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 !اعتبارزدایی از لیدر             روز حرف ▼

طلبان به اوج خود رسیده  اختالف در اردوگاه اصالح

اي که در کالم و بیان افراد مؤثري در این  است؛ به گونه

غالمحسین «هاي اخیر،  در ماه. اردوگاه قابل مشاهده است

دبیرکل حزب سازندگی سخنانی را بر زبان » کرباسچی

شدت موجب بر هم ریختگی برخی فعاالن آورد که به  می

پیش از این مواضع وي در . طلب است سیاسی اصالح

به جرم قتل » محمدعلی نجفی«ماجراي دستگیري 

همسرش موجب تنش شد و اکنون مصاحبه وي با روزنامه 

ها را  پیرامون نقش سیدمحمد خاتمی خیلی» کارگزاران«

  !آشفته کرده است

هاي اخیر  به برخی صحبت وي در این مصاحبه با اشاره

آبادي درباره نیاز  عباس عبدي، حسین مرعشی و احمد زید

آقاي خاتمی «: جریان اصالحات به رهبري جدید گفت

مورد احترام همه بوده و هستند؛ اما آیا به واقع آقاي 

کنند؟ اینکه زمانی در  خاتمی اصالحات را رهبري می

ایشان اظهار  جریان انتخابات یا در مسئله و حوزه دیگري

نظري کنند و همه به نظر ایشان احترام بگذارند، به معناي 

رهبري یعنی ورود به مسائل، مدیریت و . رهبري نیست

  ».ساماندهی آنها

این اظهارات را برخی اعتبارزدایی از خاتمی و برخی عبور 

طلبان  طلبی و خروج از جبهه اصالح این حزب از اصالح

و در واکنش به این اظهارات امثال اند؛ از این ر تفسیر کرده

خروج سازندگی از «: صادق زیباکالم با انتشار توئیتی نوشتند

این . توانم درك کنم جبهه اصالحات را با همه تلخیش می

هدفی،  برنامگی، بی فقط کرباسچی و مرعشی نیستند که بی

عملی رهبري اصالحات  مسئولیتی و بی ارادگی، بی بی

نها را بالمره ناامید و به آخر خط باالخص جناب خاتمی آ

اما بایستی از این عزیزان پرسید که آیا خروج . رسانیده است

  »از اصالحات راه درستی است؟

هایی بالفاصله اعضاي حزب سازندگی را  چنین برداشت

به تقال انداخت تا براي رفع ابهام به پاسخگویی روي آورند؛ 

» ایرنا«ي با ا در مصاحبه» محمد قوچانی«براي نمونه، 

مدعی شد اتفاقاً مصاحبه آقاي کرباسچی دعوت خاتمی به 

  ! رهبري اصالحات است، نه عبور از رهبري اصالحات

کند که  این مجادالت کالمی این واقعیت را آشکار می

هایی جدي مواجه  طلبان براي ورود به انتخابات با چالش اصالح

اي ه هستند که حاصل آن واگرایی و تشتت در فهرست

توان گفت، گویا محوریت  همچنین می. انتخاباتی خواهد بود

طلبان به روزهاي پایانی خود نزدیک  خاتمی در اردوگاه اصالح

 .شده است و باید در انتظار چینش جدید این اردوگاه بود

  

 بازگشت به نقطه اول                            گزارش روز ▼

اي حامی برجام و مذاکره با ایاالت متحده آمریکا که ه از جمله روزنامه» اعتماد«روزنامه 

توافق جامع اروپا براي حفظ  تروئیکاي اي به ترامپ از برجام امید ویژه دونالد پس از خروج

اروپا ) اتحادیه(مجموعه تحرکات «: دیرهنگام نوشت البته ، در اعترافیندبسته بود اي هسته

توافق، این موضوع را به اثبات رسانده که با  در قبال برجام از زمان خروج آمریکا از این

ـ  ـ خواسته یا ناخواسته وجود انگیزه براي حفظ برجام، اتحادیه اروپا و کشورهاي اروپایی

