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ساختمان وزارت خارجه شاهد ) 15/5/98(شنبه روز سه

وآمدهاي مقامات لشکري و کشوري به منظور دیدار با  رفت

جمهور و سردار  حضور رئیس. وزیر امور خارجه کشورمان بود

ترین اخبار  سلیمانی در وزارت امور خارجه، از جمله مهم

اي زیبا  تر ظریف و سردار سلیمانی صحنهدیدار دک. دیروز بود

. از اتحاد و همدلی بین مسئوالن کشور را به نمایش گذاشت

رویدادي که سیاست دشمنان و بدخواهان، مبنی بر 

دهد،  ها نشان می بررسی. سازي در کشور را خنثی کرد دوگانه

اي درصدد ایجاد  از لحظه مطرح شدن برجام تا امروز عده

اند؛ البته در یک مقطع زمانی خاص نیز  ودهاختالفات داخلی ب

سازي  دوگانه) توطئه(برخی مسئوالن ناخودآگاه سیاست

حال در شرایط فعلی جدا از موضوع . دشمن را اجرا کردند

برجام و اظهار نظر درباره بایدها و نبایدهاي آن، ضروري است 

گیري و اظهار  در سطوح مختلف براساس منافع ملی موضع

هاي اخیر در پیش  استی که غرب در سالسی. نظر شود

دهنده آن است که آنها نه تنها هیچ تمایلی به  گرفته، نشان

اجراي تعهدات خود ندارند، بلکه سه راهبرد را مد نظر خود 

و » تغییر بنیادین«، »سازي روبنایی دفرمه«دارند؛ آنها 

به جمهوري اسالمی ایران را در » تحمیل توافق جدید«

آمریکا با خروج از برجام و . اند د قرار دادهدستور کار خو

کشی آشکار پس از خروج آمریکا از  کشورهاي اروپایی با وقت

هاي جدیدي به کشورمان تحمیل  آن، سعی کردند خواسته

وادار کنند؛ از این رو  بیشتر کرده و ایران را به دادن امتیازات

در وضعیت فعلی امید بستن به تروئیکاي اروپا صدمات 

یري به منافع کشورمان خواهد زد که شاید به مراتب پذ جبران

باالتر از برجام باشد؛ اما واقعیت این است که دل بستن به 

. اروپا، همچنان دولت را از نگاه به داخل محروم خواهد کرد

ها از طریق ابزارهایی همچون اینستکس سعی دارند  اروپایی

به طور درآمد حاصل از فروش نفت جمهوري اسالمی ایران را 

کامل در اختیار گیرند و سیاست عراقیزاسیون را در ایران 

پس از آن نیز به سراغ موضوع موشکی خواهند . اجرایی کنند

بنابراین در چنین . رفت تا آن را نیز کامالً محدود کنند

ها و اقشار مختلف  ها، جناح شرایطی همه مسئوالن، جریان

غرب از منافع ایران  مردم باید به صورت کامالً متحد در مقابل

بر اساس منطق مقاومت، کاهش تعهدات . پاسداري کنند

برجام، جواب قاطع به پهپاد متجاوز آمریکا و توقیف کشتی 

متخلف انگلیس از جمله اقداماتی بود که جمهوري اسالمی را 

در موضع برتر نسبت به غرب قرار داده است و تأثیر این 

   .شود ش احساس میها در منطقه نیز بیش از پی سیاست

 

 

  
  

  

 
 

  کدام احتمال معتبر است؟                     روز گزارش ▼

. کند یم جدا گریکدی از یکل به را طلبان اصالح و مردم شرط، و دیق یب حضور ياستراتژ«

 و یکیتاکت اشتباه و لغزش نوع هر و هستند اعتماد یب یاسیس يها انیجر به مردم اکنون

 به دیگفت شما ندیگو یم مردم از یبرخ امروز. است انیجر کی مرگ مثابه به کیاستراتژ

 چاه به شما طناب با گرید فلذا نشد طور نیا اما ؛شود بسامان طیشرا تا دیبده يرأ یروحان

