را بگیر؛ لذت ببر پول. اند به رنو داده



  
  

  اخبار ▼

  !پوند براي جاسوسی 7500انه یدریافت ماه

اصفهانی کارمند شرکت چند  دري دهد مینشان  است،اسنادي که به تازگی منتشر شده 

نظام بانکی ایران  بود که پس از استخدام، براي انجام امور مشاوره و اخالل در PWC ملیتی

هایی خاص و از طریق افرادي وارد  هاي جاسوسی آموزش ویژه دید و به روش سرویس در

  ،هاي مختلف در کشورهایی و رسوایی تخلفات به علت PWC شرکت. اي شد تیم هسته

 PWCوي طبق قرارداد با . پیگرد قانونی قرار گرفته است تحتهند، ژاپن یا روسیه مانند 

این کارمند دوتابعیتی . کرده است پوند حقوق دریافت می 7500روز کار در ماه  پنجبراي 

ن کشور سیاسی ایران و اطالعات مسئوالـ  با پوشش اقتصادي، مسائل امنیتی PWCشرکت 

از جمله موضوعات  ،مشاوره در موضوعات راهبردي. استکرده  آوري و گزارش می را جمع

تنظیمی و مقرراتی و امور دولت، مربوط به تجارت در ایران، هنجارهاي فرهنگی، موضوعات 

ات جاسوسی بخشی از اقدام ،باشد  PWC ها و هر حوزه دیگري که با توافق تأثیر تحریم

  .کننده ایران بود این عضو تیم مذاکره

  اي، بهترین راهبرد براي مقابله با ایران تعهد به توافق هسته

اي ایران و گروه  جمهور سابق آمریکا در دفاع از توافق هسته مشاور رئیس ،سالیوان جک

اهداف خود در این توافق دست بدون شلیک یک گلوله، به  است آمریکا توانسته: گفت 1+5

برچیده شدن هزاران سانتریفیوژ، کاهش از جمله   مزایاي برجام،وي با برشمردن . پیدا کنند

شده ایران از  درصد از اورانیوم غنی 84زمان گریز، تعطیلی رآکتور پلوتونیوم در اراك، خروج 

: خاطرنشان کرداي ایران  المللی به برنامه هسته  سابقه بازرسان بیم این کشور و دسترسی بی

اي به ایران پول ندادیم، ما فقط به  خالف اظهارات برخی از منتقدان، ما بابت توافق هستهبر

این . هایش که در خارج از مرزها بلوکه شده بودند، استفاده کند ایران اجازه دادیم از دارایی

بهترین راهبرد براي مقابله با طیف کامل تهدیدهاي : سابق آمریکایی تصریح کرد دیپلمات

اي و اجراي بدون وقفه آن است، نه تردیدافکنی در آن و  ایران، متعهد ماندن به توافق هسته

  .ال بردن اعتبار آمریکاؤزیر س

  ترین خطر پیش روي آمریکا یران بزرگا

مقابله با تهدیدهاي «سفیر سابق آمریکا در عراق، ترکیه و آلبانی در نشستی با موضوع 

ایران  ،ترین خطر پیش روي آمریکا و متحدانش در خاورمیانه امروز بزرگ: گفت» ایران

 ندارد،ابله با ایران سیاست جامعی براي مق که آمریکا هنوزبا بیان این» جیمز جفري«. است

تمرکز . تر راهبرد گستردهبخشی از  منزلهاما به  ؛در نظر گرفت بایداي را  توافق هسته :افزود

کننده ایران در سراسر خاورمیانه، خطایی  ثبات و نادیده گرفتن اقدامات بی برجامبر صرف 

ها را در خاورمیانه نگیرند،  ایرانیجلوي  ها اگر آمریکایی: وي تصریح کرد. بنیادي خواهد بود

وي همچنین . شان به نیروي مسلط در منطقه تبدیل خواهند شد آنها به زودي با متحدان

هاي فشار از دست رفته ما را در  احیاي اهرم بایدهر راهبرد منسجم علیه ایران،  :کید کردأت

  .اولویت قرار دهد

  ها اي تندرو در استانداريه حضور چهره

، بوده 88 انتخاباتی میرحسین موسوي در سال ن ستاداز فعاالکه  ضل رضويابوالف

نمایندگان مجلس ششم جمله وي از  .استان هاستانداري اصف ترین گزینه دولت براي مهم

نزدیک  ،1382 بر امضا کردن نامه موسوم به جام زهر در سال افزوناست که در کارنامه خود 

