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 تغییر تاکتیکی ترامپ        روز    حرف ▼

در جریان سفر به ژاپن ایاالت متحده آمریکا جمهور  رئیس

، آمریکا گفته استوزیر این کشور  در نشست خبري با نخست

 .دنبال تغییر نظام در ایران نیست و آماده مذاکره با تهران است

  شود؛چند نکته تحلیلی ارائه  این ادعاهاالزم است در واکاوي 

به فکر تغییر  روزهر سال گذشته  40ـ آمریکا در طول 1

ها و اتهامات به  ترین تحریم اعمال سخت بوده کهنظام در ایران 

. ها اقدام سخت و نرم گویاي این مطلب است ملت ایران و ده

اگر بخواهیم در اراده آمریکا نسبت به تغییر در ایران صحبت 

منافقین در پاریس  توان به نشست سال گذشته کنیم، می

اشاره کرد که جان بولتون در آنجا نوید پایان ایران انقالبی را 

هاي ترامپ در عالقه نداشتن آمریکا به  پس صحبت. دهد می

 .تغییر نظام به معناي ناتوانی آمریکاست نه نخواستن

ـ مذاکره مدنظر آمریکا گرفتن امتیاز حیاتی و تهی کردن 2

اي ایران است و  نفوذ منطقه قدرت موشکی یا جلوگیري از

شکی نیست که آمریکا پس از ناتوانی در مقابله نظامی با ایران 

خواهد با اسم مذاکره، جامعه ایران را از دستاوردهاي  می

 .انقالبی تهی نشان دهد

اي مضر است  ـ صحبت از مذاکره در داخل کشور به اندازه3

بر معظم ره. که شاید آثار آن کمتر از خود مذاکره نباشد

انقالب به صورت دقیق و واضح فرمودند مذاکره نخواهد شد و 

ها از مذاکره،  لذا استقبال برخی. راهبرد انقالب مقاومت است

امروز کل کشور اعم از مردم و . هاست بازي در زمین آمریکایی

مسئوالن باید در حوزه اقتصاد درونگرا متمرکز شوند تا گره 

دارد جامعه   که آمریکا سعی چیزي. اقتصادي کشور باز شود

 . از آن دور نگه دارد راایرانی 

نشینی آمریکا از جنگ به سمت مذاکره نوعی  ـ عقب4

تعریف که در بازي چماق و هویج حرکت تاکتیکی است 

آمریکا با درگیر کردن کشورهاي گوناگون درصدد . شود می

 اي علیه ایران در موضوعات غیر هسته  وادارسازي براي اجماع

از این رو آمریکا در آینده هم از جنگ صحبت . در آینده است

سازي اقتصاد  با عملیات روانی گسترده براي شرطی ه وکرد

باید مراقب این ترفند  ...ودولت  تالش خواهد کرد کهایران 

 .دنو ساخت درونی اقتصاد را تقویت کن دشمن باشند

در پایان باید گفت، در یک سال گذشته با تشدید 

هاي دشمن و ضعف کارکرد مسئوالن اقتصادي، دشمن  یمتحر

نشاندن هاي بیشتر، به دنبال  جسورتر شده و با اعمال تحریم

غافل از اینکه . گرفتن استایران پاي میز مذاکره و امتیاز 

پیچیده   توطئهو  اهبرد ملت بزرگ ایران مقاومت استر

 .اثر خواهد کرد اقتصادي دشمن را نیز بی

 

 

  
  
  

 مذاکرات تمام شده است                    روز شگزار ▼

ها علیه تهـران بـراي عقـب نشـاندن      ترین تحریم فایده بودن، خروج از برجام و سخت بی

جمهوري اسالمی ایران از حقوق خود، دونالد ترامپ را مجبور کرد با مهره جنگ روانی بازي 

هاي متعدد پاسخگویی به هـر   گزینه اما جواب ایران کامالً دقیق و واضح بود؛ تأکید بر! کند

پاسخی کـه خیلـی زود ایـن مهـره     ! گونه تحرك نظامی و کاهش تدریجی تعهدات برجامی

جمهور آمریکا را که فرصت اندکی براي به دست آوردن  آمریکا را از بازي خارج کرد و رئیس