هاي لیدر  پاسخی به گفته» سعید حجاریان«کامالً واضح است که این جمالت » !میرو ینم

موضوعی که البته جریان نزدیک ! انتخابات است جریان اصالحات درباره  ضرورت حضور در

بهزاد «بالفاصله با » شرق«به سیدمحمد خاتمی نیز به خوبی آن را درك کرد و روزنامه 

! اي ترتیب داد تا پاسخ حجاریان را از زبان چریک پیر اصالحات بدهد مصاحبه» نبوي

منتشر کرده، از » ام هطلبی خارج نشد از اصول اصالح«که با عنوان  اي در مصاحبه» شرق«

 طلبان اصالح راه تنها«: گوید و او می» د؟یمخالف مشروط مشارکت با شما«: پرسد نبوي می

 در شرکت با فقط. است يرأ يها صندوق مطلوب، وضع به موجود وضع کردن لیتبد يبرا

 در شرکت جز یراه .میده رییتغ را موجود وضع درازمدت در میتوان یم که است انتخابات

 ».شود برگزار پرشور یانتخابات تا میریبگ کار  به را خود تالش تمام دیبا و میندار تخاباتان

 به یمل تیامن م،یکن جادیا پرشور انتخابات کی مینتوان اگر« بر اینکهتأکید  با همچنیننبوي 

 البته. دارد قرار يبعد مراحل در ندیاین ای ندیایب یکسان چه نکهیا«: افزاید می» .افتد یم خطر

 را نقش نیتر یاصل تیحاکم پرشور، انتخابات کی يبرگزار يبرا م،یباش داشته توجه دیبا

توان آنها را  هم می! توان دو گونه به آنها نگاه کرد هاي متضادي که می گیري موضع !».دارد

گونه به آن  توان این طلبان دانست و هم می هاي اختالفات بنیادین در میان اصالح نشانه

» همکاري«و » تهدید«طلبان با یک تقسیم هوشمندانه و ایجاد دو حربه  که اصالحنگریست 

اما براي اینکه بدانیم ! یا همان بازي پلیس خوب و بد به دنبال گرفتن امتیاز از نظام هستند

 .کدام یک از این دو احتمال معتبرتر است، باید صبر کرد و منتظر اتفاقات آینده بود

 تقاد رئیس دستگاه قضا از عملکرد وزیر ارتباطاتاناخبار ویژه       ▼

االسالم والمسلمین رئیسی در نشست اخیر شوراي عالی فضاي مجازي بار دیگر  حجت

جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات انتقاد کرده  نسبت به عملکرد محمدجواد آذري

به برخورد با تلگرام هایی که نسبت  وي خطاب به جهرمی گفته است شما درباره وعده. است

اینها «اید که  رئیس قوه قضائیه گفته است شما در جایی گفته! اید اید، هیچ کاري نکرده داده

جهرمی در واکنش به » .خواهند به دست من تلگرام توقیف شود که این امر محالی است می

ي انتقال برا) ره(اظهارات آقاي رئیسی مدعی شده است، اگر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

ادعاهایی هم . کنیم هاي اجتماعی جدید فعال شود، ما نیز به آنها کمک می و معرفی شبکه

در این نشست به جهرمی گفته شده  ،گفتنی است. که درباره من نقل شده، صحت ندارد

  .است شما مسئول فضاي ارتباطات و مخابرات کشور هستید و باید در این زمینه اقدام کنید

هاي مخفیانه خود با ایران  زبان اعالم کرد، امارات و عربستان تماس بريیک پایگاه ع◄ 

. وگو با تهران است طور جدي در حال بررسی گفت عهد سعودي به اند و ولی را افزایش داده

در همین راستا، وزیر حج عربستان ضمن استقبال از برقراري دوباره عمره مفرده، از 

نکته قابل توجه در زمینه . افظ منافع ایران خبر دادپیگیري ریاض براي بازگشایی دفتر ح

وار  همه این رویدادها این است که این وقایع طی چند روز و پشت سر هم به صورت سلسله

دهنده وجود یک برنامه مشخص در قبال تغییر رویکرد عربستان و امارات  روي داد که نشان

 .در برابر ایران است

 



  
  

