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 ...پیامی به همه آنانی که حرف می زنند/ سیاسی تحلیل آموزش
 از مانع اسالم که است چیزهائی آن از یکی جامعه، در حرمت هتک و اهانت فضای

 هم است، شرع خالف هم حرمت، هتک فضای. بیفتد اتفاق این نباید است؛ آن

 با عقاید، بیان مخالفت، انتقاد،. است سیاسی عقل خالف هم است، اخالق خالف

 و دشنام و فحاشی و اهانتها و حرمتها هتک از دور اما ندارد؛ اشکالی هیچ جرأت،

 آشفته را فضا اینکه بر عالوه کار این. مسئولند زمینه این در هم همه. چیزها این

 آرامش این به احتیاج امروز که - میریزد هم به را جامعه آرام اعصاب و میکند

 به باشد پیامی این میخواهم من. میکند خشمگین ما از هم را متعال خدای - هست

 در چه مطبوعات، در چه مینویسند؛ یا میزنند، حرف یا که کسانی آن یهمه

 . نیست درستی کار میکنند، که کاری بدانند، اینها یهمه. وبالگها

 برجام نعش روی امنیت شورای موشکی بازی

 شورای ولی نمانده، باقی آن نعش جز چیزی که است شکلی به هم آن اجرای نحوه و شد خارج برجام از امریکا /جوان

 ستازمان  امنیتت  شورای ۳۳۲۲ قطعنامه که توافقی. است کرده ایران علیه جدید بازی یک دستمایه را توافق همین امنیت،

 آن، به استناد با که امریکا خارجه وزیر دست در شده ایبهانه حاال کرد، تبدیل المللیبین آورالزام تعهد یک به را آن ملل

 استناد با امنیت، شورای بسته هایدر پشت جلسه در هم اروپاییان و کند امنیت شورای هایقطعنامه نقض به متهم را ایران

 برگزار بسته هایدر پشت دیشب ملل سازمان امنیت شورای العادهفوق نشست .کشانندمی پاسخگویی میز به را ایران آن به

 را آن شدن برگزار درخواست امریکا خارجه وزیر پمپئو مایک سخنان به استناد با را آن فرانسه و انگلیس که نشستی شد؛

 قادر بالستیک موشک فروند یک ایران که کرد ادعا توئیتر در شنبه یک روز امریکا، خارجه امور وزیر پمپئو، مایک. اندداده

 امریکا که ایقطعنامه خواند، امنیت شورای ۳۳۲۲ شماره قطعنامه مغایر را آن و کرده آزمایش را ایهسته کالهک حمل به

 طتر   با توئیتری پیامی در نیز امریکا ملی امنیت مشاور بولتون، جان. است کرده نقض عامدانه را آن برجام، از خروج با

 آزمایش مورد هستند اروپا و اسرائیل به رسیدن به قادر که را بردیمیان بالستیک هایموشک تازگی به ایران که دعاا این

 بته  درخواستتی  ارائته  بتا  دو، هر فرانسه و انگلیس. است تحمل غیرقابل «آمیزتحریک اقدام» این: گفت است، داده قرار

 موشتکی  هتای آزمتایش  آیتا  کته  شدند موضوع این بررسی برای ایجلسه برگزاری خواستار ملل، سازمان امنیت شورای

 حال در. شد برگزار بسته هایدر پشت دیشب که نشستی نه، یا دارد تعارض امنیت شورای قطعنامه با اسالمی جمهوری

 اتیوپی، یی،استوا گینه عاج، ساحل بولیوی، دائم، اعضای عنوان به امریکا و انگلیس روسیه، فرانسه، چین، بر عالوه حاضر،

 اظهتارنرری  در همچنتین  خارجته  وزیتر  .هستتند  امنیتت  شورای عضو هم سوئد و لهستان پرو، هلند، کویت، قزاقستان،

 در استت  ایهستته  هایکالهک حمل قابلیت دارای هایموشک صرفاً ۳۳۲۲ قطعنامه که کرده اشاره نکته این به جداگانه

 این اصل قطعنامه، این در ظریف، گفته به اینکه ضمن کند،نمی آزمایش ایهسته کالهک دارای هایموشک ایران که حالی

 .نشود استفاده هاموشک نوع این از شده خواسته ایران از بلکه نشده ممنوع ایران برای هاموشک
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 ؟ جنگ یک تدارک در آویو تل

 خارجته  وزیتر  پمپئتو  مایتک  با یدارد برای بروکسل به ساعته چند سفری منترره غیر شکلی به نتانیاهو بنیامین/ خراسان

 نشدن ایرسانه با "فوریت" و "اهمیت" این. خواند "فوری" و "مهم" را آن ایبیانیه در نتانیاهو دفتر که داشت آمریکا

 دفتر. شد تقویت نتانیاهو همراه تیم ماهیت و معمول طبق نگاریروزنامه و خبرنگار هیچ نبردن همراه به قبل، از دیدار این

 و سوریه لبنان، در جمله از منطقه در ایران حضور شمالی، جبهه تحوالت درباره دیدار این در وی که کرد اعالم یاهونتان

 و شده انجام اسرائیلی و آمریکایی مقامات میان بسیار جنس این از وگوهایی گفت. است کرده وگو گفت و بحث عراق

 مایتک  دیتدار  بته  و بسته سفر بار "فوری" نتانیاهو که آمده شپی چه هاحوزه این در جاست این پرسش اما شد، خواهد

 منشی بالوت آوی ژنرال و ملی امنیت شورای رئیس شبات بن مائیر موساد، رئیس کوهین یوسی حضور. است رفته پمپئو

 اسرائیل وزیر نخست احتماال که است این هم مهم نکته و دهدمی نرامی و امنیتی ماهیتی آن به سفر این در نتانیاهو نرامی

