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  ! میاعتماد نکن يدیدسته کل چیبه ه    روز حرف▼

 ریمس نیترو کوتاه نیترتوافق برجام ساده يایگر چه احا

وجه چیاست اما به ه ياقتصاد يهاشیبه گشا یابیدست يبرا

 نخواهد بود چرا که تجربه ریمس نیترو درست نیترباثبات

 يمقابل و تداوم اختالفات جد يهاطرف يبدعهد نیشیپ

 ندهبه شدت شکن زین یدهد هرگونه توافق احتمالین منشا

قصد  نیطرف نکهیبر ا یمبن يخواهد بود چرا که شواهد

  شود.ینم دهیخود را دارند د يدر رفتارها هیرو رییتغ

 دهد غرب در پسیوجود دارد که نشان م ياریواهد بسـ ش1

 يدار خود همچنان از همه ابزارهاکش کیپلماتید يباز

 يالملل برانیدر عرصه ب شایو حقوق ياسانه، رياقتصاد

کند، یاستفاده م ایران یاسالم يجمهور هیعل تیمحدو جادیا

انجام ترور و  يرا برارژیم صهیونیستی همچنان مهار 

 رانیاجمهوري اسالمی  هیمحدود عل کارانهخراب يهااتیعمل

 ونیاپوزس يهادارد گروه یدر منطقه رها نگه داشته و سع

  . دیسوار نما ياقتصاد يهایتیا بر امواج نارضار یداخل

رغم تحمل یعل زینایران  یاسالم يجمهور گریز طرف دـ ا2

در  ینینشآموخته است که هرگونه عقب ياقتصاد يفشارها

 ریو گ ازاتیامت يسر کیمقابل غرب تنها به از دست رفتن 

خواهد شد که در  یمنته يدیکردن در چاله تعهدات جد

 نیرانخواهد داشت بناب زین یاقتصاد قابل توجه يدیعا تینها

 جهیبه نت دنیباز نگه داشتن باب مذاکره تا رس رغمیعل

 يراهبردها یرکیبا ز يبه انتفاع اقتصاد یابیمطلوب و دست

ه ب یگوناگون بر اساس منافع مل يهاتوسعه خود را در حوزه

  برد. یم شیپ

آن  يقتصادا يامدهایو پ نیکراوجنگ ا نیعالوه بر اـ 3

گوناگون به خصوص در  يهارا در حوزه يرییمتغ طیشرا

ن ر آبه وجود آورده که د نیو مهاجر ییمواد غذا ،يبحث انرژ

ر د. کندیپرت م گرید نیبه زم ینیروزانه برگ برنده را از زم

 یسع نیلذا طرف ستین یکار آسان يریگمیتصم طیشرا نیا

د رنگام بردا اطیاحت آهسته و با یپلماسید دانیدر م کنندیم

 قیگوها را هر روز به تعووگفت جهیبه نت دنیکه رس یموضوع

  .اندازدیم

به نظر  یتوافق کار سخت کیاحتمال وقوع  یطیشرا نیدر چن

به آن به  دیتوافق با کیبه  یابیرسد اما در صورت دستیم

 تیتقو يبرا یو فرصت) transition period(چشم دوران گذار 

 ستیکه اعتماد ن یینگاه کرد چرا که جا يصاداقت يهاهیپا

 زنیراب یکه آنتون رآنطو بهتر باشد دیاست. شا هودهیتوافق ب

 : به هیچ دسته کلیدي اعتماد نکنیم بلکه تا فرصتدیگویم

  )نژادینیحس نیحسنویسنده: ( هست کلیدسازي را فرا بگیریم.

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مقصر برجام است؟! یچه کس                         روز گزارش ▼

 يز سوا يدر دوحه قطر و نبود اراده جد يامذاکرات هسته دیدور جد انیتوجه به پا با

 یامطلبان و دولت سهمنسوب به اصالح يهارسانه ،یها در عمل به تعهدات برجامییکایآمر

  دارند! یدر مقصر جلوه دادن دولت انقالب یاعتدال سع

 نیا تیواقع«مذاکرات دوحه نوشت:  رامونیپ یمان در مطلبروزنامه آر ـ1 :يخبر يهاهگزار

و اگر  دهد نیتضم شهیهم يبرا تواندینم کایآمر داند،یم یرانیکننده امذاکره تیئاست که ه

صورت  ا بهتکند  بیموافقتنامه را تصو نیا دیکنگره است که با نیدهد ا ینیقرار باشد تضم

 ا امضا کند،رموافقتنامه  نیا کایآمر یفعل جمهورسیرئ نوگرنه اگر اال دیقانون درآ

  ».کندیآن را لغو م يبعد جمهورسیرئ

بست نبوج از کننده، راه خرمذاکره یفعل میال بردن تؤس ریبا ز زیآفتاب ن يخبر گاهیپاـ 2

