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 !سیاست دوگانه            روز حرف ▼

جمهور آمریکا عصر دیروز در نشست خبري  رئیس

وزیر ایتالیا در سخنانی مدعی شد، آماده  مشترك با نخست

پس . شرطی با مقامات ایرانی دیدار کند است بدون هیچ پیش

از این اظهارات دونالد ترامپ، مایک پمپئو، وزیر خارجه 

جمهور  رئیس سخنان از ضمنی حمایت با اي مصاحبه در آمریکا

ها  اگر ایرانی«: هاي خود گفت شرط آمریکا، با تکرار پیش

تعهدي براي تغییرات اساسی در رفتار با مردم خود، کاهش 

اي که به طور واقعی مانع از  رفتار بد، دستیابی به توافق هسته

اي شود، بدهند، وي آماده است بنشیند و با  اشاعه هسته

  ».وگو کند گفت) نایرا(آنها

اي را در  در چنین شرایطی، دولت آمریکا سیاست دوگانه

  کند؛ هوري اسالمی ایران دنبال میقبال جم

به منظور وادار کردن مقامات  استاعالم کرده  ترامپاوالً 

 ،شرط بدون پیش براي نشستن پاي میز مذاکره کشورمان

د، اما وزیر کن دنبال می را سیاست اعمال فشار بیشتر بر ایران

 در این زمینه هایی شرط خارجه او همواره بر عملی شدن پیش

گانه براي مذاکره با ایران تا تأکید  تأکید دارد؛ از شروط دوازده

  ! گیري دیروز ترامپ وگو حتی پس از موضع بر شروط گفت

ثانیاً تناقض آشکار بین نمایش اعالم آمادگی براي مذاکره، 

چرا که  وج از برجام وجود دارد؛با اقدام این کشور در خر

وگوي طوالنی چندین کشور اروپایی به  برجام ماحصل گفت

همراه آمریکا با ایران بود که دونالد ترامپ با خروج یکجانبه از 

وگویی اعالم کرد؛ از  آن تعهد نداشتن خود را به هر نوع گفت

وگو در وضعیت فعلی تنها با هدف  این رو طرح موضوع گفت

اي، توانمندي  هاي نفوذ منطقه ازات بیشتر در زمینهاخذ امتی

است و از آغاز روشن و مبرهن است که هیچ ... موشکی و

  .دستاوردي براي جمهوري اسالمی نخواهد داشت

گیري با عملکرد دولت آمریکا به ویژه  ثالثاً این نوع موضع

تمام تالش خود را براي تغییر در ایران  در چند ماه اخیر که

جان «از یک سو  ؛ چنانکههمخوانی ندارد ،بسته استبه کار 

هاي بیشتري از  ، مشاور امنیت ملی ترامپ حمایت»بولتون

هاي اعزامی وزارت  کند و از سوي دیگر هیئت منافقین می

داري آمریکا در کشورهاي گوناگون در حال رایزنی براي  خزانه

 .فشارهاي بیشتر به کشورمان هستند

زت و اقتدار ایران اسالمی از مسیر از این رو امروز مسیر ع

توجه به مشکالت مردم و مدیریت صحیح اقتصادي و مقابله 

گذرد، نه اعتماد به زورگویانی  جدي با اخاللگران اقتصادي می

هاي گوناگون پس از پیروزي انقالب رفوزه  که در آزمون

  .و دشمنی آنها با ملت اثبات شده است اند شده

 به عمل کار برآید                         گزارش روز ▼

مده و در بازه زمانی ازات آنکه قیمت دالر به پرواز درآها و روزهاي اخیر، به مو در ماه

ثباتی عجیب و  همزمان با آنکه بازار سکه بی! کوتاهی به چند برابر قیمت خود رسیده است

همراه با ! ر شده استکند و در کمتر از چند ماه قیمتش دو براب اي را تجربه می سابقه بی

ها و مفسدان وابسته و غیر وابسته و طرح مباحثی درباره  اي از فساد آقازاده انتشار اخبار تازه

، ...زند و کنندگان ارز دولتی براي واردات و وجود مفسدان که بازار را برهم می تخلف دریافت

همه و  مجریه و مقننه وزیران و مسئوالن در قواي مسئوالن گوناگون از رأس دستگاه قضا تا

