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  گروه اقدام براي چیست؟       روز    حرف ▼ 

ها  در حالی که پیشتر اعالم شده بود مرکز اعمال تحریم

هاي اقتصادي علیه جمهوري اسالمی ایران در  و محدودیت

داري آمریکا خواهد بود، وزیر خارجه آمریکا  وزارت خزانه

رونمایی خواهد » گروه اقدام ایران«اعالم کرد به زودي از 

نهاد  مسئولیت» رایان هوك« ،شده منتشرق اخبار طب. شد

که از را بر عهده گرفته است؛ وي  »گروه اقدام ایران«

هایش درباره  بیشتر فعالیت ،استجان بولتون  انمشاور

هاي این گروه  درباره حوزه فعالیتهوك  .ایران بوده است

 ضمن هماهنگی با »گروه اقدام ایران«: گوید می ایرانیضد 

 که جدید يراهبردبا طراحی کوشد  ، میریکاشرکاي آم

 !گیرد بر را در جمهوري اسالمی» تهدیدهاي«سطوح  همه

 .مقابله کندایران  با

ها در این چند  از مجموع اظهارات آمریکاییعالوه بر این، 

توان نتیجه  روز اخیر و به ویژه پس از اعالم این خبر می

گوها و و ها تصمیم دارند با گفت گرفت که آمریکایی

 درباره پیامدهايآنها  به ها، هاي سیاسی با دولت هماهنگی

 مایک پمپئوهمچنین  .هشدار دهندتعامل اقتصادي با ایران 

 آنهدف از ایجاد  ،اعالم کرد این گروه تشکیلهمزمان با 

هماهنگی و اجراي سیاست ایاالت متحده در برابر ایران، در 

با  2015اي سال  مریکا از توافق هستهآدوره پس از خروج 

  . تهدف تغییر رفتار جمهوري اسالمی اس

داري  نکته مهم این است که هم اکنون وزارت خزانه

ها  آمریکا با تجدید نظر در سازمان انسانی و مالی خود، مدت

ها براي متوقف  است در سطح جهان سرگرم مذاکره با دولت

بنابراین  ؛کردن روابط و تجارت اقتصادي با ایران است

جدید  معناي این رفتار. ارکرد این گروه تازگی نداردک

ها آن است که قصد دارند در کنار اقدامات معطوف  آمریکایی

که در راستاي  کننداي را آغاز  ، پروژه»جنگ اقتصادي«به 

با این وضعیت، به نظر . موضوعیت دارد» جنگ روانی«

ر گذاري ب ترین اهداف عملیاتی این گروه تأثیري رسد مهم می

محیط سیاسی جمهوري اسالمی ایران از طریق عملیات 

به این شکل که این گروه با تمرکز بر . روانی خواهد بود

هاي تبلیغاتی و ابزارهاي روانی  ها و با استفاده از جنبه رسانه

هاي جامعه ایرانی را در  خواهد کوشید ادراکات و ذهنیت

یر داده و اي کشور تغی تقابل با بخش موشکی و اقتدار منطقه

گیري به سمت  محاسبات مسئوالن ایرانی را در حوزه تصمیم

 .سوق دهند» اتخاذ تصمیمات دشوار«

 

  

 
  

  

 گیري از واقعیت فاصله                   روز گزارش ▼

 1644بالغ بر  2017تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال «

مهوري اسالمی ایران ج ؛ اماجهان قرار دارد 18نظر در رتبه  میلیارد دالر بوده و ایران از این

با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا  2021تا سال 

. المللی پول است این جمالت بخشی از جدیدترین گزارش صندوق بین» .خواهد شد

هاي  ه در عمل با وجود همه تحریمهاي اقتصادي ایران و آنچ گزارشی بر اساس واقعیت

اما اگر امروز این آمارها را به بسیاري از . در حال وقوع است... ایاالت متحده آمریکا و

