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مان  چشم. توانیم اقتصاد را شکوفا کنیممان را جزم کنیم، می اگر در عرصه اقتصاد عزم

 دارند؛ نگاه کنیم ببینیم  به دست دشمن نباشد که چه زمانی تحریم را برمی

 .توانیم بکنیم خودمان چه کار می

)1/1/93( 

  دار و مریز سیاست کج         روز حرف ▼

هاي مقامات آمریکایی  و واکنش گونه که تحلیل کنش  آن

دهد، آنها در عین  از ابتداي اجراي برجام تاکنون نشان می

تمایل به ماندن در برجام، تمایلی به اجراي دقیق تعهدات 

کما . خود در برجام و رفع موانع تحریمی علیه ایران را ندارند

هاي گوناگون ترامپ  نکه برخالف تهدیدها، فشارها و لفاظیای

مبنی بر خروج از برجام در روزهاي آتی، به تازگی یکی از 

نزدیکان وي در کاخ سفید از احتمال باقی ماندن آمریکا در 

مهم در راهبرد   نکته. برجام براي مدتی محدود خبر داد

ر تداوم برجامی آمریکا، تداوم فشارهاي ضدایرانی به منظو

در واقع، . اطمینان در اقتصاد ایران است ها و نبود  ثباتی بی

کوشد تا اقتصاد  آمریکا در راهبرد برجامی خود همواره می

ایران همچنان در شرایط تحریمی و غیر عاديِ پیش از برجام 

داشته » تقریباً هیچ«باقی بماند و ایران از برجام عایدي 

باید ضمن حفظ وحدت و بنابراین، در این شرایط . باشد

انسجام درونی و پرهیز از ارسال پیام ضعف از داخل کشور، 

باید متنبه شد که چه آمریکا در برجام بماند و چه نماند، 

. مندي ایران از برجام است بهره راهبردش، تالش براي عدم 

هاي اروپایی براي  بر اساس این، مذاکره با آمریکا و طرف

اي و موشکی نیز  هاي منطقه ر حوزهاصالح یا تکمیل برجام د

اشتباه و بلکه خسارت محض است؛ زیرا آنها در وراي این 

مذاکرات نیز درصدد حل مسائل خود در قبال ایران نیستند؛ 

هاي  تراشی هستند تا با بهانه این بلکه صرفاً به دنبال

هاي راهبردي جمهوري  خواهانه، توانمندي غیرمنطقی و زیاده

به عبارت دیگر، اگر آنها مایل . ا تضعیف کننداسالمی ایران ر

به حل مسائل خود در قبال ایران بودند، باید برجام را به طور 

کردند نه اینکه در اقدامی مغایر با متن و روح  کامل اجرا می

ها نیز  برجام، خواهان تسري و تعمیم مدل آن به دیگر حوزه

رفع رو، براي حل مشکالت اقتصادي و  از این . باشند

تنگناهاي موجود در اقتصاد کشور، باید بیش از پیش به 

هاي سرشار درونی  درون روي آورده و بر استعدادها و ظرفیت

در ضمن باید توجه داشت که اشتیاق بیش از حد . متکی بود

هاي طرف  ایران براي ماندن در برجام یا پذیرش خواسته

به روز اجراي برجام روز   مقابل سبب خواهد شد که معادله

بنابراین، باید به طرف مقابل . بیشتر به ضرر ایران تغییر کند

مجدد یا   گونه تمایلی براي مذاکره تفهیم شود که ایران هیچ

برجام ندارد، بلکه تکمیل برجام، صرفاً با   تکمیلی درباره

 . کند اجراي دقیق تعهدات طرف مقابل معنا پیدا می

  

 سازي وارونه                            گزارش روز▼ 

چند دهه آالیش جماران تهران که  انگیز و ناامیدکننده است حسینیه ساده و بی حیرت

کردند، شخصیتی که در اوج اقتدار ساده  مردم در آن با رهبر مستضعفان جهان دیدار میپیش 

د، شنیدن دانستند و حرف و سخن خود را از زبان او می و صمیمی بود و مردم او را از خود می

