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 در مقاومت توان ايران

 دارد را ها تحريم برابر

 

 پول المللي بين صندوق :ايسنا

(IMO )اشاره با گزارشي در 

 ارزي ذخيره به

 اعالم ايران ميليارددالري111

 در تواند مي تهران که کرده

 به .کند مقاومت ها تحريم برابر

 صندوق رويترز، گزارش

 مارس ماه در پول المللي بين

 که داده گزارشي جاري سال

 دالر ميليارد 111 داراي ايران

 خارجي اموال و ارزي ذخاير

 کند مي اثبات ارقام اين. است

 در مقاومت به قادر ايران که

 ايجاد بدون ها تحريم برابر

 خارجي هاي پرداخت بحران

 اين براساس. بود خواهد

 که است حالي در اين گزارش،

 محدوديت باعث آمريکا فشار

 بانکي سيستم به ايران دسترسي

 اين بنابراين شود، مي المللي بين

 عدم باعث تواند مي موضوع

 اين از برخي به ايران توانايي

 . شود منابع

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 ها تروريست از برجامانده پای رد

 نوشت سوشيتدپرسآ خبرگزاري با همنوا ديروز طلبي اصالح مدعي خبرگزاري يککیهان:

 اصولگرايان برخي. است روحاني دولت مخالفان مطالبات در تهران بازار هاي ناآرامي ريشه»

 سنتي طور به تهران بازار. اند شده نظامي دولتي با روحاني دولت جايگزيني خواستار تندرو

 با و ندکرد ايجاد التهاب بازار در که مزدوري و اي اجاره هاي تيم. «است اصولگرايان مرکز

 کن، رها را سوريه» دادند مي شعار کردند، مغازه بستن به مجبور را بازاريان برخي ارعاب،

 عقده که است 88 سال نيابتي آشوبگران شعار ادامه شعار، اين. «کن ما حال به فکري

 کدام از سازي ثبات بي موج دهد مي نشان و کند مي بازگو را اسرائيل و آمريکا ناگشوده

 ايلنا خبرگزاري و نوشته آمريکايي خبرگزاري که گونه آن- اگر آيا. شود مي خابرهم ايستگاه

 هاي گاليه بودند، نظامي دولت طرفداران بازار در ناآرامي کنندگان برپا -کرده رونويسي

 جز کردند؟ مي سوريه در مقاومت جبهه از نشيني عقب براي فشار دستاويز را اقتصادي

 ايران قدرتمند مشت از هم ديگري کس( انگليس و اسرائيل و آمريکا) مسيحي صهيونيسم

 شود؟ نشيني عقب خواستار که ديده خسارت سوريه در

 از بار اولين 88 سال که است «لبنان نه غزه نه» شعار شده رساني روز به ،«کن رها را سوريه»

 بعد روز يک و شد ديکته خود هاي «پياده» به صهيونيستي رژيم خارجه وزارت سايت سوي

 اتاق شعارها، اين خاستگاه. شد جاري گران فتنه زبان بر قدس، روز راهپيمايي حاشيه در

 مقابل در بارها که است( اسرائيل و انگليس و آمريکا) «مسيحي صهيونيسم» مشترک عمليات

 زير را داعش شدن خُرد بار آخرين آنها. است خورده بسته در به ايران اسالمي جمهوري

. است خاکي به زدن البته کن، رها را سوريه شعار. ديدند مقاومت رزمندگان پاي

 سال مهر را بزرگ شکست آنها. اند رسيده دير ماه 9 شان نيابتي مزدوران و ها صهيونيست

 سوريه ماجراي اکنون. کرد اعالم را داعش کار پايان مقاومت محور و خريدند جان به گذشته

 .شود مي ادعا چنانکه هزينه، محل نه و ستا ايران اقتدار برنده هاي برگ از يکي
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 :رهبری معظم مقام منظر از شهیدبهشتی

 خاطر به مرد، مظلوم و زیست مظلوم بهشتی
 و عمق به کسی اش زندگی دوران در که این

 شهیدبهشتی. نبرد پی مرد این شخصیت واالیی
 .ابعاد همه در بود ای برجسته انسان یک واقعا
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 سنگاپور ديدار واقعیت

 شدن راضی دلیل توان حال می. داشت رسانه ها در ای گسترده بازتاب آمریکا و شمالی کره کشور دو سران دیدار :فرهیختگان

 بعد که رسانده جایی به را خواه جمهوری ترامپ است. قدرت مهمترین منطق مذاکره این دو کشور کرد، پیدا را مذاکره به طرفین

