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  سرپوشی براي استیصال؟       روز    حرف ▼

جمهوري اسالمی  علیه خود اقدامات جدیدترین در آمریکا

 اسالمی جمهوري مسئوالن و مقامات از دیگر تعدادي ایران،

 داري خزانه وزارت .افزود خود هاي تحریم فهرست به را ایران

هان هاي جدید، فرماند اي اعالم کرد، در تحریم آمریکا در بیانیه

زاده، سردار تنگسیري و  ارشد سپاه از جمله سردار حاجی

 دریایی گانه مناطق پنج سردار پاکپور را به همراه فرماندهان

این . خود گنجانده است جدید هاي تحریم فهرست در سپاه

 با ها اوج استیصال ابرقدرتی است که در عرصه میدانی تحریم

اش در منظر  اسقاط پهپاد پیشرفته چند صد میلیون دالري

ترین کنش   جهانی تحقیر شد و طبیعی است که به ضعیف

به . تقابلی یعنی تحریم فرماندهان مقتدر سپاه روي بیاورد

 را آمریکا غرور) سپاه(ایران « »سور تله« انگلیسی تصریح شبکه

 احساس بیشتر آنجا را درد ترامپ، که جایی داد؛ قرار  هدف

  ».کرد

انتظار دوستان آمریکا از جمله  با ساقط شدن پهپاد آمریکا

با  ترامپعربستان، امارات و رژیم صهیونیستی، برخورد نظامی 

ایران بود؛ ولی هراس ایاالت متحده از گسترش دامنه درگیري 

به تحریم نمادین ایران منجر شد که ناامیدي  ،و تنش بیشتر

فارس را  هرچه بیشتر حاکمان مرتجع عربی در منطقه خلیج

  . است فراهم کرده

ها و برآوردها حاکی از این موضوع است که جامعه  شاخص

هاي اعمال  ایران با وجود داشتن مشکالت اقتصادي، به تحریم

توجه است؛ زیرا به بیان  شده از سوي آمریکاي درمانده بی

موفقیت آمریکا در اعمال » ها هنر تحریم«نویسنده کتاب 

که آمریکا  تحریم منوط به موفقیت در عملیات روانی است

» بلومبرگ«به اعتراف نشریه . نداشته استدر آن توفیقی 

  . سیاست تحریم آمریکا علیه ایران به آخر خط رسیده است

مشکالت اقتصادي کشور دقیقاً زمانی شروع شد که برخی 

در داخل کشور، مذاکره با غرب را راه نجات ها  افراد و جریان

اعتمادزایی  به منظوررا کشور دانسته، اقدامات آشکار و پنهانی 

این در حالی است که رصد رفتار فعلی . غرب آغاز کردند براي

دهد به میزان اعتماد به غرب، به  ها نشان می آمریکا و اروپایی

راه عالج مشکالت کشور . مشکالت مردم افزوده شده است

بازگشت به نسخه پیشرفت و توسعه کشور، یعنی عدم اعتماد 

تواند حرکت  اقتصاد ایران زمانی می. تو مذاکره با غرب اس

که از دولت آمریکا  کرده و ادامه دهداي را شروع  امیدوارکننده

زا و  و حتی برجام اروپایی قطع امید کرده و به اقتصاد درون

  .  پایدار داخلی اتکا کند

 

 

 

 

  
  

 تصمیم بدون بازگشت                      روز گزارش ▼

ال پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از س ، درست یک1398هجدهم اردیبهشت ماه 

اي، جمهوري اسالمی ایران تصمیم گرفت به صبر استراتژیک خود در برابر  توافق جامع هسته

داشتن این توافق  هاي اروپایی مبنی بر تأمین منافع ایران در برجام و زنده نگه هاي دولت وعده

و  26اي بر اساس مفاد  الم یک برنامه چند مرحلهایران با اع. بدون حضور آمریکا پایان دهد

اي، بخشی از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد و اعالم کرد، اگر  توافق جامع هسته 36

ها در راستاي تأمین منافع ایران گامی برندارند،  اروپایی) روز 60(در بازه زمانی تعیین شده 

