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 !جنگ نه، ولی تبلیغ جنگ آري    روز حرف ▼

باش آمریکا براي  غرش تبلیغاتی غرب مبنی بر آماده

حمله به ایران که در واقعیت احتمال آن نزدیک به صفر 

. ریزي مشخص در حال اجراست است، بر اساس یک برنامه

ها که با خروج از برجام به اهداف از پیش تعیین  آمریکایی

گونه  هیچ ها نیز بدون  د و اروپاییان شده خود رسیده

اند برجام را زنده نگه دارند، این  امتیازدهی به ایران توانسته

روزها با یک اقدام انقالبی از سوي دولت ایران مبنی بر 

اقدام . اند تعدیل برخی تعهدات برجامی خود مواجه شده

اي طرف مقابل را آشفته کرده که رفتار و  دولت به گونه

نگران خروج ایران از برجام  دهد ا نشان میآنه واکنش

ایی گزینه جنگ با نم ، بزرگانبه عقیده کارشناس. هستند

طبق  ایرانحقوق و منافع ملی هدف جلوگیري از تأمین 

بنابراین آمریکا همه توان خود را . گیرد برجام صورت می

کار خواهد بست تا مانع اقدام عملی دیگر از سوي  به

سازي یا  جمله افزایش میزان غنی جمهوري اسالمی، از

خروج از برجام شود؛ از این رو اگر ظرف چند روز آینده 

تبلیغات برخورد نظامی آمریکا با ایران افزایش پیدا کند، 

هدف آن تأثیرگذاري در  چرا که ؛جاي تعجب نخواهد بود

در چرایی اهمیت برجام . است کشورمانمحاسبه مسئوالن 

 وجود دارد؛ نکته اساسی دوبراي غرب 

برخالف مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه خروج ـ 1

آمریکا  ایاالت متحده وایران از برجام سبب نزدیکی اروپا 

خواهد شد، رفتار برجامی ایران مانند آمریکا اختالف قاره 

چرا که نگاه اروپا  ؛را تشدید خواهد کردسبز با کاخ سفید 

دیگر اعضاي . تبه برجام یک نگاه امنیتی و استراتژیک اس

انگشت اتهام را به  آندر صورت خروج ایران از  برجام نیز

با کاهش تعهد ایران به . رفتخواهند  نشانهسوي آمریکا 

آمریکا را مسئول این کار  برجام، پوتین اولین فردي بود که

 .دانست

 تعهداتش آمریکا نشان داده است هیچ وقت بهـ 2

با  ،مذاکره باشد طرف یضعیف پایبند نبوده و اگر کشور

تهدید نظامی آن کشور، از اجراي تعهدات خود سر باز 

جمهوري اسالمی  خواهد زد و اگر کشوري قوي همچون

ایران طرف مذاکره باشد، سعی خواهد کرد اجراي تعهدات 

 ایاالت متحده از این رو .کندخود را منوط به امتیازگیري 

یست و آمریکا با این خصوصیات هیچ وقت اهل مذاکره ن

منتظر بازگشت دوباره آن به برجام و اجراي تعهدات آن 

  .استماندن کاري عبث 

  

  

 !جمهور یک سؤال از رئیس                 گزارش روز ▼

با  »هاي حوزوي دیدار با جمعی از علما و شخصیت« نشستی با عنوان در جمهور رئیس

گیري  رکز قدرت و تصمیمتأکید بر اینکه امروز براي مدیریت بهتر شرایط نیازمند تم

در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، «: هستیم، گفته است

شوراي عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی 

گیري آن شورا دخالتی نداشتند و امروز  مجلس شوراي اسالمی و قوه قضائیه نیز در تصمیم

تا با فاصله کوتاهی از ادعاي بدون اختیار بودن » .شرایط جنگ اقتصادي قرار داریمهم در 

ناتوانی دولت در حل مشکالت  وجمهور در دیدار با فعاالن سیاسی بار دیگر، ناکارآیی  رئیس