ها  گر همان سنت آن روزها ندارد؛ بلکه تداعی قرابتی باشاهد مراسمی باشد که هیچ شباهت و 

مقصود ! علیه آنها قیام کردند) ره(امام خمینی يو تشریفاتی است که مردم ایران به رهبر

گذاري خصوصی سیداحمد خمینی است که در آستانه نیمه شعبان با حضور  مراسم عمامه

 از گذشته! هاي حوزوي، سیاسی و شناخته شده دیگر برگزار شده است چهره تعداد کثیري از

االسالم سیدحسن خمینی بیشتر از آنکه به طالب علوم دینی شناخته شود،  آنکه فرزند حجت

هاي  هایش در پردیس اش و عکس هایش در فضاي مجازي، به سبک زندگی به فعالیت

، باید این سؤال را داردجریان فتنه شهرت سینمایی یا اظهارات سیاسی خاص و حمایت از 

هاي علمیه  پرسید که چه تفاوتی میان سیداحمد خمینی با دیگر طالب علوم دینی در حوزه

  شود؟  میچنین مراسمی براي وي برگزار  کهاش وجود دارد  کشور جز نام خانوادگی

ن اینکه و گفت نشستندلیل برگزاري چنین مراسمی و در پی آن هم در موضع طلبکار 

هاي شخصی احمد خمینی  را نباید در ویژگی» .برخی براي هجمه، خیلی بهانه الزم ندارند«

وجود تفکري است که پیش از آن نیز موجب حاصل  بلکه آن ؛وجو کرد جست

سازهاي عجیب در مرقد بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران، شرکت نکردن در امتحان  و ساخت

را فراتر از سازوکارهاي قانونی  و خود وري در مجلس خبرگانشوراي نگهبان براي کاندیدات

اهللا از آن سخن گفتند و  ها با آنچه حضرت روح تفکري که فرسنگ. شده است... و دانستن

معرفی وارونه تفکر حضرت  ساز کل گرفت، فاصله دارد و زمینهانقالب اسالمی بر اساس آن ش

و  انقالب اسالمی این نوع نگاه بهالینفک  نتیجههاي جدید خواهد شد و  به نسل) ره(ماما

هاي جدید و آینده کشور با  میان نسل افتادن فاصله ،اي از رهبر کبیر انقالب چنین معارفه

  .بوداصول و مبانی انقالب اسالمی خواهد 

  اي شکست توطئه ترور یک دانشمند هسته          ویژه خبارا▼ 

 یک کرد تالش »موساد« رژیم این جاسوسی سازمان گویند، می صهیونیستی منابع

 والال« وبگاه. است نبوده موفق انجام شده عملیات اما کند؛ ترور را ایران اي هسته دانشمند

 کردند تالش پیشتر موساد عوامل اینکه بر مبنی آورده دست  به اطالعاتی داد، گزارش »نیوز

 اتمی رآکتور مسئول که را »مهابادي زاده فخري محسن« نام به ایرانی اي هسته دانشمند یک

 ترور پیشتر که ایرانی اي هسته دانشمندان همه کرد، اذعان وبگاه این. کنند است، ترور تهران

 شده اجرا موساد عامالن از سوي آن عملیات گرفته، انجام آنها جان علیه سوءقصدي یا شدند

 موساد ترور فهرست در زاده فخري که گفتند والال به موساد خارجی اطالعاتی مقامات. است

 .است بوده ناموفق او ترور عملیات چرا که نکردند اشاره اما داشت، قرار

  انصار بانک در ثامن ادغام مؤسسه عملیات آغاز

 جمع به را آنها ورود ثامن، اعتباري مؤسسه گذاران  سپرده به پیامکی ارسال با انصار بانک

 مؤسسه اعتباري ادغام براي توافق قطعی خبر .گفت تبریک انصار میلیونی بانک 16 خانواده

 مطرح مرکزي بانک نظارتی معاون از سوي گذشته سال ماه اسفند اواخر انصار، بانک در ثامن

 فرآیند خبرها، آخرین براساس و کرد اعالم 97 بهار را ادغام زمان نشست آن در حیدري .شد

