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 محیط، محیط مقاومت است     روز    حرف ▼ 

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار هیئتی 

رتبه از جنبش مقاومت اسالمی فلسطین با تمجید از   عالی

هاي  آور مردم فلسطین و گروه ایستادگی و مقاومت شگفت

پیروزي بدون «: مقاومت، از جمله حماس تأکید کردند

آید و ما بر اساس وعده  دست نمی مقاومت و مبارزه به

ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً به نفع  تخلف

حضرت » .مردم فلسطین و دنیاي اسالم تمام خواهد شد

با اشاره به چرایی ) العالی مدظله(اي العظمی خامنه اهللا آیت

کوتاه نیامدن جمهوري اسالمی ایران از قضیه فلسطین، 

فلسطین یک مسئله اعتقادي و دینی  حمایت از«: فرمودند

سخنان حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی در » .است

حالی در حمایت از فلسطین و هویت فلسطینی اعالم شد 

اي از مرتجعان  که غرب به سرکردگی آمریکا با همراهی عده

در پی » معامله قرن«آمیز به اصطالح  منطقه با طرح خباثت

به اعتقاد . ن فلسطین هستنداز بین بردن هویت و آرما

بسیاري از کارشناسان، هیچ وقت این طرح اجرا نخواهد شد 

. و پیامدهاي آن دامن طراحان معامله قرن را خواهد گرفت

ـ طرح معامله قرن و 1: دو پیامد مهم این طرح عبارتند از

پیگیري آن از سوي آمریکا با دالر حاکمان مرتجع حاشیه 

از . براي آنها رقم خواهد زد هایی را فارس چالش خلیج

آنجایی که فضا و محیط امروزي منطقه خاورمیانه، محیط 

مقاومت است، هر موضوعی که برخالف خواسته مقاومت در 

طرفداران امروز . منطقه باشد، محکوم به شکست است

گران دیروز علیه دولت و مردم سوریه  معامله قرن، که توطئه

ه را در سابقه مداخالت بودند، تجربه این شکست ذلیالن

اي خود دارند و همچنان پیامدهاي سنگین شکست  منطقه

ها با سنگ  لفلسطینیان سا. شوند در سوریه را متحمل می

زن  قطعاً امروز که به موشک نقطه مقابل دشمن ایستادند و

  . شان بیشتر شده است پذیري دشمنان مجهزند، آسیب

و  فلسطین ـ طرح موسوم به معامله قرن، خیانت به2

ـ عربی است و به طور مسلم حاکمان برخی از  هویت اسالمی

ـ عبري علیه  کشورهاي عربی پیشتاز اجراي سناریوي غربی

جهان عرب و اسالم به شدت مورد نفرت و نکوهش اعراب و 

برآورد فضاي منطقه این است . مسلمانان قرار خواهند گرفت

لیه حامیان این هایی ع که معامله قرن با موانع جدي و چالش

اندازي جز شکست و هزینه  طرح مواجه است که چشم

  .حیثیتی براي طراحان و حامیان نخواهد داشت

 

 

 

  
  

  

 اي اي با پیام فرامنطقه دیپلماسی منطقه                 روز گزارش ▼

. با استقبال حسن روحانی وارد تهران شد» عادل عبدالمهدي«در آخرین روز تیر ماه 

وزیر عراق به کشورمان که چهار ماه پیش نیز در سفري دو روزه به  ورود نخست همزمان با

وزیر خارجه عمان که از آخرین سفر » علوي بن یوسف«ها خبر دادند  ایران آمده بود، رسانه

گذرد پنجم مرداد ماه به تهران خواهد آمد؛ حال این  او به کشورمان، تنها دو ماه می

تا این حد کوتاه مسئوالن بلندپایه دو کشور  اي ا با فاصلهشود که چر ها مطرح می پرسش

اند؟ آیا میان این دو سفر ارتباطی وجود دارد؟ آیا مقامات  مهم در منطقه به ایران آمده

هاي غربی براي جمهوري اسالمی ایران با خود  هایی از سوي دولت بغداد و مسقط پیام

ا در این باره مطرح کردند و برخی مدعی شدند هاي فراوانی ر زنی ها گمانه اند؟ رسانه آورده

