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 محدودسازي مسیر تحریم        روز حرف ▼

هاي جدیدي را علیه کشورمان  آمریکا در حالی تحریم

اعمال کرد که در سالروز تسخیر النه جاسوسی، سیلی 

ارزیابی . محکمی را از نسل چهارم انقالب دریافت کرد

هایی که نسبت به  رفتارهاي ضد ایرانی آمریکا و واکنش

گیرد،  کشورمان صورت میتحرکات کاخ سفید در داخل 

دهد نه تنها راه نفوذ آنها به ایران بسته است؛ بلکه  نشان می

اراده مردم براي شکستن هیمنه آمریکا همچنان پابرجا و 

از سویی انتخاب سناریوي تکراري تحریم علیه . استوار است

ایران به خوبی گویاست که آنها نه تنها توان مقابله با روحیه 

ندارند؛ بلکه در نحوه مواجهه با جمهوري  گري را انقالبی

. اسالمی ایران نیز دچار خأل استراتژي مستقیم هستند

هرچند تمرکز شیطان بزرگ بر منطقه و به ویژه غلبه بر 

هایی که نصیب  ها و موفقیت محور مقاومت است؛ اما پیروزي

هاي  دهنده خرد شدن استخوان محور مقاومت شده، نشان

هاي  بنابراین سیر شکست. منطقه استاستکبار جهانی در 

آمریکا از جمهوري اسالمی ایران شروع شده است و شعاع 

رصد تحوالت منطقه غرب . شود تر می آن روز به روز وسیع

دهد، سیاست آمریکا در قبال نظام اسالمی  آسیا نیز نشان می

که آخرین شکل آن فشار حداکثري نام گرفت، شکست 

پیمانان آن در  آمریکا و هماساسی خورده است و تالش 

منطقه در منحرف کردن اعتراضات مردمی کشورهاي لبنان 

و عراق براي جبران این شکست جدید است؛ از این رو 

ریزي آنها با هدف تضعیف میزان نفوذ معنوي ایران در  برنامه

  :بنابراین دو نکته اساسی قابل استنباط است. منطقه است

هاي فشار  اعمال سیاستـ خروج آمریکا از برجام و 1

حداکثري علیه ایران با هدف تأثیرگذاري آنها در داخل ایران 

بینی نسبت  اي که ترامپ با خوش به گونه. صورت گرفته بود

اي با  در جلسه 2017هاي اتخاذ شده در سال  به سیاست

سران کشورهاي اروپایی، اعالم کرده بود تا سه ماه آینده کار 

حال که ایران امروز مقتدرتر از دیروز  .ایران تمام خواهد شد

المللی  در حال به زیر کشیدن ابهت آمریکا در جامعه بین

است، تالش آنها در محدودسازي ایران در منطقه خود به 

  . شان در مقابل کشورمان است خود اعتراف به ناکامی

ـ ارزیابی تکرار سناریوي تحریم از سوي آمریکا علیه 2

آنها جز تحریم، هیچ راهبردي در دهد،  ایران نشان می

ضربه زدن به نظام اسالمی ندارند؛ بنابراین تالش همگانی 

در بستن مسیر تحریم اولویتی است که باید سرلوحه تمام 

ها قرار گیرد تا دومینوي شکست و تسلیم آمریکا در  فعالیت

  شاءاهللا ان. برابر جمهوري اسالمی و محور مقاومت ادامه یابد

 مسیر تأمین منافع کدام است؟                 گزارش روز ▼

اي کشورمان و در حالی که طرف مقابل  در آستانه گام چهارم کاهش تعهدات هسته

زند و به دنبال بسط دادن برجام به مسائل منطقه  همچنان از انجام تعهدات خود سر باز می

ا در داخل به جاي آنکه ه برخی رسانه! ها مسئله ریز و درشت دیگر است و توان دفاعی و ده

کنند با بزرگنمایی قدرت آمریکا، حرکت  به دنبال تأمین حقوق ملی کشور باشند، تالش می

جمهوري اسالمی ایران را در مسیر کاهش تعهدات برجامی خود به منظور تحقق منافع 

به  اینکه ایاالت متحده بخواهد«: نوشته است» آرمان«در این زمینه روزنامه ! ملی کند کنند