حاال در روزهاي ابتدایی تیر ! ف خواهد کرداجراي بخش دیگري از تعهدات خود را نیز متوق

روز مانده به پایان فرصت سه کشور اروپایی حاضر در برجام،  15ماه و در فاصله کمتر از 

فاش کرده است، انگلیس، آلمان و فرانسه با ارسال یادداشتی به » رویترز«خبرگزاري انگلیسی 

صورت توقف تعهدات برجامی از اند که در  تهران، به طور رسمی به کشورمان هشدار داده

ها که  اروپایی. رو خواهد شد سوي دولت ایران، جمهوري اسالمی با عواقب سختی روبه

گذاري از سوي  االجل یا شرط ضرب روزه، اعالم کرده بودند هیچ 60بالفاصله از آغاز فرصت 

جویانه  آشتی ها، با جمالتی فایده دیدن این لفاظی پذیرند، کمی بعدتر با بی تهران را نمی

هاي خود درباره سازوکار مالی اینستکس را تکرار کرده و در نهایت وزیر خارجه آلمان را  وعده

کشی بیشتر راهی پایتخت جمهوري اسالمی ایران کردند، اما اکنون با  براي رایزنی و وقت

آینده رو شدن با این واقعیت که تصمیم نظام اسالمی درباره  ها و روبه شکست همه این تالش

بهتر این بود که . اند برجام، یک تصمیم بدون بازگشت است، مسیر تهدید را در پیش گرفته

سیاستمداران اروپایی پیش از نگارش این یادداشت، به تاریخ چهل ساله انقالب اسالمی و 

انداختند و مسیر  ها نگاهی می ها و غربی اثر آمریکایی پایان و البته بی سیاهه تهدیدات بی

شان  نشینی مردم ما از حقوق و منافع خورده تهدید ملت ایران با هدف عقب ده و شکستآزمو

  .کردند را یک بار دیگر امتحان نمی

  !طلبان براي مذاکره جویی اصالح فرصت        اخبار ویژه       ▼

بدون اشاره به ماهیت » ماشه تهدید، ماشه فرصت«در یادداشتی با عنوان » شرق«روزنامه 

هاي  لرزه ها و پس رویداد سرنگونی پهپاد آمریکا و پیامد«: ارانه پهپاد آمریکایی نوشتتجاوزک

تواند از خاکستر  شدت متشنج ایران و آمریکا بدانیم که می آن را باید نقطه عطفی در روابط به

آن ققنوس طالیی فرصتی طالیی بسازد و در جهت رفع تشنج از روابط آن دو، کارسازي 

اگر ترامپ ماشه تهدید را نچکاند؛ ما باید «: طلب تأکید کرده است نه اصالحاین رسا» .کند

جمالتی عجیب که استیصال و ناتوانی آمریکا در مواجهه با اقتدار » .ماشه فرصت را بچکانیم

ایران را لطف ترامپ جا زده و مدعی شده است، حاال که ترامپ لطف کرد و به ایران حمله 

 !ستفاده کنیمنکرد، از فرصت مذاکره ا

 جزئیاتی از پرونده تخلف در پدیده مشهد

مدیرعامل شرکت پدیده که به اتهام » محسن پهلوانی«اطالعات دریافتی حاکی است 

اخالل در امور اقتصادي بازداشت و محاکمه شده، با حمایت استاندار وقت خراسان رضوي، 

آوري  به مردم و جمعاقدام به فروش سهام ... شهردار وقت مشهد و عوامل بازرسی و

هاي مردمی براي اجراي پروژه پدیده مشهد کرده؛ اما تخلفات محرزي را انجام داده  سپرده

 300سازي کرده، در حالی که تنها براي  پهلوانی نزدیک به یک میلیون متر ساختمان. است

د علیه ، با انتقاد دولت، دادستان وقت مشه1392در سال . هزار متر پروانه ساخت داشته است

گفته . هاي مردمی از این پروژه شده است گیري کرده و سبب خروج سپرده این پروژه موضع

  .شده حکم بدوي پهلوانی اعدام خواهد بود
 



 
  

 

 

 

 

 

