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 اي دیگر از افول شیطان نشانه  روز    حرف ▼

هاي  اندیشکده بیشتر است شده سبب آمریکا افول به رو روند

. ورشان باشندعلل و چرایی افول کش بررسی آمریکا در پی

بیشتر در زمینه اقتصادي ها در گذشته  بررسی این اندیشکده

چرایی تأثیر نگذاشتن آمریکا بر اقتصاد جهان  بوده است؛

هاي گذشته، چرایی ناتوانی آمریکا در مدیریت  انند سالهم

، از ...اقتصادهاي مستقل و نوظهوري مانند اقتصاد چین و

اما . هاي ایاالت متحده بوده است هاي اندیشکده جمله نگرانی

خروج یکباره همه نظامیان آمریکا از سوریه  اکنون عالوه بر آن

مراکز  شده تاسبب  و نیمی از نظامیان این کشور از افغانستان

پژوهشگاهی آمریکا نسبت به این موضوع به شدت حساس 

اي که در آخرین اظهار نظرشان اعالم کردند  ، به گونهباشند

اقتصاد نسبت به یک دهه گذشته به  از نظرآمریکا نه تنها 

شدت افول کرده، بلکه این کشور از نظر نظامی نیز در 

چنین شرایطی توجه به  در .سراشیبی افول قرار گرفته است

   نکات زیر اهمیت دارد؛

ها پس از جنگ سرد تصور  ـ با توجه به اینکه آمریکایی1

کردند هیچ کشوري در جهان بتواند با قدرت نظامی این  نمی

هاي دفاعی مدرن و  کشور به مقابله برخیزد؛ ولی برنامه

هاي اخیر  پیشرفته امروزي در روسیه و چین و  پیشرفت

ایران به شدت آمریکا را شکننده کرده  المیجمهوري اس

ه تنهایی در جهان تواند ب است و این کشور دیگر نمی

  .این ادعاست سوریه نمونه بارز تأثیرگذار باشد که

دهد این  ـ خروج بخشی از نیروهاي آمریکایی نشان می2

رویکرد جدید با کاهش نقش مستقیم  درکشور درصدد است 

پیمانان خود  ها را از طریق هم ه، بحرانو فیزیکی خود در منطق

امارات و عربستان سعودي، ربی همچون هاي ع در کشور

هاي  شرکت نظامی و تروریستی و همچنین هاي شبه گروه

زدن آمریکا به ریسمان عربستان و چنگ . پیش ببرد خصوصی

امارات همانند فردي است که در یک باتالق گیر کرده است و 

بنابراین، گره . د زودتر نابود خواهد شدهر چه دست و پا بزن

از  دیگريزدن امنیت آمریکا به کشورهاي مرتجع عربی نشان 

  . افول آمریکاست

در منطقه از سوي  عقالنیـ در پیش گرفتن یک سیاست 3

آمریکا از   تواند علت اصلی کوچ یران میجمهوري اسالمی ا

محور  شکست آمریکا در سوریه و عراق در مقابل. منطقه باشد

سعود و به  مقاومت، به نتیجه نرسیدن معامله قرن، شکست آل

تبع آن ایاالت متحده آمریکا در یمن، از جمله دالیل دست و 

  . پا زدن آمریکا در منطقه است

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 
  

 
 

 

 

  
  

 پذیر نیست تقلب در انتخابات امکان           اخبار ویژه     ▼

 88از دستگیرشدگان فتنه » موسوي میرحسین«عضو ستاد انتخاباتی » سعید شریعتی«

تا جایی که من مطلع هستم در هیچ «: در انتخابات گفته است» تقلب«درباره احتمال 

جا نشده یا اگر شده تا این اندازه تأثیرگذار نبوده است که نتیجه  وقت آرا جابه انتخاباتی هیچ