ـ از افزایش تنش میان ایران و آمریکا و ماجراي  تواند با اتفاقات این روزها این سفرها نمی

  ! ارتباط باشد ـ بی کش انگلیسی پهپادها تا توقیف نفت

عراق و  ها باید گفت؛ اوالً، دولت ایران با دو کشور ها و پرسش اما در پاسخ به این احتمال

وآمدهاي  هاي گوناگون دارد و رفت عمان روابط بسیار گسترده و نزدیک در زمینه

مانند همه ادوار گذشته گاه آمد و شدها . اي نیست دیپلماتیک میان دو کشور موضوع تازه

ها قرین بر صحت باشد و این  زنی ثانیاً، حتی اگر این گمانه. شود و گاه کمی کمتر بیشتر می

هاي غربی به دیدار مسئوالن کشورمان بیایند،  هایی از سوي دولت سی با پیامدو مقام سیا

جمهور  وزیر ژاپن به کشورمان براي رساندن پیام رئیس گونه که پیشتر سفر نخست همان

طور که رهبر معظم  همان! شاهد بودیم، پاسخ ایران کامالً واضح و روشن است را آمریکا

القول اعالم  متفق... خارجه، دبیر شوراي عالی امنیت ملی وجمهور، وزیر امور  انقالب، رئیس

اند، جمهوري اسالمی ایران در حرکت به سوي تأمین منافع خود مصمم است و  کرده

ها پیش از هر پیام شفاهی یا کتبی، باید براي احیاي برجام، اقدامات عملی و ملموس  غربی

  ! ران منجر شودخود را آغاز کنند، اقداماتی که به تأمین منافع ای

 !اي که شکست خورد سناریوي پیچیده                ویژه     خبر ▼

در دبی  1397در اواخر سال  »داووس«گفته شده است در جریان برگزاري اجالس 

بنابراین بر . ها تمام نخواهد شد تأکید شده صبر راهبردي ایران در برابر فشارها و تحریم

دهد، سناریوي کاهش درآمد نفت ایران به صفر،  نشان نمی العمل مبناي اینکه ایران عکس

در این . پول ملی در دستور کار قرار گرفت با هدف تضعیفافزایش قیمت دالر در ایران 

بینی شده بود، در چنین شرایطی اگر به اپوزیسیون و معارضان و  اجالس همچنین پیش

توانند زمینه آشوب و  می مخالفان نظام جمهوري اسالمی کمی دالر تزریق شود، آنها

ها این سناریو را در فروردین ماه با تروریست خواندن  آمریکایی. اعتراضات را فراهم کنند

هاي هشت کشور در خرید نفت ایران را لغو  سپاه آغاز کرده و در اوایل اردیبهشت معافیت

هاي  یانهاي نفت ایران برآمدند و براي تحریک جر همچنین درصدد اسکورت کشتی. کردند

صنفی و کارگري به تقال افتادند؛ اما میانگین فروش نفت در سه ماه اول به تدریج افزایش 

از سویی تروریست اعالم کردن سپاه اثر عکس . ها محقق نشد یافت و هدفگذاري آمریکایی

ها براي به  از سوي دیگر، تالش آمریکایی. گذاشت و یک انسجام ملی در ایران شکل گرفت

ایران در اواخر خرداد رقم فروش نفت خود را به حدود . ن نفت ایران نتیجه ندادصفر رساند

سرانجام با نمایش . هم فراهم شد ار بشکه رساند و مسیر بازگشت ارز حاصل از آنهز 800

ها از سناریوي مذکور  هاي دفاعی نیروهاي مسلح کشورمان، آمریکایی اعالم آمادگی

  .نشینی کردند عقب

 



 
 

 
  

  راخبا ▼

 راهی براي کم کردن هزینه شکست

طلب درباره اظهارات اخیر محمد خاتمی مبنی بر اینکه  فعال اصالح» عبداهللا ناصري«

توانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند، بر درون نظام بودن وي تأکید  طلبان نمی اصالح

