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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

   سیاسی، لحاظ از و افتاده عقب اجتماعی، و سیاسی علمی، لحاظ از اسالمی، انقالب پیروزي از قبل یرانا

   و هویت ایران ملت اسالم، برکت به امروز اما ،بود وابسته کامالً کشور شئونات لحاظ از و منزوي

  )8/10/94(.است رسیده فناوري و علم در مهمی هاي پیشرفت به و داده نشان را خود شخصیت

  ***ماه بندگی خدا مبارك باد ،رمضان فرا رسیدن ماه***

 طلبان برجام و چالش اصالح        روز    حرف ▼
  

خروج ترامپ از برجام، اردوگاه حامیان برجام را که در آن 

قرار دارند، ... طلبان و هاي گوناگونی از اعتدالیون، اصالح طیف

دچار انفعال، سردرگمی و چندگانگی کرده که در رأس آن 

حبوبیت نگرانی از واگرایی هواداران و کاهش مقبولیت و م

حدود پنج سال است که دولت . طلبان است دولت و اصالح

وعده حل مشکالت اقتصادي کشور از طریق مذاکره و 

امضاي برجام را داده است و اکنون همه چیز را از دست 

ثباتی در عرصه اقتصاد که بخشی از آن  بی! بیند رفته می

هاي غلط برجامی دولت است نیز خود را در  محصول سیاست

هاي متفاوت، از جمله بازار ارز نشان داده و نارضایتی  هعرص

 . مردمی از عملکرد دولت را به همراه داشته است

برخی حامیان دولت هم این روزها به صراحت از رویگردانی 

  .گویند طلب و حامی دولت سخن می مردم از جریان اصالح

با این احوال، حفظ هواداران و جلوگیري از کاهش وزن 

ترین اولویتی است که قلم به دستان  ي دولت، مهمسبد آرا

این جریان را به میدان آورده تا با شگردهاي گوناگون 

  !اي افکار عمومی را توجیه کنند رسانه

بخشی از این طیف تالش دارند اذهان پرسشگر افکار 

عمومی را به این تحلیل برسانند که تداوم برجام بدون 

و اکنون باید کار را با ! دها نیز ممکن خواهد بو آمریکایی

که براي اثبات آن، اظهارات ناشیانه (!) ها ادامه داد اروپایی

شود که افکار عمومی باید نسبت به آن  فراوانی شنیده می

  .حساس باشد و بار دیگر فریب مدعیان را نخورد

، تداوم و ترس رعببخشی دیگر تالش دارند با ایجاد 

اه ممکن براي جمهوري اسالمی ها را تنها ر برجام با اروپایی

با وجود مخالفت «: ایران معرفی کنند؛ از این رو تأکید دارند

اتحادیه اروپا، روسیه، چین و دیگر کشورهاي جهان با اقدام 

چنانچه . رو داریم  آمریکا، ما دوران سختی را پیش

هاي اخیر مواجه  خردمندانه و متحد با تهدیدها و تحریم

ي ناکرده شاهد فروپاشی اقتصادي و نشویم، ممکن است خدا

  ».حتی ملی ایران باشیم

اغواي افکار عمومی هر چند ممکن است چند صباحی 

همراهی ایشان را به همراه داشته باشد، اما خیلی زود طبل 

بهترین راه مواجهه با . رسوایی آن بر زمین خواهد خورد

مردم صداقت است و اعتراف به این حقیقت که مسیر در 

رفته شده خطاي راهبردي بوده که از نبود اعتماد به پیش گ

توجه به . جا به دشمن حاصل آمده است ملت و اعتماد بی

ها و رهنمودهاي رهبر معظم انقالب اسالمی و حرکت  توصیه

گانه  مبتنی بر الگوي اقتصاد مقاومتی و حکمت مبتنی بر سه

عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی، راه بازسازي 

  .مردم خواهد بود اعتماد

  

 کند تاریخ تغییر نمی                      روز گزارش▼ 

مقام حزب اعتماد ملی در بخشـی از   طلب و قائم اصالح سیاسی نیا، فعال رسول منتجب«

پیرامـون  رهبـري  مجلـس خبرگـان    بیانیه رئیسمصاحبه خود با سایت جماران با اشاره به 

مگـر ایـن تصـمیم را    «، با طرح این سؤال که برجام جمهور بابت عذرخواهی رئیس تأکید بر