اي که در گذشته از سوي  گانه برجام بازگردد نزدیک به غیر ممکن است و به شروط دوازده

به خصوص در زمان ترامپ، . مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرده بستگی دارد

اي مربوط نیست، بلکه به  مشکالت ایران و ایاالت متحده صرفاً به برجام و مسئله هسته

اگر قرار باشد آمریکا به برجام بازگردد، کلیت روابط دوجانبه باید . گردد ازمیکلیت روابط ب

هاي کاهش تعهدات به صالح کشور نیست و باید  زدگی در برداشتن گام اصالح شود و شتاب

اگر فرض را بر این » !هاي مسئوالن در کشور شود گیري صبر بیشتري چاشنی تصمیم

ام نوشته شده است و از جنس آن مطالب نیست که بگذاریم که این جمالت با صداقت تم

طلب مجبور بودند برجام را بزك  هاي اصالح گفته بود رسانه» شرق«مدیر مسئول روزنامه 

سؤال این است که معیار و روش این افراد و ! کنند تا در افکار عمومی مقبولیت پیدا کند

امتیاز دادن مداوم و استیصال شود با  این جریان براي تأمین منافع ملی چیست؟ چگونه می

اش با  هاي آشکار دشمنی و دست به عصا حرکت کردن همیشگی در برابر طرفی که نشانه

ساله دارد، منافع ملی را تأمین کرد؟ کدام ملت در سراسر تاریخ با  66ملت ایران قدمتی 

ت به خواهی مستکبران توانسته اس نشینی در مقابل زیاده باج دادن به دشمنانش و عقب

  پیشرفت و عزت دست یابد که ملت ایران چنین مسیري را برگزیند؟

 !جمهور ایران به شاه عربستان رئیسنامه                ویژه اخبار ▼

سابقه، نخستین نامه مکتوب خود  ایران در اقدامی بی: کویت نوشت» الجریده«روزنامه 

در آن، طرح ابتکاري خود را به عربستان سعودي و بحرین را از طریق کویت ارسال کرد که 

براي تأمین امنیت ناوبري در تنگه هرمز و همچنین طرحش براي برقراري صلح با تمامی 

نقل از منبعی در وزارت امور خارجه  این روزنامه به . همسایگانش در منطقه را پیشنهاد داد

ه حسن روحانی، را به دستیار وزیر خارجه کویت تحویل داده ک  ایران دو نامه: ایران، نوشت

پادشاه سعودي و » عبدالعزیز بن سلمان«جمهور ایران آن را امضا کرده و خطاب به  رئیس

ایران این امر را از طریق : این منبع افزود. پادشاه بحرین است» خلیفه عیسی آل حمدبن«

  هاي دیپلماتیک پیگیري کرده و واکنش مثبت کشورهاي منطقه را در این زمینه، به کانال

وفصل  ژه در زمینه تأمین امنیت ناوبري در تنگه هرمز، برقراري صلح در منطقه و حلوی

  .اختالفات با همسایگان، دریافت کرده است
  

رئیسه مجلس پیرامون طرح موضوع انتخاب  عضو هیئت» فراهانی احمد امیرآبادي« ◄

قاي مسعود این پیشنهاد را آ: مقام اجرایی براي رهبر معظم انقالب در مجلس گفت قائم

پزشکیان عنوان کرد،   .رئیسه مطرح کردند رئیس اول مجلس در جلسه هیئت پزشکیان، نایب

و  داشتندجانشین فرمانده کل قوا ) ره(طور که در دوران جنگ دفاع مقدس امام راحل همان

، اکنون نیز در جنگ اقتصادي، رهبر معظم انقالب ندهمه امور کشور را به وي سپرده بود

مقام اجرایی انتخاب کنند و بسیاري از اختیارات را به وي بسپارند تا بتواند  قائمباید یک 

  .کشور را از این جنگ اقتصادي عبور دهد

 



   