ایرانیان بگویید باور نخواهند کرد و نسبت به صحت چنین موضوعی نگاه تردیدآمیزي 

تبر و علمی مراکز مع! کند موضوعی که از یک پارادوکس عجیب رونمایی می ؛خواهند داشت

کنند، نظري  هاي اقتصادي تجزیه و تحلیل و شرایط را بررسی می جهان که براساس داده

چرا به این شرایط رسیدیم و چنین  اینکه اما! پذیرند ها را نمی دهند و مردم این تحلیل می

دو دلیل بیش از همه در این  دارد که شایدعوامل متعددي  ،پارادوکسی شکل گرفته است

  داشته باشند؛ مهم نقش

برخی از اول، عملکرد ضعیف مدیران و مسئوالن کشور در حوزه اقتصادي و ناتوانی 

کشور که عمده آن از دو مسئله نگاه به بیرون مرزها و   مسائلدر مدیریت بان صمن صاحب

براي مقابله با رانت و فساد وجود ندارد   که عزمی جديدر مردم گیري این تصور  شکل

هاي ضد  اي گسترده جریان نمایی و بازي رسانه و دوم، فضاسازي و سیاهگیرد  ت مینشئ

اي درباره اقتصاد ایران است که  هاي بیگانه علیه کشور و بمباران رسانه انقالب و رسانه

رو کرده و نسبت به آینده دچار تردید  آرامش روانی جامعه را تا حدود زیادي با مخاطره روبه

برد کشور، اهداف  توان براي پیش ر دوي این عوامل میو تشکیک کرده است، که از ه

انقالب اسالمی و افزایش توان اقتصاد ایران اسالمی یاد کرد که براي پیروزي در جنگ 

با اصالح نگاه  از درون ومقابله با توطئه دشمنان براي ناامیدسازي مردم باید  و اقتصادي

تصویر درست از اوضاع ارائه  ها و اقعیتها و بیان و مسئوالن، تالش مجدانه و بیشتر رسانه

  .کشور شروع کنیم

 پاسخ کرملین به برخی شایعات درباره ایران    اخبار ویژه       ▼

 هاي برخی رسانه خبر درباره روسیه جمهوري ریاست دفتر نگويسخ »پسکوف دیمیتري«

در » رامپدونالد ت«آخرین دیدار خود با  در »والدیمیر پوتین« مبنی بر اینکهگروهی 

هیچ تفسیري در رابطه با این «: هلسینکی از لزوم خروج ایران از سوریه حمایت کرده، گفت

پیش از این هر آنچه درباره محتواي مذاکرات سران روسیه و آمریکا . مسئله نخواهیم داشت

بینیم چیز بیشتري به آن اضافه  ایم و دیگر نیازي نمی در هلسینکی الزم بوده، اعالم کرده

هاي گروهی به نقل از منابع خبري خود اعالم کرده بودند،  پیش از این، برخی رسانه» .یمکن

  .باره موافق است که حضور ایران در سوریه باید متوقف شود گویا پوتین با ترامپ در این

  هاي عراقی علیه ایران سعود براي تحریک قومیت تقالي آل

ها با تحرکات اخیر در عراق، سعوديدهد، در پشت پرده  هاي میدانی نشان می بررسی

هاي صورت  براساس بررسی .کردندها به شدت فعالیت میگرایی و قومیت تکیه بر بحث فرقه

بصره، نجف، کربال و بغداد تحرکات جدیدي را  سعودي در رژیم هاي برخی از سرپلگرفته، 

در نجف و بصره  هایی گروه در این راستا .اند با هدف ایجاد آشوب و اغتشاش شروع کرده

موضوع کمبود برق در عراق را به ایران منتسب کرده و ایران را عامل قطعی کنند  میتقال 

  ! برق معرفی کنند

 



  
  

  اخبار ▼

  کند سلمان عربستان را ویران می محمدبن

 عهد ولی آمیز خشونت و غیرمنتظره واکنش به اشاره با »اکونومیست«نشریه انگلیسی 

 در ملتش که کرد توصیف ناپذیر بینی پیش را سلمان بن هاي سیاست ادا،کان قبال در سعودي

نشریه در ادامه این  .کند می دور او از را خارج در پیمانانش هم و گذاران سرمایه و داخل

