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 !سردرگمی غرب                 روز حرف ▼

تولید اورانیوم چهار برابر شده و شمارش معکوس براي «

ها هنوز  براي اروپایی... کیلوگرم آغاز شده 30از مرز  گذشتن

خواهند معناي آن  فرصت هست، اما اگر بیشتر فرصت می

شان  خواهند به تعهدات توانند یا نمی این است که یا نمی

هاي سخنگوي  اینها تنها بخشی از صحبت» .عمل کنند

 غرب نکرد براي بیدارسازمان انرژي اتمی کشورمان بود 

وزیر اقتصاد و  اما در مقابل ،از خواب برجامی) اتحادیه اروپا(

دارایی فرانسه با صراحت اعالم کرد آمریکا براي آنکه مانع 

رار ها را سخت تحت فشار ق تجارت اروپا با ایران شود، اروپایی

ها نسبت به  دهد اروپایی اي که نشان می جمله. داده است

یا ناتوان هستند؛  اند یا چه در برجام به آن متعهد شدهآن

 رسد به نظر می. یستادن در مقابل ترامپ ندارنداي براي ا اراده

اروپاي مستقلی وجود ندارد تا بتواند  این است که  واقعیت

  .هدبراي حفظ برجام اقدام عملی انجام د

دو ماهه ایران به کشورهاي  فرصتبا در نظر گرفتن 

رفتار  درباره ،اردیبهشت امسال 18متعهد در برجام در 

است؛ نخست اینکه، اجرا نکردن  بیانقابل  دو نکته ها غربی

هاي  خروج از برجام و اعمال تحریم ،اي تعهدات هسته

به اروپا نیز . ها بود بیشتر تنها بخشی از اقدامات آمریکایی

تأیید رفتار  با وجود عدمجاي عملی کردن تعهدات خود، 

، محدودسازي موشکی و شان هاي گیري موضعآمریکا در 

. را از طرق گوناگون پیگیري کرد... اي ایران و منطقهحضور 

شان در  دهد، آنها نه تنها تعهدات رفتار غرب نشان می

 دیگرهاي  برجام را اجرا نخواهند کرد؛ بلکه به دنبال برجام

  .نیز هستند

اي ایران،  دوم اینکه، پس از کاهش تعهدات هسته

! اند و به تهدید دست زده  ها به شدت سردرگم شده غربی

که در نهایت تهدیدات توخالی آنها به سیاست التماسی 

براي مذاکره مجدد با ایران تبدیل شد که البته آنجا هم با 

کند با  این بار نیز غرب تالش می. شکست مواجه شدند

اتفاقات ساختگی، همچون آتش زدن دو کشتی در دریاي 

المللی را به سمت ایجاد اتحادي علیه  عمان، جامعه بین

اي  ایران پیش ببرد، سیاستی که همچون گذشته، نتیجه

همه این رفتارها و . جز شکست براي غرب نخواهد داشت

دهد، آنها نسبت به  هاي مقامات غربی نشان می سخنرانی

در طراحی یک سناریو و اند و  دچار سردرگمی شده ایران

نقشه راه براي جلوگیري از قدرت روزافزون ایران ناتوان 

   .هستند
  

 !پایان تلخ                                    گزارش روز ▼

عضو ارشد » محمد سویدان«! محمد مرسی هنگام دفاع از خود در دادگاه مرد

اما به نظر ! جمهور مصر در دادگاه را قتل عمد خواند ئیسالمسلمین مرگ اولین ر اخوان

! قاتل یک انقالب ملی! رسد محمد مرسی پیش از آنکه یک مقتول باشد، یک قاتل است می

در » الشعب برید اسقاط نظام«شعار سر دادن ها در میدان التحریر و  حضور میلیونی مصري

رب را سرنگون کرد و رؤیاي یکی از قدرتمندترین دیکتاتورهاي جهان ع 2011سال 

اما اولین منتخب مردم مصر ! استقالل و آزادي را براي مردم مصر در آستانه تعبیر قرار داد

ي از انقالبی علیه وابستگی به غرب و پیرو انقالب مصر. را نداشت اراده مردمتوان تحقق 

مقابل آمریکا، به  به جاي ایستادن در جمهور تازه از راه رسیده مصر ؛ اما رئیسبودآمریکا 

