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 تواضع در مقابل ایران      روز حرف ▼

اي  قدرت انقالب اسالمی ایران در منطقه و جهان به گونه

هاي مستکبر توانایی نفی یا طرد  شتاب گرفته است که قدرت

خواهند  المللی ندارند؛ آنها هر چند نمی آن را در مجامع بین

ت واقعیت قدرت ایران را بپذیرند، اما اکنون باید با این واقعی

مشاور امنیت ملی » زبیگنیو برژینسکی«کنار بیایند و توصیه 

ایران همواره در «اسبق آمریکا در دوران کارتر را بپذیرند که 

مان بیاید، چه  این منطقه وجود خواهد داشت و چه خوش

این به نفع ماست که از . نیاید در منطقه مهم خواهد بود

خیر، خبرهاي طی روزهاي ا» .هرگونه درگیري اجتناب ورزیم

زیادي درباره خروج بخشی از نیروهاي امارات از یمن منتشر 

وگوي امارات با ایران  هایی از درخواست گفت شده و عالمت

اند که دو  منتشر کرده يمنابع عربی هم اخبار. شود دیده می

  . اند گروه از امارات براي مذاکره به ایران سفر کرده

نشستی با  ل پیشیادمان نرفته است که حدود پنج سا

به » دوستان سوریه«کشور در تونس به عنوان  70بیش از 

المللی شکل گرفت  هاي مؤثر بین همراه تمامی نهادها و جریان

روز  37همین نشست مجدداً . که دولت سوریه را ساقط کند

کشور تشکیل جلسه  83بعد در استانبول سوریه با حضور 

زها فراموش بشود که داد؛ شاید در سالیان آتی تالطم آن رو

تنها کشوري که به این نشست دعوت نشد جمهوري اسالمی 

ایران بود؛ اما تنها دوست سوریه پیروزمندانه توانست آن 

ها را شکست بدهد؛ اکنون ائتالف عربستان، قطر،  ائتالف

ها کشور اروپایی و آمریکا از هم فروپاشیده و  امارات و ده

گیر بیرون  ن تحمیلی نفسدولت سوریه سرافراز از آن بحرا

  . آمده است

اگر اکنون کشورهاي عضو محور مقاومت اعم از سوریه، 

هاي  ها و وعده بینی عراق و لبنان شاهد هستند که همه پیش

جریان انقالبی ایران در آن کشورها به ثمر نشسته است؛ ولی 

نما به واقعیت منجر نشده است،  هاي دشمنان دوست توطئه

انقالب اسالمی و منطق مقاومت است و در این ناشی از نظریه 

منطق، مذاکره و اعتماد به سران کفر و استکبار سم مضاعف و 

اهللا است و  هاي معطوف به توکل الی کننده اراده  منحرف

دستگاه دیپلماسی باید با حساسیت و مراقبت بیشتري به 

  .دنبال تعمیم این منطق باشد

است، جمهوري اسالمی  از آنجایی که قدرت نیازمند اقدام

اي را به  همواره در دفاع از اندیشه انقالبی اقدامات شایسته

انجام رسانده است و همین نکته سبب شده است که دشمنان 

به استحکام ساخت قدرت در ایران کرنش نشان داده و در 

 .مقابل آن متواضع شوند

 

 !ربط هاي بی ارتباط                      گزارش روز ▼

 88طلب که در جریان حوادث پس از انتخابات  هاي اصالح از چهره» اد نبويبهز«

قدرت واقعی «: اي با پایگاه جماران گفته است دستگیر و محاکمه شد، در مصاحبه

قدرت ما در گرو مردمی بودن . شان به مردم است کشورهایی مثل ما در اتکاي حاکمیت

لذا امروز یک . کند رت بیشتري پیدا میتر باشد، قد نظام ماست و نظام ما هرچه مردمی

پسندم انتخاب شوند، بلکه  انتخابات پرشور در کشور ما نه به آن معنا که کسانی که من می

تواند قدرت ما را بسیار باال  درصد واجدین شرایط در آن شرکت کنند، می 80بدان معنا که 

او، به دنبال آن هستند که با  اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً نبوي و جریان مطبوع» .ببرد

