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  ست؟یراهبرد دولت چ            روز حرف ▼

با  داریاگر بدانم د« نکهیدرباره ا روزید جمهور سیرئ سخنان

 غیکار در نیاز ا شود، یکشور ختم م یبه آبادان یکس

 جمهور سیشد تا مکرون رئ يا هیدستما» !نخواهم کرد

سران  داریخود هنگام د يفرانسه در نشست خبر

در  رانیا جمهور سیرئ اعالم کند که 7یج يکشورها

 یاسیبا هر رهبر س دارید آمادهمنافع کشورش  يراستا

اگر «: گفت یامروز در سخنان یروحان ياما آقا. جهان است

کار امکان  نیا ردیعکس بگ یبخواهد با حسن روحان یکس

ظالمانه  يها میاز تمام تحر يمگر آنکه روز ستین ریپذ

  ».م بگذارداحترا رانیدست بردارد و به حقوق ملت ا

که موضع قاطع و  جمهور سیامروز رئ يها صحبت

 ازیتر از آن است که ن مسئوالن کشور بوده، واضح یشگیهم

داشته باشد، اما طرح مجدد مذاکره که بهانه  لیبه تحل

بازتاب  يا رسانه يدر فضا یروحان يآقا روزیسخنان د

  : است یدو نکته اساس ادآوریداشت،  يادیز

 ينشدن منافع جمهور نیرجام و تأمـ پس از شکست ب1

 یبا بررس نیهمچن ،يا در توافق هسته رانیا یاسالم

امور خارجه کشورمان در  ریو وز جمهور سیرئ يها صحبت

غرب را  یخواه ادهیراهبرد مقاومت در برابر ز ر،یاخ يها ماه

 کیپلماتیاقدامات د یوحت ها يریگ موضع یاما برخ د؛یبرگز

 کیکه نزد یداخل يها انیجر یرخاست ب نیا دهنده نشان

کشور  يحل مشکالت اقتصاد يبه دولت هم هستند، برا

ندارد و همچنان چشمشان به دنبال  يراهبرد گونه چیه

  !است یعامل خارج

صحبت از  ر،یـ پس از آرامش بازار ارز در چند ماه اخ2

کند  یمذاکره ممکن است اقتصاد کشورمان را دوباره شرط

 يدواریخود را از دست دهد و سبب ام یو بازار آرامش نسب

مطرح شدن  ،یبه اعتقاد برخ نیهمچن. دشمن شود شتریب

 يبردن مشکالت اقتصاد هیمجدد مذاکره با هدف به حاش

 نیگرفتن چن شیکه دولت با در پ ردیگ یم تکشور صور

در برابر عملکرد  ییدرصدد خواهد بود از پاسخگو یکیتاکت

   .شش سال گذشته خود فرار کند

راهبرد مقاومت  يها تیموجود در کشور پس از موفق يفضا

 ،ییکایغرب در اسقاط پهپاد آمر یخواه ادهیدر برابر ز

 یو کاستن تعهد برجام یسیمتخلف انگل یکشت فیتوق

نه تنها اجازه مذاکره با غرب را نخواهد داد بلکه  ران،یا

 تر يپرسش و مطالبه از دستاورد مذاکره و برجام را جد

 !کرد اهدخومطرح 

 !شود مشکالت اینگونه حل نمی             گزارش روز ▼

از سفر اول وزیر امور خاجه کشورمان به فرانسه تا زمان تنظیم گزارش پیش رو، ناگهان 

بمباران خبري و سیل اظهارنظرها درباره احتمال مذاکرات جدید میان ایران و ایاالت 

در نشست مشترك درباره احتمال دیدار  از اظهارات ترامپ و مکرون! متحده مطرح شد

جمهور کشورمان گرفته تا مواضع مرکل و تماس تلفنی  جمهور آمریکا با رئیس رئیس

جمهور فرانسه با حسن روحانی که مکرون مدعی است در این تماس از روحانی  رئیس

  !درخواست کرده تا آماده دیدار با رئیس کاخ سفید شود

چه روز گذشته توجه بسیاري را به خود جلب کرد، سخنان فراتر از همه این خبرها، آن

فارغ از اینکه آیا . تلویحی روحانی در مورد مذاکره و مالقات براي حل مشکالت کشور بود