به جاي آنکه بر ! آغوش آمریکا رفت و حتی ساز مدارا با رژیم صهیونیستی را کوك کرد

هاي انقالب مصر در مقابل تحجر و استبداد بایستد، تالش کرد به سوي ائتالف  اساس آرمان

! دهاي مستبد عربی گام بردارد و خود را در مقابل محور مقاومت تعریف کن و پیمان با دولت

چنانکه به صراحت علیه دولت قانونی و منتخب مردم سوریه موضع گرفت و گفت بشار اسد 

مرسی حتی حاضر نشد . به تهران را نیز حتماً به یاد دارید اوسفر مشهور ! باید برود

رك را که ملت مصر براي هاي شاخص حکومت حسنی مبا هاي وابسته و چهره مهره

ها و دشمنانی  همان مهره تا ها کشته دادند، کنار بگذارد ده به خیابان آمدند و سرنگونی آنها

که مرسی به سوي آنها دست دوستی دراز کرده بود، طرح یک کودتاي نظامی علیه او را 

متهمان برود و مصر به دوران پیش از   ري به قفسجمهو مرسی از کاخ ریاست تاپیاده کنند 

از کامل کردن دفاعیات خود از دنیا  سرنوشت محمد مرسی را که پیش. انقالب بازگردد

هاي بزرگ منطقه دانست؛ چرا که او به بهترین شکل نشان داد  توان یکی از عبرت رفت، می

  !هایی از این دست چه پایانی تلخی دارد اعتماد به غرب و گره زدن رؤیاي یک ملت به بازي

  سیا سایبري جاسوسی پیچیده متالشی شدن شبکه       ویژه اخبار ▼

 سایبري هاي شبکه ترین پیچیده از یکی نابودي و کشف ملی از امنیت عالی شوراي بیرد

 هاي دستگاه سوي از شد، می گرفته کار به سایبري جاسوسی حوزه در که سیا سازمان

 کشورهاي در سیا عملیاتی هاي ظرفیت از مهمی بخش: و گفت داد خبر ایران اطالعاتی

علی . شد نابود کامالً ایران اطالعاتی هاي دستگاه ويس از شبکه این کشف با آمریکا هدف

 قالب در جهان کشورهاي از بسیاري و ایران میان جاري همکاري به توجه با: افزود شمخانی

 در که را شده کشف شبکه اطالعات ما آمریکا، علیه »المللی بین جاسوسی ضد شبکه« ایجاد

 و شناسایی سبب که دادیم قرار انم شرکاي اختیار در بود، فعال نیز دیگر کشور چند

 در آنها مجازات و جاسوسان از تعدادي دستگیري و سیا اطالعاتی افسران شبکه فروپاشی

 اقدام این ایران، پیروزي به اعتراف با ها آمریکایی: داشت وي اظهار .شد مختلف کشورهاي

با  ملی امنیت عالی شوراي دبیر. کردند نامگذاري »اطالعاتی مفتضحانه شکست« را ایران

 عملیات این انتشار قابل مستندات: کرد است، اعالم موجود پروژه این بیان اینکه مستندات

  .گیرد می قرار گروهی هاي رسانه اختیار در به زودي سابقه کم و گسترده
  

 از اطالعات آوردن دست به هدف با قالبی مشتریان مراجعه از نفت وزیر» بیژن زنگنه«◄ 

 نفت خرید براي نفر 10 روزانه زنگنه، گفته به. است داده خبر ایران نفت فروش وضعیت

 بگیرند اطالعات خواهند می و نیستند واقعی مشتري آنها درصد 70 که کنند می مراجعه

  .کند دریافت را هایش پول خواهد می چطور و فروشد می نفت چطور ایران

  



   
 

  اخبار ▼

 پیامی که ماس از تهران به اروپا برد

خواسته که اروپا به تمام  وزیر خارجه آلمانظریف از : نوشت» الجزیره«یگاه شبکه خبري پا

در پاسخ گفته اروپا تالش خود  وي اي عمل کند که ش در قبال توافق هستها تعهدات اقتصادي