هده برع یاممذاکرات برج تیکه مسئول نستیراه درست ا« ند:کیم انیب نگونهیمذاکرات را ا

 اءیا احکه ب را درك کرده باشند تیواقع نیه اصل برجام اعتقاد دارند و اباشد که ب یکسان

  » از مشکالت مردم حل خواهد شد. ياریبس هامیتحر غوبرجام و ل

کان ام«و » است نیتضم يکر يامضا« يادعا روزیکه د یانیجرـ 1 :یلیتحل يهاگزاره

نقد  ه وضوحبداشت، امروز » کار را بکند؟ نیا تواندیتعهدش بزند و نم ریز کایندارد آمر

 ریغدر  وکنگره است  بیوابسته به تصو نیکند؛ که تضمیم دأییدلسوزان نظام را ت روزید

ه لغو خواهد شد، ک يبعد جمهورسیتوسط رئ کایرآم یفعل جمهورسیرئ يصورت، امضا نیا

 دیبا یهشت ساله را چه کسان يسوزخالف واقع و فرصت يشد و حال آنکه پاسخ آن ادعاها

  بدهند؟

را  ینکسا ینیگزیو جا ندیگویکننده سخن ممذاکره یفعل میت رییوضع موجود از تغ انیبانـ 2

مع نامه جامان برهمنظور آنها از برجام  ایکنند که به برجام اعتقاد دارند و اما آیمطالبه م

از آن  کهت سا در قبال آن چیو دستاورد ه رانیاقدام مشترك با عمل به همه تعهدات توسط ا

 زیم ر سرب یبا پند گرفتن از برجام قبل یبه درست یفعل مینمانده که ت يبه جا یتجز عبر

  هوشمندانه دارد. يبرجام حضور يایاح

تش ه تعهداب رانیها در قبال بازگشت امیدر دور قبل مذاکرات از لغو تحر کایآمر :یانیپا نکته

 يشورا هونده بماشه، ارجاع پر سمیاز مکانبه استفاده  دیسر باز زده و به سراغ فشار و تهد

ت نه دولبا مقاومت هوشمنداحکام رفته بود که  يصدور قطعنامه شورا تیو در نها تیامن

 هینگ روسجاسطه وه ب يبحران انرژ دینبرد و با توجه به تشد ییحربه ره به جا نیاز ا یبانقال

ه ءاستفادبا سو مذاکره برگشت تا زیدوباره به م ينه راهبرد یکیتاکت رییتغ کیبا  نیو اوکرا

 در غرب ينرژ، مشکل حاد ايتوازن در بازار عرضه انرژ جادیو ا رانیاز صادرات نفت ا یمقطع

نفت  فروش ها و بازگشت پولمیتحر رهیدر دا يچرخه انتفاع اقتصاد نکهیبدون ا ندرا حل ک

  )يجواد خسرو(نویسنده: به داخل رقم بخورد. 

  سپاه هیعل يگرید عهیشا                                         ویژه  خبر ▼

 یمب اسالحفاظت سپاه پاسداران انقال یاز فرمانده يریسردار نص عیو پس از تود 1398 سال

د معان يهاها و رسانهفرمانده سپاه در کانال کیبازداشت و فرار  ،یبا عنوان پناهندگ ياعهیشا

پس  یحت خبرنگاران مشخص شد صحت ندارد. یبا بررس که همان زمان ياهعیمنتشر شد. شا

پس از  و یزگبه تا کرد. دایحضور پ یدر مراسم معارفه سردار سالم يریسردار نص اادع نیاز ا

عات سپاه و معارفه سال از سازمان اطال 13طائب بعد از حدود  نیاالسالم حسحجت عیتود

ان اندهاز فرم يرینص یکه سردار عل شد یمدع مزیتاوركیویروزنامه ن ،یسردار محمد کاظم

ت شده زداش(موساد) بایستیونیصه میرژ یاطالعات سیبا سرو يمکارسپاه پاسداران به اتهام ه

ه تأسفانمحوزه، گفت:  يبا خبرگزار ییوگوگفت امروز در يریرابطه سردار نص نیدر هم است.

