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 !هاي یک تحریم ها و عبرت واقعیت روز    حرف ▼

تحریمی آمریکا وزیر امور خارجه کشورمان را در فهرست 

آمیز و رفتار  تنها اقدام توهین این تحریم. خود قرار داد

ها  ایی؛ بلکه آمریکنیستکودکانه از سوي مدعیان دموکراسی 

در سفر اخیر ظریف به نیویورك هم براي شرکت در نشست 

هایی را براي تردد او وضع کرده  سازمان ملل، محدودیت

توانست به دفتر نمایندگی ایران  چنانکه او فقط می. بودند

در این  .تردد داشته باشدمحل اقامت خود و  اصلیساختمان 

  :وجود دارد هباره چند نکت

وزیر امور خارجه کشورمان، مورد تحریم و  : نخست

هاي خصمانه آمریکا قرار گرفته و در این وضعیت  دشمنی

حمایت از دکتر ظریف و نشان دادن رویکردهاي خصمانه و 

آمیز مقامات آمریکایی امري الزم و ضروري به نظر  تناقض

  .رسد می

درماندگی روشن اي، نشانه  چنین اقدام کودکانه: دوم

ست اثربخشی سیا«تر از  اي واضح دولت آمریکا و نشانه

؛ اینکه مقامات شود تلقی می »ها مقاومت مردم در برابر تحریم

ها تحریم و اعمال فشار حداکثري، به  آمریکا پس از ماه

نشان  ،اند خارجه جمهوري اسالمی رسیدهتحریم وزیر 

  .استان به ته دیگ خورده ش دهد کفگیر فشارهاي می

نشان همزمانی کوشش براي مذاکره و وضع تحریم : سوم

ها به دنبال مذاکره واقعی نیستند؛ از منظر  دهد آمریکایی می

هاي اقتصادي، ابزاري  آنها مذاکره تحت فشار و محدودیت

وادار کردن کشورمان  براي کسب امتیازات بیشتر از ایران و

  .نشینی از مواضع اصولی خود است به عقب

مسئله آمریکا با ایران هویتی است؛ مشکل  :چهارم

، نظام جمهوري اسالمی است و براي رسیدن به ها آمریکایی

این هدف نه به اصولگرایان دل خوشی دارند و نه تعلق 

  . طلبان دارند عاطفی به اصالح

باید بازي پلیس بد و خوب در مقطع جدید را  :پنجم

جدي گرفت و نباید با بزرگنمایی عداوت و رفتار خصمانه 

پیچید یا به روي ترامپ، نسخه اعتماد به تروئیکاي اروپایی را 

هاي ایسا و  ها در آمریکا دل بست؛ تحریم کار آمدن دموکرات

هاي متعدد برجام و حفظ ساختار  کاتسا و قانون ویزا و نقض

  . ها جملگی در دوره اوباماي دموکرات رقم خورد تحریم

توان گفت، این اقدام آمریکا فاقد  بندي نهایی می در جمع

خورده تلقی  اآلن شکست اثرگذاري بوده است و از همین 

شود و تنها به مثابه اقدامی نمادین با هدف افزایش فشار  می

 .به ایران در چارچوب فشار حداکثري است

  

  

  

 
  !زندگی در پناهگاه                              روز گزارش ▼

ه حاال دیگر براي درك قدرت و صالبت محور مقاومت نه، به اظهارات مقامات بلندپای 

هاي میدان نبرد  اهللا لبنان، حماس و دیگر نیروهاي مقاومت نیاز است و نه، به واقعیت حزب

ها و  تنها با مرور گفته! در تقابل با رژیم صهیونیستی و نیروهاي مقاومت منطقه احتیاج است

آویو شاهد دست برتر محور مقاومت و ترس بی حد و حصر  هاي مقامات تل ناگفته

  ! ید بودها خواه صهیونیست

 ارتش در یداخل جبهه فرماندهها،  ها و اعتراف ترین نمونه از این اذعان در تازه: ها گفته

 اهللا حزب و غزه در مقاومت يها گروه با جنگ و يریدرگ هرگونه درباره یستیونیصه میرژ

 نخواهد استفاده] ما[ ترساندن يبرا گرید ها، گروه نیا آتش قدرت«: ه و گفته استداد هشدار