  اخبار ▼

 !جمهور آمریکا تر از سه رئیس باهوش

جنگ با آمریکا به معنی پایان کار ایران خواهد «با اشاره به جمله » آتالنتیک«نشریه 

که ترامپ پس از سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا به دست ایران در توئیتر خود » ودب

تهدیدات ترامپ بلوفی بیش نیستند و او در حال ضربه زدن به اعتبار «: منتشر کرد، نوشت

این نشریه در ادامه با اذعان به اینکه آمریکا در مقابل ایران دچار سردرگمی » .آمریکا است

اي که  آمیز ایران، قاسم سلیمانی است؛ فرمانده ر اصلی سیاست موفقیتمعما«: افزود ،شده

ریکایی دولت ترامپ را بهتر کند و حتی از تحلیلگران آم به خوبی اوضاع منطقه را درك می

هاي  تر عمل کرده و از سیاست جمهور قبلی آمریکا باهوش سلیمانی از سه رئیس. شناسد می

این فرایند با حمله به . بینانه آنها براي پیشبرد اهداف بلندمدت خود بهره گرفته است کوته

گروه داعش  نشکست دادعراق شروع شد و در نهایت با بقاي رژیم بشار اسد در سوریه و 

  ».ترین چالش امنیتی در منطقه ادامه پیدا کرد به عنوان مهم

  کند تر می شرایط را سخت  FATFپذیرش

جمهور درباره  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارنظر اخیر رئیس

اولین بار نیست که آقاي روحانی به دور از : گفت CFTتر پالرمو و  لزوم تصویب هرچه سریع

وقتی برجام با آن اهمیت جهانی به چنین : احمد توکلی افزود. کند فکنی می قعیات فراوا

اعتماد  FATFها در قالب  توان به تعهدات غربی سرنوشتی دچار شده، دیگر چگونه می

دادند، به این وضع درآمد، در رابطه با  کرد؟ آمریکا و اروپا آنجا که درِ باغ سبز نشان می

FATF با پذیرش این . ل تهدید هستند، وضعیت دیگر خیلی روشن استکه مدام در حا

المللی تلقی شده و  لوایح همین قدر ارتباطاتی هم که هست، امري مغایر قواعد بین

دانند و با وجود فشار آمریکا، با ما  کشورهایی که اکنون ریسک روابط با ایران را کم می

  .ست به همکاري ادامه دهندمراوده تجاري و بانکی دارند، دیگر نخواهند توان

  پایتخت ارزي کشور» تهران«

سامانه اصلی این بازار به : مدیرعامل بازار متشکل ارزي گفت» بند محمود شکسته«

اي  ها و چند بخش مختلف در بانک مرکزي متصل است، به گونه ها، صرافی هاي بانک سامانه

یر قرار دهد؛ به همین دلیل افزایش ها را تحت تأث تواند همه فعالیت ترین ایراد می که کوچک

را به پایتخت » تهران«اندازي این بازار،  وي با بیان اینکه راه. دقت سامانه در اولویت است

در حال حاضر نرخ ارز در کشور ما بر اساس نرخ : ارزي کشور تبدیل خواهد کرد، افزود

روند قابل ادامه یافتن  شود، در حالی که این سلیمانیه، دوبی، استانبول و هرات تعیین می

 11بند با تأکید بر اینکه نرخ ارز در بازارهاي خارج از کشور حدود ساعت  شکسته. نیست

کند که ساعت نه  بازار متشکل ارزي این امکان را ایجاد می: شود، گفت ظهر مشخص می

  . صبح هر روز، نرخ متوسط مشخص و معامالت بر اساس آن انجام شود

  !ره از بین رفتامکان هرگونه مذاک

با انتقاد از اقدام ترامپ » ان ان سی«الملل شبکه  تحلیلگر ارشد بین» میشل کوزینسکی«

سابقه نداشته است دولتی در آمریکا رهبر یک کشور را : در تحریم مقامات ایران گفت

 کاهش تنش در خاورمیانهاي براي  ترامپ از این دستور به عنوان مثال تازه. تحریم کند

المللی اقدامات آمریکا شرایط  کند؛ حال آنکه بنا بر نظر بسیاري از ناظران بین ه میاستفاد

