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  ثمره منطق مقاومت            حرف روز ▼ 

ادامه دهد،  رانیا میاگر به تحر کند یتصور م بولتون

به توافق  دنیرس يشده و برا میتسل رانیا یاسالم يجمهور

خارجه  ریوز »جک استراو«جمله  نیا. »کند یالتماس م«

 ازیمنتظر امت دیدارد غرب نبا دیاست که تأک سیاسبق انگل

در  یرانیا یگذشته توقف کشت يدر روزها. باشد رانیدادن ا

 نیتر يدر تنگه هرمز محور یسیانگل یو کشت الطارق لجب

بر  ماجرا نیدر ا ها سیانگل رفتار .جهان بود يها خبر رسانه

  :بنا شده بود ریاصول ز

در صدد بود که با رفتار قلدرمآبانه  سیانگل: بهت و ـ شوك1

و انفعال کند  میوادار به تسلرا  رانیا الملل نیو خارج از قواعد ب

 د،یگلوبال هاوك را درمان نما سرنگونی در کایو سرشکسته آمر

عزتمندانه رهبر معظم انقالب و  يریاما بالفاصله با موضعگ

همه  يران برایدست برتر ا نیروهاي مؤمن کشوراقدام قاطع 

  .شد انیع انیجهان

رتمندانه با اقدام قد رانیاکنون که ا: یجهان يساز ـ ائتالف2

آنها در صدد  است، کرده اثر یرا ب ریحق يایتانیبر يقلدر باز

 یحام يکشورها يها هیانیشده ب تیریهستند که با انتشار مد

 یسازمانده رانیا هیرا عل کیپلماتید نیسنگ يخود فضا

نوشته  ندپندنتیا یسیروزنامه انگل کهاما همانگونه  ند،ینما

اقدامات  نیا. است يببرکاغذ کی سیانگل ها، یرانیاز نظر ا: است

  .نداشته است رانیو اقدام ملت ا هیدر روح يریتأث نیکمتر

آنها ابتدا  یسیانگل یکشت فیپس از توق: رکانهیـ التماس ز3

آنها متوقف شده است و  یکشت ردیاز امارات خواستند که بپذ

 ها یکه امارات یاما هنگام ندینب يا شان صدمه یابرقدرت ژیپرست

شدن  يا درخواست کردند که از رسانه رانیاز ا ندرفتینپذ

 نیسپاه در اعالم ا نهقاطعا هیانیکنند، اما ب يموضوع خوددار

  .است یپلماسیو جنگ د یروان اتیدر عمل تیموفق یخبر نوع

در صدد است که با  سیانگل: ادانهیـ تفرقه ش4

 نیب یکش خط نیمردم و مسئوالن و همچن يساز یدوقطب

 یکند، ول لیتفرقه تبد یقدام را به نوعا نیا ونیاسیس

 يها انیجر نیمردم و مسئوالن و همچن يها يریموضعگ

منتشر ساخت که  الملل نیرا در عرصه ب یمهم امیپ یاسیس

 يدیترد یمسلح و منافع مل يروهایاز ن تیادر حم رانیملت ا

خاطر باشد که جک  نیبه هم دیو شا دهند یبه خود راه نم

و  ریکه؛ دوران تحق کند یم دیخود تأک دیجداستراو در مقاله 

  .گذشته است ها یرانیا دیتهد

ضد  يها و انفعال دولت ریاخ يها مقتدرانه ماه يها اقدام

در گام دوم انقالب  ینشان از آن دارد که انقالب اسالم یرانیا

و  کند یمقتدرانه عمل م اریبسبر اساس منطق مقاومت 

 .ه استکرد ینینش دشمن را وادار به عقب

 

 

 

  
  
  

  

  تأثیر واقعی                           روز گزارش ▼

انگلـیس بـه دنبـال طـرح     «، »کش انگلیسی را محکوم کرد ناتو اقدام ایران در توقیف نفت«

دولـت انگلـیس قصـد دارد در پـی توقیـف      «، »المللی اسـت  شکایت علیه ایران در مجامع بین

و تیترها و ادعاهـاي متعـدد   » این کشور وضع کند هاي جدید علیه نفتکش توسط ایران تحریم

هـاي وابسـته در منطقـه     هاي نزدیک به دولـت  هاي غربی و رسانه دیگر از این دست که رسانه

اند و همچنان نیز به انتشار خبرهایی از این دست ادامه خواهند داد، اما هیچ یـک   منتشر کرده