جمهور به اخبار منتشر شده درباره احتمال مذاکره مجدد میان ایران و  این موضع رئیس

است، نگاه و منطق و نگرشی بر این جمله زمانی تصادفی بوده  آمریکا ارتباط دارد یا این هم

توان با یک نشست و با یک جلسه،  گوید می اي که به مخاطب می جمله! استحاکم 

در حالی که منافع ملی، امنیت و ! مشکالت کشور را حل و منافع ملی را تأمین کرد

کار و  پیشرفت و آبادانی ایران اسالمی به دیدار با هیچ مقام خارجی وابسته نیست، بلکه

تواند  به عبارت دیگر آنچه می. کند تالش دولت منافع ملی را تأمین و مشکالت را حل می

هاي اروپایی، بلکه مالقات با  مشکالت را از بین ببرد نه دیدار با سران کاخ سفید یا دولت

تواند  همچنین آنچه می. جوانان ایرانی و توجه به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است

 و توجه به تولیدکننده و صنعتگر ز رشد و شکوفایی اقتصادي کشور شود اهمیتسا زمینه

امان و بدون رودربایستی دولت با فساد نیز در حل این مشکل مؤثر  مبارزه بی. داخلی است

وگو درباره موضوع  تجربه چهل ساله پس از پیروزي انقالب اسالمی و مذاکره و گفت. است

یت است که کلید حل مشکالت کشور در داخل کشور و در دهنده این واقع اي نشان هسته

هاي  وکار است نه دل بستن به وعده گرو رونق دادن به تولید ملی و بهبود فضاي کسب

  !دروغین دشمنان

 در حال رسیدگی به اعتراضات کارگري هستیم         ویژه اخبار ▼

یست و ما در حال رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اعتراضات کارگري در کشور کم ن

شنیدن اعتراض از زبان کسانی که مشکل دارند، «: رسیدگی به آنها هستیم، تصریح کرد

هاي مسئول مشکالت را حل  دغدغه کارگران قابل درك است و باید دستگاه. وظیفه ماست

کند که ما  کنند؛ منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگري، اهداف دیگري را دنبال می

االسالم والمسلمین رئیسی با  حجت» .دامات را نباید به حساب کارگران بگذاریماین قبیل اق

کند، باید مورد تقدیر  بیان اینکه کارگري که واقعاً به دلیل مشکالت کارگري اعتراض می

خود کارگران باید مقابل کسانی که فضاي اعتراضات کارگري را آلوده «: قرار بگیرد، افزود

  ».کنند، بایستند می

  اعتراف به غلبه گفتمان جوانگرایی و مقاومت                              

طلبان درباره برتري نگاه رهبري در بحث جوانگرایی و ایستادگی   در جلسات اخیر اصالح

رهبر انقالب با طرح  اند که طلبان اذعان کرده اصالح. اظهار نگرانی شده است ،و مقاومت

ما در حالی مدعی جوانگرایی « ه است؛گرفت آنهایی را از شعار جوانگرایی پرچم جوانگرا

هاي رهبري نور امیدي در  انتصاب .بعد از انقالب اسالمی را داشتیم بودیم که پیرترین دولت

طلبان  اصالح. »ها ایجاد کرده و باعث تقویت سرمایه اجتماعی نظام شده است دل جوان

به ویژه سرنگونی  انقالب،رهبر معظم  اند که طرح گفتمان مقاومت از سوي اعتراف کرده

در میان  نظام اسالمی عزت و اقتدار تقویت پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی سبب

  .مردم شده است

 



 
 

  اخبار ▼

 طلبان شگرد تکراري اصالح

با » آرمان«جریان اصالحات، در یادداشتی در روزنامه  پرداز نظریه» صادق زیباکالم«

نگارنده نه مدیرعامل بازداشت شده «: نوشت» با فساد یا مانور سیاسی؟مبارزه «عنوان 

شناسد؛ اما پرسش این است که آیا  خودرو و نه دو نماینده بازداشت شده مجلس را می ایران