! جمهور بداند تر نبود تمرکز قدرت در دستان رئیس را نداشتن اختیارات یا به عبارت دقیق

جمهور و  که تشکیل شوراي عالی هماهنگی اقتصادي به ریاست رئیس این در حالی است

روایت شخص  ،قضائیه و تعدادي از مدیران ارشد سه قوه ،مقننهعضویت رؤساي قواي 

جمهور در جمع مردم الهیجان به نقل از رهبر معظم انقالب که فرمانده جنگ  رئیس

با همه توان در  دادنددستور ر له به دو قوه دیگ جمهور کشور است و معظم اقتصادي رئیس

در کنار اختیارات قانونی و گسترده دولت در زمینه  ارچوب مقررات در کنار دولت باشند؛چ

اقتصادي، دست دولت براي انجام اصالحات اقتصادي، حل مشکالت اقتصادي و پیگیري 

ن جمهور از داشت هاي خود کامالً باز است و مشخص نیست دقیقاً منظور رئیس برنامه

اما فراتر از این، حتی اگر ادعاي آقاي روحانی را در نداشتن ! اختیارات ویژه چیست

اختیارات الزم براي حل همه مشکالت اقتصادي بپذیریم، بهتر نیست ایشان پیش از آنکه 

اختیارات بیشتر طلب کنند درباره عملکرد دولت با توجه با همین اختیارات فعلی پاسخگو 

ح یا برنامه جدي براي حل مشکالت آماده کرده و به میدان عمل دولت کدام طر! باشند

خواند نتوانسته به  روحانی نداشتن اختیارات الزم می آقايآورده است که به دلیل آنچه 

  !اند؟ مرحله اجرا در آورد یا سایر نیروها و قواي کشور بر سر آن مانع ایجاد کرده

 88از فعاالن فتنه سخنان مشکوك یکی                ویژه اخبار ▼

در بخشی از یک مصاحبه با روزنامه  88از دستگیرشدگان فتنه » زاده مصطفی تاج«

ایم وقتی جامعه  ما بارها دیده«: با اشاره انتخابات پایان سال گفته است» همشهري«

اند؛ اما زمانی که فشار زیاد شده به همان نسبت  تفاوت بوده، بسیاري رد صالحیت شده بی

ـ مجبورند  ـ شوراي نگهبان اگر فشار زیاد باشد اینها. ها فروکش کرده است صالحیت موج رد

زاده در پاسخ به این پرسش که  تاج ».آقایان خاتمی و موسوي را هم تأیید صالحیت کنند

عمدتاً از طریق دو پدیده انتقال این « :این فشار چگونه باید منتقل شود، تصریح کرده است

» .یط بد اقتصادي از یک طرف و نارضایتی گسترده مردم از طرف دیگرشرا :گیرد صورت می

شان از وقوع اعتراضات  بینی هاي یک جریان خاص که پیش عوامل فتنه و برخی چهره

مردمی محقق نشده، به هر قیمتی دنبال تحریک مردم هستند تا از این طریق به 

  !شان برسند هاي سیاسی خواسته

  ر روزهاي اخیرعامل کاهش نرخ ارز د     

ترین عامل کاهش نرخ ارز در روزهاي اخیر،  بر اساس اخبار یک منبع مطلع، اصلی

  بانک مرکزي از ابتداي امسال شبکه. از کانال دوبی بوده است »درهم«افزایش شدید عرضه 

ارزي در دوبی را فعال کرد و با تقویت عرضه ارز از این کانال، بهاي ارز در بازار داخلی با 

برخی کارشناسان دلیل دیگر کاهش نرخ ارز را فروکش کردن . قابل توجه مواجه شد افت

بهاي  در ادامه این روندتحلیلگران معتقدند . دانند تب احتمال جنگ و درگیري نظامی می

  .درس میتومان  12900به  در روزهاي آینده ارز

  



  

  اخبار ▼

 !ندخواهد در تحلیل ملت ایران اخالل ایجاد ک آمریکا می

اکنون دشمن به دنبال ایجاد : عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت» سعید جلیلی«