دارد،   2020پیش از آغاز کارزارهـاي انتخابـاتی    در برابر ایران حداقل یک پیروزي کوچک

این بار تصمیم گرفـت بـه صـراحت بگویـد بـه       وي !اي دیگري بیندیشد مجبور کرد تا چاره

دنبال آغاز هیچ جنگی با ایران نیست و شماره تلفن خود را از طریق سوئیس بـراي تهـران   

اما طوالنی شدن این انتظار او را مجـاب کـرد   ! ماند کند و منتظر تماس ایران می ارسال می

  .رو کند را» گري میانجی«ن فرصت را از دست ندهد و ورق بیش از ای

هاي آمریکـایی از ارسـال پیـام سـرّي      به تهران، رسانه» علوي بن یوسف«همزمان با سفر 

هاي دیگر از مأموریت ویژه استرالیا  برخی رسانه. آمریکا به تهران به واسطه عمان خبر دادند

گفتنـد و حتـی برخـی مقامـات عراقـی       از سوي ترامپ براي رساندن پیام محرمانه سـخن 

ترین مورد  گري این کشور میان تهران و واشنگتن را مطرح کردند، در جدي احتمال واسطه

گزارش داد ترامپ که به ژاپن سفر کرده بـود، از شـینزو   » یومیوري«هم، خبرگزاري ژاپنی 

به ایران سفر  ]گري براي میانجی[تر وزیر این کشور، خواسته است هر چه سریع آبه، نخست

امـا  ! وزیر ژاپن به تهران خبر دادند ها هم از قطعی شدن سفر نخست ي از رسانهدکند و تعدا

. کننـد  مسئوالن ارشد وزارت خارجه هر گونه مـذاکرات محرمانـه و پشـت پـرده را رد مـی     

: با قدردانی از حسن نظر مقامات عراقی به صراحت اعـالم کـرد   بغدادمحمدجواد ظریف در 

گـوي مسـتقیم یـا    وگفـت  در مقسـط، سـیدعباس عراقچـی   » .گري نداریم به میانجینیاز «

سیدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان . غیرمستقیم با آمریکا را رد کرد

وگوي مستقیم یا غیرمستقیمی بین ایران و آمریکا  با تأکید بر اینکه هیچ گفتدر تهران، نیز 

: وزیـر ژاپـن بـه تهـران گفـت      مطرح شده درباره سفر نخستوجود ندارد، در زمینه مباحث 

جمهوري از آقاي شینزو آبه از قبل براي سفر به تهران دعوت به عمل  آقاي روحانی، رئیس«

اند در زمان مناسب این سفر انجـام خواهـد شـد؛ لـذا      اند که ایشان هم در پاسخ گفته آورده

واقعیت نیـز  » .اقعیت است و اعتبار نداردهاي منتشر شده دور از و زنی برخی مطالب و گمانه

) برجـام (همین است، مذاکرات نه به صورت مخفی، بلکه کامالً رسمی انجام شـده و توافـق   

  !به امضا رسیده و اکنون روز عمل به تعهدات استو صورت گرفته نیز 

  !درصد رسوب خودروها متعلق به یک شرکت است 80    ویژه   خبر ▼

 سازان قطعه درصد 95: گفت قطعات خودرو سازندگان انجمن يسخنگو »بهنیا فرهاد«

 شده سبب قطعه دو یکی کسري اما هستند؛ قطعه تولید حال در خود ظرفیت باالترین با

 80 حدود که سازي قطعه شرکت: کرد تأکید وي. نشوند تجاري شده تولید هاي خودرو است

 تاکنون که است شرکتی ،شده سبب را سایپا و خودرو ایران هاي خودرو رسوب درصد

 را خود نقدي مطالبات بیشتر اخیر هاي ماه در و کرده دریافت را تومانی 4200 ارز بیشترین

 تولیدکنندگان ترین بزرگ از یکی» کروز« شرکت حاکی است، ها شنیده .است کرده وصول

 شده موفق کند، فعالیت می تاکنون 1361 سال از که کشور در خودرو قطعات خصوصی

 میلیارد 3/54ین،  میلیون 6/113ترکیه،  لیر هزار 3/99روپیه،  میلیون 9/29حدود  است

   !کند دریافت دولتی ارز یورو میلیون 24 و یوان 5/142وون، 

 