بخشی  ناتوان در حفظ این توافق بوده و عمالً حاضر به پرداخت هزینه الزم براي حیات

جدي در روابط دوجانبه اقتصادي  نباید دیگر منتظر وقوع تحولی. اند مجدد به برجام نبوده

یا تالش اروپا براي انتفاع ایران از مزایاي اقتصادي برجام در قالب اینستکس یا دیگر 

تواند نقطه پایانی بر برجام و بهبود روابط  نفسه می این گزاره فی. سازوکارهاي مالی ویژه بود

  ».اروپا قلمداد شود) اتحادیه(با 

اتکا بر قدرت درونی تأکید  به ،بر اساس این اعترافات ها انهرسکنید این  اما اگر فکر می

در ! ، سخت در اشتباهیدکنند تن به خارج مرزها را تجویز میکرد و پایان دل بس خواهند

ها را  بار دیگر مذاکره با آمریکایی» هرمیداس باوند«به قلم » آرمان«کمال تعجب روزنامه 

اینکه واشنگتن همه تالش خود را گذاشته تا با ایران  این روزنامه با تأکید بر! کند تجویز می

معموالً آن کسانی که در سیاست «کند  نامه مهم برسد، به نظام توصیه می به یک تفاهم

کنند راه  بندند، بلکه سعی می گیرند راه دیپلماسی را نمی خارجی خردمندانه تصمیم می

شود به یک  مذاکرات احتمالی سعی میبعد از آن در . مذاکره و دیپلماسی را باز نگه دارند

  ».نائل آیندسازش نسبی 

و عملکرد آمریکا و اروپا نشان  اي توافق جامع هستهاین در حالی است که تجربه 

هاي غربی به تعبیر رهبر معظم انقالب  دهد هر گونه اعتماد و مذاکره مجدد با طرف می

هاي گوناگون  ي کشور در حوزهها تواند توانایی است؛ سمی که می »سم مضاعف«و »فریب«

  !رو کند را با تهدید جدي روبه
  

 !ها خواهد شد تجاوز به ایران کابوس بزرگ آمریکایی    ویژه اخبار ▼

ترامپ درباره هرگونه درگیري  دونالد با هشدار به» نشنال اینترست«وبگاه ضد ایرانی 

العاده قوي در  متقارن فوقایران توانایی جنگ نا: ایران، نوشت جمهوري اسالمی احتمالی با

هاي دیزل،  هاي کوچک، زیردریایی حمالت سایبري، تاکتیک قایق. چندین منطقه را دارد

هاي سطح باالي ایران هستند  هاي کروز سطح به سطح، همه دارایی نیروهاي ویژه و موشک

ریکایی در این پایگاه آم .اند که در استفاده از آنها در منطقه خاورمیانه بسیار کار آزموده

گیري ایران از شبکه متحدان  در کنار بهره هایی که گفته شد همه توانایی: نویسد ادامه می

سیاسی و نظامی در خاورمیانه، حمله به ایران را به کابوس طوالنی و پر هزینه مالی و جانی 

   .براي آمریکا و متحدانش تبدیل خواهد کرد
  

اي محرمانه  ی سعودي در آمریکا در نامهمنابع آگاه فاش کردند، برخی اعضاي الب ◄

جمهور ایاالت  رئیس» دونالد ترامپ«و  سعود رژیم آلپادشاه » ملک سلمان«خطاب به 

در . سلمان هشدار دادند بنمحمددرباره بحران ناشی از اقدامات و تصمیمات  آمریکا متحده

سیاسی آمریکا به امضاي برخی افراد صاحب نفوذ سعودي در نهادهاي حتی این نامه که 

در قدرت » باراك اوباما«رسیده، آمده است قدرت البی سعودي نسبت به دوران حضور 

 .کاهش یافته است

 



    

  اخبار ▼

 شود عربستان آماده پذیرش شکست در برابر ایران می

ریاض در حال کوتاه آمدن در برابر «در یادداشتی با عنوان » القدس العربی«روزنامه 

عربستان به دو مسئله اطمینان داشت؛ نخست اینکه این کشور : ، نوشت»ایران است

دوم . تواند برتري نظامی آن را تضمین کند تسلیحاتی پیشرفته در اختیار دارد و این امر می