الب ه انقنسبت ب یم بغضکه ه یکسان ای نیتوسط معاند یبازداشت بنده به جرم جاسوس عهیشا

 يز روزا تیالسرباز و کیبه عنوان  ریاست. بنده حق ارو هم نسبت به سپاه دارند در حال انتش

کان و م نیر ابوده که لباس خدمت را د نیاز افتخاراتم ا یکیکه به مجموعه سپاه ورود کردم 

فتخار من ا ياآن چه که بر ریسال خدمت حق يو اند 30 نیا ینهاد مقدس به تن کردم و ط

 نیا اکرم کهرا ش بوده که الحمداهللا خدا هیفق تیو وال ینظام انقالب اسالم يبرا يبوده پاسدار

  فرموده است. تیعنا ریحق نیرا به ا قیتوف



 

    
 

  اخبار ▼

 کنندمی مصرف گاز اروپا قاره نصف اندازه به هاایرانی

 و داد خبر 2021 سال در رانای طبیعی گاز تولید درصدي 1/3 رشد از پترولیوم بریتیش

 این طی جهان در طبیعی گاز بزرگ کنندهمصرف چهارمین و تولیدکننده چهارمین را ایران

 و اندکرده مصرف را سال این در جهان مصرفی گاز کل از درصد 6 هاایرانی. کرد معرفی سال

 2021 سال در ایران به نسبت بیشتري گاز مصرف چین و روسیه آمریکا، کشور سه تنها

 گاز مصرف .است ایران برابر چند کشورها این از یک هر جمعیت و وسعت که اندداشته

. است بوده اروپا قاره در طبیعی گاز مصرف کل نصف معادل حدودا  ایران در طبیعی

  .اندکرده مصرف گاز مترمکعب میلیارد 1/571 بر بالغ 2021 سال در اروپایی کشورهاي
  

 ايهسته مذاکرات هايناگفته

 در تاکنون ایران هايخواسته تمام :گفت ايهسته کنندهمذاکره تیم مشاور مرندي سیدمحمد

 بایدن دولت به مربوط ایران سوي از شده خواسته هايتضمین است؛ بوده برجام چارچوب

 برچیده و آزماییراستی ها،تضمین درباره مذاکرات، از دور این در ما کنندگانمذاکره .است

 دو استعفاي باعث این که آوردند دست به را خوبی امتیازات و کردند مذاکره هاتحریم شدن

 اگر که مانده باقی مسائل سريیک همچنان ولی .شد آمریکا کنندهمذاکره تیم اعضاي از تن

  .کنند مواجه جدي هايچالش با ایران براي را برجام اجراي توانندمی نشوند، حل
  

 هرمزگان زدهزلزله مناطق در اديجه قرارگاه اندازيراه

 استان غرب زلزله حادثه به اشاره با کشور سازندگی بسیج سازمان رئیس زهرایی سردار

 جهادي هايگروه رسانیخدمت منظور به مناطق این در جهادي قرارگاه: گفت هرمزگان

 کار مانجا براي بسیج تجربه به اشاره با زهرایی .شد اندازي راه تخصصی و سریع واکنش

 در انسجام و کاري موازي عدم و دستگاهی بین هماهنگی منظور به: افزود قرارگاهی

 ثرؤم بسیار نجات و امداد در قرارگاهی رفتاري مدل این زدهزلزله مناطق در رسانیخدمت

  .است
  

  شد کنترل هابانک پول خلق

 را خود اولیه نتایج ها،بانک ترازنامه کنترل براي مرکزي بانک ضدتورمی هايسیاست اجراي

 نخست ماهه سه طی بورسی هايبانک اعطایی تسهیالت مانده رشد توجه قابل کاهش در

 رشد شده باعث مرکزي بانک اصالحی هايسیاست مجموعه اجراي .است داده نشان امسال

 کاهش 1400 اسفند پایان در درصد 31/6 به 1400 تیرماه در درصد 42 حدود از پولی پایه

 پایان در درصد 3/36 به 1399 سال پایان در درصد 6/40 از هم نقدینگی رشد نرخ و یافته

 .برسد 1400 سال
  

 داشته سفر آنها به جمهوررئیس که هاییاستان خوش خبر

 .اندداشته تاکنون استانی سفر 26 جمهوررئیس تقریبا :گفت جمهوررئیس اجرایی معاون

 هايکمک و استانی منابع اجرایی، هايدستگاه منابع عمومی، منابع از استانی هايسفر منابع

 مینتأ باید عمومی منابع محل از که مصوباتی از بخش آن .است شده مینتأ نفت وزارت

 تمام .است شده داده اختصاص هااستان به و شده محقق درصد 126 نزدیک شد،می اعتبار

  .دارند قبولی قابل فیزیکی پیشرفت روند یک بودند جمهوررئیس سفر مصوب که هاییپروژه
  

 آمریکا نیابتی هايجنگ در بشر حقوق نقض

 دولت و کنگره در مسئول هايمقام اینکه به اشاره با گزارشی در اینترسپت افشاگر نشریه

 ندارند، نظارتی آن بر و هستند اطالعبی پنتاگون مخفی هايعملیات از بسیاري از آمریکا

 آسیب و بشر حقوق نقض احتمال ،عملیات این انجام براي بتینیا نیروهاي از استفاده: نوشت