سال پیش از جک  14ی کند، اما قدرت آن محدود است؛ جوابی مشابه همان که روحان را می

 اندازي اینستکس براي مبادالت مالی بین ایران و تنها از راه در این دیدار استراو شنید؛ ماس

خشمگین شده و تصریح  ها  ظریف به شدت از صحبت اروپا به صورت آزمایشی صحبت کرد و

طبق آنچه در  :نویسد الجزیره در ادامه می .ها قانع نشده است اروپایی گیري کرده از این موضع

ر مورد ها د با وزیر آلمانی آمده، ظریف با درخواست اروپایی نشست مطبوعاتی متشنج او

وزیر . اي مخالفت کرده است نشینی ایران از تعلیق اجراي تعهداتش در توافق هسته عقب

خارجه آلمان با پاسخ مشابهی از سوي روحانی نیز مواجه شده و ایران را با پیامی ترك کرده 

اش ادامه داده و در کنار ایاالت متحده  هاي فعلی که بر اساس آن، اگر اروپا بخواهد به رفتار

  .از ظریف و روحانی را خواهد دید بماند، روي دیگري

  اگر اقدامی کنیم، با شجاعت اعالم خواهیم کرد

اي مبنی بر  جمهوري اسالمی ایران چنانچه اراده: رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح گفت

هاي  دلیل قدرتمندي کشور و نیرو فارس را داشته باشد، به  جلوگیري از صدور نفت از خلیج

سرلشکر محمد باقري با . طور کامل محقق و آشکارا اعالم خواهد کرد اراده را به  مسلح، آن

صورت هوشمندانه،   اکنون به هاي مسلح جمهوري اسالمی ایران هم تأکید بر اینکه نیرو

ایران در : کنند، گفت دقیق و مستمر همه حرکات دشمنان خود را زیر نظر دارند و رصد می

و پرقدرت و با شدت با دشمنان ملت و منافع ملی کشور  صورت علنی  صورت نیاز به

اي را در قالب  اي بسیار وسیع از آن دفاع خواهد کرد و هیچ مالحظه برخورد و در منطقه

اي را کشوري در دستور کار  کاري نخواهد داشت؛ زیرا چنین مالحظه کاري و فریب پنهان

د؛ اما امروز با لطف الیزال الهی، دهد که ضعف قدرت و توانمندي داشته باش خود قرار می

  .ایران اسالمی در اوج قدرت و دشمنانش در نهایت ذلت هستند

  اي انحصار در اعطاي مجوز به مشاغل حرفه

کارشناس اقتصادي در برنامه پایش به انحصارات موجود در اعطاي » زاده هادي سلیمی«

کشور ما در پزشکی، : و گفت زایی آن اشاره کرد اي و ظرفیت اشتغال مجوز به مشاغل حرفه

پزشکی سرانه بسیار پایینی نسبت به کشورهاي گروه  وکالت، داروسازي، سردفتري و دندان

. و حتی کشورهاي منطقه دارد که مشخصاً به دلیل وجود انحصار در این مشاغل است 20

وي با بیان اینکه وضعیت وکالت در کشور آنقدر وخیم است که کمتر کسی به دلیل 

این در حالی : هاي قضایی وکیل بگیرد، افزود هاي گزاف آن حاضر است براي پرونده نههزی

است که نه تنها سرانه ما بسیار پایین است؛ بلکه این مسئله موجب ایجاد صف و افزایش 

در صورتی که با افزایش سرانه در این مشاغل، هم معضل . ها شده است آور قیمت سرسام

ها کاهش یافته، واقعی  شود و هم به دلیل ایجاد رقابت، قیمت یبیکاري تا حد زیادي حل م

  .یابد شوند و کیفیت خدمات نیز افزایش می می

  !شوراي نگهبان نباید کوتاه بیاید

اگر شوراي نگهبان کمی کوتاه : اي گفت هاي اصولگرا در مصاحبه از چهره» محمدرضا باهنر«

د؛ یعنی هرکس بیاید و بتواند به رقیب خود جمهور شو تواند رئیس قوي می» شومن«بیاید، یک 

