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 انسجام ملی در برابر آرایش جنگی  روز حرف ▼

مواجهه جمهوري اسالمی ایران با دشمنان خود در عرصه 

صبح امروز . المللی به نقطه عطف دیگري رسیده است بین

سفیران سه کشور اروپایی، روسیه و چین به وزارت امور 

جمهور  اي که حسن روحانی رئیس و نامه شدندخارجه دعوت 

روحانی در این . ن نوشته است، دریافت کردندشا ایران براي

هاي آمریکا و اجرا نکردن تعهدات  نامه با اشاره به بدعهدي

متقابل از شرایط جدید ایران براي همکاري با برجام گفت و  

شان به برجام  ها در اجراي تعهدات اینکه به دلیل تعلل اروپایی

اینستکس، هاي آمریکا، از جمله اجرا نکردن  در قبال بدعهدي

برجام،  36داند که بر اساس ماده  تهران این را حق خود می

المللی به  بخشی از تعهدات خود را در قبال این تعهد بین

نامه  اي که نص صریح توافق آورد؛ خواسته حالت تعلیق در 

 .برجام و حق روشن مردم ایران است

شک، این اقدام جمهوري اسالمی بدون واکنش  بدون

ها که این روزها به فرموده رهبر معظم  و آمریکایی نخواهد ماند

هاي غیرنظامی به  در عرصه» آرایش جنگی«انقالب اسالمی 

ـ تبلیغاتی خود را با به کارگیري  اي اند، هجمه رسانه خود گرفته

در این میان دو . شگردهاي جنگ روانی آغاز خواهند کرد

 :ترفند بیش از همه مورد استفاده قرار خواهد گرفت

افکنی و ایجاد دودستگی اولین سناریویی است  ـ تفرقه الف

که براي ایجاد شکاف و گسست در جامعه متحد ایران در 

مردم «سازي،  دستور کار دشمن است و تمایل دارد با دوگانه

این در حالی است که در طول . قرار دهد» را در برابر مردم

ها در  اییهاي اخیر و به ویژه پس از اقدام جدید آمریک ماه

، نوعی اجماع و »به صفر رساندن فروش نفت ایران«راستاي 

. انسجام ملی براي ایستادگی در برابر آمریکا ایجاد شده است

ها شده  امروز نیز دولتی پیشگام تدوین اولتیماتوم به اروپایی

 ! است که خود پیش از این، پیشگام تدوین برجام بوده است

یه جنگ نظامی است که ـ ترفند دیگر بزرگنمایی سا ب

هاي بیگانه کلید  سناریوي آن مدتی است از سوي رسانه

خورده است و برخی از مرعوبین داخلی در روزهاي اخیر در 

اند و از این به بعد نیز با شدت  این مسیر قدم برداشته

این در حالی است که . بیشتري دنبال خواهند کرد

ه نظامی به ها نه در شرایط مناسبی براي حمل آمریکایی

جمهوري اسالمی هستند و نه از توان الزم براي این اقدام 

فلسفه ناوهاي نظامی آمریکا نیز تنها این است که . برخوردارند

توازن معادالت را به نفع این کشور سنگین کنند که با 

ایستادگی و هوشمندي ملت ایران و حمایت از مسئوالن عبور 

  .از این گردنه نیز آسان خواهد بود

 

 برجام در ایران متقابل برنامه دو اعالم                                                                  آخرین خبر ▼

 قانونی غیر خروج از سال یک امروز: گفت دولت هیئت امروز جلسه در جمهور رئیس

 ملل انسازم امنیت شوراي 2231 قطعنامه پاگذاشتن زیر و برجام توافق از آمریکا

 ایران ملت عرض به را مهمی راهبردي و ملی تصمیم هستیم مصمم ما و گذرد می

 نه و بود فردي تصمیم نه برجام بود، راهبردي و ملی تصمیم یک برجام اساس .برسانیم

 هم و برجام از قبل هم ما مردم بود، نظام کل تصمیم بلکه بود؛ دولتی و جناحی تصمیم

: کرد تأکید جمهور رئیس. کردند را تأیید راه این و آمدند  قصندو پاي دو بار برجام بعد