  .است برده باال را غیرنظامیان به
  

  رانیا ریاز مس هیروس یتیترانز يتن کاال ونیلیم 10انتقال 

دو کشور درباره  انیونقل مشترك محمل يکار تهیجلسه کم نیزدهمیدر س هیو روس رانیا

) رانیجنوب (ا ـشمال دوریکر يرهایمس قیاز طر یتیترانز يکاال ونیلیم 10انتقال  اتیجزئ

  .دندیبه توافق رس

  

  اخبار کوتاه ▼

 در که باشیم ايجامعه تنها ما کنم فکر آموزش تقلب/ ◄

 تقلب به بعد کنیممی تقلب به تشویق را افراد رسمی تلوزیون

 مسابقه برنامه این االن .خندیممی دیگر هم به افراد رساندن

 و هابچه روي ثیريتأ چه نسیم شبکه در مدیري مهران

 ولی است خوب برنامه اصل. دارد بوم و مرز این فرزندان

 تربیتی سوء آثار واقعا کندمی نهادینه را رساندن تقلب اینکه

  ... .دارد درازمدت در جامعه براي

 از یکی تو دیشب من /جالب براي رعایت حجاب تذکر ◄

 نظر از همیشه هک بودم اصفهان خرید مرکز يهاخیابان

 مورد در ثرؤم و خوب بسیار حرکت یه بود، زبانزد بدحجابی

 همه در کاش اي که دیدم منکر از نهی و معروف به امر

 همون معروف به امر تیم یک .بشه اجرا شهرها و محالت

 هايسنی گروه از محجبه هايخانم از متشکل شهر؛ محله

 محجبه جوان هايخانم و محجبه ساله 10 دختر از ،مختلف

 و جوان مذهبی آقایان و محجبه میانسال ايهخانم و

 آقاي پلیس یک و نامسجدش جماعت امام همراه به میانسال

 مجموعا که انتظامی نیروي خانم پلیس یک و انتظامی نیروي

 به یکی یکی و دبودن افتاده راه! دشدنمی نفري 15 حدودا

 که ددادنمی رتذک هافروشنده به اول و درفتنمی هامغازه

 دفعه که ددادنمی اخطار حتی و دکنن رعایت رو نشاجابح

 دارمغازه ،دباش بدحجاب فروشنده و دکنن مراجعه اگه بعد

  !شودمی پلمب مغازه و ودشمی جریمه

 دیپلماسی گفته ظریف راست /شما دیپلمات هستید؟! ◄

 درشرمن  و بود نخوانده را اشامضاشده متن که بود بلد

 فریب را ایرانی تیم تا ریختم اشک الکی بود گفته اتشخاطر

 سر را بال آن ترامپ که بود خونده دیپلماسی ظریف .بدم

  .کرد پاره را شده امضا متن و آورد کشور

 /دالر نفت فروخت اردیلیم 25پارسال  رانای: اوپک ◄

 به 2021در سال  رانیا نفتی درآمد اوپک، گزارش طبق

 يبود. با رو 2020برابر سال  3و  دیسدالر ر اردیلیم 3/25

هزار  400 يفروش نفت از روز زدهم،یکار آمدن دولت س

  است. دهیبشکه رس ونیلیم کیاز  شیبشکه به ب

 /هیسور »اسیبان«به بندر  رانای نفتکش ورود ◄

به بندر  رانیا دینفتکش جد کی«نوشت  العهد خبرگزاري

که به بندر  نفتی مواد وارد شد. هیدر شمال سور »اسیبان«

دمشق  انیم يخط اعتبار يسازحاصل فعال ده،یرس اسیبان

  و تهران است.

 یخارج يهایبده زانمی /کم شد رانیا یخارج یبده ◄

اه مشابه سال قبل با اسفند پارسال نسبت به م انیکشور در پا

دالر  ونیلیم 675و  اردیلیم 8شده و به رقم کاهش همراه 

 1399اسفند  انیر پاد رانیا یخارج بدهی است. دهیرس

  دالر بود. ونیلیم 142و  اردیلیم 9معادل 

 منیا /بود مینخواه رانیا هیاز ائتالف عل یاردن: بخش ◄

: آنچه در گذشته و حال درباره ائتالف ي وزیر خارجه اردنالصفد

مطرح شد، به گوش  رانیمقابله با ا ي) برای(نظام یلیاسرائ یعرب

  .ستیائتالف ن نیاز ا یما نخورده است و اردن بخش


