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 روزه 60پایان مهلت          روز    حرف ▼

روزه اول جمهوري اسالمی ایران  60امروز سررسید مهلت 

به ویژه تروئیکاي اروپایی براي  ،5+1به اعضاي باقیمانده گروه 

تأمین منافع ایران از برجام است که عبور جمهوري اسالمی 

گیري فعالیت راکتور و ازسر 67/3سازي  ان از مرز غنیایر

این تصمیم ملی گامی در دفاع از . راك اعالم خواهد شدا

دولت قاطعانه تا  واست استقالل و عزت ملت بزرگ ایران 

مصمم به اجراي  ،حصول نتیجه اقناعی و تأمین منافع ملی

بازتاب . مصوبه اجماعی شوراي عالی امنیت ملی کشور است

 4+1توان در تحرك دیپلماتیک مسئوالن  این عزم ملی را می

براي پیگیري آمریکا و کشورهاي اروپایی، تهدیدات حقوقی 

ایران و برخی مسئوالن اروپایی و اظهار  از سوينقض برجام 

  . اي خارجی دید نظرات کارشناسی و رسانه

دیروز در تماس  ،جمهور فرانسه رئیس» امانوئل مکرون«

تلفنی با رئیس جمهور کشورمان، ضمن پذیرش ناکارآمدي 

پایان «: هاي آمریکا گفت اروپا در برابر تحریم اقدامات جبرانی

به شکست دسته جمعی و اقدامی برجام به معناي اقرار 

بار خواهد بود و بنابراین مسیر دوم را باید انتخاب کرد  تأسف

 »ین آزلبورن» «.تنش زدایی کمک شودتا برجام حفظ و به 

دي «وگویی با روزنامه  در گفت ،وزیر خارجه لوکزامبورگ

آمریکا و ایران بر  میانآلمان درباره تشدید مناقشات » ولت

اي و عواقب آن براي اتحادیه اروپا در قالب  سر توافق هسته

. سرازیر شدن حدود سه میلیون افغانی به اروپا هشدار داد

دلسردي  ،وزیر مشاور در وزارت خارجه آلمان» نیلز آنن«

رك دانسته ابل دایران در عمل به تعهدات خود در برجام را ق

فشار حداکثري ترامپ ایران را پاي میز  راهبردتأکید کرد  و

از  وي همچنین به تبعات نقض و خروج. آورد مذاکره نمی

  .اشاره کردسوي تهران از برجام 

انداز تحوالت کنونی و  تصمیم ایران جدي است و چشم

اي و جهانی حاکی از این نکته مهم است که  آتی منطقه

رین زمان براي مطالبات و تعهدات بر زمین شرایط کنونی بهت

با  .المللی و چندجانبه است مانده برجام به عنوان پیمانی بین

خود را در  4+1ها و اعضاي  اروپایی ،اقدام حق به جانب ایران

بینند و به ذي حق بودن ایران اذعان دارند و  گوشه رینگ می

از این  ایران باید .کنند خود را در شرایط چالشی احساس می

این امر مستلزم حفظ و تقویت . فرصت کمال استفاده را بیرد

 ،ها هاي غربی وحدت ملی، تولید صداي واحد در برابر زورگویی

حمایت قاطع از مصوبه شوراي عالی امنیت ملی و اقدام دولت 

  .کشور در این زمینه است یو سایر مسئوالن اجرای

    

 

 

 
 

  !ها خالف تحلیل برخی                      روز گزارش ▼

وآمد  تان مرور کنید و رفت بار در ذهن  ماه تا امروز را یک اردیبهشت 18روزهاي پس از 

معاون وزیر » اندرو موریسون«ها و اظهارات مقامات قاره سبز را به یاد بیاورید؛ آمدن  اروپایی

ارجه انگلیس به مدیر کل سیاسی وزارت خ» ریچارد مور«خارجه انگلیس به فاصله کوتاهی از 

» ینس پلوتنر«وزیر خارجه آلمان به کشورمان در حالی که » هایکو ماس«تهران، سفر 

کننده ارشد آلمان در برجام تنها چند روز پیش از آن  مدیرکل سیاسی وزارت خارجه و مذاکره