 نظر صرف دادیم، انجام تاکنون که اقدامی دو از کردیم اعالم کشور پنج سران به ما امروز

 مواد هروقت است، بوده »فروش دو« ساده بیان یک به اقدام دو این .کرد خواهیم

 زرد کیک و فروختیم می کشوري به را آن بر اضافه رسید می کیلوگرم 300 به شده غنی

 از اگر که بود سنگین آب دوم، فروش. شود می متوقف فروش این امروز که از گرفتیم می

 متوقف  امروز از که فروش آن را هم فروختیم می را اضافی مقدار کرد، می تجاوز تن 130

 نتیجه بهده شده اولتیماتوم دا روز 60 پس از اگر: داشت اظهار روحانی در ادامه. کنیم می

 که بوده 67/3سطح  در سازي غنی مان توافق برجام در ما. کنیم می دیگر اقدام دو ،نرسد

 راکتور همچنین ما درباره: کرد تصریح وي. کنیم می خودداري اقدام این از دوم مرحله در

 خواهیم تصمیم شود، نوسازي 5+1 کشورهاي مشارکت با بود بنا که اراك سنگین آب

 بخواهند آنها اگر مقابل در .دهیم را ادامه برجام توافقحصول  از قبل مان برنامه که گرفت

 پنج سفراي به نامه در که کنیم می قاطعی اقدام بفرستند، امنیت شوراي به را ما پرونده

 در یکپارچه ما ملت  و نظام اگر و است برجام نجات براي کار این. ام گفته را آن کشور

 نقض آغازگر ما. کند می دریافت خوبی به را ایران ملت پیام دنیا ،کنند حرکت مسیر این

 متجاوزي هر برابر در و شویم نمی قلدري تسلیم اما بود؛ نخواهیم جنگی هیچ و تعهدات

 .دهیم می قاطع پاسخ

  انقالب دوم گام بیانیه درباره انقالب رهبر معظم سفارش   ویژه اخبار ▼

 مؤثري تبلیغی و تبیینی اقدامات و ها فعالیت ، بایداند کرده تأکید انقالب معظم رهبر

 باید نخبگان مجموعه در اند  فرموده ایشان. گیرد صورت انقالب دوم گام بیانیه درباره

 گیرد، شکل اتفاق این اگر و شود تبدیل گفتمان یک به جوانان، به کار سپردن موضوع

 صدا سازمان تلفنی نظرسنجی جریان در است، گفتنی. شود می آسان خیلی نظام در کارها

 اظهار بیانیه این محتواي از درصد 80 حدود کشور، سراسر در نفر هزار 10 حدود از سیما و

 .اند کرده اطالعی بی

  !دولت انتخاباتی زودهنگام تحرکات

 اي رسانه قدرتمند تیم یک کارگیري به با جهرمی آذري محمدجواد است شده گفته

 ایران تا فناورانه و زنانه جوانانه، مندي بهره با تغییر« عنوان با یآت انتخابات براي را شعاري

 با انتخابات به ورود درصدد شعار این طراحی با ها دولتی. است کرده طراحی ،»بسازیم را

 بحث اي رسانه این تیم شعارهاي از دیگر یکی. هستند 80 و 70  هاي دهه جوانان بر تمرکز

.  کنند تصاحب را زنان به متعلق رأي درصد 50 از بخشی نندبتوا تا است زنان توانمندسازي

مجازي، مانند  فضاي در فعال هاي شرکت میان تشکل ایجاد براي همچنین جهرمی آذري

 در ها تشکل گونه این ایجاد با ها دولتی گویا. کند تالش می آپارات تپسی، اسنپ، کاال، جی دي

  . اند کرده تصاحب را هایی کرسی یبازرگان اتاق انتخابات جریان در مجازي فضاي

 