او همراه تعداد دیگري از نمایندگان تندرو . به یک ماه در مجلس شوراي اسالمی تحصن کرد

سازي زد که خوشحالی  به بهانه ناعادالنه بودن نظارت قانونی شوراي نگهبان دست به حاشیه

تندرو را در  هاي هزنگ خطر حضور چهر دتوان موضوعی که می؛ دشمنان را در پی داشت

طلبان براي تحمیل  منابع مطلع از تالش اصالح پیشتر نیز .به صدا درآورد ها استانداري

  . داده بودندخبر   استانداري 19 اي مطلوب خود به دولت براي حضور در رأسه  گزینه

  کوتاه اخبار ▼

سخنگوي دبیر کل سازمان ملل  ،استفان دوژاریک◄ 

علیه ایران و برجام، در ترامپ متحد در واکنش به اظهارات 

دبیر کل این سازمان در  ،اي بر موضع آنتونیو گوترش بیانیه

: در این بیانیه آمده است. کید کردأحمایت از برجام ت

دبیرکل بارها گفته است که برجام پیشرفتی مهم در 

اي و پیشبرد صلح و  تحکیم منع اشاعه تسلیحات هسته

وي به شدت امیدوار است که این . امنیت جهانی است

  .توافق حفظ شود

در  کشورمانوزیر امور خارجه » محمدجواد ظریف«◄ 

جمهور  رئیس» دونالد ترامپ«به سخنرانی  توئیتر خود

براي تعریف سرکش، : و نوشت آمریکا واکنش نشان داد

 همه .امپ را با پاسخ روحانی مقایسه کنیدواژگان تر

 باالترین که کسانی براي را اش دوستی ترامپ که فهمیدند

 ناآل. گذاشت فروش معرض در ،بدهند پیشنهادرا  قیمت

 معرض در[ طور همین هم او جغرافی] دانش[ که دانیم می

  .است] فروش

جنبش فتح و حماس توافق نهایی آشتی فلسطین را ◄ 

عزام احمد، عضو کمیته مرکزي . کردنددر قاهره امضا 

از امضاي این توافق  پسجنبش فتح در نشستی خبري 

فتح و حماس بر سر اندیشیدن تدابیري که دولت  :گفت

هایش در نوار غزه را آغاز کند، به  وفاق ملی بتواند مأموریت

  .توافق رسیدند

اربیل : سخنگوي دولت عراق اعالم کرد »سعد الحدیثی«◄ 

آغاز مذاکرات با دولت بغداد، باید حاکمیت دولت پیش از 

او . بپذیردها و صادرات نفت  ها، گذرگاه مرکزي را بر فرودگاه

وگو با رویترز، شرط دیگر را التزام اربیل به  در گفت

  .وگویی اعالم کرد از هر گفت پیشیکپارچگی و وحدت عراق 

 اولیه موافقت از مجلس اقتصادي کمیسیون رئیس◄ 

 شدن متوقف براي مجلس پیشنهاد با جمهور رئیس

 هاي کمیسیون سايرؤ .داد خبر عدالت سهام سود پرداخت

 اي نامه در این از پیش مجلس بودجه و برنامه و اقتصادي

 را عدالت سهام سود پرداخت توقف جمهور رئیس به

  .بودند شده خواستار

متأسفانه  :ي در نشست مطبوعاتی گفتاحامد کرز◄ 

براي افغانستان و منطقه اعالم کرد، پیام  راهبردي که آمریکا

جمهوري  رئیس .صلح ندارد و تنها پیام آن تداوم جنگ است

نامه میان  با وجود امضاي تفاهم: سابق افغانستان گفت

  .مریکا و افغانستان، امنیت ما بدتر شده استآ

یدات سرتیپ حاتمی در واکنش به مواضع و تهدامیر◄ 

سپاه قدرتمندترین  :داشت اظهار آمریکا مقامات و دولت اخیر

و در خط مقدم مبارزه با تروریسم است تروریستی  نهاد ضد

  .قرار داد

 براي: در توئیتی نوشت »تایمز نیویورك« خبرنگار◄ 

 اما ؛بود ایران کردن منزوي دنبال به آمریکا سال، 40 حدود

 کردن منزوي دنبال به ترامپ رسد می نظر به اکنون

 .آمریکاست