شمالی  کره .است شده مستقیم مذاکره به راضی فعلی جمهور رئیس کسوت در خود شمالی، کره علیه حاصلش بی یها تهدید از

 مواد -1:شامل که مواردی بروند، آمریکا مصاف به پر چنته و باال سر با تااش به وجود آورده  را در بین مسئوالن نفسی اعتمادبه

 055 تقریبی تعداد با هرکدام فرانسه و بریتانیا چین، که حالی در ای هسته سالح 155 ات 05 بین تولید برای کافی اندازه به ای هسته

 با ای هسته کالهک ساخت فناوری به رسیدن-2.هستند برخوردار جهانی در ابرقدرتی نقش از هیدروژنی و ای هسته کالهک

 در که( Little Boy) «کوچک پسر» تمیا بمب باشید داشته نظر در. کیلوتن 155 تقریبی قدرت با موشک روی نصب قابلیت

 «چاق مرد» اتمی بمب و داشت قدرت کیلوتن 10 فقط شد، پرتاب هیروشیما روی آمریکا توسط دوم جهانی جنگ جریان

 برجام بدون ایرانِ از ها ای زنجیره نمایی بحران

 ایران خروج خواستار بارها این از پیش ای هسته توافق مخالفان که شرایطی در:»نوشت مطلبی در یزد آفتاب روزنامه :یزد آفتاب

 ایران دهند نمی توضیح و کرده اختیار سکوت شده، محقق تقریبا آنان خواسته آنکه علیرغم امروز اما بودند، نامه توافق این از

 جوانان هایاستعداد و داخلی عظیم های ظرفیت به اعتقادی هیچ اصالحات مدعیان.«برسد خود اهداف به باید چگونه برجام بدون

 به یکطرفه صورت به داشتی چشم هیچ بدون باید که هستند مدعی همچنان آموز، عبرت های تجربه علیرغم و ندارند کشورمان

 اهداف تواند می شرایطی در که گرفت می نظر در را نکته این باید روحانی.شود رفع کشور مشکالت تا بدهیم امتیاز مقابل طرف

 .کرد می ساماندهی را کشور داخلی وضعیت که کند محقق یالملل بین عرصه در را خود
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 روز شبانه يک در تجمع2

 و مهم روزهاي از 1٩9١ تيرماه چهارم :شرق
 اتفاق دو. بود خواهد انقالب چهلم سال در يادماندني به

 جواناني تهران بازار در داد؛ رخ هم کنار در مهم
 به دست جامعه اقتصادي و سياسي اوضاع به معترض

 ديگر هاي بخش در و زدند تند شعارهاي با تظاهرات
. داشتند تجمعاتي معترضان نيز تبريز جمله از کشور
 ملي تيم فوتبال بازي سومين نيز شب 11:٩2 ساعت

 و ايران و روسيه در ايرانيان. شد برگزار روسيه در ايران
 هاي قلب با و وجود تمام با و صدا يک گيتي نقاط ديگر
 تعدادي جز به کردند، مي تشويق را تيمشان تپنده،

 به ديگران عصبي، و کژانديش کمي  عده و عالقه بي
 اين در واقعه دو اين زماني هم. نشستند بازي تماشاي

 ملي کاري سو يک در است؛ ارزنده حقايقي گوياي روز
 همه و شد انجام ايران حفظ هدف با ظريف قول به و

 و زن. بودند آن پيروزي و حفظ دنبال به دل يک ها طيف
 و باحجاب نشين، خارج و داخلي چپ، و راست مرد،
 يک... و زرتشتي و مسلمان پير، و جوان حجاب، بي

 غيردولتي امري در. کردند مي دنبال را آرمان و هدف
 مديريت از اي نمونه است؛ داده رخ جالبي اتفاق

 آوردند گرد را ايران سراسر از جواناني موفق خصوصي
 ساز تاريخ همت و غيرت با و امکانات کمترين با و

 که خارجي اما اليق مديري مديريت با اتفاقا و شدند
 اما .نشد ملت ناراحتي باعث هم اش حقوقي فيش البته

 رخ شهرها ديگر و تهران برزن و کوچه در ديگري اتفاق
 تعبير به که است سرم زير برجام فقط نه دهد؛ مي

 .است يو سي سي در ما ملتهب اقتصاد دشمن، و دوست
 ساز تاريخ روسيه در ما جوانان اوضاع همين در اما