 نیا کردن مجبور با هم  آن ،یداخل جبهه کردن فلج منظور به شد خواهد یسع بلکه ؛شد

 تا ها فرودگاه و بنادر کردن فلج ها، پناهگاه در مستمر ماندن به] یلیاسرائ شهروندان[ و جبهه

 »یدعی ریتام«» .ما را تحت فشار قرار دهند لیاسرائ ارتش یموشک ضد دفاع سامانه از عبور

  ».بمانند ها پناهگاه در ند همیشهمجبور ساکنان که کرد خواهند يکارآنها «: کند تأکید می

و » سیدحسن نصراهللا«چند ماه گذشته و به ویژه روزهاي پس از سخنرانی اگر : ها گفته نا

جانبه به موضع دشمن در صورت بروز  حمله همهالم آمادگی نیروهاي مقاومت براي اع

» سکوت مطلق«به یک نکته جالب برخواهید خورد؛  ،دترین خبط و خطا را مرور کنی کوچک

شان هم  هاي آنها دیگر جرئت تهدید نظامی مقاومت را حتی در نطق! سران رژیم صهیونیستی

فراتر از این سکوت مرگبار، در پس پرده همه تالش خود را براي جلوگیري از بروز ! ندارند

دهد، پس  خباري منتشر شده که نشان میبندند؛ چنانکه به تازگی ا هرگونه درگیري به کار می

به دست سپاه پاسداران انقالب اسالمی » گلوبال هاوك«از اسقاط پهپاد متجاوز فوق پیشرفته 

اند و  و بلوف ترامپ درباره حمله نظامی به ایران، مقامات صهیونیست به شدت نگران شده

هاي خود را آغاز کرده  ایزنیبنیامین نتانیاهو شخصاً براي جلوگیري از بروز جنگ در منطقه ر

 !او به ترامپ گفته بود آغاز جنگ در منطقه مساوي است با تهدید موجودیت ما. است

  !پاسخ منفی مسئوالن ایرانی به درخواست انگلیساخبار ویژه       ▼

از طرف لندن از تهران  ایران در سفر اخیر خود به عمان خارجه وزیر »علوي بن«

 ساعت چند نیز کند و در مقابل انگلیس آزاد را »امپرو استنا«کش  درخواست کرده است نفت

این در حالی . کرد خواهد آزاد کرده، توقیف الطارق جبل در که را »1گریس« کش نفت بعد

کند و حتی شنید  دریافت مثبتی پاسخ نتوانست ظریف و شمخانی با دیدار در وي است که

 ایرانی کش نفت آزادي براي باید خودش کرده، اقدام کش نفت توقیف به اول بریتانیا وقتی

 کاري هر که داد پیغام نیز عراق انگلیس پس از ناامیدي از وساطت عمان، به .شود قدم پیش

   !کند آزاد را ما کش نفت ایران فقط دهید، انجام آید برمی تان دست از

  سوم جریان گیري شکل به طلبان اصالح امید

 با باید اند گفته طلبان اصالح برخی جمهوري سوم، سوم یا جریان پس از طرح موضوع

 دین ایرانی، تمدن و فرهنگ حوزه در مثالً باشد داشته اجتماعی منطق که سومی جریان

 سیاسی ذائقه ها جریان این از اند، خیلی شده مدعی طلبان اصالح. شد میدان وارد... و ایرانی

 است، شده گفته هاي آنها نشست در .است ساز هزینه آنها براي سیاسی هاي بحث و ندارند

 و گردشگري زیست، محیط زنان، حوزه باید و کرد کار سیاسی احزاب قالب در توان نمی

 کرده و میدان وارد را خود نظام پیاده بتوان ها قالب این در تا کنیم برجسته را ایرانی تمدن

  .کنیم مدیریت را سوم جریان

    



  
  اخبار ▼

  مرکزي محور مقاومت است رارگاهق ایران اسالمی جمهوري

 فکر به اساساً امروز ها آمریکایی« اینکه بیان با سپاه سیاسی جوانی، معاون یداهللا سردار