انتقاد از مهدي در ادامه با کزي حزب اتحاد ملت عضو شوراي مر» .انتخابات را عوض کند

 :گفت 84جایی آرا در انتخابات  رفسنجانی براي طرح موضوع جابه هاشمی کروبی و مرحوم

کند که به اندازه کافی  من معتقدم یک فرد سیاسی وقتی ادعاي تقلب در انتخابات می«

تأکید  همچنین وي ».ات کندشده قانونی بتواند اثب  مستند داشته باشد و به طرق پذیرفته

تصمیم شخصی این  88برگزاري کنفرانس خبري موسوي در واپسین ساعات انتخابات :  کرد

 !موسوي موافق برگزاري آن نبودند  نامزد انتخابات بوده است و مشاوران

 آفرینی بیشتر در افغانستان هماهنگی امارات و مصر براي نقش              

هایی با یکدیگر داشته و  راي امارات و مصر در کابل، سلسله مالقاتهاي اخیر، سف طی ماه

. اند آفرینی خود در افغانستان، توافقاتی انجام داده در راستاي تعمیق نفوذ و ارتقاي سطح نقش

از جمله اعزام مبلغان اماراتی به افغانستان، همکاري اطالعاتی براي رصد حضور داعش در 

 . ...در کابل و مصر الزهرشعبه دختران مدرسه وابسته به ا اندازي شرق افغانستان، راه

  

  آمد ملی ایرانیانرکوردهاي باال در سرانه در       6 /راغچلچ ▼

ها  هاي دروغین بعضی از جریان ي امروز در کنار تصویرسازيبرخی مشکالت اقتصاد

هاي جامعه این تصور غلط را به وجود آورده که نظام اسالمی در حوزه  براي برخی از بخش

تر از امروز بوده است؛ اما  اقتصاد دستاورد نداشته یا پیش از انقالب اوضاع اقتصادي بسامان

کاتوزیان درباره وضعیت آن  ناصر دهد، چنانکه یواقعیت کامالً خالف این امر را نشان م

آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادي بود و نه «: نویسد دوران می

به همین شکل . بلکه شبه مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد  مدرنیسم،

. دگی بودنشینی که به واسطه شهرز تغییرات ساختاري اقتصاد نیز نه به علت شهر

. قابل توصیف است نقل شهري در همه جا به ویژه تهران به قدري خراب بود که غیر و حمل

یا وحشتناك بود یا مشکلی  وضع مسکونی جز براي وابستگان دولت و جامعه تجار 

آمد  اغلب شهرهاي کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضالب کار. هولناك

داشتی براي اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و براي فقرا گران خدمات درمانی و به  بودند،

اوضاع آنقدر بد بود که بسیاري از تحلیلگران که از بیرون و از دور با » .و خطرناك

کردند، ناکارآمدي اقتصادي رژیم پهلوي  هاي مادي خود انقالب ایران را تحلیل می شاخصه

بر اساس آمار بانک جهانی، سرانه درآمد  انکهچن .اند ت اصلی سقوط این رژیم دانستهرا عل

ـ که از تقسیم مجموع درآمد ناخالص ملی یک کشور بر تعداد جمعیت آن به  ناخالص ملی

دالر بوده است؛ اما پس از انقالب با  2200تا  260ـ در دوران پهلوي بین  آید دست می

وزافزون و هاي ر وجود دو سه برابر شدن جمعیت کشور، جنگ هشت ساله، تحریم

دالر هم  7000هاي فراوان سرانه درآمد ملی ایرانیان به رکوردهاي باالتر از  محدودیت

تولید . رسیده است که نشانه افزایش چند صد درصدي نسبت به پیش از انقالب است

شاخصه شکاف (ناخالص داخلی نزدیک به دو برابر شده است و در مقابل ضریب جینی

از ) فقیرترین(به دهک اول ) ثروتمندترین(دهک دهم  ، یعنی نسبت هزینه)طبقاتی

 . ...رسیده است و 65/12به  75/33

 



  
  