باهنر خاطرنشان  .تواند در انتخابات پیروز شود می رکب و پشت پا بزند و متلک درشتی بیندازد،

. شود و این اصالً منطقی نیست جا می با یک خنده و اخم سه میلیون رأي در کشور جابه :کرد

انداز آینده کشور در  ها و چشم شود، برنامه یها تنها بحثی که مطرح نم در مناظره چنانچه دیدیم

بینی کرد که در سال  توان تصور و پیش ها است؛ بنابراین با این اوصاف اصالً نمی دیدگاه کاندیدا

  .کشور داشته باشد انتخابات در اي تواند برگ برنده چه کسی می 1400

  
 

  کوتاه اخبار ▼

کوالکام و هاي تولیدکننده تراشه در آمریکا، نظیر  شرکت ◄

هاي مورد نیاز شرکت هوآوي چین را تا پیش  اینتل که تراشه

کردند، در تالش  از تحریم این شرکت چینی تأمین می

ها  هستند با البی کردن و فشار به دولت آمریکا محدودیت

 70، هوآوي 2018در سال . علیه هوآوي را کاهش دهند

است میلیارد دالر براي خرید تجهیزات هزینه صرف کرده 

هاي آمریکایی، نظیر  میلیارد دالر آن به شرکت 11که 

هاي  کوالکام، اینتل، میکرون تکنولوژي و دیگر شرکت

 .آمریکایی رسیده است

رئیس شوراي تجاري روسیه و » والدیمیر اوبیدنوف« ◄

ترین مانع براي  ایران خواستار رفع موانع بانکی که مهم

آید، شد و  ار میگسترش روابط تجاري میان دو کشور به شم

مشکالت بانکی، توسعه روابط تجاري دو کشور را با : گفت

گفتنی است، در . رو کرده است هاي فراوانی روبه دشواري

، حجم مبادالت تجاري ایران با روسیه حدود یک 2018سال 

میلیون دالر بوده، ولی دو طرف ظرفیت  700میلیارد و 

  .افزایش این حجم را دارند

طلب و  فعال سیاسی اصالح» پیرمؤذن الدین کمال« ◄

: گفت» آرمان«نماینده سابق مجلس در مصاحبه با روزنامه 

در منظر افکار عمومی توفیقات و عدم توفیقات دولت و «

هاي سیاسی و اقتصادي با هم  طلبان در تمام حوزه اصالح

طلبان  گیري اصالح گره خورده و افکار عمومی به سبب فاصله

طلبان  اصالح ،خورند؛ چرا که خوب یا بد از دولت گول نمی

  ».باید پاسخگوي عملکرد دولت مورد حمایت خود باشند

مدیرعامل بازار متشکل ارزي با » بند محمود شکسته« ◄

اعالم جزئیات جلسه ارزي رئیس کل بانک مرکزي با صرافان 

اي نزدیک خبر داد و  از آغاز به کار بازار متشکل در آینده

وضوع مطرح شده در این جلسه ترین م مهم: گفت

میلیون  100گیري درباره کاهش حق عضویت از  تصمیم

میلیون تومان بود که این تصمیم در جهت  25تومان به 

  . هاي کوچک گرفته شد حمایت از صرافی

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران » علی صحرایی« ◄

هاي حاضر در بورس به دلیل شفافیت  شرکت: گفت

. کنند ود از معافیت مالیاتی استفاده میهاي خ حساب

درصد براي  20ها طبق قانون به صورت شناور تا  معافیت

هاي فرابورسی  درصد براي شرکت 10هاي بورسی و  شرکت

هاي حاضر در بازار بورس،  در نظر گرفته شده است و شرکت

  .هاي شفاف و روشنی دارند حساب

ایران خواست جمهور فرانسه از  رئیس» امانوئل مکرون« ◄

جمهور فرانسه  رئیس! درباره برجام صبور و مسئول باشد

جمهور آمریکا  پیش از این و در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس

فرانسه و آمریکا اهداف مشترکی را در زمینه : گفته بودنیز 

اي دارند و باید  ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته

غاز شود تا چنین هدفی محقق المللی جدیدي آ مذاکرات بین
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