خابات نباید انت«به نظر من اگر دو جمله آقاي خاتمی، یعنی اینکه «: کرده و گفته است

را تز » توانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند طلبان نمی همچنین اصالح«و » تحریم شود

طلبان با  تز بدانیم، سنتز آن نظریه غالبی است که اکنون در جامعه و در بین اصالح و آنتی

: طلب افزوده است این فعال اصالح» .درانتخابات وجود دارد» مشارکت مشروط«عنوان 

گاه در ادبیات سیاسی  توان تحریم کرد، زیرا تحریم انتخابات هیچ تخابات را نمیان«

هاي سیاسی در اسفند ماه لیست  ممکن است برخی از جریان[!]. طلبان نبوده است اصالح

طلبان با علم بر  رسد، اصالح به نظر می» !کند ریم نمیارائه ندهند؛ اما کسی انتخابات را تح

اینکه نه توان از رونق انداختن انتخابات را دارند و نه پیروزي در انتخابات را، در پی طرحی 

  .براي کم کردن هزینه شکست در انتخابات پیش رو هستند

  !تفاوت اوباما و ترامپ در استراتژي است

هاي دولت ترامپ اقدامات ایران را وحشتناك خواند و  با انتقاد از سیاست» وندي شرمن«

خواستیم ایران سالح  نمی) دولت اوباما(من به ایران هیچ اعتمادي ندارم و ما «: گفت

اي داشته باشد و قدرت خود را در سراسر خاورمیانه ساطع کند و در برابر ما و متحدان  هسته

مریکا در دولت اوباما با تأکید بر اینکه در معاون وزارت خارجه آ» .ما بازدارندگی ایجاد کند

هستند و سپاه و » تندرو«وجود ندارد و افرادي مانند روحانی و ظریف، » رو میانه«ایران 

راهبرد دولت اوباما در قبال ایران این بود که ابتدا مسئله : ، گفت»ابرتندرو«نیروي قدس 

اي، موشکی و   هاي منطقه گر به بهانههاي دی اي را حل کند و سپس با استفاده از تحریم هسته

تفاوت ما و دولت «: شرمن افزود. بار ایران بایستد حقوق بشري در برابر دیگر اقدامات شرارت

ترامپ در استراتژي است و سؤال بنیادین من از این دولت این است که استراتژي شما 

  »است؟ اي داشته دانم که بحث فشار حداکثري است؟ اما چه نتیجه چیست؟ می

  امروزه جهان نیازمند مقابله اقتصادي با آمریکاست

امروزه جهان نیازمند  :گوید المللی پول می مشاور پیشین صندوق بین» حسین عسکري«

تري در مقابل آمریکا و کشورهاي اروپایی که نفوذشان را در  است تا به صورت گسترده

اند،  پول و بانک جهانی افزایش داده المللی به ویژه در صندوق بین المللی ساختار مالی بین

باید توجه داشت بیش از آنکه سوئیفت بخواهد از اهداف آمریکا پشتیبانی کند، . مقابله کند

هایش را اجرا و دنبال کند؛   خواهد از طریق سوئیفت خواسته در واقع این آمریکاست که می

خواهد داشت، مگر آنکه این ها به طور کلی کارایی و تأثیري ن داند تحریم چون آمریکا می

سوئیفت گفتنی است، . ها از سوي دیگر کشورها نیز پشتیبانی و حمایت شوند تحریم

هزار مؤسسه بانکی و مالی در  11ترین نظام انتقال اطالعات پرداخت در جهان با  بزرگ

کشور همکاري دارد؛ ولی متأسفانه به ابزاري براي آمریکا و دیگر کشورهاي غربی در  200

  .راستاي اجراي دیپلماسی اقتصادي بدل شده است

 ژاپن درخواست آمریکا را رد کرد

مشاور امنیت ملی کاخ » جان بولتون«در حالی که برخی اخبار حاکی از آن بود که 

سفید با هدف جلب حمایت ژاپن براي تشکیل ائتالف نظامی دریایی در تنگه هرمز به 

پن هم گزارش داد، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ژا» کیودو«خبرگزاري و  توکیو سفر کرده