هاي  زنندگان بازار و دست همه از ضرورت مقابله جدي با فساد و مفسدان اقتصادي، برهم

کنند حاال که اوضاع اقتصادي  مدیران کشور تأکید می! گویند سخن می... پشت پرده و

و جویی از دولت  زیستی و صرفه نامساعد شده و کشور در تنگنا قرار گرفته است، باید ساده

گرایی،  مسئوالن آغاز شود؛ اما متأسفانه برخالف سخنان آتشین علیه فساد، رانت و تجمل

هایی مبنی بر رسیدگی سریع و بدون نوبت به تخلف مفسدان اقتصادي و  برخالف وعده

هاي دیگر، در عمل هنوز مصداق و  ها از دولت و دستگاه جویی سخن گفتن از آغاز صرفه

قصد این نوشتار هرگز ایجاد تردید نسبت به ! شود اي مشاهده نمی هاي امیدوارکننده نشانه

سخن و مسئوالن نیست؛ اما واقعیت این هاي مربوط و صاحبان  بودن دستگاهحمیت و جدي 

بازگرداندن آرامش به بازار  یاهاست دیگر گفتار درمانی براي کاهش تخلفات  است که مدت

د با مفسدان، تغییر برخور ضمنراي تغییر وضعیت، اثر خود را از دست داده است و باید ب... و

، را مد نظر قرار دهندتجملی، کاهش تشریفات و اجراي عدالت  مدیریت تنبل و در مدیران

 نتیجه وآن را همگان مشاهده کنند  واقعیآثار اتفاق بیفتد تا  عملباید این موضوعات در 

  .مطلوب حاصل شود

  !هزار تومان 600با مبلغ سالیانه  اجاره یک بندر          ویژه اخبار ▼

 منفی پیامدهاي به اشاره با دانشجویان اسالمی جامعه اتحادیه دبیرکل اخگرپور، حسین

 اتفاق گذشته در که آزاد مناطق طرح دانند می همه: گفت آزاد مناطق الیحه طرح تصویب

 نمایندگان از يا عده مجدداً که دارد لزومی چه حال این با بوده است؛ ناکارآمد افتاده،

 وضعیت به ادامه در دانشجویی فعال این. کنند می اصرار مناطق این افزایش براي مجلس

 هم آنها مبادي از قاچاق و بنادر وضعیت: گفت و کرد اشاره هم کشور در بنادر نامناسب

. باشند داشته بنادر روي اي ویژه نظارت باید نظارتی هاي دستگاه و است شده پیچیده بسیار

 اند داده اجاره تومان هزار 600 سالیانه مبلغ با را بنادر از یکی شده شنیده: افزود خگرپورا

 این ناچیز اجاره و زمینه این در باید مسئوالن و شده دانشجویان نگرانی موجب خبر این که

  .کنند سازي شفاف هم بندر

 !رانای مرزي شهرهاي به ترکیه اتباع هجوم                             

 اسندره، سروـ مرزي دروازه سه طریق از ترکیه اتباع ایران، در ارز نرخ افزایش پی در

 و مایحتاج خرید به اقدام و کرده سفر ایران به ـ بازرگان گوربوالغ و کوي ـ کاپی رازي

 اعالم ایران به اتباع این زمینی سفر از دقیقی آمار هنوز. کنند می خود نیاز مورد کاالهاي

 به ایران مرزي شهرهاي در ترکیه اتباع حضور اند کرده اعالم مرز در فعال اصناف ولی ؛نشده

 30 افت شاهد خود که ترکیه لیره هر اکنون هم. است یافته افزایش چشمگیري طور

 ریال هزار 25 قیمت به نرخ، افزایش برابر دو با بود، میالدي جاري سال در ارزش درصدي

 اتباع خرید قدرت عمالً طریق این به. شود می فروش و خرید ایران مرزي شهرهاي در

  .است شده برابر دو اخیر ماه چهار طی ارز، نرخ شدن گران علت به ایران در ترکیه



  

  اخبار ▼

 تان هستیم کنیم و منتظر اقدامات انقالبی میاز شما حمایت 

: د کردجمهور تأکی اي خطاب به رئیس سردار جعفري، فرمانده کل سپاه در دلنوشته

عالی، نباید مانع  هاي اخیر از جناب نظیر و گسترده دلسوزان انقالب در هفته هاي بی حمایت

