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 !مذاکره ممنوع            روز    حرف ▼

. دهد فشار حداکثري آمریکا علیه ایران معکوس جواب می

ها جمهوري  در حالی که آمریکا قصد داشت با افزایش تحریم

اسالمی را به شکست بکشاند، تدابیر رهبري و راهبرد مقاومت 

هاي سیاسی  ترین برهه فعال سبب شد آمریکا در یکی از مهم

این کشور در کاخ جمهور  تندروترین رئیس و حضورـ  خود

هاي امنیتی، دفاعی و  هایی در عرصه با شکست ـ سفید

سابقه بوده  دیپلماسی مواجه شود که در طول تاریخ آمریکا بی

  .است

: نویسد در گزارشی در این زمینه می» استراتفور«اندیشکده 

 کرد سیاست سرکوب ایران کاخ سفید به اشتباه تصور می«

طبق فشار حداکثري، تهران را وادار خواهد کرد تا در برابر 

تر  توافق سختگیرانه یک به دستیابی منظور به آمریکا هاي خواسته

جانبه تسلیم شود؛ عالوه بر اینکه دولت ایران توانست  و همه

رسد موفق  بحران اقتصادي را در داخل کنترل کند، به نظر می

 12پس از آنکه ایران در . دشده است اعصاب ترامپ را بلرزان

کش حمله کرده  ژوئن، متهم شد به چندین نفت 13مه و 

  ».ژوئن، یک پهپاد آمریکایی را ساقط کرد 20است، در تاریخ 

ها براي عبور از این رسوایی و شکست درصدد  آمریکایی

ها و پیشنهادها و البته تهدید و تطمیع  اند با انواع رایزنی برآمده

آنها . کنند وادار به عکس یادگاري با ترامپ ایران را حداقل

اي جز  جمهور ایران چاره سعی داشتند وانمود کنند که رئیس

مذاکره با ترامپ ندارد و اگر این دیدار انجام شود وضعیت 

یابد و اگر هم انجام نشود، خطرهاي  اقتصادي ایران بهبود می

ین زیادي متوجه ایران خواهد شد؛ ولی رهبر معظم انقالب ا

ـ ما با آمریکا  1: کید آمریکا را به خودشان بازگرداندند و گفتند

چندجانبه؛   دوجانبه، نه مذاکره  مذاکره نخواهیم کرد؛ نه مذاکره

  ـ اگر آمریکا حرف خودش را پس گرفت و به آن معاهده 2

که نقض کرده بود، برگشت و توبه کرد و عضو   اي هسته

ت در جمع کشورهاي کننده شد، آن وق کشورهاي معاهده

کنند، او هم شرکت کند؛  کننده که با ایران صحبت می معاهده

اي در هیچ سطحی بین مسئوالن  ـ هیچ گونه مذاکره 3

ها اتّفاق نخواهد افتاد؛ نه در سفر  جمهوري اسالمی و آمریکایی

  .نیویورك، نه در غیر سفر نیویورك

 جمهوريدهد،  ان رهبر معظم انقالب نشان میاین سخن

که نه تنها دستورالعمل  جایگاهی دست یافتهاسالمی به 

د کن لکه براي آن شرط نیز تعیین میپذیرد؛ ب آمریکایی را نمی

ایران سربلند و عزیز از میدان خارج خواهد  ،و با این راهبرد

  .شد

 

 

 

  

  
  

  !درآمدزایی از ترس                             روز گزارش ▼

هاي غربی علیه  ودي با امید تحریک سران کاخ سفید و دولتدر حالی که شاهزادگان سع

به مسلخ رویارویی با قلب محور مقاومت، بدون ارائه هیچ گونه سند و  آنهاتهران و فرستادن 

دهند، سیاستمداران و  به ایران نسبت میحمله به تأسیسات نفتی آرامکو را مدرکی 

  !گویند تحلیلگران منطقه از واقعیات سخن می

با کنایه به تالش برخی  کشور نیا نیشیپ ندهینما و یتیکو استمداریس »لهیالدو رناص«

 با«: گوید ن در کوره تقابل نظامی با ایران میدسران کشورهاي عربی منطقه براي دمی

 ،است شده متوقف هفته نیچند يبرا يسعود عربستان ینفت داتیتول از یمین رانیا عطسه

 زین یبرخ و انتیخ را من سخنان یبرخ د؟یکن بارزهم آنان با دیخواه یم چگونه پس

 تکرار گرید بار من. است تلخ زین قتیحق و هستند زاریب قتیحق از رایز ؛دانند یم آور شرم