  
  

  اخبار ▼

 !پایان چهار هدف ظریف از سفرهاي بی

ها  این روز«: چاپ لندن در یادداشتی نوشت» الجدید العربی«اي  روزنامه فرامنطقه

ها  اي است که در پی شرایط حاصل از فشار سابقه یپلماسی ایران شاهد تحرکات گسترده و بید

هاست که از  وزیر خارجه ایران، محمدجواد ظریف ماه. پیوندد و تهدیدات آمریکا به وقوع می

هاي ظریف در  صحبت. رود و ظاهراً سفرهایش تمامی ندارد این پایتخت به آن پایتخت می

اول، : کند اش حکایت از آن دارد که وي چهار انگیزه را دنبال می اي منطقه هاي جریان سفر

جلب حمایت سیاسی براي کشورش در مقابله با تهدیدات آمریکا؛ دوم، یافتن منافذ اقتصادي 

ها به حفظ روابط  یکا و تشویق این دولتهاي آمر ها براي مقابله با آثار تحریم در این کشور

هاي ایران در قبال تحوالت اخیر در  شان با تهران و سوم، شرح مواضع و سیاست اقتصادي

اما انگیزه چهارم، شرح . اي آن پیمانان منطقه منطقه، به ویژه درباره بحران با دولت آمریکا و هم

ا کاهش تعهدات ایران درباره توافق اي ایران است، که یکی از آنه و تفصیل تصمیمات مرحله

الملل براي انجام  تشویق جامعه بین ظریف در این راستا به دنبال. است اي در دو مرحله هسته

  ».شان در مورد این توافق است تعهدات

  اي ندارد، سم است دادن اختیارات بیشتر به کسی که برنامه

تیارات بیشتر به دادن اخ: عضو هیئت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس گفت

االسالم نصراهللا  حجت. اي براي آن ندارد، سم مهلک است جمهور در حالی که هیچ برنامه رئیس

جمهور این است که این اختیارات بیشتر را براي چه  سؤال ما از آقاي رئیس: پژمانفر افزود

اش  وظیفههایی که مربوط به آن است و  خواهد استفاده کند؟ دولت در برنامه اي می برنامه

اختیارات به طور کامل در دست دولت : وي اظهار داشت! کند است، به شدت کوتاهی می

کنند و  هست و حتی این اختیارات بیشتر هم شده است؛ جلساتی که سران سه قوه برگزار می

اگر منظور آقاي : وي در ادامه گفت. ریاست شوراي اقتصادي سران قوا یکی از این موارد است

ر از دادن اختیارات بیشتر به وي این است که قانون اساسی کنار گذاشته شود و جمهو رئیس

آقاي روحانی اصل تفکیک قوا را نپذیرد و به این سمت حرکت کند که در محدوده کاري قوه 

  . قضائیه و قوه مقننه ورود داشته باشد، این کار غلط است

  کاهش تولید گندم به دلیل سیل

یر جهاد کشاورزي در بازدید از مزارع گندم شهرستان نمین معاون وز» عباس کشاورز«

هزار هکتار  700هزار هکتار گندم آبی و نزدیک سه میلیون و  40امسال دو میلیون و : گفت

هزار هکتار  740شود از این پنج میلیون و  بینی می پیش. هم گندم دیم کشت شده است

: وي در ادامه بیان کرد. ت شودهزار تن گندم برداش 500میلیون و  14مزارع گندم، 

و نیم میلیون تن برداشت  15هاي کشور، نزدیک  بینی ما قبل از سیل در برخی استان پیش

هزار هکتار از اراضی کشاورزي گندم  65 فقط در استان خوزستان گندم بود که متأسفانه

ه میلیون تن است ک 11گفتنی است، میزان مصرف گندم در کشور . کشور زیر آب رفت

  . میلیون تن گندم از گندمکاران خریداري شود 5/11بینی شده  پیش

  هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم 800سالیانه حدود 

سالیانه به یک : رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران امالك گفت  نایب» حسام عقبایی«