آور قیمت ارز و سکه، در  ها و جلوگیري از افزایش سرسام اقدامات انقالبی شما در کنترل قیمت

 وضعیت جنگ اقتصادي با دشمنان شود؛ چرا با آن قهر و غضبی که در شما سراغ داریم و در

هاي  ها و سوءمدیریت بردید، با نارسایی کار می  هاي انتخاباتی یا با مخالفان خود بعضاً به رقابت

اتخاذ تصمیمات مهم در شرایط سخت : وي افزود! کنید؟ بخش اقتصادي دولت برخورد نمی

اي انقالبی و  هاي اقتصادي دشمنان، نیاز به عزم و اراده امروز کشور براي مقابله با فشار

تحرکی و ضعف برخی مدیران دارد تا مردم به مدیریت همراه با  عیت در برخورد با کمقاط

هاي گوناگون  سردار جعفري با تأکید بر هماهنگی بین بخش .تدبیر دولت شما امیدوار شوند

هاي انقالب و دعاي خیر مردم مؤمن و انقالبی ایران  د همه توان نیرومطمئن باشی: افزود

جمهور  صبرانه همگان، منتظر تصمیمات انقالبی رئیس اسالمی، پشت سر شماست و بی

شان بتابد و قضاوت کلی  هاي با ایمان شان هستند تا از این درگاه نور امیدي به دل منتخب

بور از بحران اقتصادي همراه با دلسوزي براي اقشار آنها، تالش مجدانه و مؤثر دولت براي ع

   .پذیر جامعه باشد آسیب

  خارج شدن یا نشدن ایران از سوریه در اختیار ما نیست

تلویزیون  10وگو با شبکه  سفیر روسیه در فلسطین اشغالی در گفت» آناتولی ویکتوروف«

ه فشار روسیه بر ایران براي اي در زمین هاي رسانه زنی رژیم صهیونیستی در واکنش به گمانه

تواند ایران را به خروج نیروهایش از سوریه  مسکو نمی«: خروج نیروهایش از سوریه گفت

ویکتوروف به اعالم نارضایتی مکرر رژیم صهیونیستی از حضور نیروهاي جبهه » .مجبور کند

با  1974ل اگر اسرائیل به توافق سا: مقاومت در نزدیکی جوالن اشغالی هم پرداخت و گفت

سوریه در زمینه تعیین خط مرز سوریه و فلسطین اشغالی احترام بگذارد، فقط سربازان ارتش 

یک سال پس از جنگ  1974گفتنی است، توافق . سوریه را در نزدیکی مرزها خواهد دید

شوراي امنیت ملل  350ها به دست آمد و بر اساس قطعنامه  شش روزه اعراب و صهیونیست

  .بس بین رژیم صهیونیستی و سوریه منعقد شد اعالم آتشمتحد و براي 

  !طلبان و براندازان هدف مشترکی دارند اصالح

تفاوت ما با «: گفت» اعتماد«در مصاحبه با روزنامه  88زاده، از محکومان فتنه  مصطفی تاج

به سرنگونی با کنیم آنان یا به انقالب باور دارند یا  حلی است که ارائه می براندازان عمدتاً در راه

ما با هر دو راه مخالف هستیم؛ به دلیل . هاي خارجی به طور مشخص آمریکا کمک قدرت

بینیم و معتقدیم  اینکه هزینه چنین اقداماتی را به مراتب بیشتر از مزایا و فواید آنها می

ت اصالحات اگر چه کند و زمانبر، اما با اطمینان بیشتر و هزینه کمتر و با حفظ نظم و ثبا

برانگیز  وي پیش از این در اظهارنظري تأمل» .تواند ما را به اهداف مشترك نزدیک کند می

طلبان اعتقادي به جمهوري اسالمی و والیت فقیه ندارند، از گذشته  اکثر اصالح« ،گفته بود

  !»اي هستند پشیمانند و معتقد به برجام منطقه

  استبازگشت به برجام، هموارکننده مسیر سنگالخ کنونی 

جمهور کشورمان در واکنش به اظهارات متناقض دونالد  حمید ابوطالبی، مشاور رئیس

جمهور آمریکا مبنی بر تمایل براي مذاکره با ایران و اظهارات وزیر خارجه آمریکا  ترامپ، رئیس