  اخبار ▼

  ایرانی در عراق  رد دالر پروژهمیلیا 8/1توقف 

با  مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی عضو هیئت» فرزین مهدیار«

ها پذیرفته  هاي ایرانی از سوي عراقی بانک  نامه چند ماه است ضمانت اشاره به اینکه

: فتگ، رو کرده است ها را در این کشور با مشکل روبه شود، همین موضوع اجراي پروژه نمی

وي تصریح . هاي ایرانی در عراق متوقف شده است میلیارد دالر از پروژه 8/1در حال حاضر، 

شرکت ایرانی در عراق در حال اجرا بود که بسیاري از آنها  34پروژه از سوي  56: کرد

مهدیار . اند اند، تعدادي در حال مذاکره هستند و تعدادي نیز شروع به کار کرده متوقف شده

میلیون  200از تسهیالت   1394هاي ایرانی فعال در عراق در سال  شرکت: ه گفتدر ادام

شان را پرداخت کنند و از شرایط بحرانی خارج  هاي دالري برخوردار شدند و توانستند بدهی

هاي آمریکا سبب شد این مبلغ با احتساب سود به  شوند؛ اما جنگ داخلی در عراق و تحریم

میلیون دالر خسارت  600تا  500ها بین  در واقع حاال این شرکتمیلیون دالر برسد و  600

  . اند و پیمانکاران بدهکارتر هستند دیده

 ما شایسته پیروزي در هر جنگی هستیم

فرمانده کل سپاه در بازدید از سد ازگله و طرح ساماندهی و توسعه منابع آب و خاك 

ها  بع آب و خاك غرب کشور و دهپروژه توسعه منا: کشور در استان کرمانشاه تأکید کرد

المبین ما در دفاع  المقدس و فتح هاي بیت پروژه راهبردي دیگر در میهن اسالمی، عملیات

سرلشکر سالمی با بیان اینکه . مقدس اقتصادي برابر تحریم و جنگ اقتصادي دشمن است

دهد،  ساز انرژي می هاي بزرگ و سرنوشت احساس در جنگ بودن به ما براي حرکت

ما نگران جنگ نظامی نیستیم؛ چون اقتدار و آمادگی داریم و دشمن هم : خاطرنشان کرد

ناتوان از اراده تهاجم و جنگ نظامی است؛ لذا اتفاقاتی مانند این طرح بزرگ که آثار آن در 

شود، بایستی واقعه  صحنه زندگی مردم و آینده جوانان عزیز و با غیرت ایرانی پدیدار می

ما از شایستگی پیروزي در هر جنگی، از جمله جنگ . مروز کشور قرار گیردجاري و غالب ا

هاي تحمیلی در واقع نباید دستاوردي جز برد براي ما  اقتصادي برخوردار هستیم و جنگ

  .داشته باشد

  میلیون قطعه اسکناس در سال 700امحا و چاپ مجدد 

صفر از پول ملی،  4رئیس کل بانک مرکزي با تشریح دلیل دولت براي تصویب حذف 

صفر از پول ملی پاسخ به عرف است و بانک مرکزي درصدد است با تحقق  4حذف : گفت

در حال حاضر، ریال : همتی بیان کرد. این امر آنچه میان مردم رایج است را عملیاتی کند

شود و مردم همواره از واحد تومان در مبادالت  در زندگی روزمره مردم استفاده چندانی نمی

کنند، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت واحد پول ملی به تومان تغییر  د استفاده میخو

صفر از پول  4حذف : وي افزود. یابد تا پاسخی به آنچه در جامعه در جریان است، داده شود

ملی در حال حاضر تنها در دولت تصویب شده است و به تصویب مجلس نیاز دارد، اگر 

کنیم، در  عمومی و بانک مرکزي پاسخ دهند ما آن را اجرایی مینمایندگان به این تقاضاي 

  .شود غیر این صورت روال موجود ادامه داده می

  طلبان فرافکنی از نوع اصالح

به تازگی در بخشی از یک مصاحبه که  88از دستگیرشدگان فتنه » حسین مرعشی«

صداي بلند اعالم کنیم  ما باید با«: آن را منتشر کرد، گفته است» اعتمادآنالین«پایگاه 