 روزي است ممکن اما دهند؛ انجام ما علیه اي حمله روزي بخواهند که نیستند هم این

 فرود آنها سر بر منطقه کنند، خطا پا از دست ها آمریکایی اگر: گفت »شوند خطایی مرتکب

 ریخت، فرو آنها هیمنه ها، آمریکایی پهپاد شدن ساقط با اینکه بیان با وي. آمد خواهد

 را آن ناچار به ولی است؛ افتاده اتفاقی چنین که نبود باورپذیر شان براي ابتدا در: افزود

 ار ایران اسالمی جمهوري منطقه، در مقاومت امروز :سردار جوانی تأکید کرد. پذیرفتند

 است داده ها صهیونیست و ها آمریکایی به آشکارا را پیام این و داند می خود مرکزي قرارگاه

 همه باشید، داشته تعرضی مرکزي قرارگاه این به بخواهید و کنید خطا پا از دست اگر که

 و عرب دریاي و سرخ دریاي تا و مدیترانه شرق تا هیمالیا شرق از مقاومت هاي مجموعه

  .برد می یورش متجاوز بر است، مقاومت از نیرویی هر آنچه عدن، خلیج

  پیوست نخواهد آمریکا دریایی مأموریت به آلمان

 بحران به اشاره با »آلمان رادیو« پایگاه وگو با گفت در آلمان خارجه وزیر »ماس هایکو«

 نخواهد منطقه این در ها تنش تشدید در سهمی هیچ آلمان کرد، اعالم فارس، خلیج در

: افزود وي .پیوست نخواهد فارس خلیج منطقه در آمریکا دریایی مأموریت به اشت ود

 ما استراتژي این اما کند؛ اعمال ایران بر حداکثري فشار که است این آمریکا استراتژي

 سبب تنها و نداشته پی در موفقیتی حال به تا آمریکا استراتژي این وي، گفته  به .نیست

 با مشارکت به همین دلیل »ماس«. کند آغاز دوباره را خود اتمی برنامه ایران است شده

: گفت حال عین در کرد و ارزیابی نتیجه بی هم را فارس خلیج در دریایی مأموریت در آمریکا

 اما شویم؛ درگیر مسئله این با همچنان آمریکا توسط که کنیم نمی رد را مسئله این ما

 توافق این بر ما. است ایران قبال در وپاار سیاست همان آلمان فدرال دولت سیاست

 اتمی سالح هیچ دیگر ایران توافق این با تنها معتقدیم که چرا داریم، تأکید اي هسته

  .داشت نخواهد

  ارزي تصمیم انتظار در برنج هزار تن 180

 برنج هزارتن 180 با بیان اینکه کشور برنج واردکنندگان انجمن دبیر »کشاورز مسیح«

 ماه شدن نزدیک به توجه با: گفت است، دولتی ارز تخصیص انتظار در شورک مبادي در

 میزان این است الزم بنابراین یابد، می افزایش برنج مصرف کشور به حجاج ورود و محرم

 ابتداي از: اظهار داشت وي. شود وارد زودتر هرچه کرده، رسوب کشور مبادي در که برنج

 که است شده کشور وارد خصوصی و دولتی بخش از سوي برنج هزارتن 800 تاکنون سال

 سهم بخشی و استراتژیک ذخایر حفظ براي ایران دولتی بازرگانی شرکت سهم آن از بخشی

 میزان، این از دولت برنج سهم احتساب بدون: کرد تصریح وي. است خصوصی بخش

 10 خصوصی بخش از سوي گذشته سال مشابه مدت به نسبت سال جاري در برنج واردات

 .است داشته رشد درصد

  عربستان سعودي در منطقه تنها مانده است

: با اشاره به دیدار مسئوالن امنیت دریایی ایران و امارات، نوشت» االخبار«روزنامه 

 نشست. شد ظاهر دریانوردي و مرزها در مسئله امنیت دو کشور میان هاي ترمیم روابط نشان

امارات با تهران  پرده پشت هاي تماس موفقیت نتیجه امنیتی دو کشور را باید سابقه سران بی

معادالت منطقه دانست؛ که در نتیجه آن  تحول بر آغازي توان آن را دیداري که می .بدانیم

این دیدار تأییدکننده : این روزنامه همچنین افزود. ریاض در مقابل ایران تنها مانده است