امانوئل «به تهران آمده بود، تالش اروپا براي عملیاتی کردن اینستکس، تماس تلفنی 

جمهور  با رئیساند،   اي نزدیک نیز خبر داده در آیندهها از سفر او به تهران  که رسانه ، »مکرون

پذیریم که اقدامات  اتحادیه اروپا خواهان حفظ برجام است و می«کشورمان و تأکید بر اینکه 

هاي آمریکا موفق و کارآمد نبوده است؛ اما همه تالش خود را براي  اروپا براي جبران تحریم

همه اینها بیانگر یک واقعیت است؛ اهمیت برجام براي » .گیریم کار می ان این موضوع به جبر

  !غرب

غربی، به   هاي طرف زمان با عهدشکنی هاي سیاسی هم هاي داخلی و جریان برخی رسانه

ویژه پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام، هرگونه اقدام متقابل و تهدید به کاهش یا 

دانستند و  هاي می ي تعهدات از سوي کشورمان را بازي در جورچین غربیتوقف اجرا

! هاست ها و آمریکایی اي مطابق با هدف اروپایی گفتند که خروج ایران از توافق جامع هسته می

! بنیان است روز گذشته شاهد بودیم، نشان داد این تحلیل از اساس غلط و بی 60آنچه در 

هدات ایران استقبال نکردند، بلکه تمام تالش خود را براي حفظ ها نه تنها از کاهش تع غربی

دانند پایان برجام  برجام و امتداد پایبندي ایران به برجام به کار گرفتند؛ زیرا به خوبی می

! ایران بدون آنکه بتوانند فشار بر تهران را افزایش دهند اي هسته هاي یعنی پایان محدودیت

زمان با حفظ برجام به کار گرفته و تقریباً  یران در توان دارد، همغرب هر آنچه براي فشار بر ا

 . شان باقی نمانده است هیچ گزینه دیگري براي افزایش فشار براي

 !اند گرانی که نجومی بگیر شده فتنه        اخبار ویژه       ▼

صورت چراغ خاموش وارد مناصب اجرایی   به 1388گران محکوم سال  بسیاري از فتنه

از گردانندگان » مازار اکبر عرب علی«. کنند هاي نجومی هم دریافت می اند و حقوق شده

ترین مشاوران و دوستان وي که در  موسوي و از نزدیک اصلی ستاد انتخاباتی میرحسین

واسطه اقدامات ضد امنیتی دستگیر و بعد از محاکمه به پنج سال زندان   به 88جریان فتنه 

میلیون تومان  17مدیره صندوق بازنشستگی کشور است و ماهی   محکوم شد، عضو هیئت

مدیره صندوق بازنشستگی  ئتعضو دیگر هی» راد علیرضا سیاسی«. کند حقوق دریافت می

میلیون تومان، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران  17با دریافتی ماهانه بیش از  است که

» الدین پیرمؤذن کمال«. آید ار میبه شمطلبان  گذاري اصالح عالی سیاست  و عضو شوراي

که در حال حاضر جزو براندازان  ،طلب مجلس ششم نماینده اصالح پیرمؤذن برادر نورالدین

 18ماهانه بیش از  که میان آنهاست اي سکونت دارد و رابطه صمیمیدر آمریکا  است

سوي در مو گفتنی است وي رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین. میلیون تومان دریافتی دارد

  .اردبیل بوده است

فارس و  دهد آمریکا به بهانه حمله به تانکرها در خلیج اطالعات دریافتی نشان می◄ 

دریاي عمان براي ارجاع پرونده جمهوري اسالمی ایران به شوراي عالی امنیت بسیار تقال 

به  آمریکا در واکنش. کشورها ناکام ماند يدیگر اعضاکرد؛ اما به دلیل همراهی نکردن 

اما باز هم هیچ کشوري  ؛تالش کرد زمینهدر این سرنگونی پهپاد جاسوسی خود هم دوباره 

 .با ترامپ همراهی نکرده و تنها دولت انگلیس ادعاهایی را با تأخیر مطرح کرده است

 



  
  

  اخبار ▼

 دو شرط ایران براي عملیاتی شدن اینستکس

: مین مالی ایران و اروپا گفتأجارت و تعامل شرکت سازوکار ویژه ت مدیر ،اصغر نوري علی