 را ترامپ سخنان. دیباش يگرید راه دنبال به است یخودکش برتر، دشمن با جنگ کنم یم

 يبدو دوران به و ماند نخواهد یباق يزیچ ها عرب نفت از دهد رخ یجنگ اگر دینکن باور

  » .میگرد یبازم

تر هستند و به جاي آنکه در دام  دگان منطقه باهوشااما رهبران غربی به مراتب از شاهز

کنند از  سعود قرار بگیرند، از فرصت استفاده کرده و تالش می هاي آل ها و هیاهو سندسازي

دالرهاي نفتی بهره ببرند؛  این فرصت هم براي افزایش درآمدهاي خود و به جیب زدن

یا در ! چنانکه ترامپ به صراحت اعالم کرد عربستان باید هزینه تأمین امنیت خود را بپردازد

 نیاول دیخر قرارداد يامضا از نیبحر عهد یول »فهیخل آل حمد نب سلمان«اي دیگر  نمونه

ها  دهد آمریکایی میخبرها و اظهاراتی که نشان . دهد می خبر کایآمر وتیپاتر یموشک سامانه

 ! برداري کنند اند چگونه از ترس کشورهاي عربی به نفع خود بهره به خوبی یاد گرفته

 !انقالب را به هاشمی سپرد) ره(امام خمینی  اخبار ویژه       ▼

وگو با روزنامه نزدیک به  رفسنجانی در گفت اهللا هاشمی فرزند آیت» فاطمه هاشمی«

ی را مطرح کرده که جداي از اینکه تا چه میزان واقعیت داشته خانواده خود ادعاهاي جالب

اهللا هاشمی درخواست  از آیت) ره(همسر حضرت امام«: او گفته است. برانگیز است باشد، تأمل

اهللا هاشمی  بار آیت صورت مرتب هر چند وقت یک چون به . کردند که به منزل ایشان بروند

. بودند) ره(و جویاي احوال همسر حضرت امام وآمد کرده رفت) ره(به منزل حضرت امام

اهللا  آیت. خواهید در انتخابات شرکت کنید ام شما نمی گفتند من شنیده) ره(همسر امام

ایشان گفتند شما چطور . هاشمی هم صراحتاً گفتند من قصد شرکت در انتخابات را ندارم

هید به دست چه کسانی خوا شما این انقالب را می. خواهید در انتخابات شرکت کنید نمی

اهللا هاشمی به درخواست  اینجا بود که آیت. انقالب را به شما نسپرد) ره(بسپارید؟ مگر امام

سخنان و » .هاي انتخاباتی شوند تصمیم گرفتند وارد صحنه رقابت) ره(همسر حضرت امام

تند، خاطراتی از این دست در شرایطی که هیچ یک از افراد دخیل در آن در قید حیات نیس

  . شود هاي سیاسی طرح می ادعاهایی است که با اهداف و انگیزه

نماینده مجلس ششم در واکنش به اظهارات غالمحسین کرباسچی » ناصر قوامی«◄ 

طلبی را به پاي  درباره لزوم شرکت مردم در انتخابات با تأکید بر اینکه نباید سرمایه اصالح

. کند نهایت اشتباه می آقاي کرباسچی بی کنم که من فکر می«: طلبان ریخت، گفت فرصت

. کنند طلبان باید لیست بدهند، اشتباه می همه کسانی که معتقدند در هر شرایطی اصالح

دهیم و به مردم هم  رویم و رأي می همه ما می. گویم در انتخاب شرکت نکنند نمی

 ».گوییم در انتخابات شرکت کنید، اما لیست دادن کار درستی نیست می

 



  
  

  اخبار ▼

 چقدر از اموال محکومان اقتصادي بازگردانده شد؟

هاي قوه قضائیه در بازگشت اموال محکومان  سخنگوي قوه قضائیه با اشاره به دستاورد

میلیارد تومان جزاي نقدي واصل کردیم و  600» امیرخسرو آریا«در پرونده : اقتصادي، گفت