  !از جمالت را نباید جدي گرفت

ها از جنس همان ادعاي دونالد ترامپ درباره سـرنگون کـردن یـک     ازيها و تیترس این خبر

جمالتی دورغین و پوچ که تنها بـا هـدف گـرفتن ژسـت     . پهپاد ایرانی بر فراز تنگه هرمز است

واقعیت ماجرا و تأثیر اصلی اقدام ! شوند قدرتمند بودن و براي حفظ آبرو ساخته و پرداخته می

ها فقـط چنـد    وجو کرد، آنجا که رسانه ر خبرهاي دیگر جستجمهوري اسالمی ایران را باید د

المللـی در   کش متعلق به دولت انگلیس به دلیل نقـض قـوانین بـین    ساعت پس از توقیف نفت

از بنـدر   متعلق به جمهـوري اسـالمی ایـران،   » 1 نسیهپ« نفتکشتنگه هرمز، خبر دادند که 

بـه   شیپـ  مـاه  سـه سعود  آل میرژکشی که  نفت. جده به سمت مقصد خود حرکت کرده است

گیري غیر قانونی خواستار  و براي پایان دادن به این گروگان بود گرفته گروگان هاي واهی بهانه

بازتـاب و واکـنش اصـلی اعمـال قـانون و برخـورد بـا         !اي شده بـود  پرداخت مبلغ قابل توجه

هاي نیلگـون   نیت آبکنندگان اصلی ام ـ به عنوان تأمین سپاهمتخلفین به دست نیروي دریایی 

در ایـن تغییـر   آسـیا  فارس، تنگه استراتژیک هرمز و کریدور حمل و نقل انرژي در غرب  خلیج

تردید در روزهاي آینده اخبـار بیشـتري در    بیها  سعود و به زودي در رفتار غربی رفتار رژیم آل

 .این بار خواهیم شنید

 المللی والت بینتوهم مؤثر بودن در مناسبات و تح  اخبار ویژه      ▼

اي اعالم کرد، این کشور براي فراهم شدن مقدمات طرح  وزارت خارجه بحرین در بیانیه

فارس آماده میزبانی نشست مربوط به امنیت کشتیرانی و  تأمین امنیت خلیجآمریکا براي 

هدف از این اقدام «: در این بیانیه آمده است. کشور است 60هوانوردي با مشارکت بیش از 

ین، ایفاي نقش براي کمک به برقراري امنیت و ثبات منطقه به دلیل خطراتی است که بحر

کند و خطري بزرگ براي دریانوردي و  در سایه اقدامات ایران، منطقه را تهدید می

این توهم مؤثر بودن در مناسبات و تحوالت » .شود هوانوردي در منطقه محسوب می

یکتاتور آل خلیفه در حالی است که بسیاري از المللی از سوي رژیم د اي و بین منطقه

خورده آمریکا خبر داده  شکست از پیش کشورها به طور رسمی از مشارکت نکردن در طرح

و حتی کشورهایی، چون ژاپن و هند که روابط نزدیکی با آمریکا دارند، از پذیرش آن 

  .اند خودداري کرده

  مقدمه کنار گذاشته شدن بولتون

یر خارجه کشورمان به نیویورك، ترامپ در حالی مدعی شده است که در جریان سفر وز

وگو با او پاسخ  مبنی بر دیدار با محمدجواد ظریف و گفت» رند پال«به درخواست سناتور 

اي، این ترامپ بوده  مثبت داده است که برخی تحلیلگران معتقدند برخالف القائات رسانه

ه براي مذاکره با وزیر خارجه ایران و انتقال است که از سناتور برجسته حزب جمهوریخوا

رند پال، سناتور جمهوریخواه سنتی و از . پیام مقامات آمریکایی دعوت به عمل آورده است

شود و  محسوب می» مایک پمپئو«و » جان بولتون«مخالفان سرسخت افرادي، مانند 

لتون از سوي رئیس کارشناسان آمریکایی نزدیکی او به ترامپ را مقدمه کنار گذاشتن بو

، محمدجواد ظریف در »المانیتور«گفتنی است، بنابر گزارش نشریه . دانند جمهور آمریکا می

  .دیدار کرده است »پال رند«ساعات پایانی حضورش در آمریکا با 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخبار ▼