! جمهوري دونالد ترامپ علیه ایران حمله نظامی خواهد داشت اینکه آمریکا در دوره ریاست

اي که ریاض  پیش رفت؛ به گونه» سلمان محمدبن«اي ه اما اوضاع اساساً متفاوت با برداشت

اي، به واقعیتی  ظهور ایران به عنوان یک قدرت منطقه. اي دید سابقه خود را در شرایط بی

فارس تبدیل شده است و اتخاذ هر تصمیم راهبردي در منطقه بدون در  ژئوپلیتیک در خلیج

ها و  رویارویی تهران با برنامههمچنین . رسد نظر گرفتن ایران امري دشوار به نظر می

هاي آمریکا و انگلیس، عربستان سعودي را مجاب کرده است در سکوت، سیاست  نقشه

هاي سعودي دیگر سیاست حمله به ایران را  رسانه. ر ایران را آغاز کندنشینی در براب عقب

وگو با مقامات ایران سیاست  کنند؛ بلکه براي فراهم کردن مقدمات آغاز گفت اجرا نمی

  .اند اي را در پیش گرفته محتاطانه

  شود درباره پولشویی در آمریکا رعایت نمی FATFاستانداردهاي 

مدعی رعایت الزامات این نهاد  FATFراي کامل برنامه با وجود اینکه حامیان اج

دهد این  الدولی در سراسر کشورهاي دنیا هستند؛ اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می بین

  در جلسه. درباره پولشویی دارد FATFهاي جدي در رعایت استانداردهاي  کشور ضعف

 31هاي پوششی در تاریخ  تسناي آمریکا که با موضوع تأمین مالی غیرقانونی و شرک

با اشاره به نقاط  FBIمدیر بخش جرایم مالی » دونتائونو«برگزار شد،  98ماه  اردیبهشت 

گروه «: و عدم شفافیت مالی این کشور گفت FATFضعف آمریکا از منظر استانداردهاي 

عمده اخیراً نبود قانون شفافیت مالکیت را به عنوان نقطه ضعف ) FATF(ویژه اقدام مالی 

همکاران خارجی . در اقدامات ایاالت متحده علیه تأمین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است

اند، در حالی که عدم  هایی را براي رسیدگی به این مسئله در قلمروي خود برداشته ما گام

 ».کند که از نظام مالی ما سوءاستفاده کنند کاران را جذب می شفافیت در آمریکا جنایت

 !تجربه لیست امید درس جدي بگیریمباید از 

در شیوه اداره فراکسیون : رئیس فراکسیون امید مجلس گفته است» محمدرضا عارف«

باید تأکید کنم . رسد شود که بوي دیکتاتوري از آن به مشام می امید مطالبی بیان می

اش بزند  تابد تا یک نفر دست به عمامه مان برنمی اصالحات جریان قائم به فرد نیست و ذات

در فراکسیون امید، یک مکانیسم کارشناسی در سطح هیئت رئیسه، . همه چشم بگویند

همان دوستانی که . کنند شوراي مرکزي و مجمع وجود دارد که دوستان به آن عمل می

طلبی در  با این حال ما از روند اصالح. شدند، امروز مدعی و طلبکارند 92عامل تصمیم سال 

طلبانه  راهبرد ما در انتخابات پیش رو ارائه یک لیست کامالً اصالح. کنیم مجلس دفاع می

دنبال لیست تأثیرگذار هستیم، اما ممکن است با توجه به شرایط به سمتی برویم که . است

اي که از لیست امید خوردیم، باید یک درس  اقلیت تأثیرگذار باشیم؛ زیرا معتقدم ضربه

  .جدي براي جریان اصالحات باشد

  ن مدیون مقاومت استجها

وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت سیزدهمین سالروز پیروزي » محمدجواد ظریف«

وگو با  روزه برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی در گفت 33مقاومت اسالمی لبنان در جنگ 