افزایش مشارکت در انتخابات پیش روي مجلس شوراي اسالمی در اسفند ماه قدرت انقالب 

  ...توان این جمالت را صادقانه تلقی کرد؟ یا اسالمی افزایش پیدا کند؟ آیا می

عاً جمهوري را به یاد بیاوریم، قط اگر به گذشته نگاهی بیندازیم و انتخابات دهم ریاست

میلیون نفر در  40در حالی که بیش از  1388سال ! در صداقت او تردید خواهیم کرد

هاي  نظیر مردمی، امکان برداشتن گام انتخابات شرکت کرده بودند و با اتکا به آن حضور بی

شان به این دلیل که نامزد  بلندي در راه پیشرفت کشور وجود داشت، آقاي نبوي و دوستان

برنده انتخابات نبود، زیر میز انتخابات زدند و آن فرصت و ظرفیت را به شان  مورد حمایت

هاي اقتصادي را داد  اي که به دشمن جسارت وضع تحریم فتنه! تهدید و فتنه تبدیل کردند

رسد این اظهارات، که احتماالً مشابه  به نظر می! آویو و واشنگتن را امیدوار کرد و مقامات تل

نیز خواهیم شنید، به دنبال القاي این ایده انحرافی است که بگوید  آن را در روزهاي آینده

! »تحقق مشارکت حداکثري در گرو کنار گذاشتن و عبور از قانون نظارت استصوابی است«

اند که با سر دست گرفتن  هاي تندرو جریان اصالحات به این نتیجه رسیده گویا چهره

 غیر قانونیهاي  هاي نظام و خواست یان مطلوبربطی، م هاي بی مصالح کشور و ایجاد ارتباط

عباسعلی «موضوعی که ! شان را به نظام تحمیل کنند توانند نظر نامشروع خود می

معیار و میزان قانون «سخنگوي شوراي نگهبان به درستی درباره آن گفته است » کدخدایی

  ».است و شوراي نگهبان، به هیچ شخص یا جریانی باج نخواهد داد

 همکاري بحرین با القاعده براي ترور مخالفان         ویژه خبر ▼

از یک طرح مخفیانه در زمینه همکاري سازمان اطالعات بحرین در » الجزیره«شبکه 

هدف این همکاري که سه مقام . با سازمان تروریستی القاعده خبر داده است 2003سال 

اند،  حرین در آن مشارکت داشتهعیسی، پادشاه ب بن امنیتی بحرین نیز با مجوز مستقیم حمد

این . س آنها عبدالوهاب حسین بوده استأترور رهبران سیاسی معارض بحرینی و در ر

گوید، پادشاه بحرین شخصاً مداخله کرده و از عربستان سعودي خواسته است  گزارش می

ن به لیدر این تیم ترور که در ریاض زندانی بوده، آزاد شود تا از سوي بحری» محمد صالح«

الجزیره همچنین در ادامه فاش کرده است، پادشاهی بحرین جریان . خدمت گرفته شود

گروهک انصار الفرقان را به خدمت گرفته است تا به جاسوسی و عملیات در داخل خاك 

طی یک عملیات  2015را در سال » هشام البلوشی«ایران مبادرت کند؛ اما نیروهاي ایرانی 

 1394گفتنی است، وزارت اطالعات کشورمان در اردیبهشت . ددر جنوب شرق ایران کشتن

فرمانده گروه انصار الفرقان و دو نفر » ابوحفص البلوشی«اعالم کرد، هشام عزیزي معروف به 

و تعدادي از عناصر این  ستان و بلوچستان به درك واصل شدهاز همراهانش در استان سی

 .شدندمتواري شده بودند، دستگیر  جنوبی هاي گروهک که به خارج از کشور و استان

 



  
  اخبار ▼

 اي با مقامات آمریکا نخواهد داشت ایران هیچ مذاکره

اي به  معاون سیاسی سپاه در واکنش به ادعاي یک فعال رسانه» سردار دکتر یداهللا جوانی«

، ضمن نقل از دفتر سیاسی سپاه مبنی بر اینکه ایران مذاکره مستقیم با آمریکا را پذیرفته است