اگر آمریکا از . است بوده زا تنشهاست که  ت آمریکاییاین اقداما. کنونی را پدید آورده است

شد، آیا اصوالً چنین مسائلی که اکنون شاهد آن هستیم  اي خارج نمی ابتدا از توافق هسته

این است که اول به تغییر در رفتار ایران  از این اقدامات ؟ اگر هدف آمریکاآمد پیش می

علیه  وضع تحریممنجر شود و دوم این کشور را به پاي میز مذاکره بکشاند، باید گفت 

  .ظریف عمالً احتمال هر گونه دیپلماسی را از بین برد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

می امسال حاکی است در ماه » ورتکسا«هاي مؤسسه  داده◄ 

 24سازي بلندمدت نفت خام و میعانات گازي به  ذخیره

میلیون بشکه رسیده است که باالترین رقم در دو سال اخیر به 

میلیون  15سازي در این مدت،  مقدار ذخیره. آید شمار می

سازي در ماه می پارسال بیشتر  بشکه نسبت به میانگین ذخیره

ن کشورهاي هاي آمریکا ضد اعضاي سازما تحریم. بود

و همچنین اختالل در صادرات نفت ) اوپک(صادرکننده نفت 

سازي  ترین عوامل افزایش ذخیره روسیه با خط لوله، از مهم

 .آید شناورهاي نفت به شمار می

معاون وزیر خارجه روسیه با غیر سازنده و خطرناك ◄ 

هاي جدید  هاي آمریکا علیه ایران، به تحریم خواندن سیاست

روسیه براي مقابله با : یه ایران اشاره و اعالم کردواشنگتن عل

» سرگئی ریابکوف«. هایی برخواهد داشت ها گام این تحریم

پیش از این هم گفته بود در صورتی که سازوکار مالی اتحادیه 

اندازي  براي همکاري با ایران راه» اینستکس«اروپا، موسوم به 

و امور بانکی  نشود، مسکو آماده است به تهران در فروش نفت

  .کمک کند

اي خانوارهاي ایرانی در خردادماه امسال  وضعیت هزینه◄ 

دهد، به طور  نسبت به همین ماه در سال گذشته نشان می

در . هاي آنها افزایش یافته است درصد هزینه 4/50میانگین 

اند،  بین کاالها و خدماتی که مردم در ماه گذشته استفاده کرده

نسبت به خرداد ماه سال گذشته مربوط باالترین سطح تورم 

درصد بوده و گوشت قرمز و گوشت سفید  109به دخانیات با 

  . هاي بعدي قرار دارد درصد در رده 70با بیش از 

وگو با  وزیر خارجه عربستان در گفت» عادل الجبیر«◄ 

ایران امروز تحت : فرانسه مدعی شد» لوموند«روزنامه 

هاي خصمانه  اگر سیاست. ر داردهاي اقتصادي شدید قرا تحریم

ها تشدید خواهد شد و  ایران ادامه داشته باشد، این تحریم

ها مسیر تنش را  ایرانی: او مدعی شد. ایران باید تاوان بپردازد

انتخاب کردند و در صورتی که تجاوزي به ما شود، ما حق 

  !واکنش داریم

دونالد ترامپ ایران را با : نوشت» بلومبرگ«نشریه ◄ 

کند؛ ولی واقعیت این است که  هاي اضافی تهدید می تحریم

دیگر سیاست تهدید با تحریم به ترامپ براي فشار به ایران 

کمکی نخواهد کرد، چرا که تقریباً بیشتر اقتصاد ایران زیر بار 

هاي زیادي براي  هاي مالی قرار گرفته است و گزینه تحریم

  . تحریم در برابر آمریکا وجود ندارد

جاري تا   ررسی آمار تجارت خارجی کشور از ابتداي سالب◄ 

میلیون دالر  663دهد، برنج با ارزش  خرداد ماه نشان می 25

 523در صدر واردات کاالهاي اساسی قرار دارد، ذرت به میزان 

هاي روغنی  میلیون دالر در رتبه دوم جاي دارد و انواع دانه

  .رتبه سوم است میلیون دالر در 346طی این مدت با ) سویا(

  

 
  .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

 