شود که  نمی .اروپا یا باید مانند قبل از ما نفت بخرد یا باید خط اعتباري اختصاص داده شود

گفتنی  .اما راه حلی براي عملیاتی شدن آن نداشته باشند ؛سیس کنندأها شرکتی ت اروپایی

شرکت  ،گلیس و فرانسهسیس اینستکس با سهامداري آلمان، انأاز ت پسسه ماه  است

که نهاد متناظر با » ساتما«یا همان » مین مالی ایران و اروپاأسازوکار ویژه تجارت و ت«

میلیارد ریال و به مدیرعاملی  1رود، با سرمایه اولیه  سازوکار مالی اروپا به شمار می

مسئول  »فدریکا موگرینی« .، نهم اردیبهشت در تهران به ثبت رسید»اصغر نوري علی«

کشور  هفتقرار است  که پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته اعالم کرد

 .سوئیس، اسپانیا، هلند، فنالند، بلژیک، اسلونی و اتریش نیز به مکانیسم مالی اروپا بپیوندند

. قصد دارد به عنوان سهامدار، وارد سازوکار اینستکس شودکه در این میان، هلند اعالم کرده 

  .اند ر از اینها، چین و روسیه نیز براي پیوستن به اینستکس اعالم آمادگی کردهغی

  هدف دور زدن قانون است

 ناکامی«: اي اعالم کرده است در مصاحبه ،طلب اصالح فعال »شناس حق محمدجواد«

 اگر واقع در. شد نخواهد قلمداد طیف این  شکست آتی انتخابات در طلبان اصالح احتمالی

 جایگاه و ساالري مردم اصل که است جدي خطري زنگ یک نیایند، دادن رأي يبرا مردم

 قرار پرسش مورد جدي طور به را نظام جمهوریت بحث همچنین و رأي و انتخابات صندوق

 چنین از نباید رقیب جریان که است جدي کامالً نگرانی این شد، متذکر باید. دهد می

 قرار خطر معرض در را قاعده اساس و لاص حالتی چنین چون باشد؛ خوشحال حالتی

به نظر » .نیست اسالمی جمهوري براي خوبی عالمت اصالً اتفاقی چنین ،داد خواهد

کنند با تعمیم شکست خود به کل نظام و طرح تحریم  طلبان تالش می رسد اصالح می

به هاي افراطی  انتخابات، هدف اصلی خود را که دور زدن نظارت استصوابی و ورود چهره

  .کارزار انتخاباتی است محقق کنند

 ایران نه است سرکش دولتی آمریکا

 نه کند می سرکشی آمریکا دولت با بیان اینکه گزارشی در »ژاکوبین« آمریکایی مجله

 تسلیحات به ایران دستیابی از جلوگیري دنبال به که گوید می ترامپ«: ایران نوشت

 را بود شده طراحی هدف این حصول براي که اي المللی بین پیمان او اما است؛ اي هسته

 اما است؛ داده هشدار برجام نقض مورد در ایران به ترامپ دولت که است جالب .کرد نابود

 کرده نابود را المللی بین پیمان این عمالً ها تحریم مجدد اعمال و برجام از آمریکا خروج

 توافق این به نسبت همچنان تهران که باشیم داشته انتظار نباید خاطر همین به است؛

 است شکن قانون و سرکش کشور یک آمریکا که دهد می نشان اینها همه. بماند باقی پایبند

 گوید می متحده ایاالت که هستیم جنگی به شدن تر نزدیک حال در ما با این روند ایران نه

  ».شود می آن به منجر که هستیم کاري هر انجام دادن حال در اما  نیستیم؛ آن خواهان ما

  اند مردم از اصالحات عبور کرده

: نوشت »طلبان اصالح روزهاي این رقیب مردم،« عنوان با گزارشی در همدلی روزنامه

 عملکرد است، شده داغ مجلس انتخابات دوره یازدهمین درباره ها صحبت که روزها این«

 چه. دارد قرار مردم بین ذره زیر بیشتر دوازدهم دولت و دهم مجلس در طلبان اصالح

 فضاي به دسترسی دلیل به جامعه سیاسی سواد و آگاهی سطح شویم، منکر چه و بپذیریم

 مجلس و دولت بودن طلب اصالح به روزها این مردم. است شده بیشتر آزاد هاي رسانی اطالع

 جریان از است، طلبان اصالح دست کار اینکه از اطمینان صورت در حتی و دارند تردید

 فعاالن از »علیخانی اهللا قدرت« نیز پیش چندي .»عبورند حال در یا کرده عبور بیطل اصالح