شرط براي مذاکره با مقامات ایرانی از سوي وي در حساب توئیتري خود  و ارائه چندین پیش

ها و بازگشت آمریکا به برجام،  ترام به ملت بزرگ ایران، کاهش خصومتاح«: نوشت

جمهور دو کشور در سازمان  وگوي تلفنی رؤساي گفت. هموارکننده مسیر سنگالخ کنونی است

وگو در مسیر  توان با التزام به ابزار گفت ، بر این باور استوار بود که می1392ملل در سال 

وگو است؛ باید آن را  برجام دستاورد التزام به گفت«: افزودوي  ».اعتمادسازي گام برداشت

 ».پذیرفت

 

  

  کوتاه اخبار ▼

قیمت : مدیرعامل آبفاي استان تهران گفت ،بختیاري◄ 

شده آب، فقط در بخش توزیع در شهر تهران حدود  تمام

تومان  600تومان است، در حالی که به طور میانگین  1200

تومان در  400ستره آن از کنیم که گ از مردم دریافت می

وي با . تومان در شمال تهران است 900جنوب تهران تا 

مدت  بیان اینکه در وزارت نیرو طرحی را براي قطع طوالنی

چنانچه : کنیم، تأکید کرد آب مشترکان پرمصرف پیگیري می

شهروندان مصرف خود را مدیریت نکنند، ممکن است در 

یم؛ چون مصرف آب در رو شو روزهاي آینده با مشکل روبه

 .سر تولید و مصرف قرار دارد تهران در نقطه سربه

هاي  گروهی از فعاالن حقوق بشر و اعضاي سازمان◄ 

هاي ایران پایان  همین حاال به تحریم«نهاد درخواست  مردم

در متن این . اند را در پایگاه کاخ سفید ثبت کرده» دهید

دي اقداماتی هاي اقتصا درخواست مردمی آمده است تحریم

ناپذیر هستند که به نقض گسترده حقوق بشر  توجیه

هاي آمریکا علیه  در ادامه این درخواست، تحریم. انجامد می

نه توصیف و تصریح مردم ایران طی چهار دهه گذشته ناعادال

ها ضربه زدن به استقالل،  این تحریم شده است، هدف از

  .یرانی استتوسعه و پیشرفت مردم ایران و حقوق کودکان ا

صهیونیستی  رژیم اقتصادي اخبار که »گلوبز« خبري پایگاه◄ 

هاي  دهد، از افزایش قیمت بنزین در جایگاه را پوشش می

جوالي خبر  31شب  هاي اشغالی از نیمه سوخت سرزمین

به دنبال تنش لفظی میان ایران و آمریکا و : گلوبز افزود. داد

هرمز در صورت تهدید تهران مبنی بر ناامن شدن تنگه 

هاي  سرزمین سراسر در سوخت قیمت نفتی، صادرات در اختالل

  .اشغالی از اول ماه اوت افزایش خواهد یافت

شاهرودي، سفیر ایران در عمان در دیدار سفرا با رئیس ◄ 

ایجاد آزادراه و تونل در : بنیاد مستضعفان در عمان گفت

بررسی شد، عمان در دیدار با وزیر راه و شهرسازي این کشور 

هاي گذشته به من اعالم کردند که مناقصه  ها در هفته عمانی

ساخت آزادراه برگزار خواهند کرد که ارزش آن یک میلیارد 

دالر است؛ آنها مایل بودند بنیاد در مناقصه این پروژه شرکت 

  .کند

امیر خجسته، نماینده مردم همدان در مجلس با بیان ◄ 

یر اقتصاد به زودي برگزار اینکه جلسه بررسی استیضاح وز

ها بیش از آنکه ناشی از تحریم  افزایش قیمت: شود، گفت می

گردد و ظاهراً برخی با مدیریت نکردن  باشد، به داخل برمی

 .بازار و اقتصاد به دنبال ناراضی کردن مردم هستند

: اي رسمی اعالم کرد وزارت اوقاف سوریه در بخشنامه◄ 

هاي فرقه ضاله وهابیت و  هرگونه خرید و فروش کتاب

تیمیه ممنوع  هرگونه فعالیت دینی بر اساس آرا و فتاواي ابن

  .است
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