اي با مقامات آمریکا  جمهوري اسالمی ایران هیچ مذاکره: تکذیب این شایعه، اظهار داشت

وي با بیان اینکه دشمن سعی دارد از طریق عملیات روانی و جنگ نرم بر افکار  .نخواهد داشت

هاي جامعه به وجود  اعتمادي را در الیه خواهد بی دشمن می: عمومی تأثیر بگذارد، ادامه داد

ها صالحیت مذاکره را نداشته و به  معاون سیاسی سپاه با تأکید بر اینکه آمریکایی. یاوردب

هاي مختلف در موضوع عدم مذاکره  امروز در دستگاه: شان پایبند نیستند، اضافه کرد تعهدات

هاي اجتماعی  سردار جوانی با بیان اینکه شایعات مطرح شده در شبکه. اتفاق نظر وجود دارد

هاي اجتماعی جنبه  مطالب مطرح شده در شبکه: پایه و اساس ندارد، یادآور شداصالت، 

  .کنندگان این مطالب سرخوردگان سیاسی هستند عملیات روانی داشته و مطرح

  اعتراف یک رسانه آلمانی به لفاظی اروپا درباره برجام

اي غرب با ایران و تعهداتی که  در مطلبی به مسئله توافق هسته» رادیو آلمان«پایگاه 

: فارس نوشت ها در منطقه خلیج اروپا به آنها عمل نکرده پرداخته و با اشاره به تشدید تنش

ترامپ . خروج یکجانبه و غیر قانونی ترامپ از برجام عمالً این توافق را نابود کرده است

ها علیه ایران، این کشور را به پاي میز  ترین تحریم زعم خود با اعمال سخت خواهد به می

ها در معرض فشار آمریکا قرار داشته و  مذاکره بکشاند؛ اما این کار درباره کشوري که دهه

هاي این کشور وفق داده و در عرصه صنعتی از استخراج معادن سنگ آهن  خود را با تحریم

اروپاییان تا به حال چیزي جز . نترل خود دارد، دشوار استتا تولید خودرو را تحت ک

خواهد توافق را حفظ  اند؛ اما اگر اروپا می سخنان گرم براي ارائه دادن به ایرانیان نداشته

اروپا باید ... دست آورد کند، باالخره باید شجاعت مخالفت جدي در برابر ترامپ را به 

عنوان عالمتی براي   را از ایران بخرد و این را بهشده از سوي ترامپ   آگاهانه نفت تحریم

  .جدیت خود در این راستا معرفی کند

  بسته اجرایی اصالح ساختار بودجه تأیید شد 9کلیات 

طرح اولیه اصالح : رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی نوشت» محمدباقر نوبخت«

ورداري از نظرات کارشناسان و ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت پس از برخ

بسته  9نخبگان در شوراي عالی هماهنگی سه قوه مطرح شد و کلیات آن در چهار محور و 

اجراي این طرح که به تشخیص صاحبنظران یک ضرورت است، نیازمند . اجرایی به تأیید رسید

نهادي بودجه؛ ـ تقویت 1: چهار محور این اصالح ساختار عبارتند از. وفاق و همکاري ملی است

بر اساس . سازي اقتصاد کالن و توسعه پایدار ـ ثبات4ـ درآمدزایی پایدار؛ 3کرد کارا؛  ـ هزینه2

مدت آنها  مدت و میان هاي کوتاه این، هر یک از این محورها رویکردهاي متفاوت به همراه برنامه

بودجه، نبود تهیه شده است؛ نکته قابل ذکر براي این برنامه و چارچوب اصالح ساختار 

 .بندي و در نظر گرفتن اهداف کمی است که امیدواریم به آن افزوده شود زمان

  !کشی یک ساله ها پس از وقت نگرانی اروپایی

اي مشترك بر این احتمال تأکید کردند که پس از  فرانسه، انگلیس و آلمان در بیانیه

ر مبنی بر کاهش برخی هاي جدید ایاالت متحده درباره ایران و تصمیم این کشو تحریم

بسته شد، از  5+1بین ایران و کشورهاي گروه  اي که چهار سال پیش  تعهداتش، توافق هسته