 1800» بابک زنجانی«در پرونده . جام دادیمها را ان میلیارد تومان رد مال به بانک 1700

در پرونده . میلیارد تومان از اموال داخل کشور نامبرده تحویل وزارت نفت شده است

سازي  که به تازگی در دادگاه محاکمه شد، یک اقدام ما بازگشت ماشین» قربانعلی فرخزاد«

در یک پرونده . ان بودمیلیارد توم 688سازي با قیمت کارشناسی  تبریز به سازمان خصوصی

میلیارد تومان از اموال متهم پرونده را  600بانک ایران زمین و بانک سینا در ماه گذشته 

شود،  بینی می بدون رفتن به دادگاه و محاکمه به بانک سینا و ایران زمین برگرداندیم و پیش

همچنین از اموال یکی . هاي طلبکار برگردانیم میلیارد تومان به بانک 1000ظرف ماه آینده 

هزار میلیارد تومان به بانک  3ترین بدهکاران بانکی، بدون تشکیل دادگاه توانستیم  از بزرگ

 50در پرونده دیگري در آستان قدس رضوي و بیمارستان رضوي مشهد، بیش از . برگردانیم

ان سابق بیمارستان تصرف کرده بود، به آستان قدس برگشت پالك آپارتمان که یکی از مدیر

 .میلیارد تومان است 800که ارزش آن بیش از 

  !ممکن است آمریکا یا عربستان به ایران حمله کند

حادثه حمله به «با تأکید بر اینکه » علی بیگدلی«در یادداشتی به قلم » آرمان«روزنامه 

هرچند ممکن است فکر کنیم که ... برخوردار استتأسیسات نفتی عربستان از اهمیت زیادي 

رو  تواند با عواقب ناجوري روبه این حمله یک نمایش قدرتی از سوي حوثی بوده باشد، اما می

جمهور آمریکا در  رئیس«: شود مدعی می» .شود؛ چون با سرنوشت یک جهان مواجه است

این روزنامه حتی » .بدهد تواند دستور حمله نظامی شرایط اضطراري بدون مجوز کنگره می

حتی ممکن است آمریکا عربستان سعودي را تحریک کند با «: گوید پا را فراتر گذاشته و می

طرح موضوع » !هاي دیگر و رژیم صهیونیستی به کشورمان حمله کند نشین حمایت شیخ

ست که ها چه ارتباطی با ایران دارد، در حالی ا موهوم جنگ بدون اشاره به اینکه حمله یمنی

عربستان و رژیم صهیونیستی در برابر یمن و نیروهاي مقاومت نیز عاجز هستند و آمریکا نیز 

  !حتی جرئت واکنش نشان دادن به اسقاط پهپاد متجاوزش را نداشته و ندارد

  شوند طلبی یگانه نمی طلبان در مفهوم اصالح اصالح

بود وحدت گفتمانی در پردازان جریان اصالحات مدعی ن از نظریه» محمدرضا تاجیک«

طلبی یگانه  طلبان در مفهوم اصالح مشکل این است که اصالح  :میان آنها شده و گفته است

: کند تاجیک در ادامه ادعاي خود تصریح می. شوند، چه برسد درباره دقایق دیگرش نمی

صداي مختلف قشنگ است، زمانی که هارمونی داشته باشد، زمانی که در یک دستگاه 

شود، شیپور همگون باشد با سنتور، سنتور همگون باشد با ویولن و همه اینها بتوانند  نواخته

تواند گوشخراش هم  تواند دلنواز باشد، می این صداهاي گوناگون می. در یک دستگاه بنوازند