  روز گزارش ▼

 !فرار از پاسخگویی با تهدید

شاید در هیچ جاي دیگر از جهان یافت نشود که یک جریان سیاسی در حالی که بیشترین 

ل سهم از قدرت اجرا و تقنینی کشور را در اختیار دارد، به دلیل مشکالتی که از قضا مسئو

هاي در اختیار آن جریان سیاسی  ها و منصب ها و پست رسیدگی و حل آنها نیز همان دستگاه

کلیت یک نظام سیاسی را تهدید کند که اگر این مشکالت حل نشود، مردم به خیابان  ،است

طلبی در ایران همین قدر غیر قابل باور و  خواهند آمد و شورش خواهد شد؛ اما جریان اصالح

طلب و از  در جدیدترین نمونه محمدتقی فاضل میبدي، فعال اصالح! کند عجیب عمل می

ها  اگر مردم به خیابان«: اعضاي تشکل موسوم به مجمع محققین و مدرسین حوزه گفته است

اگر . مشکالت اقتصادي را از یاد ببریم نباید و آیند به معناي رضایت از وضع موجود نیست نمی

نشود و اعتماد مردم بیشتر نشود، ممکن است مقاومت مردم  اصالحات اساسی در کشور انجام

به آقاي میبدي باید گفت، اگر نارضایتی در جامعه و در بین مردم وجود دارد دقیقاً » .بشکند

دولت،  منتخبان مورد حمایت جریان شما در کارنامهجریان مطلوب شما و  عملکرد به دلیل

از » اصالحات اساسی«هایی، چون  اختن کلیدواژهتوانید با س می نه! مجلس و شوراي شهر است

توانید با طرح چنین مباحثی  پاسخگویی نسبت به عملکرد جریان اصالحات فرار کنید و نه می

و نه موفق خواهید شد از ! اي دیگر ایجاد کنید مردم را در مقابل نظام اسالمی قرار داده و فتنه

اعتمادي  تنها نتیجه این اظهارات بی! نیدبراي جریان مطبوع خود کسب ک ياین راه امتیاز

پذیري و پاسخگویی  طلب و روشن شدن عدم مسئولیت بیشتر افکار عمومی به جریان اصالح

  .این جریان خواهد بود
  

  اخبار ▼

 ولت باید باور کند که برجام تمام شده استد

متحده براي هر چند اروپا پس از تصمیم ایاالت «: در یادداشتی نوشت» سازندگی«روزنامه 

کند؛ اما نتوانسته تعهد خود را به توافقی  خروج از برجام نشان داده است که از توافق حمایت می

امروز فقط یک کشور به صورت عملی پایبند به توافق بوده است؛ . که امضا کرده، به انجام برساند

است که باور کند برجام امروز دولت نیازمند آن «: طلب در ادامه نوشت این روزنامه اصالح» .ایران

خروج از برجام و بازگذاشتن راه مذاکره با کسانی  اکنون جواب مشخص است،... ان رسیدهبه پای

 تحمل شان را دارند، این گزینه بهتر از ماندن در توافق یکجانبه، که قدرت عمل به تعهدات

 ».است تر از پیشابرجام و دلخوش کردن به اقدامات نمادین اروپا هاي سخت تحریم

  شمار شد نرخ سود بانکی ماه 

مدت از بهمن ماه به جاي روزشمار،  گذاري کوتاه هاي سپرده سرمایه محاسبه سود حساب

بر . درصد خواهد بود 10شمار محاسبه خواهد شد و باالترین نرخ سود آن نیز  براساس ماه

مدت  گذاري کوتاه هاي سرمایه معیار پرداخت سود سپرده«اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار 

مبناي اي که حداقل مانده حساب در ماه  یابد، به گونه شمار تغییر می عادي از روزشمار به ماه

یک ماه پس از تاریخ ابالغ «همچنین مقرر شده است » .هاي مزبور باشد محاسبه سود سپرده

هاي الزم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی،  مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت

  ».ها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی به اجرا درآید مراتب در بانک

  اي جز صحبت با ایران نداریم چاره

جمهور آمریکا به دلیل تصمیم وي براي خروج دو هزار نظامی  ر حالی که فشارها بر رئیسد

» رند پال«این کشور از سوریه و همچنین خروج هفت هزار نظامی از افغانستان ادامه دارد، 

روسیه یک بازیگر بزرگ است و اگر ما «: سناتور جمهوریخواه یکی از حامیان این اقدام گفت

ایران هم یک . حل دست نخواهیم یافت ره سوریه حرف نزنیم، هرگز به یک راهبا روسیه دربا

بازیگر است و ما با ایران هم باید درباره سوریه حرف بزنیم، اسد هم بازیگر است و ما 

ها سرشان را در برف فرو  توانیم بگوییم که اسد باید برود، او جنگ را پیروز شده؛ اما بعضی نمی

 ».واهند دو هزار نظامی به آنجا بفرستندخ اند و فقط می کرده

  

   

  کوتاه اخبار ▼

سفیر هند در ایران درباره جدیدترین » سورابح کومار«◄ 

هاي نفتی میان دو کشور و ایجاد کانالی براي مبادالت  قرارداد

وي . از روپیه براي این منظور استفاده خواهد شد: مالی گفت

ده و این کشور به خرید نفت هند از ایران متوقف نش: افزود

میلیون تن در ماه نفت از ایران خریداري  25/1طور میانگین 

 . کند و مطمئناً این روند ادامه پیدا خواهد کرد می

 11یک بسته کمک مالی : امارات متحده عربی اعالم کرد◄ 

آباد خواهد داد  میلیارد دالر به اسالم 3میلیارد درهمی معادل 

این موضوع . تان را کاهش دهدتا بحران تراز پرداخت پاکس

 15وام  دریافت شود پاکستان براي مذاکره توافق سبب می

 2019المللی پول در اوایل سال  صندوق بین ازمیلیارد دالري 

  .میالدي در وضعیت بهتري قرار گیرد

با » المیادین«وگو با  وزیر امور خارجه کشورمان در گفت◄ 

جراي تعهدات خود درباره ها در ا اروپایی: اشاره به برجام گفت

هستند، منتظر آنها نخواهیم ماند جز » کُند«اي  توافق هسته

گیري  ما پس از کناره. هاي عملی اتخاذ کنند زمانی که گام

اي، چندین گزینه داریم و اگر منافع  آمریکا از توافق هسته

  .ملی ایجاب کند، آنها را به کار خواهیم گرفت

نمایندگانی که : طلب گفت حنیا، فعال اصال رسول منتجب◄ 

در فهرست امید هستند، قابل تکیه و امید نیستند، کما اینکه 

 ما باید آب رفته را به جوي. گونه است در شوراها نیز همین

جمهور بسیاري از  رئیس :است گفته همچنین وي .برگردانیم

  .توانست انجام دهد؛ اما ظرف این مدت انجام نداد کارها را می

شاهرودي، رئیس مجمع   سیدمحمود هاشمیاهللا آیت◄ 

تشخیص مصلحت نظام پس از طی یک دوره بیماري، به 

بیت آن مرحوم ضمن تسلیت این ضایعه به . لقاءاهللا پیوست

، رهبر معظم انقالب و مردم ایران اعالم )عج(محضر امام زمان

فردا صبح در تهران و مراسم تشییع آن مرحوم، : کرد

  .شود ر میبعدازظهر در قم برگزا

فرمانده قرارگاه سازندگی با بیان اینکه در فاز یک طرح ◄ 

سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و  »ناب«

تکمیل : شوند، گفت آبی خارج می خراسان رضوي از بحران کم

 اعتبار تومان میلیارد 1000 خوزستان در غدیر پروژه آبرسانی

  .خواهد می
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  ...اعتمادسازي در جامعه و

  