محور مدیریت کشور در عرصه داخلی و خارجی رهبري نظام است و دولت، مجلس و قوه 

رسد این گونه  به نظر می» !قضائیه حتماً باید در هماهنگی با رهبري کارها را پیش ببرند

هاي  طلبان که تمام کم و کاستی اظهارات تالشی است در راستاي این راهبرد اصالح

دي جریان خود را در دولت، مجلس و شوراي شهر به رهبري نسبت دهند، خود از عملکر

  !قبول مسئولیت شانه خالی کرده و مردم را در مقابل رهبري قرار دهند

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 مؤتلفه حزب مرکزي شوراي رئیس »مصطفی میرسلیم«◄ 

 هرچه ابراز و صداقت از بهتر رویکردي طلبان اصالح براي: گفت

 آنها. نیست مردم به شان عملکردي و بینشی اشکاالت تر فوري

 هاي فرصت سال هشت دادن باد بر مسئولیت بپذیرند باید

 بر غلط راهبردي گرفتن پیش در دلیل به را کشور گرانبهاي

 سال سه در کشور وزارت: وي همچنین افزود. دارند دوش

 مبناي بر انتخابات جامع الیحۀ تدوین به موفق گذشته،

 خواهند می طلبان اصالح اگر. است نشده کلی هاي ستسیا

 بگیرند که مجلسی و کنونی دولت به باید بگیرند، ایرادي

 کاستی دو هر سرمنشأ چون است پایان به رو اش دوره

  .نگهبان شوراي نه طلبان هستند، اصالح

 مستأجران تعداد 1395 تا 1375 هاي سال فاصله در◄ 

 نحوه. است یافته افزایش درصد 37 به درصد 21 از شهري

 و شهري از اعم کشور کل در مسکونی واحدهاي مالکیت

 15 از استیجاري واحدهاي که است آن از حاکی نیز روستایی

 رسیده 1395 سال در درصد 31 به 1375 سال در درصد

 در مردم درصد 60 بر بالغ 1395 سال در ترتیب، به این. است

 درصد 9 و استیجاري واحدهاي در درصد 31 ملکی، واحدهاي

  .کردند می زندگی واحدها سایر در

آمریکا گفته است،  در هند سفیر »شرینگال وارزان هارش«◄ 

 هاي معافیت صدور از امتناع در آمریکا تصمیم ایاالت متحده

وارد  ضربه هند منافع به ایران نفت خریداران براي تحریمی

 ینهزم این در واشنگتن است امیدوار نو دهلی و کرده

: کرده است تأکید هندي دیپلمات. دهد نشان پذیري انعطاف

 ما براي کیفیت و قیمت همان با نفت، جایگزین منابع یافتن«

اثر  هند در ما هاي زیان و سود روي و شده تبدیل چالش به

  ».است گذاشته

 ،2017 سال در »پیو« مؤسسه مطالعات براساس◄ 

 را جهان در فرد هر يازا به سالح میزان بیشترین ها آمریکایی

 یا نفر 4 تقریباً آمریکایی غیرنظامی 10 هر از. دارند اختیار در

 آن در که کنند می زندگی اي خانه در یا هستند سالح مالک

 در اند کرده اعالم ها آمریکایی درصد 48. دارد وجود سالح

. است داشته وجود سالح آن در که اند شده بزرگ هایی خانه

با  شلیک تجربه اند کرده اعالم نیز ها کاییآمری از درصد 72

  .اند داشتهسالح را 

 نیروهاي مردمی جبهه رئیس نایب »چمران مهدي«◄ 

 جمنا ناراحت حیات ادامه از برخی اینکه وجود با: انقالب گفت

 همه که ایم کرده کاري و  کرده تر گسترده را کار ما اما هستند،

 همه به دوستی ستد و باشند داشته حضور مردمی جبهه در

 قبیل این از سخنانی :اظهار داشت جمنا رئیس نایب .دهیم می

 کار نیست و درست شده، ادغام وحدت شوراي در که جمنا

  .است شده شروع تازه جمنا
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