به فرض که تصمیم بدي باشد، این تصمیم نظام بوده و همه تا : گفت» جمهور گرفته؟ رئیس

داننـد کـه نظـام     آقایان می. به حال مدعی بوده و هستند که برجام تصمیم نظام بوده است

. ناسـان و امثـال آن اسـت   ترکیبی از مقام معظم رهبري، رؤسـاي سـه قـوه، وزیـران، کارش    

اگر قرار به عذرخواهی است کل نظام بایـد عـذرخواهی   . جمهور نیست این بحث رئیس بنابر

  » !کند گیري نمی جمهور تصمیم چون این مسائل کالن را رئیس. جمهور کند؛ نه رئیس

هـاي   همـه چهـره  نیـا و حتـی تـالش     فردي رسول منتجـب  تالشواقعیت این است که 

سـخنان رهبـر معظـم    . تواند تـاریخ را تغییـر دهـد    نمی هاي این جریان انهو رس طلب اصالح

العظمـی   اهللا تأکید متعدد حضـرت آیـت  انقالب درباره مذاکره با آمریکا و برجام وجود دارد، 

آمریکا و خوشبین نبودن به دشمن ثبت و ضبط شده و  نبودناي درباره قابل اعتماد  خامنه

راي مذاکره و برجام تعیین کردند و ب اي امام خامنهطی که شرو ،امروز در دسترس قرار دارد

هـاي غـرب    کننـده نتوانسـت از طـرف    هایی شدند که متأسفانه تیم مذاکره خواستار تضمین

اظهـارات و اعترافـات مسـئوالن     ،از آن غیر قابل انکار و کتمان اسـت و البتـه بـاالتر    ،بگیرد

حتـی  ، »ت تمام مذاکرات با من اسـت مسئولی«جمهور که اعالم کرد  دولتی و شخص رئیس

نه این مصـاحبه و سـخنان، بلکـه صـدها     ! طلب نیز وجود دارد اصالح هاي در آرشیو روزنامه

سخن و تیتر و اظهار نظر دیگر از این دست نیز تاریخ را تغییر نخواهد داد؛ چنانچه از درون 

برجـام پیـدا    توان شریک بـراي شکسـت   این تئوري که میشکست جریان اصالحات نیز به 

توانـد   گویـد آقـاي روحـانی نبایـد و نمـی      مـی » ابراهیم اصغرزاده«کرد، اذعان شده است و 

  .برجامش را به گردن رهبري نظام بیندازد

  !1400نامزد اصولگرایان پیروز انتخابات               ر ویژه   خب▼ 

 آرایش بر برجام از آمریکا خروج تأثیر طلب درباره هاي اصالح از چهره زیباکالم صادق

 چون شود؛ می منتفی کل به برجام آینده ماه چند ظرف: گفته است کشور داخل سیاسی

 منافع از توانند نمی بنابراین است، زیاد بسیار آمریکا با اروپایی کشورهاي تجارت حجم

 برجام در ظاهري طور به کنند، به این ترتیب اگرچه نظر صرف آمریکا با همراهی اقتصادي

 سال که کسانی از بسیاري وي با تأکید بر اینکه .ندارد اثري ماندن این عمالً اما نند؛ما می

 دیگر گفتند، لبیک خاتمی آقاي کنم می تکرار به و کردند شرکت مجلس انتخابات در 94

 اگر حتی است، سهل که بار دو: شوند، گفت نمی حاضر 98 سال انتخابات رأي صندوق پاي

 میزان چون افتاد؛ نخواهد 94 اتفاق آن کنم، می تکرار بگوید مه مرتبه 20 خاتمی آقاي

. نیست کمتر نباشد، روحانی آقاي از بیشتر اگر مجلس امید فراکسیون از سرخوردگی

 که میلیونی 24 از توجهی قابل کسر اما شود؛ نمی تکرار نژاد احمدي دولت: زیباکالم افزود

 عوض در کرد، نخواهند شرکت 1400 هوريجم ریاست انتخابات در دادند، رأي روحانی به

 در همچنان شرعی تکلیف حسب به دادند، رأي رئیسی آقاي به که نفري میلیون 16 آن

 اضافه سبد آن به نیز روحانی آراي از میلیون چهار  سه، حتی و کنند می شرکت انتخابات

 انتخابات یروزپ رأي میلیون 20 با اصولگرا جریان نامزد 1400 سال در بنابراین شود، می

  .شد خواهد



   
  