طلبی نیفتاد، یعنی جریان  باشد و این اتفاقی است که به نظر من در جریان اصالح

  .رش ره به آنارشی بود تا ره به یگانگی و یک نوع وحدت در کثرتطلبی بیشتر تکث اصالح

  کند عراق در هیچ ائتالفی با رژیم صهیونیستی شرکت نمی

سخنگوي وزارت خارجه عراق هرگونه مشارکت بغداد در ائتالف دریایی را که رژیم 

به شبکه خبري » احمد الصحاف«. صهیونیستی در آن حضور داشته باشد، تکذیب کرد

عراق در این خصوص، دیدگاه خود را «: فارس گفت در زمینه امنیت در خلیج» سیا الیومرو«

، مسئولیت کشورهاي ]فارس[هاي خلیج گفته مبنی بر اینکه امنیت دریانوردي در گذرگاه

پذیرد وارد هر گونه گروه امنیتی و نظامی  عراق نمی«: وي تصریح کرد» .مشرف بر آن است

» است و در آن رژیم صهیونیستی حضور داشته باشد] فارس[لیجشود که براي حمایت از خ

باعث «المللی در این منطقه،  این مسئول عراقی خاطر نشان کرد، تشکیل یک ائتالف بین

  ».کننده در آن نخواهد بود پیچیدگی بیشتر خواهد شد و عراق، طرف مشارکت

 

  

  کوتاه اخبار ▼

وضعیت رکودي در بخش مسکن سبب شده است ◄ 

هاي دیگري، از جمله خروج از  حل ارگران به دنبال راهک

بنا . هاي همسایه از جمله عراق باشند کشور و کار در کشور

به گفته دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی، این افراد با 

روند و  روز به عراق می 45هاي زیارتی یک ماه تا  گذرنامه

راجعت پس از پایان مهلت گذرنامه، براي تمدید مجدد م

هزار تومان شرایط  400تا  300دستمزد روزانه . کنند می

اي  مورد قبولی است که این افراد آن را بر عدم پوشش بیمه

 .دهند می و حمایت در هنگام بروز حوادث ترجیح 

هاي کشتیرانی نشان داد پس از  داده »رویترز«به گزارش ◄ 

کشور آنکه حمله به تأسیسات نفتی عربستان تولید نفت این 

کش منتظر بارگیري نفت از  ابرنفت 11را نصف کرد، حداقل 

کش  هر ابرنفت است، گفتنی .هستند عربستان نفتی هاي پایانه

حمله به  همچنین. میلیون بشکه نفت را دارد 2ظرفیت حمل 

تأسیسات شرکت آرامکوي عربستان در منطقه البقیق این 

شرکت ها سبب شده است مقامات این  کشور به دست یمنی

  .به فکر به تعویق انداختن عرضه اولیه سهام آن بیفتند

جان بولتون، مشاور پیشین : نوشت» بیست دیلی«نشریه ◄ 

امنیت ملی آمریکا اعالم کرده است قصد دارد با نوشتن کتابی 

جدید، درباره دوران خدمت خود در دولت دونالد ترامپ، 

حتمال زیاد این کتاب به ا. جمهور آمریکا افشاگري کند رئیس

بولتون در گذشته نیز پس از . سبب خشم ترامپ خواهد شد

جمهور اسبق آمریکا،  خارج شدن از دولت جرج بوش، رئیس

  .کتابی افشاگرانه را درباره دولت او منتشر کرده بود

سخنگوي جنبش انصاراهللا یمن » محمد عبدالسالم«◄ 

ندهد،  اگر ائتالف متجاوز به یمن به تجاوزات خود پایان: گفت

امارات «: وي افزود. ها باشد تر یمنی باید منتظر حمالت سخت

. همچنان در هدف قرار دادن یمن با عربستان همدست است

دهد که این  دهد، این حق را به ما می آنچه امارات انجام می

  ».کشور را نیز همانند عربستان هدف قرار دهیم

وجوي  فرمانده کمیته جست» سردار سیدمحمد باقرزاده«◄ 

مفقودین ستاد کل نیروهاي مسلح با اشاره به حرکت خزنده 

در مقابل این : ها گفت حذف عبارت شهید از معابر و خیابان

ها و مردم نگذارند تا  حرکت خزنده باید فریاد کشید؛ رسانه

ها هر  سازي قبور شهدا، برخی شهرداري همانند طرح یکسان

  .اشتباهی خواستند انجام دهند

ید اینستکس در سفر به ایران و دیدار با رئیس جد◄ 

هاي مشترك ایران و  نمایندگان بخش خصوصی و اعضاي اتاق

آلمان و اتاق بازرگانی تهران، از اعالم آمادگی چند بانک 

اروپایی براي ورود به ساز و کار ویژه مالی تجارت با ایران خبر 

  .داد
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