 و دانشجویان به بلکه کرد نخواهد وارد زیادي آسیب کانادا به سلمان بن خشم: آورد می

 در سلمان بن اقدام .زد خواهد آسیب کشورش وجهه به درازمدت در و سعودي بیماران

 بن که را اصالحاتی مدافع مردان و زنان تأیید وي شود می سبب زن فعاالن کردن زندانی

 دست از داده، قرار برهه این در عربستان در داري حکومت براي خود راهبرد را آن سلمان

 براي را ننگ و کرد یرانو را همسایه کشور که نیز یمن علیه سلمان بن جنگ ...بدهد

داشت که همه اینها در  تأثیري چنین آورد، همراه به انگلیس و آمریکا نظیر پیمانانش هم

عهد سعودي این کشور را ویران  دهد ادامه این روند از سوي ولی کنار یکدیگر نشان می

  .خواهد کرد

  !برجام تأثیرگذارتر از حمله نظامی به ایران

 نشریه به 5+1 و ایران اي هسته مذاکرات در آمریکایی ارشد دیپلمات شرمن، وندي

 برنامه در تأخیر سبب اندکی توانست می در نهایت هوایی حمالت«: گفته است» افرز فارن«

 ترین اصلی حتی. شود ایران اي هسته پروژه پایان موجب اینکه نه شود ایران اي هسته

 در ساله پنج تا سه تأخیر باعث میاقدا چنین کردند می فرض هم نظامی حمله هواداران

 سال چندجانبه وگوهاي گفت که زمانی«: گفته است ادامه در شرمن ».شود ایران برنامه

 اما گذشت؛ می تهران علیه شدید هاي تحریم وضع از سال چندین شد، گرفته سر از 2013

. بود رسانده هزار 19 به را خود سانتریفیوژهاي تعداد ایران ها، تحریم این همه وجود با

 برنامه در تأثیري آنچنان اما باشد، رسانده آسیب ایران اقتصاد به است ممکن ها تحریم

 هم کنار براي الگو یک برجام«: است شده تأکید مقاله این در ».نداشت کشور این اي هسته

  ».بود پیگیرانه مذاکره با کردن منزوي استمرار و تحریم تهدید، دادن قرار

  یکا براي افزایش فشار بر ایرانهاي آمر برنامه

 »تایمز نیویورك« روزنامه با ایمیلی مصاحبه یک در آمریکا خارجه وزیر پمپئو، مایک

 و ثباتی بی تروریسم، به زیرا رود؛ می شمار به ما متحدان و آمریکا علیه تهدیدي ایران: گفت

 هاي جنایت و زند می دامن آن فراسوي و اروپا ،)آسیا غرب( خاورمیانه در تسلیحاتی اشاعه

 دیگر بار همچنین آمریکا خارجه وزیر! شود می مرتکب خودش مردم علیه را وحشتناکی

 به ما است الزم: گفت شد و ایران علیه فشارها تشدید براي متحدان همکاري خواستار

گفتنی  .ببخشیم سرعت جهان سراسر در خود شریکان با مان هاي هماهنگی و دیپلماسی

 به تحریک آن هدف که داده تشکیل صهیونیستی رژیم با مشترك ارگروهیک است، ترامپ

 از که حمایت از آن است حاکی متعدد شواهد. است ایران کردن ناآرام و اغتشاش

  .دارد قرار سفید کاخ ضد ایرانی هاي برنامه رأس در ایران مرزهاي کردن ناآرام و طلبی تجزیه

  تهرانتأکید روسیه و چین بر ادامه همکاري با 

 قائل بوده ارزش ایران با خود روابط براي چین کرد اعالم چین خارجه وزیر ،»یی وانگ«

. است دوجانبه روابط توسعه درصدد الملل، بین عرصه تحوالت آخرین گرفتن نظر در با و

اش،  ایرانی همتاي و یی وانگ تلفنی مکالمه طی موضع این داده، گزارش شینهوا که آنگونه