 اصالحات فاتحه خود، عملکرد نحو این با دولت که باورم این بر من«: بود گفته طلب اصالح

  ».خواند می را

  

 

  کوتاه اخبار ▼

از آنجا که افزایش تولید  ،هاي رویترز براساس بررسی◄ 

ید ایران و ونزوئال و کمبود تولید دیگر عربستان، کمبود تول

به  کرد، تولید نفت اوپک در ماه ژوئنکشورها را جبران ن

بر اساس این . ماه گذشته رسید پنجکمترین میزان در 

میلیون بشکه نفت در روز در  60/29عضو اوپک  14بررسی، 

هزار بشکه در  170استخراج کردند که ) ژوئن(ماه گذشته 

می کمتر است و کمترین میزان تولید اوپک  روز از ارقام ماه

 .رود به شمار می 2014از سال 

عضو مجلس نمایندگان آمریکا و نامزد » تولسی گابارد«◄ 

هاي  ، با انتقاد از سیاست2020جمهوري  انتخابات ریاست

جانبه از  کاخ سفید در قبال ایران با بیان اینکه خروج یک

: ه ترامپ انجام داد، گفتاي ایران اشتباهی بود ک توافق هسته

خطري که اکنون وجود دارد این است که دولت ترامپ با «

پاره کردن این توافق، در حال نزدیک کردن ما به جنگ با 

 ».بار باشد تواند براي آمریکا فاجعه ایران است؛ جنگی که می

سازي پلوس خودرو در شرکت مگاموتور  پروژه داخلی◄ 

 100ر ظرفیت تأمین پلوس سایپا اجرا شد و در حال حاض

هزار دستگاه از انواع محصوالت سایپا با استفاده از 

برداري از خطوط تولید داخلی  هاي موجود و بهره توانمندي

آمیز پروژه  است اجراي موفقیت گفتنی. فراهم شده است

میلیون یورو  5سازي پلوس محصوالت سایپا،  بومی

  .تجویی ارزي براي کشور ایجاد کرده اس صرفه

سخنگوي وزارت خارجه عراق، در » احمد الصحاف«◄ 

موضعگیري عراق درباره مسئله «: اي اظهار کرد بیانیه

فلسطین همان موضعگیري اولیه و تاریخی در مخالفت با 

اشغالگري اسرائیل و مصادره اراضی کشورهاي عربی است و 

کنیم و به اصل  گونه روابطی را با اشغالگران برقرار نمی ما هیچ

  ».تحریم پایبند هستیم

: معاون نظارت بانک مرکزي گفت» فرهاد حنیفی«◄ 

عملکرد قابل  1398هایی که تا پایان سال  مدیران بانک«

داري و واگذاري اموال مازاد نداشته  قبولی در خروج از بنگاه

هاي الزم براي عضویت در هیئت  باشند، فاقد صالحیت 

 ».شوند اعالم می ها مدیره یا تصدي سمت مدیرعاملی بانک

 
  

  

 

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

 

 ویژههاي  همراه پرونده به صبح صادق 904شماره 

  .شد منتشر» 21 راهزنان قرن«و پیوست » پایان مهلت«

  :خوانید در این شماره می

فرصت تمام شد؛ آغاز گام / پایان صبر راهبردي ایران

روز؛ روزشمار تحوالت پس از خروج  425این  /بعدي

/ بازگشت به سیاست چماق و هویج /ترامپ از برجام

فرمول اندیشه بسیج / مزدوري انگلیس براي آمریکا

نویسی در مدارس  نام /هاي استکباري است کست قدرتش

   .خان رستم با گذر از هفت

  .براي تهیه نشریه به سیاسی رده خود مراجعه نمایید