گویند دنبال  آنها می. هاي ملت است تا باور غلط در جامعه ایجاد کند اخالل در تحلیل

هاي  گوید دنبال تحریم آمریکا می. وگو هستیم جنگ با ایران نیستیم و حتی حاضر به گفت

آیا اینها جنگ علیه  فشار حداکثري است؛ ماد راهبرد نگوی می کننده هستیم و رسماً فلج

ملت ایران نیست؟ آمریکا باید بداند ملت ایران هر تحریم او را رفتار جنگی تلقی کرده و آن 

گذرد را دقیق  بسیار مهم است که آنچه می: سعید جلیلی افزود. گذارد پاسخ نمی را بی

آمریکا هرچه در توان داشته علیه کشورمان . یمتحلیل کرده و آن را به جامعه منتقل کن

؛ بر همین اساس است دهم گوید انجام نمی اعمال کرده است و هرچه در توان ندارد را می

أکید بر اینکه وي با ت. گونه از ایران امتیاز بگیرد کند دنبال جنگ نیست تا این بیان می که

هاي آمریکا حد یقف  خواسته: ما دنبال تعامل سازنده هستیم نه تعامل بازنده، اظهار داشت

هاي خود تابعی از خواسته آمریکا  ندارد و حرکت مردم ما در دفاع از حقوق، منافع و ارزش

  .نیست

  !مشاوران خارجی براي اصالح ساختارهاي اقتصادي

یون امور داخلی مجلس شوراي اسالمی با اعالم این عضو کمیس» ابوالفضل ابوترابی«

خبر که وزارت اقتصاد براي اصالح ساختار بودجه، به جاي استفاده از توان بومی از مشاوران 

با حضور در ایران در این زمینه به ما مشاوره بدهند،  تا المللی پول دعوت کرده صندوق بین

ما پس از . در ذهن تاریخی ما مانده است ما تجربه بسیار ناگواري داریم که: هشدار داد

ایم که همه آمدند داخل  المللی از این طریق بوده هاي بین جنگ تحمیلی شاهد مشاوره

المللی جز اینکه جاسوس بودند و  هاي بین ها و پوزیشن کشور و متأسفانه به بهانه

: طرنشان کردوي خا. گشایی براي کشور ما نبوده است، کاري نکردند شان مشکل تجویزهاي

ترین نقاط  هاي مهم ما تا دورافتاده اخیراً هم تجربه بسیار تلخی بعد از برجام داریم که مکان

گذاري براي کار کارشناسی و تکنولوژي به روز دنیا بازدید و  هاي سرمایه کشور را به بهانه

و از  دانند که نقاط قوت و ضعف ما چیست آوري کرده و اآلن در تحریم می اطالعات جمع

  .کنند آن استفاده می

 جزئیات بسته جدید ارزي تشریح شد

کننده  مدیر اداره صادرات بانک مرکزي بسته جدید بانک مرکزي را تکمیل» صمد کریمی«

گونه محدودیت  از این پس هیچ: این بانک دانست و اعالم کرد هاي کلی سال گذشته سیاست

ها  در بانک معامالت اسکناسی که. داشت قیمتی براي صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم

 به مجاز ها نیز صرافی: وي افزود. شودثبت ) بازار دوم(در سامانه نیما بایدشود  انجام می

. شود ثبت  باید )سنا(در سامانه نظارت ارزمعامالت اسکناسی ارز هستند که این معامالت 

. ها هستند گزاران این بازار صرافیکار: کریمی درباره بازار متشکل ارزي و کنترل نرخ ارز گفت

نگاه بانک مرکزي به بازار متشکل ارزي شبیه نگاه به یک بانک است که زیر نظر بانک مرکزي 

قبل از شروع این بازار که قرار است در : وي افزود. کند اقدام به تجارت و تعامالت اقتصادي می