  !رانیا يهشدار جد

 رانیا: گفت رانیا ياز سو یسیکش انگل تنف کی فیبا اشاره به توق الملل نیحقوقدان ب کی 

نکرده و بنا به  تیرا رعا »ییایدر یالملل نیو مقررات ب نیقوان« یسیکش انگل اعالم کرده نفت

 رانیاقدام ا لیشده است؛ اما دل فیاستان هرمزگان توق يانوردیدرخواست سازمان بنادر و در

 تر يهشدار جد کیو  يجد امیپ کی رانیاقدام ا نیاست که در پسِ ا نیمهم ا باشد،هرچه 

که خود  ییدر برابر شما«است که  نیا ایتانیبه طور مشخص به دولت بر رانیا امینهفته است؛ پ

کشور  کی هیتا عل دیشو يانوردیآزاد در انیو مانع جر دیبه زور متوسل شو دیدان یرا مجاز م

ـ خارج از قلمرو خود و به صورت  اروپا را هیمصوبه اتحاد کیاروپا  هیعضو اتحاد ریغ

و  نیاعمال قوان يبرا میدان یکم خود را مجاز م ما هم دست د،یبه اجرا بگذار ـ ینیفراسرزم

 يها اگر بنا باشد دولت» .میشما اقدام کن يها کش و نفت ها یکشت هیعل ،یالملل نیمقررات ب

 نیقوان ياجرا يبرا تواند یهم م رانیکنند، ااتخاذ  هیآن اقدامات قهر عو مناف رانیا هیعل یغرب

در برابر  رانیپس ا نیاز ا. ردیبگ شیرا پ کردیرو نیخود هم یداخل نیقوان یحت ای یالملل نیب

  .خواهد کرد یستادگیا يبه صورت جد یغرب يها دولت »ینیفراسرزم نیقوان« دهیپد

  !هاست یرانیبا ا حق

 سیخارجه اسبق انگل ریوز» جک استراو«ران، لندن و ته انیها م تنش دیبا تشد همزمان

اشاره  خیدر تار سیانگل یرانیبه سوابق اقدامات ضدا »لیم یلید« هیدر نشر یادداشتیدر 

 یخوب لیآنها دال«. باشند نیحق دارند از لندن خشمگ رانیکرده و نوشته است مردم ا

 یگفتن» .باشند نیـ خشمگ اند که به ما داده یـ لقب »و استعمارگر گر لهیروباه ح«دارند تا از 

: نوشته است ران،یکشور ضد ا نیا ثانهیدر کتابش با اعتراف به  اقدامات خب شتریاست، او پ

 يکشور برا نیکه ما از ا ستین یبه آن معن نینبوده، اما ا ایتانیهرگز مستعمره بر رانیا«

هشت ساله  يا مبارزه انریکه پارلمان ا یزمان. میا نکرده یکش هبه ثروت و قدرت، بهر دنیرس

آغاز  »ومیپترول شیتیبر« ینفت يها و شبکه گسترده چاه میعظ شگاهیکردن پاال یمل يرا برا

 ریوز محمد مصدق نخست هیموفق عل يکودتا کی يانداز راه ایو س 6يآ کرد، پاسخ ام

  ».بود 1953در سال  رانیمنتخب ا

  ستیمذاکره ن خواهد، یترامپ م آنچه

در  يکشور چیبا ه رانیا«: اره مسئله مذاکره با دولت ترامپ گفتدرب »يعبد عباس«

قرارداد  ن،یفارل مک هیدر قض. متحده مذاکره نکرده است االتیسال گذشته به اندازه ا 40

به  جا چیو با ه میا داشته کایبا آمر یمذاکرات يا هسته هیلبنان، افغانستان، عراق و قض ر،یالجزا

: افزود نیهمچن يو» است؟ دهیرس نجایاآلن چرا به ا یول م،یا همذاکره نکرد کایاندازه آمر

به  یاوباما وقت. ستیمذاکره ن دیگو یآنچه ترامپ م یندارد؛ ول یمذاکره اشکال دهیاصالً ا«

و  ها تیمحدود دیاما شما با م؛یریپذ یشما را م يساز یداد گفت ما غن امیپ رانیا

 يا دهیا چیاز طرف ترامپ ه. است یخوب دهیا نیهم گفت ا رانیا د؛یریرا بپذ ییها نظارت

  ».کند یرا حل نم يا کار مسئله نیزنگ بزنند و ا يو او فقط دوست دارد به و ستین

  کنم یرا ترك م نهیشود کاب ریوز جانسون نخست اگر

اختالفات خود با  انیبا ب سیانگل يدار خزانه ریوز» هاموند پیلیف« استار، یلیگزارش د به