ور فرانسه در سالگرد توافق برجام جمه در این بیانیه مشترك که دفتر رئیس. هم فرو بپاشد

گ کنند و نفعان درن اي است که الزم است تا همه ذي خطر به گونه«: منتشر کرده، آمده است

هایی از  ها که بیانیه گفتنی است، اروپایی» .شان را در نظر بگیرند پیامدهاي احتمالی اقدامات

کنند حدود یک سال وقت داشتند تا منافع ایران در برجام را پس از  این دست منتشر می

 !کشی کردند المللی جبران کنند؛ اما تنها وقت خروج آمریکا از این توافق بین

 
 

 

  کوتاه راخبا ▼

دبیرکل حزب مردمی اصالحات با » فومنی  محمد زارع«◄ 

بیان اینکه کمیته انتخابات حزب فعال شده و در حال 

بنا داریم با قدرت : ها هستیم، افزود شناسایی افراد در استان

وي در . را براي تهران ارائه کنیم  وارد شویم و لیست قوي

هاي دیگر وارد  پاسخ به این پرسش که آیا با احزاب و گروه

اآلن زمان خوبی براي ائتالف : شوید یا نه، گفت ائتالف می

چینی ورود حزب مردمی  نیست و ما فعالً در حال مقدمه

 .اصالحات به انتخابات هستیم

اهللا لبنان با اشاره  معاون دبیرکل حزب» نعیم قاسم شیخ«◄ 

امروز : هاي آمریکا علیه محور مقاومت گفت به تحریم

گیرند که این  ي اقتصادي را علیه ما به کار میها تحریم

تان را به  خواهید نظرات می: وي افزود. تجاوزي حقیقی است

... ما تحمیل کنید؟ اگر نمایندگان یا مسئوالن یا یک حزب و

ها و فشارهاي خود قرار دهید، عزم و  را در فهرست تحریم

خود شود ما به پیروزي  اراده ما بیشتر خواهد شد و موجب می

 .در این نبرد فکر کنیم

 در »آمندمنت تنث« مرکز کارشناس »ماهاري مایک«◄ 

 تالش در جهان مختلف کشورهاي«: است نوشته مطلبی

 اجراي براي را اقدام این و کنند جدا دالر از را خود تا هستند

 است معتقد وي ».کنند می اجرایی »خود از دفاع« سیاست

. داشت خواهد آمریکا اقتصاد بر منفی بسیار تأثیر مسئله این

 استفاده کامل قطع یا کاهش هدف به رسیدن براي کشورها

  .کنند خودداري سوئیفت استفاده از باید دالر از

دبیرکل جبهه پایداري » مرتضی آقاتهرانی«االسالم  حجت◄ 

ها و استفاده از تجارب  جبهه پایداري بر اساس بررسی: گفت

ی براي انتخابات مجلس در هاي انقالب گذشته خود با جریان

افزایی و وحدت رسیده است و  سال جاري به مدلی براي هم

هاي خودش را با دیگر  بر اساس آن مدل، ارتباطات و فعالیت

هاي انقالبی در جهت تحقق گفتمان انقالب اسالمی و  تشکل

 .کند روي کارآمدن مجلس انقالبی عملیاتی می

ژیم صهیونیستی به وزیر جنگ سابق ر» آویگدور لیبرمن«◄ 

. وزیر این رژیم حمله کرد نخست» بنیامین نتانیاهو«شدت به 

وي در واکنش به تهدیدات اخیر بنیامین نتانیاهو علیه 

نتانیاهو سگی است که فقط پارس : اهللا لبنان گفت حزب

عذرخواهی درباره کشته شدن یک . گیرد کند؛ اما گاز نمی می

دهنده حالت ترس  عضو حماس جنون کامل است که نشان

  .نتانیاهو است

 اقتصاد فرماندهی ستاد نشست در همتی عبدالناصر◄ 

 وجود با: کرد مشهد بیان در رضوي خراسان مقاومتی

 نرخ امسال توانست مرکزي بانک آمریکا گسترده هاي تحریم

 جاي و رسیده ثبات به ارز بازار اکنون هم لذا کند؛ مهار را ارز

  .ندارد وجود زمینه نای در نگرانی هیچ گونه

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