خودرو و نمایندگان بازداشتی جنبه حقوقی و کیفري دارد یا به علت  جرم مدیرعامل ایران

ت اول باشد که حرفی نیست و برخورد درستی با آنها اند؟ اگر حال دیگري بازداشت شده

کاري برجسته  صورت گرفته است؛ اما اگر حالت دوم باشد در آن صورت شائبه سیاسی

حتی آقاي الریجانی، رئیس مجلس نیز نه با این شدت، اما با ادبیات خاص خود . شود می

کاري، شائبه و  لقاي سیاسیا» اند؟ ی بازداشت شدهپرسد که این افراد به چه جرم و دلیل می

بردن اثر اقدامات مثبت و انقالبی در نشانی غلط دادن به افکار عمومی به منظور از بین 

هاي گوناگون کشور، یکی از شگردهاي همیشگی طیف اصالحات بوده است؛  بخش

تنها یکی از مصادیق آن به  88  به فتنه 88نظیر  هایی که تبدیل انتخابات مهم و بی شائبه

  . آید شمار می

  دولت نباید بزرگ شود

مخالف «: تشکیل وزارت بازرگانی گفت رئیس مجلس، درباره نایب» مسعود پزشکیان«

ما «: وي تأکید کرد» .تشکیل وزارت بازرگانی هستم و معتقدم که دولت نباید بزرگ شود

ر کار صحن شان در دستو ها و لوایح را بر اساس نوبت بررسی طرح ،موظفیم که طبق قانون

یجاد ساختار از سوي دیگر مشکل ما ا«: رئیس مجلس تصریح کرد نایب» .علنی قرار دهیم

نیست، بلکه مشکل اصلی عدم تفویض اختیار و قدرت به مدیران پایین دستی است و تا 

زمانی که به آنان اختیار ندهیم و همه اختیارات را در تهران متمرکز کنیم، همین آش و 

براي حل مشکالت کشور نباید به دنبال «: پزشکیان خاطرنشان کرد» .همین کاسه است

ها به  ها و از استان جدید باشیم، بلکه باید اختیارات از پایتخت به استان تشکیل وزارتخانه

ها وظایف خاصی تعریف شود و  ها واگذار شود و سپس براي هر یک از این بخش شهرستان

  ».از آنان بخواهیم که درباره عملکردشان پاسخگو باشند

  نتانیاهو باید دنبال پناهگاه باشد

لی از سخنان سیدحسن نصراهللا، با بیان اینکه منطقه ما در تحلی» عبدالباري عطوان«

اهللا لبنان همچون  سخنرانی دبیرکل حزب«: ها در اوضاع استثنایی قرار دارد، گفت این روز

من معتقدم نصراهللا . صاعقه بود؛ سخنرانی تاریخی و به معناي واقعی کلمه مهم است

شویم، اخبار خاصی  ز خواب بلند میها که ا شخصیت عجیبی دارد و بامداد یکی از این روز

تواند به این معنا  سخنان سیدحسن نصراهللا می«: وي افزود» .را از منطقه خواهیم شنید

اهللا لبنان، جهاد اسالمی و جنبش مقاومت اسالمی  باشد که حشدالشعبی عراق، حزب

کما  در ائتالفی واحد به تجاوزات دشمن صهیونیستی پاسخ خواهند داد،) حماس(فلسطین 

هاي اخیر خود بر پاسخ قاطع به تجاوزات اسرائیل تأکید  اینکه حماس و جهاد در بیانیه

ایم و نتانیاهو باید به دنبال جایی براي پنهان شدن  اند که ما وارد مرحله جدیدي شده کرده

  ».باشد

  !اختالف آمریکا و اروپا بر سر روسیه

پاریس اعالم کرد که خواهان در  7پیش از برگزاري نشست گروه » دونالد ترامپ«

در سخنانی » امانوئل مکرون«. است 8گروه و تشکیل مجدد گروه  این بازگشت روسیه به

، حل 7که به نوعی پاسخ سخنان ترامپ بود، اعالم کرد شرط بازگشت روسیه به گروه 

به گفته منابع . نشینی از ادعاي مالکیت بر شبه جزیره کریمه است عقب بحران اوکراین و

، از اقدام آمریکا در دعوت 7آگاه، مکرون در دیدار با ترامپ در جریان برگزاري اجالس گروه 