 تا ثامن ادغام شرف در رياعتبا مؤسسه مشتریان حساب شود می گفته .است شده آغاز ادغام

 .شد خواهد متصل شتاب شبکه به ماه اردیبهشت 25

  



  

  اخبار▼ 

 !دست رد بیل گیتس بر سینه دونالد ترامپ

بیل گیتس، مؤسس مایکروسافت که روابط خوبی با حزب جمهوریخواه آمریکا دارد، 

به گزارش . پیشنهاد ترامپ براي بر عهده گرفتن پست مشاور علمی او را رد کرده بود

گیتس پیشنهاد کرده بود، پست یاد شده را بر عهده بگیرد، اما  به بیل ، ترامپ قبالً»ورج«

تواند از وقتش به خوبی استفاده  بیل گیتس با این استدالل که اگر چنین کاري بکند، نمی

گویا نشست بین ترامپ و بیل گیتس در این . کند، حاضر به قبول این سمت نشده بود

این پیشنهاد از جانب بیل گیتس، پست  پس از رد. زمینه در ماه گذشته برگزار شده بود

وجوي کسی است که بتواند وي را به  یادشده کماکان خالی است و ترامپ هنوز در جست

البته بیل گیتس . گذاري اداره علوم و فناوري کاخ سفید منصوب کند عنوان مسئول سیاست

ل و شود، اما وي از حدود دو دهه قبل بنیاد بی خود یک شخصیت علمی محسوب نمی

هاي علمی و تحقیقاتی  ملیندا گیتس را تأسیس کرده که بودجه مورد نیاز براي اجراي طرح

وهوایی،  هاي گوناگونی، مانند تغییرات آب ها در زمینه این طرح. کند مختلفی را تأمین می

  .شوند هاي عفونی و غیره اجرا می مقابله با بیماري

  دوران گفتار درمانی تمام شده است

بخشی از «: با انتقاد از عملکرد دولت در مطلبی نوشت» آرمان«طلب  صالحروزنامه ا

بحران ارزي در کشور توطئه دشمنان و مخالفان است؛ اما باید قبول کرد که بخش دیگر 

امروز بحث اقتصاد کشور، بحث اشتغال . گردد این بحران به عملکرد اقتصادي دولت برمی

توانیم این موضوعات را  ئز اهمیت است و ما نمیجوانان و بحث معیشتی مردم از نکات حا

متأسفانه؛ در مباحث سیاست داخلی ما شاهد هستیم که شخص آقاي . نادیده بگیریم

هاي خود به مسائلی  ایشان در سخنرانی. کنند اي جدید درست می روحانی هر روز سوژه

. ها و جامعه باشد نهو براي مدتی خوراك رسا بودهساز و بحث برانگیز  پردازند که حاشیه می

گونه  اي بر این باورند که این رفتار نوعی استراتژي سیاسی است تا با طرح این البته عده

باید این حقیقت را پذیرفت که دوران . مسائل جامعه را از مطالبات خود منحرف سازند

  ».گفتاردرمانی تمام شده است و اکنون زمان عملگرایی است

  شینانگناه بزرگ برخی از مسندن

در صفحه » گناه مضاعف«دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پستی با عنوان 

شخصی خود در فضاي مجازي، ضمن اشاره به کوتاهی برخی از دولتمردان در انجام وظایف 

محسن رضایی . دنتري به کار گرفته شو خود، توصیه کرد، براي پیشرفت کشور افراد شایسته

ولتمردي صندلی مسئولیت را به اشتباه اشغال کرده باشد، گناه کرده اگر د«: گونه نوشت این

و ضمن توبه باید سریعاً کنار رود؛ حال آنکه اگر بماند و از کسانی نیز که بهتر از او 

اداره کشور، . کنند، استفاده نکند؛ گناه بزرگ دیگري مرتکب شده است فهمند و کار می می

هاي علمی دارد و  هم روش. ها هم کار سختی نیست کشف ناتوانی آدم. امانتی الهی است

  ».شود به آن پی برد هم از زبان مردم می

  گر شوراي اول است این شرایط تداعی

هاي نزدیک به رئیس دولت اصالحات در مطلبی با ابراز  از رسانه» آفتاب یزد«روزنامه 

شوراي (روز شرایط ام«: نگرانی از وضعیت شوراي شهر تهران و اتفاقات پیرامون آن نوشت

طلبان است و این بار هم پاي کارگزاران  گر روزهاي تلخ شوراي شهر اول اصالح تداعی) شهر