  اخبار ▼

 ایرانی را تحریم کرد شخصیت 9آمریکا یک نهاد و 

داري آمریکا ظهر دیروز از افزوده شدن نام ستاد کل نیروهاي مسلح  وزارت خزانه

فرد ایرانی به فهرست افراد و نهادهاي تحت تحریم  9ایران و همچنین  جمهوري اسالمی

خانه است،  که از نهادهاي زیرمجموعه این وزارت) اوفک(هاي خارجی  دفتر کنترل دارایی

االسالم  حجت«، »سردار سرلشکر محمد باقري«بر اساس این گزارش، نام . خبر داد

، »سالم والمسلمین ابراهیم رئیسیاال حجت«، »گلپایگانی والمسلمین محمد محمدي

، »سردار حسین دهقان«، »سردار غالمعلی رشید»  ،»اي االسالم مجتبی خامنه حجت«

هاي  به فهرست شخصیت» اکبر والیتی علی«و » وحید حقانیان«، »غالمعلی حدادعادل«

اي که در  داري آمریکا طی بیانیه وزارت خزانه. ین دفتر افزوده شده استتحت تحریم ا

چهلمین سالروز اشغال النه جاسوسی این کشور در تهران منتشر کرده، ضمن اشاره به این 

شخصیت  9واقعه حساس، تحریم ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و 

ـ اقدامی در راستاي مقابله  یه نظام نام برده استعنوان بلندپا ـ که از آنها به حقیقی فوق را

  .اي جمهوري اسالمی ایران خوانده است هاي داخلی و منطقه با توانمندي

  باور نکنید البغدادي کشته شده باشد

: دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت» سردار سرلشکر سیدیحیی صفوي«

آنها . اندازي شد یکا، صهیونیست و انگلیس راهـ تکفیري به دست آمر هاي تروریستی گروه

چند هزار تروریست را به عنوان مسلمان به مدت هفت سال به سوریه و عراق گسیل 

ها هزار  هاي برخی کشورهاي عربی مانند عربستان ده کردند، دست به کشتار زدند و با پول

خسارتی هم که . ه کردندمیلیون نفر را آوار 9نفر از مردم سوریه و عراق را کشتند، حدود 

میلیون  500تا  400هاي عراق و سوریه وارد کردند، بین  هاي داعشی به زیرساخت این گروه

ها  کشد، با وجود این، آمریکایی دالر است و بازسازي این کشورها چندین سال طول می

، عراق، وي با بیان اینکه ائتالف ایران. نتوانستند بشار اسد و دولت عراق را سرنگون کنند

باور نکنید البغدادي : اهللا لبنان، روسیه و ترکیه، داعش را شکست داد، افزود سوریه، حزب

ها، هیچ کس باور نکرده، این را دروغ بزرگ ترامپ  کشته شده، نه سازمان ملل و نه روس

  .دهند دانند؛ زیرا آثار و شواهدي نشان نمی می

  !دولت در اصالح ساختار بودجه جدي نیست

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي » گردون رضا تاجغالم«

اسالمی با اشاره به اینکه دولت، علت اصلی تأخیر در تقدیم الیحه اصالح ساختاري بودجه 

وي درباره نحوه . دولتمردان براي این اصالح ساختار، جدي نیستند: ، گفت به مجلس است

در بدو ورود، کارکرد و : ي درباره بودجه هم گفتتصمیمات شوراي عالی هماهنگی اقتصاد

تصمیمات اقتصادي این شورا خوب بود؛ اما در بخش اصالح ساختار بودجه، مشکالتی وجود 

بر اساس قانون، بودجه، یک ساله : گردون درباره تدوین بودجه دو ساله هم گفت تاج. دارد

توان به صورت کلی و افق  ه را میتوان آن را براي دو سال تصویب کرد؛ اما بودج است و نمی

در کل باید گفت . هاي پنج ساله توسعه کشور انداز دو ساله ارائه کرد؛ مانند برنامه چشم