 از یکی منزله به برجام از همچنین چینی طرف .است شده اتخاذ فظری محمدجواد

: گفته است و کرده یاد جامعه منافع از حفاظت عین در گرایی چندجانبه مهم دستاوردهاي

 یکجانبه هاي تحریم نادرست اعمال با الملل، بین روابط عرصه در که ایم کرده اعالم علناً ما«

گفتنی است،  ».مخالفیم شان مرزهاي از خارج هب کشورها قضایی حوزه دادن گسترش و

 اي هسته توافق حفظ براي کشور این قاطع عزم بر اي بیانیه نیز در روسیه خارجه وزارت

  .کرده است تأکید آن از آمریکا خروج از پس )برجام(

  

 

  کوتاه اخبار ▼

 انقالبی مواضع از هر زمان: پورازغدي گفت رحیم حسن◄ 

 در این و گرفت شدت آمریکا هاي توهین نشستیم، عقب خود

شده  نمایان امروز و ها تمدن وگوي گفت بحث طرح زمان

 عمل آمریکا به خود هاي وعده همه به نظام برجام در .است

وي  .نشد عبرت درس افراد برخی براي داخل از اما کرد،

 بین از حکومت درون در باید فساد: همچنین تأکید کرد

 در مان فرزندان و داد »آمریکا رب مرگ« شعار شود نمی برود،

  !مشغول باشند گذرانی خوش و تحصیل به آمریکا

 فروش قیمت«: نوشت مطلبی در »یزد آفتاب« روزنامه◄ 

 سال مشابه مدت به نسبت 97 بهار در مسکن مربع متر هر

 دولت متأسفانه» .یافت افزایش درصد 37 تهران در قبل

. نداد ارائه قبولی لقاب کارنامه مسکن حوزه در روحانی آقاي

 درآمد کم اقشار مسکن تأمین براي بود داده وعده دولت

 از گاه هیچ طرح این اما زد؛ خواهد کلید را اجتماعی مسکن

 طرح این نیز براي ماکت یک حتی و نرفت فراتر کاغذ روي

  .آن شدن اجرایی به برسد چه نشد، ساخته

 و سیاست خارجی مجلس ملی امنیت کمیسیون عضو◄ 

 الریجانی اقدامات زمینه در شده مطرح هاي زنی رباره گمانهد

 ها فرضیه: داشت اظهار جمهوري ریاست 1400 انتخابات براي

 .است غلط انتخابات براي الریجانی علی شدن نامزددرباره 

 مربوط مسائل و انتخابات هاي بحث: کرد تأکید جاللی کاظم

 بحران از ار کشور کنیم تالش باید و است اي حاشیه آن به

  .دهیم نجات

 طلبان اصالح: گفت مؤتلفه حزب دبیرکل حبیبی، محمدنبی ◄

 هم و باشند داشته را مدیریتی هاي پست خواهند می هم

 را کشور در آمده پدید مشکالت و ها گرفتاري مسئولیت

 در دولت مدیریتی هاي پست اکثریت: وي افزود. نپذیرند

 در دارند قصد کهاست و جالب است  طلبان اصالح اختیار

 مبرا روحانی آقاي دولت عملکرد از را خود 1400 انتخابات

  .کنند

 بررسی نشست در کشور فضلی، وزیر عبدالرضا رحمانی◄ 

 برابر 10 برخی ارزي اخیر نوسانات در: اقتصادي گفت امور

 دولتی ارز هم برخی کردند، سفارش ثبت خود ظرفیت

 جعلی فاکتورهاي با را کاال یا نکردند وارد کاال اما گرفتند،

 آزاد قیمت به را دولتی ارز با کاالي هم برخی کردند، وارد

 .کردند احتکار اینکه یا فروختند

 ضد هاي تحریم: آلمان اعالم کرد »وي تی ان« تلویزیون◄ 

 آلمان در بنزین بهاي شدید افزایش سبب آمریکا ایرانی

 :گفت رهبا این در آلمانی اقتصادي کارشناس یک. شد خواهد

 جهش آمادگی باید کشور این در نقلیه وسایل رانندگان

  .باشند داشته را بنزین قیمت باالي
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