کند که کشتی جناح  حزبی که در لحظات حساس گاه آنچنان تکروي می. در میان است

ها در جریان شهرداري چند صباحی  کارگزارانی...چپ را غرق در امواج سیاست ایران کرده

کوبند؛ از اعمال فشارها و ترغیب نجفی به استعفا  طلبان می طبل تفرقه میان اصالح است بر

طلبان، محمدرضا عارف گرفته تا تالش براي  گذاري اصالح و حمله به رئیس شوراي سیاست

  ».تحمیل شهردار جدید

  

  کوتاه اخبار ▼

هاي  با انتقاد از آمارسازي» قانون«طلب  روزنامه اصالح ◄

 96 سال ابتداي ماهه شش آمار«: نوشت اعتدال دولت

 تورم نرخ گزارشی انتشار با مرکزي بانک که دهد می نشان

 کرده اعالم درصد 9/9رقم  با و رقمی تک را شهریور ماه در

 8 را 96 شهریور تورم نرخ نیز آمار مرکز طرفی از. است

 ها دولتی عجیب آمارهاي این. بود کرده اعالم درصد

 که شد مطرح حالی در تورم شدن رقمی تک درخصوص

 کشیده فلک به سر زمان این درکشور  غذایی مواد قیمت

  ».بود

 کشته به اشاره بدون یمن در آمریکا سفیر »تولر متیو« ◄

 ائتالف بمباران در کودك و زن جمله از یمنی هزاران شدن

 از را عربستان ریاض، امنیت فرماندهی به یمن به متجاوز

 جنبش آشکار توهینی در و شمردبر آمریکا هاي اولویت

 این قانونی دولت و یمن مردم از بخشی که انصاراهللا را

  !خواند »وحشی گروهی« هستند، کشور

مرکزي با اشاره به  بیمه کل رئیس» همتی عبدالناصر« ◄

 در مشکالت المللی، بیشتر بیمه بیناستفاده از مشکالت 

 انتقال و قلن به مربوط را اروپایی هاي بیمه شرکت با روابط

 نیازمند خسارت دریافت و بیمه حق: افزود و دانست پول

 این نتوانسته است بانکی شبکه هنوز و است پول انتقال

  .کند حل بیمه صنعت براي را مشکل

 این دهد، در می گمرك نشان 96 سال ماهه 12 آمار ◄

 اي شیشه حباب و فالسک تن 779 و هزار 2 از بیش مدت

که  شده ایران وارد گوناگون هاي رکشو از فالسک مخصوص

 کشور از ارز دالر 566 و هزار 214 و میلیون 6 براي آن

 هزار 534 و میلیون 993 و میلیارد 2 بر بالغ که شد خارج

  .است تومان 502 و

 کتاب در آمریکا جمهوریخواه سناتور »کین مک جان« ◄

 به جدي به طور خواست آمریکا مقامات از خود جدید

 سناتور این گفته به. بیندیشند روسیه علیه ريسایب حمله

 روسیه در جواب آنچه دخالت باید اقدامی چنین آمریکایی،

 2016 سال در آمریکا جمهوري ریاست انتخابات در

  .داند، انجام شود می

 اعالم متحد ملل سازمان دبیرکل »گوترش آنتونیو« ◄

 اي هسته توافق جاي به بهتري نامه توافق روزي اگر«: کرد

 نباید ما صورت این غیر در هیچ، که داشت وجود ایران

 نامه توافق آنکه مگر کنیم نابود را ایران اي هسته توافق

   ».باشیم داشته آن جاي به خوبی

 و سکه براي تقاضا :کرد اعالم طال جهانی شوراي ◄

 با مصادف 2018 نخست ماه سه در ایران در طال شمش

 در رقم باالترین به و افتهی افزایش تن 3/9به  96 زمستان

  .است رسیده اخیر سال سه