 .کل کشور عرضه شود باید نیازسنجی صورت گیرد

  !بودجه گذاشت و آن را اجرا کرد 2030م برايدولت مستقی

عضو شوراي عالی انقالب فرهنگی در پاسخ به این پرسش که » پورازغدي حسن رحیم«

 2030سند : گیري نکرد، گفت موضع 2030سند  دربارهچرا شوراي عالی انقالب فرهنگی 

ین سند را نه جمهور ا اصالً در شوراي عالی انقالب فرهنگی مطرح نشد، دولت و آقاي رئیس

عضو شوراي عالی . در شورا و نه در مجلس و نه در هیچ نهاد قانونی دیگري مطرح نکردند

دولت این سند را مستقیم تصویب کرد و براي آن بودجه گذاشت : انقالب فرهنگی ادامه داد

ها  برخی همو آن را اجرا کرد و حتی در مورد اجراي بخشی از آن هم گزارش داد، اآلن 

  .کنند هایی از آن را اجرا می بخشدارند 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 امنیت کمیسیون رئیس »پیشه فالحت اهللا حشمت« ◄

 خود توئیتري حساب در مجلس خارجی سیاست و ملی

 سران دعوت در عراق و آمریکا سفارت به شلیک« :نوشت

 دو هر! عرب براي جلسه مشورتی درباره شرایط منطقه

. است منطقه در ستانعرب ساز آشوب سیاست از بخشی

 11 موضوع در آمریکا کنگره یابی حقیقت روند توقف

  ».دارد ادامه هنوز که بود آمریکا ملت به خیانتی سپتامبر،

 روزنامه به آلمان اسبق خارجه وزیر »فیشر یوشکا« ◄

 آمریکا پیش سال یک اقدام« :گفت »اشپیگل تاگس« آلمانی

 از من ...بود اشتباه نایرا با اي هسته توافق از خروج بر مبنی

 هیچ من. یابد می پایان کجا) روند( این که پرسم می خودم

 سقوط رژیم که بینم نمی ایران قدرت دستگاه در اي نشانه

 این در شود خارج اي هسته توافق از هم ایران اگر و کند

  ».یافت خواهد افزایش جنگ خطر صورت

 و آمریکا خارجه وزیر پیشین معاون »شرمن وندي« ◄

خطاب به  توئیتی در اي هسته کننده مذاکره تیم عضو

 شاید. قبل سال »نکنید تهدید هرگز« تکرار: ترامپ نوشت

 کره رویکرد به مربوط »خشم و آتش« که کنی می فکر

 مالقات تو با که دهد می جواب ایران درباره اینجا شمالی

 هم شمالی کره قمار و افتد نمی اتفاق گونه این. کنند

  نیست؟ اینطور درنیامد، آب از وبخ چندان

 انتخابات دموکرات نامزد و ارشد سناتور »سندرز برنی« ◄

 روزنامه با مصاحبه در آمریکا 2020 جمهوري ریاست

 قبال در ترامپ دونالد با انتقاد از مواضع »تایمز نیویورك«

 یک که سعودي عربستان به باید ما: گفت عربستان و ایران

 در صلح ایجاد منظور به بگوییم ست،ا قاتل و مستبد رژیم

 ایران با مذاکره و میز سر بر نشستن به شروع باید منطقه

  .کنند

وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه  »فرهاد دژپسند« ◄

 بارهوگوي دولت و بخش خصوصی در جلسه شوراي گفت

پیشنهاد بانک مرکزي در : گفتصفر از پول ملی  سهحذف 

این  ؛و در فرایند کارشناسی قرار دارداین مورد اعالم شده 

  . شود طیدولت  که باید درفرایند سیري دارد 

درباره  چین خارجه وزارت سخنگویان از »کانگ لو« ◄

 مکرر هاي مخالفت وجود با ایران از خام نفت خرید تداوم

. است روشن بسیار مورد این در چین موضع« :گفت آمریکا

 و مشروع ایران و چین نبی تجاري و اقتصادي عادي روابط

 ».کند متوقف را آن کسی نباید و است قانونی

  

  

   

 

  زند با بصیرت می» نبض سیاست«
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