  اخبار ▼

 !اندازي در مقابل شهردار شدن محسن هاشمی سنگ

خبرهاي رسیده از نقش رئیس دولت اصالحات در انتخاب شهردار تهران و مخالفت با 

با وجود آنکه پس از کنار رفتن نجفی از . حضور محسن هاشمی در این سمت حکایت دارد

یک دوره ناموفق، دوباره موضوع شهردار شدن محسن شهرداري تهران، آن هم پس از 

تر از گذشته مخالفتش را بیان  تر و شفاف ها افتاده بود؛ اما خاتمی محکم هاشمی سر زبان

البته این بار خاتمی تنها نبود و حزب اتحاد نیز که باقی مانده مجاهدین و . کرد

ـ است، کنار رئیس  اصالحاترفسنجانی در دوران  خورده هاشمی ـ دشمنان قسم ها مشارکتی

مخالفت خاتمی آنقدر صریح و . دولت اصالحات در کنار گذاشتن محسن هاشمی ایستادند

اردیبهشت به طور رسمی اعالم کرد که دیگر امیدي به  9با فشار بود که محسن هاشمی 

اتمی در طلبان در میزان سهم نزدیکان خ مخالفت خاتمی و اصالح! شهردار شدنش ندارد

محسن . جمهوري آینده ریشه دارد تر از آن انتخابات ریاست هاي شهرداري و مهم پست

هاشمی البته یک ایراد بزرگ نیز به اعتقاد خاتمی دارد و آن، اینکه همانند پدرش 

  .خواهد یک شریک مستقل باشد خواهد عضو تشکیالتی اصالحات باشد و صرفاً می نمی

  براي لغو مذاکرات دو کره هشدار کره شمالی به آمریکا

در پی انتشار خبر رزمایش نظامی مشترك آمریکا و کره جنوبی، پیونگ یانگ درباره 

بر اساس گزارش خبرگزاري یونهاپ، . سرنوشت مذاکرات کره شمالی با آمریکا هشدار داد

 هاي نظامی آمریکا و کره جنوبی لغو پیونگ یانگ مذاکره خود با سئول را به دلیل رزمایش

خبرگزاري رسمی کره شمالی اعالم کرد، آمریکا باید درباره سرنوشت نشست . کرده است

آمیز است، این  رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی اقدام تحریک. ریزي شده فکر کند برنامه

رهبر کره شمالی و . در حالی است که روند بهبودي روابط بین دو کره آغاز شده است

نامه  آوریل در کره جنوبی با یکدیگر دیدار و توافق 28در تاریخ جمهور کره جنوبی  رئیس

می به مدت دو  11رزمایش هوایی کره جنوبی و آمریکا قرار است در . بس امضا کردند آتش 

  .کنند جنگنده از دو کشور شرکت می 100شود در آن  هفته برگزار شود که گفته می

  !حمایت سران عرب از معامله قرن

آویو به قدس  وزیر سابق قطر در واکنش به انتقال سفارت آمریکا از تل بن جاسم، نخست

این همان معامله قرن است که قدم به قدم با «: اشغالی در صفحه توئیتر خود نوشت

شود؛ اما شما را به خدا بگویید بهاي آن  حمایت و تأیید کشورهاي بزرگ عربی اجرا می

آمیز روشن است و آن حفظ  حل مسالمت اهموضع من درباره ر«: جاسم افزود بن» چیست؟

متأسفانه ما وارد تونل تاریکی در جهان «: وي همچنین نوشت» .حقوق فلسطینیان است

ایم، نه تنها در این قضیه که البته از اهمیت زیادي نیز برخوردار است؛ بلکه در  عرب شده

یشنهادي دولت طرح پ» معامله قرن«گفتنی است، » .المللی تمامی قضایاي عربی و بین

ـ صهیونیستی است که بر اجبار فلسطینیان به  براي حل منازعه فلسطینی» دونالد ترامپ«

هاي  اي با مشارکت کشورهاي عربی براي مقابله با مخالفان سیاست منظور ائتالف منطقه

  .آویو تأکید دارد واشنگتن و تل

  اعتمادي خواهد بود مذاکرات بر اساس بی

ها خروج  امیدواریم اروپایی: س سازمان انرژي اتمی کشور گفتاکبر صالحی، رئی علی

آمریکا از برجام را جبران کنند، در غیر این صورت این آمادگی واقعی و حقیقی وجود 

البته . گردیم خواهد داشت که به شرایطی به مراتب باالتر از سطح پیش از برجام باز می

اي پیش برود که شرایط  ل به گونهامیدواریم هیچ گاه به این وضعیت نرسیم و مسائ

وي در ادامه با . پذیري در امر فنی ضرورتی نداشته باشد، اما آمادگی آن را داریم برگشت