جمهور ایاالت متحده  انتقاد کرده است؛ با این حال رئیس 7از روسیه براي بازگشت به گروه 

تأکید  8آمریکا ضمن دفاع از موضع خود، بر لزوم بازگشت روسیه و تشکیل دوباره گروه 

  .اهمیت خوانده است له اوکراین را موضوعی ساده و بیکرده و مسئ

  

  

 

  کوتاه اخبار ▼

هزار میلیارد تومان  2000افزایش نقدینگی به رقم  ◄

اردیبهشت  31بیانگر این است که در یک سال منتهی به 

هزار میلیارد تومان  449ماه سال جاري، میزان نقدینگی 

ماهانه  رشد کرده است؛ بنابراین نقدینگی طی این مدت،

 247هزار و  1میلیارد تومان و روزانه  416هزار و  37

میلیارد تومان رشد داشته است؛ با این حساب نقدینگی در 

میلیون تومان، در هر دقیقه  968میلیارد و  51هر ساعت 

هزار  433میلیون و  14میلیون تومان و در هر ثانیه  866

 .تومان افزایش یافته است

لتی آمار روسیه، این کشور در ماه به گزارش اداره دو ◄

میلیون بشکه نفت  48/10روزانه ) خردادماه( 2019ژوئن 

درصد بیش از میزان  77/6در روز تولید کرده است که 

عربستان در ماه ژوئن . تولید عربستان در این ماه است

. میلیون بشکه نفت تولید کرده است 81/9روزانه  2019

. تولید عراق بوده است نیز میلیون بشکه نفت در روز 72/4

بر اساس این آمار، در مجموع اعضاي اوپک در این ماه 

  .اند میلیون بشکه نفت تولید کرده 83/29

بر اساس اطالعات آخرین عملیات مطالعات اکتشافی و  ◄

نگاري در حوزه اکتشافی دزفول شمالی واقع در  لرزه

هاي  خوش، مارون در حوزه هاي منصوري، چشمه میدان

ها حاکی از اکتشاف  رب و شرق و شرق سوسنگرد، گزارشغ

بر این اساس، این ذخایر در سازند . ذخایر جدید نفتی است

اند حجم ذخایر و نوع نفت نیز در  ایالم و گورپی کشف شده

هاي بعدي از سوي مدیریت اکتشاف شرکت ملی  بررسی

  .نفت ایران منتشر خواهد شد

صلحت نظام، عضو مجمع تشخیص م» احمد توکلی« ◄

نماینده  با وجود اتهامات سنگین دو «: در توئیتی نوشت

مجلس بر  بازداشت شده، حمایت ضمنی هیئت نظارت 

احمدي فریدون  محمد عزیزي و  رفتار نمایندگان از 

رئیس این هیئت کتباً و رسماً  از نایب. برانگیز است تعجب

ف دو را خال  خواستم به مردم توضیح دهد چرا تخلفات آن

  »وظایف نمایندگی ندانسته است؟

وزیر امور اقتصادي و دارایی، با بیان » فرهاد دژپسند« ◄

اینکه دولت براي بخش مسکن تدابیري اندیشیده است که 

بخشی از این تدبیر «: عرضه مسکن زیاد شود، گفت

هاي دولت است که بخشی از امالك و  مولدسازي دارایی

شود  ارزان واگذار می اموال مازاد دولت براي عرضه مسکن

که در آینده نزدیک این مسئله از سوي وزیر راه و 

  ».شود شهرسازي اعالم می

در حساب توئیتري منتسب به فرمانده نیروي قدس  ◄

قطعاً این «: سپاه به نقل از سردار سلیمانی آمده است

هاي رژیم  وار، آخرین دست و پا زدن دیوانه  عملیات

  ».صهیونیستی خواهد بود
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