 يریوز از آنکه جانسون به مقام نخست شیپ: گفت تیبرگز نهیدر زم» ونجانس سیبور«

انتخاب  ییمرحله نها يشنبه هفته جار روز سه. کنم یم يریگ برسد، من از سمت خود کناره

جانسون با  سیبور ادیو به احتمال ز شود یانجام م سیانگل کار هحزب محافظ دیجد سیرئ

 سیبا انتخاب رئ. شود یم یمعرف سیانگل دیجد ریزو مرحله به عنوان نخست نیدر ا يروزیپ

روز چهارشنبه از سمت خود  سیانگل یفعل ریوز نخست »یترزا م«کار،  حزب محافظه دیجد

 .کند یم يریگ کناره

 

 

  کوتاه اخبار ▼

از  پس کشورمانخارجه امور وزیر » محمدجواد ظریف«◄ 

نی آفری هاي غربی درباره نقش هایی در رسانه انتشار گزارش

مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در اقدام غیرقانونی انگلیس در 

در پیام  طارقال کش حامل نفت ایران در جبل توقیف ابرنفت

جان بولتون بعد از : دچار اشتباه نشوید«: یتري نوشتئتو

و به ) با ایران(ناکامی در کشاندن دونالد ترامپ به جنگ قرن 

رو کردن پخش کردن دلیل ترس از فروپاشی تیم ب، در حال 

سم خود به سمت بریتانیا است به این امید که این کشور را 

تواند  نگري می فقط احتیاط و آینده. به یک باتالق بکشاند

  ».چنین ترفندهایی را خنثی کند

فاش کرد صدها سرباز، چندین  »سی بی ان«تلویزیون ◄ 

 جنگنده و سامانه موشکی آمریکایی از یک ماه پیش در پایگاه

پایتخت عربستان  ،در جنوب ریاض »امیر سلطان«هوایی 

از اعالم موافقت  پسگفتنی است، یک روز  .اند مستقر شده

شاه سعودي با استقرار نیروهاي آمریکا  »عبدالعزیز بن سلمان«

در عربستان که گفته شده هدف از آن تحکیم همکاري 

ن مشترك در دفاع از ثبات و امنیت منطقه است، این تلویزیو

ارتش آمریکا انتقال تجهیزات و نیروهاي خود را  :اعالم کرد

کارگیري آنها از سر گرفته  هماه گذشته میالدي آغاز کرده و ب

  .شود می

وزیر خارجه مستعفی منصور هادي در یک  به تازگی◄ 

محفل محدود در آمریکا، فساد حاکم بر دولت و سوء مدیریت 

همچنین » د الیمانیخال« .را علت استعفاي خود دانسته است

خورده  نمی خواهد بخشی از این دولت شکست« :گفته است

به  ».باشد که هیچ اهمیتی براي خواست مردم قائل نیست

هایی از دولت هادي  عربستان و امارات خواسته ،گفته وي

دارند که به معناي صریح خیانت به آینده یمن بوده و تنها 

  .این شرایط کنار بیایندتوانند با  عناصر سرسپرده و فاسد می

مدعی است، وزراي » دیلی تلگراف«رسانه انگلیسی ◄ 

، به »استنا ایمپرو«کش  کابینه لندن در واکنش به توقیف نفت

به . هاي ضدایرانی هستند دنبال طرحی براي اعمال تحریم

هاي سازمان  ادعاي این رسانه، لندن به دنبال احیاي تحریم

 پس از انعقاد، 2016در سال که  ستملل و اتحادیه اروپا

  .اي با ایران برچیده شدند توافق هسته

هاي  نماینده روسیه در سازمان» میخائیل اولیانوف«◄ 

آمریکایی درباره اینکه  ماتالمللی، در زمینه اصرار مقا بین

این اصرار  :، گفت»سازي اورانیوم ندارد ایران حق غنی«

 ممکن استست و دهنده انکارگرایی حقوقی یا جهالت ا نشان

  .بار باشد تی خسارت پی براي ان

یس کل بانک مرکزي درباره آخرین ئر »عبدالناصر همتی«◄ 

در آینده نزدیک  :کوین در کشور گفت وضعیت استفاده از بیت

  .شود میموضوع ارز دیجیتال در دولت مطرح و بررسی 
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