 را ديده آسيب اعتماد و کنيم رجوع ملت به بياييم. شدند
 کنندگان تظاهرات بيشتر هستم مطمئن. کنيم ترسيم

 احتماال که تلويزيوني پاي شب دوشنبه، روز خياباني
 جوانان فوتبال تماشاي به ندارند، قبول را مديريتش
 ها خيابان به هم باز بازي از بعد و نشستند يوزپلنگي

 جاي پس. کشورشان از حمايت در بار اين اما ريختند
 ؛«ايم؟ شده گونه اين چرا» که است پرسش اين طرح
  .«مديريت مديريت، مديريت،: »است روشن پاسخ
 

(2)  تسلیم نامه/  سیاسی تحلیل شیوه
 و ترس موضع از سياسي فعالين از ديگر اي عده روزها، آن از بعد سال 1۱ حاال

 که درحالي و زده نظام مسئوالن به خطاب اي نامه نگارش به دست هم باز انفعال،

 از جانبه يک صورت به المللي، بين قوانين و قواعد ي همه خالف رفتاري در آمريکا

 با «شرطي پيش هيچ بدون و مستقيم مذاکره» خواهان است، شده خارج برجام

 هک حال خواهيم مي ايران حکومت و دولت از ما: »اند ونوشته. اند شده آمريکا

 کاخ رواني هاي جنگ از فارغ است، رفته دست از اوباما دوران مناسب فرصت

 يک با کند؛ مي دنبال نيز را خويش خاص تاجرپيشگي هياهو آن پشت در که سفيد

 با شرط و قيد بدون مذاکرات انجام به حاضر که کند اعالم شجاعانه ملي تصميم

 .«شود رداشتهب اختالفات و مشکالت حل راه در قدمي تا آمريکاست
 

 اغتشاش منهای اعتراض
 مرکز رد بودند، ايستاده بزرگي نسبتا جمع يک ميدان سبزه به نرسيده :وطنامروز

. بود اصناف از يکي رئيس ظاهرا که کسبه از يکي و بود پليس سرهنگ يک جمع،
 را مان اعتراض جوري چه کنيم؟ چه! خب داريم؛ اعتراض ما: »گفت مي صنف رئيس
 وضعيت دارم قبول من: »گفت مي پليس رئيس!« شديم بدبخت مون همه بابا کنيم؟ اعالم

 شما اعتراض جلوي ايم نيامده ما فشارند، زير اه بازاري دانم مي است، خراب اقتصادي
. نشود اغتشاش و مرج و هرج يک به تبديل شما اعتراض اين ايم آمده فقط! بگيريم را

! خب: »گفت مي صنف رئيس!« ايم نگرفته هم را کسي هيچ جلوي االن تا که بينيد مي
 اما! شمام وکرن من: »گفت مي هم سرهنگ!« کند دوا را ما درد بايد کسي چه باالخره
 که اوني! شه نمي حل مشکلي بزني داد من سر است، جامعه آرامش حفظ من وظيفه
 عمل ام وظيفه به من! است ديگه يکي داره را اقتصادي مشکالت کردن حل وظيفه

 ميدان سبزه از اي گوشه يک. رفتم جلوتر!«کنه عمل اش وظيفه به اونم شاءاهلل ان کنم مي
 در هم انتظامي نيروهاي و بود بسته ها مغازه اينکه با. کرد جلب را توجهم جالبي اتفاق

 داشتند دالر و سکه دالالن» هنوز ميدان سبزه شرقي ضلع اما بودند خرداد 11 خيابان
 شد تعطيل نيمه بازار.«خريدم قيمت فالن تا 12زدند مي داد و کردند مي فروش و خريد

 11» و «خيام» تقاطع. شدم خارج بازار از من و برگردد طبيعي حال به شرايط تا
 فهميد وقتي موتورسوار. بيايم روزنامه به که شدم موتور يک سوار «خرداد

 موتور با دارم هاست سال من ببين: »گفت مي! کردن درددل به کرد شروع نگارم روزنامه
 بنشينم، ماشين فرمان پشت توانم نمي وقتي! بکنم ماشين رانندگي توانم نمي کنم، مي کار

 شان گرفتن قرار مسؤوليت در بکنند، کار توانند نمي وقتي هم آقايون اين! نشينم نمي
 ميليون 82 با قطار يک! نيستند هم ماشين يک سوار اينها! مردم به است خيانت

 !«دره توي فرستند مي دارند را جمعيت