ملت لبنان و مقاومت اسالمی این حقیقت را به : لبنان تأکید کرد» العهد«وبگاه خبري 

تواند هر  ثابت کردند که شکست رژیم صهیونیستی ممکن است و این رژیم نمیجهانیان 

هاي منطقه  ملت. هاي منطقه را بریزد وقت بخواهد در منطقه جنگ راه بیندازد و خون ملت

اهللا هستند که در برابر استکبار  و دنیا مدیون مقاومت ملت لبنان، مقاومت اسالمی و حزب

ا تروریسم تکفیري داعش مقابله کرده و علیه این خطر رژیم صهیونیستی ایستادند و ب

  .ـ تکفیري که بالیی براي دنیا بود، مقاومت کردند تروریستی

  
 

  کوتاه اخبار ▼

در گزارشی » یدیعوت آحارونوت«روزنامه صهیونیستی  ◄

هاي ارتش  بسیاري از نظامیانی که جدیداً به یگان: نوشت

اند، از  دهصهیونیستی در نزدیکی مرز غزه معرفی ش

برند و قادر به  هاي روحی همچون افسردگی رنج می بیماري

 2001این سربازان جدید متولد . ادامه حضور در ارتش نیستند

» عزالدین القسام«هاي  هستند؛ یعنی همان سالی که گردان

شاخه نظامی حماس شروع به شلیک موشک به سمت 

 18امیان بنابراین این نظ. نشین کردند هاي صهیونیست شهرك

 .درپی با غزه مواجه هستند هاي پی سال است که با تنش

در توئیتی به شایعه مربوط به جدال » احمد توکلی« ◄

الریجانی در جلسه مجمع تشخیص  اش با آقاي آملی لفظی

در جلسه چهارشنبه مجمع : واکنش نشان داد و نوشت

تشخیص، اختالف نظري در نحوه اداره جلسه بین بنده و 

سایت . ئیس پیش آمد که امري داخلی استآقاي ر

پردازي به اقتضاي ذاتش، اباطیلی بافته که ارزش  دروغ

هاي آبرومند  این توضیح الزم بود تا سایت. پاسخ هم ندارد

  .ها همراه نشوند پردازي در این دروغ

رسانی وزارت خارجه  مدیر دفتر اطالع» احمد الرمیحی« ◄

وزیر » قرقاش انور«رات قطر در توئیتی در واکنش به اظها

امارات که مدعی نقش شرافتمندانه و  مشاور در امور خارجه

نقش امارات در : شجاعانه کشورش در یمن شده بود، نوشت

یمن، کثیف، تروریستی و مشابه نقشی است که در مصر و 

تاریخ براي افشاي : وي خطاب به قرقاش گفت. لیبی ایفا کرد

 .کند شورها کفایت میرد پاي تروریستی شما در این ک

ابراهیم  شیخ: اي اعالم کردند منابع خبري نیجریه ◄

همراه همسرش از   زکزاکی، رهبر جنبش اسالمی نیجریه به

منظور  به) پایتخت نیجریه(المللی آبوجا  فرودگاه بین

. نو، پایتخت هند شد پیگیري روند درمان خود عازم دهلی

الت کادوناي هفته گذشته دادگاه عالی ای گفتنی است،

نیجریه مجوزي براي سفر شیخ زکزاکی و همسرش به هند 

  .براي پیگیري روند درمان صادر کرد

سخنگوي قوه قضائیه درباره » غالمحسین اسماعیلی« ◄

دادگاه بدوي رأي را صادر : جمهور گفت پرونده برادر رئیس

. و در تجدید نظر در نوبت است تا رأي نهایی را صادر کند

جمهور  درباره پرونده برادر معاون اول رئیسوي همچنین 

این پرونده در مرحله دادسراست و قرار شده روند : گفت

رسیدگی به آن تسریع شود و به زودي در دادسرا تصمیم 

  .شود نهایی گرفته می

سخنگوي تشکیالت خودگردان » نبیل ابوردینه« ◄

فلسطین تأکید کرد، اشغال کرانه باختري بازي با آتش 

وي در پاسخ به انتشار اخباري در زمینه احتمال . است

سیطره رژیم صهیونیستی بر کرانه باختري به عنوان هدیه 

انتخاباتی ترامپ به نتانیاهو تأکید کرد، هر قراري که به 
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