توان خالف قانون اساسی عمل کرد و موارد متعارض با قانون  درباره الیحه بودجه نمی

  .اساسی در مجلس تصویب نخواهد شد

  کند ایران شبکه برق سوریه را بازسازي می

اند که  تهران و دمشق یک قرارداد مقدماتی درباره بازسازي شبکه برق سوریه امضا کرده

طبق این قرارداد، شبکه برق ویران شده سوریه بازسازي و چند واحد تولید برق دیگر هم 

به عالوه، تولید . شوند ساخته خواهد شد که شامل واحدهاي خورشیدي و بادي می

طبق یادداشت تفاهمی که وزراي . ر سوریه متمرکز خواهد شدتجهیزات برقی ایران هم د

هاي برق سوریه، ایران و  انرژي هر دو کشور امضا کردند، یک ارتباط سه طرفه بین شبکه

این در حالی است که آمریکا به . اي ایجاد خواهد شد عراق براي تقویت ثبات انرژي منطقه

 .وساز ایران را تحریم کرده است تازگی بخش ساخت

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

: هاي داخلی گفت وزیر نفت درباره توانمندي شرکت ◄

مگاواتی در داخل ساخته  25هاي  تقریباً همه اجزاي توربین

توربین و  200ها تاکنون نزدیک به  شود و این شرکت می

ها و  اند که این توربین کمپرسور در کشور عرضه کرده

ل کشور ساخته کمپرسورها تقریباً به صورت کامل در داخ

میلیارد یورو کار به شرکت  6/3تاکنون حدود . شود می

OTC 200همچنین . اند واگذار شده و آنها تحویل داده 

گذاري  آباد، یزد و قزوین سرمایه میلیون یورو در شمس

  .کنند نفر در این زنجیره کار می 1000اند و  کرده

شرکت دولتی براي اولین بار یک ماه  382بودجه  ◄

تر از بودجه عمومی کل کشور به مجلس رفت تا زود

دهد،  ها نشان می بررسی. نمایندگان آن را بررسی کنند

، در 1399هاي دولتی در سال  بینی بودجه شرکت پیش

هزار میلیارد تومانی آنها در الیحه  1274مقایسه با بودجه 

گفتنی . درصدي داشته است 13رشد  1398بودجه سال 

 1399دولتی در الیحه سال  هاي است، بودجه شرکت

 .بینی شده است هزار میلیارد تومانی پیش 1440رقم

درباره سفر » سائرون«نماینده ائتالف » رعد حسین« ◄

ما هیچ اطالعاتی درباره : به ایران گفته است» مقتدي صدر«

این سفر یک . سفر مقتدي صدر به ایران در اختیار نداریم

هنوز دروس حوزوي را  موضوع شخصی است، به ویژه آنکه او

ها  مقتدي صدر بار: رعد حسین افزود. به پایان نرسانده است

اعالم کرده است رهبر تظاهرات نیست تا اینکه درباره 

هاي  سفرش از او سؤال شود، اما از تظاهرات و خواسته

  .کند ها حمایت می معترضان در بغداد و دیگر استان

و فاضالب  مدیرعامل شرکت آب» محمدرضا بختیاري« ◄

استان تهران درباره باال بردن کیفیت آب جنوب تهران اظهار 

یک مقدار تفاوت میان جنوب تهران و شمال تهران از : داشت

آینده طرح  لحاظ کیفیت آب وجود دارد؛ اما تا پنج سال 

رسد و دیگر مشکلی از بابت  برداري کامل می رینگ به بهره

: وي تأکید کرد. شتتفاوت کیفیت آب در تهران نخواهیم دا

میلیارد تومان هزینه  1800براي طرح رینگ تهران تاکنون 

  . درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 55شده و 

عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران » فائزه هاشمی« ◄

طلبان در  اصالح 1392از سال : درباره فضاي انتخابات گفت

ا و ه شوند؛ اما مشکالت، ناکارآمدي انتخابات پیروز می

ها همچنان وجود دارد، من اصالً نسبت به  سوءمدیریت

اکنون براي انتخابات . حضور در انتخابات داراي ابهام هستم

طلبان رأي بدهیم  به چه کسی رأي بدهیم؟ دوباره به اصالح

طلبان نسبت به مسائل و  و مشکالت حل نشود؟ اصالح

  .اند اعتنا شده تفاوت و بی مشکالت بی
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