گفتنی  .است »ب«شکافی جدي در تیم  دهنده ایجاد و نشان یمن از امارات نشینی عقب

 ایران مرزبانی فرماندهان» االحبابی محمد مصلح علی سرتیپ«و » رضایی قاسم سردار«است، 

 نامه مرزي دیدار داشتند و تفاهم انتظامات تحکیم و تعامالت افزایش هدف با امارات و

  .کردند امضا همکاري

  

  

  
  

  کوتاه اخبار ▼

 نظرسنجی آخرین زا آمده دست به نتایج مطابق◄ 

 کنندگان، شرکت از درصد 51 آمریکا، »کوینیپیاك دانشگاه«

این در حالی  دانند، می نژادپرست فردي را »ترامپ دونالد«

 .هستند دیدگاهی چنین مخالف آنان درصد 45 است که

 این در سفیدپوست کنندگان شرکت از درصد 46 همچنین

 درصد 50 ند ودان می نژادپرست را ترامپ دونالد نظرسنجی،

 80 دیگر، سوي از .نیست گونه این او معتقدند آنان از دیگر

 نظرسنجی این در پوست سیاه کنندگان شرکت از درصد

 مخالف دیگر درصد 11 و دانند می نژادپرست را ترامپ

  .هستند او بودن نژادپرست

 به اشاره با »پلیتیکو« آمریکایی ـ تحلیلی خبري پایگاه◄ 

 براي ترامپ دونالد دولت طرح به پیوستن از کشورها امتناع

 نفره تک ائتالف« را طرح این ایران، علیه دریایی ائتالف ایجاد

 ترامپ دونالد ائتالف«: کرده و نوشته است توصیف »ترامپ

 ادعایی هاي جویی ستیزه برابر در ها کش نفت از محافظت براي

 ها انگلیسی. متحده ایاالت: دارد عضو یک فقط ظاهراً ایران

 و ندارند ائتالف این به تعهدي ها فرانسوي اند، گرفته خرده

  ».اند داده نه پاسخ صراحت به ها آلمان

 از امید کارآفرینی صندوق مدیرعامل »زاده نوراله اصغر«◄ 

 در روستایی اشتغال تسهیالت تومان میلیارد 2000 اختصاص

 تا بیکار بدون روستاي طرح: گفت و داد خبر 1398 سال

 تأکید وي .شد خواهد اجرا کشور روستاي 100 در سال نپایا

 اشتغال تسهیالت تومان میلیارد 1300 گذشته سال در :کرد

 تسهیالت میزان این که کرد پیدا تخصیص روستایی

 را کوچک و خرد اشتغالزایی طرح هزار 23 حدود پرداختی،

  .شود می شامل

 »شناسین وقت« عنوان با گزارشی در »یزد آفتاب« روزنامه◄ 

 تصویب به حالی ملی در پول از صفر چهار حذف« :نوشت

 خطیر شرایط در آیا پرسند می کارشناسان که رسید دولت

 کارشناسان است؟ برخی کشور اقتصاد نفع به کار این فعلی

 زمان معتقدند ملی پول از صفر چهار حذف درباره اقتصادي

  ».سیمبر اقتصادي ثبات به که است هنگامی کار، این مناسب

هاي پر تکرار  دروغ با اشاره به» پست واشنگتن«وزنامه ر◄ 

هاي شکست خورده  سران کاخ سفید درباره ایران و سیاست

 دورانی به ورود حال در ما«: این کشور در برابر تهران، نوشت

 اعتبار آن در که هستیم المللی بین مناسبات در خطرناك

 داري حیتصال چهره هیچ و است پایینی سطح در آمریکا

  ».کند بخشی اطمینان دیگران به بتواند که نیست

 اشتغال و وکار کسب توسعه ملی طرح مدیر »تازیکی رضا«◄ 

 پوشاك ظرفیت درصد 50 اینکه به اشاره با کار وزارت پایدار

 در نفري میلیون 5/1اشتغال  امکان :گفت است، خالی داخلی

 هزار 530 حدود حاضر حال در اما دارد؛ وجود پوشاك صنعت

 .هستند مشغول صنعت این در نفر
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