بینی  گونه نیست که با خوش بریم و این بیان اینکه مذاکرات را بر اساس اعتماد پیش نمی

رهبر معظم انقالب  اعتمادي خواهد بود تا چنانچه اساس بر بی: مذاکره کنیم، تصریح کرد

  .هاي الزم گرفته شود تأکید داشتند، تضمین

  

  کوتاه اخبار ▼

 هاي گزینه درباره چهارشنبه امروز اروپایی سران◄ 

 آمریکا خروج پی در ایران با همکاري با ارتباط در اقتصادي

 مقامات از یکی به گزارش رویترز، .کنند می رایزنی برجام از

 کند می پیگیري اروپا که تدابیري به اشاره با اروپایی ارشد

 از واشنگتن خروج منفی پیامدهاي از اروپایی هاي شرکت تا

 هاي شرکت منافع از حفاظت: گفت باشند، امان در برجام

 زمینه در ایران با که آمریکا هاي تحریم برابر در اروپایی

 امروز جلسه کار دستور در دارند، همکاري اقتصادي مسائل

  .دارد قرار وپاار اتحادیه سران

 نیجریه اسالمی جنبش رهبر »زکزاکی ابراهیم« شیخ◄ 

 شهر حسینیه به نیجریه ارتش که زمانی ،2015 سال از که

 سر به بازداشت در همسرش همراه به کرد، حمله »زاریا«

 .شد حاضر »کادونا« ایالتی دادگاه در دیروز برد، می

: گفت فرانسه خبرگزاري به زکزاکی وکیل »کیون مکسول«

  راه براي او. است شدن بدتر حال در او سالمت وضعیت«

 به بدي بسیار طرز به ،دارد؛ چون گلوله نیاز عصا به رفتن

  ».است رسانده آسیب وي پاي

 برنامه به اشاره با کشاورزي جهاد وزیر حجتی، محمود◄ 

 روغن واردات به کشور وابستگی کاهش براي این وزارتخانه

 برابري دو رشد با جاري سال در لزاک تولید کرد بینی پیش

 افزایش هزار تن 380 تا 370 به گذشته سال به نسبت

 میلیون 5/10برآوردها،  براساس: گفت وي همچنین .یابد

 این که شود می خریداري کشاورزان از امسال گندم تن

 گذشته سال خرید میزان از بیش تن میلیون 5/1میزان 

  .بود خواهد

 آمریکا داري خزانه وزارت هاي یدارای کنترل دفتر◄ 

)OFAC(، »و ایران مرکزي کل بانک رئیس »سیف اهللا ولی 

 از مالی حمایت ادعاي با را وي الملل بین بخش معاون

 منوچین، استیو. کرد تحریم سپاه طریق از لبنان اهللا حزب

: گفت خود هاي فرافکنی در نیز آمریکا داري خزانه وزیر

 را المللی بین مالی نظام از وءاستفادهس اجازه ایران به آمریکا

  .دهد نمی

 22 تا مهر اول از شده، اعالم آمارهاي آخرین اساس بر◄ 

 بالغ جوي هاي ریزش کل میزان 96ـ 97 آبی سال اردیبهشت

 به نسبت بارندگی مقدار این که است بوده متر میلی 152 بر

 33) میلیمتر 9/226( درازمدت مشابه هاي دوره میانگین

 گذشته آبی سال مشابه دوره به نسبت و کاهش ددرص

  .دهد می نشان را کاهش درصد 1/32 )میلیمتر 7/223(

ها حاکی از آن است که شرکت هواپیمایی  شنیده◄ 

اول  اعالن از را اسالمی حجاب رعایت آسمان درخواست

 به و  کرده پروازهاي خود حذف) خوشامدگویی از پس(

ت نیز ابالغ شده است، در مسئوالن و مهمانداران این شرک

  .این زمینه تذکري ندهند

 