ها درباره  رود در این نشست هایی را با مقامات ارشد ژاپن برگزار کرد و انتظار می نشست

طرح واشنگتن براي تشکیل یک ائتالف چندملیتی براي آنچه که محافظت از امنیت عبور و 

 .گوهایی انجام گرفته باشدو ها و گفت شده، بحث  ها در تنگه هرمز خوانده مرور کشتی

سخنگوي ارشد دولت ژاپن تصریح کرد هیچ تغییري در موضع پیشین » یوشیهیده سوگا«

این کشور به وجود نیامده است و بنابراین توکیو اعزام نیرو براي پیوستن به ائتالف دریایی 

  .کند آمریکا را بررسی نمی

 

  کوتاه اخبار ▼

اره به توافق جدید سخنگوي جنبش انصاراهللا یمن با اش ◄

ریاض و واشنگتن درباره حضور نیروهاي آمریکایی در 

ریاض در باتالق یمن گیر کرده است و : عربستان اعالم کرد

به همین دلیل، از . داند چگونه باید از آن خارج شود نمی

کند و  نظامی آمریکایی به عربستان استقبال می 500اعزام 

یس به بقاي نظامیان به منظور جلب حمایت آمریکا و انگل

با اشاره تلویحی به » محمد عبدالسالم«. دهد خارجی تن می

چقدر فاصله است بین عربستان و کشور مستقلی : ایران افزود

هاي  که به تنهایی و با صالبت و اقتدار در برابر قدرت

  .ایستد استکباري جهان می

مشاور وزیر امور خارجه کشورمان با » بهزاد صابري« ◄

تصویري از نامه انگلستان به رئیس شوراي امنیت  انتشار

کش انگلیسی به دست  سازمان ملل در پی توقیف نفت

ـ که در متن آن، به  هاي مسلح جمهوري اسالمی ایران نیرو

، زمان )تر است که معمول(جاي ذکر زمان به ساعت محلی 

» به وقت انگلیس«وقوع این اتفاق را ساعت چهار بعدازظهر 

اگرچه ترك «: ـ در صفحه توئیتر خود نوشت ستذکر کرده ا

ها باید به یاد داشته باشند  عادات کهن آسان نیست، انگلیسی

ها به وقت  هاست در خلیج فارس، دیگر ساعت که مدت

  ».شود انگلیس تنظیم نمی

وگو با شبکه  در گفت وزیر خارجه آمریکا »مایک پمپئو« ◄

توقیف در پاسخ به پرسشی درباره » فاکس بیزینس«

: کش انگلیسی از سوي ایران در تنگه هرمز تأکید کرد نفت

هاي خود محافظت  این وظیفه انگلیس است که از کشتی

پمپئو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت . کند

جاسوسان سیا در کشورمان با متهم کردن ایران به 

توانم خیلی فوري در این باره  نمی: گویی، اظهار داشت دروغ

  .ظهارنظر کنما

جراد «: هاي رژیم صهیونیستی اعالم کردند رسانه ◄

مشاور ارشد دونالد ترامپ به زودي با هدف پیشبرد » کوشنر

هاي اشغالی،  راهی سرزمین» معامله قرن«طرح موسوم به 

کوشنر قصد دارد در این سفر . شود عربستان و اردن می

اد موضوع تأسیس صندوق چندملیتی براي حمایت از اقتص

فلسطینیان را مطرح کرده و از کشورهاي عربی میزان 

  .شان در این صندوق را جویا شود مشارکت

وزیر خارجه آلمان پس از رایزنی با » هایکو ماس« ◄

وزیران خارجه انگلیس » ژان ایو لودریان«و » جرمی هانت«

آلمان قصد ندارد به استراتژي : و فرانسه در پاریس گفت

. مال فشار حداکثري بر ایران بپیوندددولت آمریکا براي اع

آنچه اکنون به آن نیاز داریم، کاستن از : وي در ادامه افزود

هاست و همکاران انگلیسی و فرانسوي من نیز همین  تنش

 .نظر را دارند
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