 
  اخبار ▼

  !هاي خیابانی نگرفتن شورش  نارضایتی از شکل

 طی تازگی به 88 فتنه دستگیرشدگان از و طلب اصالح فعال »حجاریان سعید«

 و معیشت بر عالوه تکیدگی«: کند می تأکید »ایران جامعه و تکیدگی« عنوان با یادداشتی

 حذف مردم زندگی از را سیاست تکیدگی،. رود می شانهن هم را سیاست زندگی سبک

 آمریکا هاي تحریم از کسانی که خوانند؛ لذا می فانتزي امري را آن مردم که حدي تا کند می

 در مردم باشند آگاه باید خوانند، می براندازي براي فرصت ترین مهم را آن و کرده استقبال

 دارد، گمان همچنان ترامپ چند هر د؛رون نمی اجتماعی جنبش سراغ به نان، تکاپوي

 افزایش داشت، توجه باید البته! شود می ختم ایران در سراسري جنبش به نهایتاً ها تحریم

 به را آنها و کند خارج رخوت از را مردم است ممکن ...و سکه و قیر از اعم ها»سلطان«

 گونه مذمت را کشور فعلی آرامش در حالی حجاریان ».وادارد مقطعی و نابهنجار اقدامات

 عامل کالن، مفاسد محکومان آویختن دار بر و سالطین کشف که نامد می »رخوت«

 است، مفسدان با نکردن حاکمیت سازش دهنده نشان و نظام به مردم اعتماد و وقتی خوش

  . ...اغتشاش ایجاد عامل نه

 ها پرداخت کرد؟ تومانی به شرکت 4200دولت چقدر دالر 

اردیبهشت  11تا  1397طی بازه زمانی فروردین هد، د دولتی نشان می فهرست ارزبگیران

اند جهت واردات  شرکت و فرد حقیقی منحصر به فرد توانسته 43هزار و  10حدود  1398ماه 

ارز  ،تومانی 4200دالر  806هزار و  302میلیون و  96میلیارد و  23 معادل هاي مختلف کاال

به صورت درهم امارات، دالر آمریکا،  هاي دولتی ارز ،فهرستاین بر اساس . دریافت کننددولتی 

دینار عراق، روبل جدید روسیه، روپیه هند، ریال عمان، فرانک سوئیس، کرون دانمارك، لیر 

تا واردات است  ها پرداخت شده ترکیه، وون کره جنوبی، یوان چین، ین ژاپن و یورو به شرکت

تري به  هاي پایین ها را به قیمت ها و افراد کاال ین شرکتتري انجام شود و ا کاال به صورت ارزان

اما در عمل در یک سال گذشته شاهد آن بودیم که چنین ؛ کنندگان برسانند دست مصرف

  .است داشتهها به صورت چشمگیري رشد  اتفاقی رخ نداده و قیمت کاال

  است کشور به خیانت ملی منافع از آمدن کوتاه

 چه هر باید دولت: گفت مجلس اقتصادي کمیسیون ئیسر پورابراهیمی، محمدرضا

 صرفاً دادند نشان ها اروپایی: افزود وي .کند مشخص را برجام در ها اروپایی تکلیف تر سریع

 چند تا که هستیم نگران ما شرایط این کنند؛ در نمی کاري هیچ عمل در و زنند می حرف

 شوند؛ از این رو این طلبکار ما از آنها یم،باش طلبکار ها اروپایی از اینکه جاي به آینده ماه

 از تواند می که است برخوردار اقتداري از ایران اسالمی جمهوري که چرا است؛ وقیحانه

 برجام جریان در و آمدند زمانی ها اروپایی: گفت پورابراهیمی .کند دفاع خود ملی منافع

هستند و لذا  شکنی پیمان به مشغول حاضر حال در اما کردند؛ امضا را اي هسته توافق سند

 منافع از آمدن کوتاه اي ذره: کرد تصریح پورابراهیمی .کنیم دفاع مان ملی منافع از باید ما

  .است کشور به خیانت ها، آمریکایی اقدام درباره ملی

  معامله قرن به دنبال خلع سالح فلسطین است

 متن رژیم این وزیر نخست به هاي نزدیک از رسانه »هیوم اسرائیل« صهیونیستی روزنامه

 فلسطین مسئله براي آمریکا طرح مفاد نویس پیش شود می ادعا که کرده منتشر را سندي

 حق جدید فلسطین«: در بخشی از این سند آمده است. است »قرن معامله« به موسوم

 و اسرائیل میان توافقی. باشد داشته مسلح پلیس تواند می تنها و ندارد سالح و ارتش داشتن