ر ما کمتر از هزار واحد مسکونی نیازمندیم، در حالی که تولید مسکن در کشو 200میلیون و 

. هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم 800هزار واحد است؛ یعنی سالیانه حدود  300

پیام آن : شود، ادامه داد عقبایی با بیان اینکه فقط سالی یک میلیون ازدواج در کشور ثبت می

کننده نیاز سالیانه هم نیست و توقع  هزار واحد تأمین 300این است که تولید مسکن زیر 

اي از نیازهاي ساالنه در کشور را تأمین کند، غلط است؛ سوداگري در  ینکه حجم انباشتها

 .زند بخش مسکن نیز به این وضعیت دامن می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 :داشت برجام اظهار درباره» ابیانه قدیري محمدحسن«◄ 

 ربط برجام به هم ما خوردن آب گوید می جمهور رئیس وقتی

 توافق عدم از بهتر توافقی هر گوید یم خارجه وزیر و دارد

 ایران که کرد ایجاد 5+1 و دشمن ذهن در را شائبه این است،

 این. ندارد قیمتی هر به توافق به دادن تن جز اي چاره

 در شد؛ مذاکرات در ایران جایگاه تضعیف موجب گیري موضع

و  کننده مذاکره هیئت به کمک رهبري مواضع که  حالی

  . بود ایران عموض کننده تقویت

 مجلس در قم نماینده »ذوالنوري االسالم مجتبی حجت«◄ 

 و سیاسی کفایت عدم طرح وضعیت آخرین تشریح با

 سال اسفند در که طرح این: گفت جمهور رئیس استیضاح

 و است باقی خود قوت به شده، مطرح مجلس در گذشته

 تا که نمایندگانی: افزود وي .است نشده منتفی یا متوقف

 بر کردند، امضا را طرح این گذشته سال اسفند ششم

 را خود امضاي اي نماینده هیچ و هستند باقی خود امضاهاي

  .است نگرفته پس

 در خانه واحد 1781 ها عراقی امسال، نخست ماه سه در◄ 

 در مسکونی واحد 946 خرید با ها ایرانی و اند خریده ترکیه

 یک از تابعیت ههزین کاهش با .اند گرفته قرار دوم جایگاه

 سپتامبر در دالر هزار 250 تا 2017 ژانویه در دالر میلیون

 ها ایرانی سوي از مسکونی خانه خرید براي تقاضا ،2018

 مهاجرت ضد هاي سیاست در ضمن .است یافته افزایش

  .بیاورند روي ترکیه سمت به ها ایرانی شده است سبب آمریکا

 حجاب مسئله اینکه بر تأکید با »شیرازي مکارم اهللا آیت«◄ 

 مسئله یک به و رفته فراتر مذهبی صرفاً موضوع یک از امروز

 اظهار است، شده تبدیل نظام اصل با مقابله براي سیاسی

 قم در به ویژه بدحجابی مسئله ایم کرده تأکید بارها: داشت

 طریق این از دشمن نیست؛ اي حاشیه و فرعی مسئله یک

 این مسئوالن امیدواریم زند؛ب ضربه نظام اصل به خواهد می

  .باشند فکر به و بگیرند جدي را موضوع

 با مصاحبه در اصالحات دولت تعاون وزیر »صوفی علی«◄ 

 روحانی آقاي منظور کنم می فکر من«: گفت »آرمان« روزنامه

 مبسوط که است الملل بین حوزه در ویژه، اختیارات اعطاي از

 دنیا سطح در ها دولت یرسا با مواجهه در بتواند و باشد الید

 من. بگیرد تصمیم سرعت به و داشته دست در را عمل ابتکار

 حوزه این بر ناظر جمهور رئیس منظور بیشتر کنم می فکر

  ».است

 

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(صادقها را در کانال صبح  توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

  نما قطب

رسانی و  کاري از مرکز اطالع» معامله قرن«کلیپ سیاسی 

الصالتین  مطالعات سیاسی معاونت سیاسی سپاه امروز بین

  .هاي سپاه و بسیج پخش خواهد شد در همه رده

 