 هر برابر در جدید فلسطین از دفاع اسرائیل آن اساس بر تا شود می بسته جدید فلسطین

 را حمایت این هزینه جدید فلسطین که شرط این به بگیرد عهده بر را خارجی تهاجم

 به اسرائیل ارتش به باید ها عرب که اي هزینه درباره عربی کشورهاي و اسرائیل. بپردازد

  ».کنند می مذاکره دازند،بپر حمایت هزینه عنوان

  

 

  کوتاه اخبار ▼

صورت ناگهانی به  به وزیر خارجه آمریکا که مایک پمپئو،◄ 

 برخی اینکه درباره پرسشی به پاسخ در کرده بود، سفر بغداد

 به استناد با دارد قصد ایران که دارند این از حکایت ها گزارش

 دهد، کاهش را توافق این ذیل تعهداتش از برخی برجام مفاد

 از ما. نیستید یا هستید پایبند توافق این به یا شما«: گفت

 را خودشان تصمیم توانند می  آنها ایم، شده خارج توافق این

 شد آمیز مدعی در اظهاراتی شیطنت همچنین او ».بگیرند

 به است بهتر مقتدر و عراق براي داشتن کشوري مستقل

 در متفاوت نبعم چند و نباشد وابسته ایران صادراتی انرژي

 !باشد داشته اختیار

 توافق ایران که صورتی در :گفت فرانسوي مقام یک◄ 

 خواهد ها تحریم اعمال باز آماده اروپا کند، نقض را اي هسته

 ما«: افزود این مقام فرانسوي رویترز، گزارش به .بود

 را اي هسته توافق که کند اعالم را اقداماتی تهران خواهیم نمی

 خواهیم مجبور ها اروپایی ما حالت این در چون ،کند می نقض

 ».بپردازیم ها تحریم اعمال باز به توافق، شرایط اساس بر بود

 لغو و ایران علیه آمریکا جدید هاي تحریم پی گفتنی است، در

 ایران اسالمی جمهوري دولت نفت، خریداران هاي معافیت

 آمریکا هیکجانب هاي تحریم به واکنش در را اي ویژه تصمیمات

  .کند می عملیاتی

 کشور این کرد اعالم ونزوئال خارجه وزیر آرئازا، خورخه◄ 

 هاي دارایی انتقال و نقل براي جدیدي مسیرهاي است امیدوار

 ایاالت کنترل تحت مسیرهاي کردن جایگزین به منظور مالی

 هاي روش این کرد تأکید آرئازا البته. کند ایجاد متحده

 درگفتنی است  .رسید نخواهد تیجهن به شبه یک همکاري

 ونزوئال ارتباطات وزیر رودریگز، خورخه ،2019 مارس ماه

 دالر میلیارد 30 از بیش گذشته، ماه دو کرده بود، در اعالم

 به متحده، ایاالت جمهوري ریاست ترامپ، دونالد درخواست به

  .است شده خارج ونزوئال خاك از قانونی غیر صورت

 با مصاحبه در ایران خارجه امور وزیر ظریف، محمدجواد◄ 

 اي هسته توافق به اروپا اتحادیه وقتی تا :گفت اسپوتنیک

. ماند خواهد متعهد توافق این به نیز ایران بماند، پایبند برجام

 ایرانی نهاد اندازي راه به اشاره با مصاحبه این در ظریف

 خواست، براي اروپایی کشورهاي از »اینستکس« با متناظر

 هزینه آمریکا تهدیدهاي برابر در برجام اي هسته توافق ظحف

  .کنند

 با تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون پور، غریب خداداد◄ 

 صنایع و معدن بخش در واردات و صادرات آمار اینکه بیان

 کرد، ایجاد ارزي تعادل توان می که است آن گویاي معدنی،

 در صادرات ردال میلیون 226 و میلیارد 9 گذشته سال: گفت

 .شد ثبت معدنی صنایع و معدن بخش
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