 تصتمیمات " از هتا آن مبنتای  بتر  و گذاشتته  میان در آمریکا خارجه وزیر با را "جدیدی امنیتی اطالعات" دیدار این در

 احتمتالی  حملته  تصمیم این که نیست ذهن از دور.  است شده آمریکا المللیبین حمایت خواهان و داده خبر "مقتضی

 مسائل گران تحلیل ویژه به اسرائیلی هایرسانه که است ایهفته چند. باشد آن در اهدافی یا لبنان در... ا حزب به آویوتل

 از اسرائیلی امنیتی منابع هم تازگی به. کنندمی گوشزد را شمالی جبهه خطر و اند کرده تمرکز لبنان روی نرامی و امنیتی

 این به حمله برخی که جایی تا اند؛ گفته خنس... ا حزب به "بیروت حریری رفیق فرودگاه طریق از ایرانی اسلحه انتقال"

ا نتانیاهو دیدار احرونوت یدیعوت راستیدست روزنامه تحلیلگر یشای بن رون میان، این در.ندانستند منتفی را فرودگاه  ب

 حمله که کرد مقایسه بوش جورج با دیدار و ۳002 سال در آمریکا به سابق وزیر نخست اولمرت ایهود سفر با را پمپئو

 احتمتاال  کته  کنتد می بینیپیش یشای بن رو، این از. داشت دنبال به را الزور دیر در سوریه ایهسته تاسیسات به هوایی

 تهدیدات به واکنش در گذشته جمعه هم لبنان... ا حزب. کندمی آماده... ا حزب علیه نرامی عملیات برای را خود نتانیاهو

 نشان را اسرائیلی حساس مراکز "شد خواهید پشیمان کنید گستاخی اگر" عنوان با عبری زبان به فیلمی انتشار با اسرائیل

 استرائیلی  نرامیتان  اخیتر  هایماه در که نماند ناگفته. شودمی حمله هاآن به تهدیدات این شدن عملی صورت در که داد

 منابعی، گفته به. اندداده انجام شمالی جبهه در... ا حزب با جنگ احتمالی سناریوی چارچوب در متعددی نرامی تمرینات

 تولیتد  هتای کارخانته  ستاخت  اگر که بود کرده تهدید را لبنان دولت فرانسه طریق از نتانیاهو دولت گذشته هایهفته در

 مطتر   جتدی  صتورت  به سوال این حال. کرد خواهد حمله کشور این به یابد ادامه... ا حزب به سال  انتقال و موشک

 چه ندهد، رخ جنگی چنین نزدیک آینده در هم اگر حال، هر دارد؟به دنبال به جنگی بروکسل به نیاهونتا سفر آیا که است

 در. کند ناپذیر اجتناب دور چندان نه ایآینده در را آن وقوع سوریه، و لبنان جبهه دو در هاتنش تصاعدی روند تداوم بسا

 بعیتد  و باشد هوایی حمالت به منحصر رسد می نرر به تدبیف اتفاق هم جنگی اگر که است ضروری نکته این ذکر پایان

 .شود همراه زمینی عملیات با است
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 کردید انصراف به مجبور را عارف که بود وقتی قدرت گدایی: حجاریان آقای

 اخیراً حجاریان. است حاکمیت از خروج دوباره تکرار حجاریان، اظهارات: گفت ملی اعتماد حزب سخنگوی/ کیهان

 !باشند بگیر صدقه نباید طلباناصال  و است قدرت گدایی مصداق فعلی انتخابات بود شده مدعی

کنم که سخن آقای حجاریان مثل همان سخنان این دسته از اسماعیل گرامی مقدم به نامه نیوز گفته است: من فکر می 

  کردند و دیدیم که در نتیجه تئوری خروج از حاکمیت را مطر 2۲یا  2۳سیاستمداران جریان اصالحات است که در سال 

 .آن اقدام یک به یک قوایی که در اختیار داشتیم را واگذار کردیم

گیریم که با توجه به موانع موجود چه راهبردی کنیم و تصمیم میگذاری میوی اضافه کرد: ما در عالم سیاست هدف

این حرف را  2۳بنابراین آقای حجاریان و یک سری از دوستان باید سال  .داشته باشیم. وضعیت فعلی از ابتدا روشن بود

طلبان از آن همه حوادث خارج شده و صدمه سنگینی دیده که اصال  2۳زنند؟ چرا در انتخابات چرا امروز می .زدندمی

او از روحانی حمایت ها را نزدند. وقتی که نامزد خودمان یعنی آقای عارف را کنار کشیده و به جای بودند این حرف

کردیم چرا سکوت کردند؟ آقای حجاریان و دوستانشان چرا نخواستند که آقای عارف که معاون اول آقای خاتمی و 

 طلب بود در صحنه بماند؟اصال 

ند. خواهند راه آزموده را دوباره بیازمایکنم دوستان ما االن مجدد به تسلسل باطل افتاده و میفکر می :وی خاطرنشان کرد

زنند. اگر این حتماً منجر به اتالف منابع خواهد شد. برای من باور کردنی نیست که دوباره حرف از خروج از حاکمیت می

طالب خروج از حاکمیت بودند چرا دوباره در انتخابات مجلس هفتم شرکت کرده و آن همه رد صالحیت شدند و این 

 .همه هزینه وارد شد

 امدنی نیما به یورو میلیارد۵۱

 ۳2 ما غیرنفتی صادرات حجم تاکنون سال ابتدای از» که کرد اعالم مرکزی بانک کل رئیس همتی عبدالناصر اخیرا/ آرمان

 دالر میلیارد هفت از کمتر که است حالی در این و است شدهمی نیما سامانه وارد باید قانون براساس که بوده دالر میلیارد

 اظهاراتی مرکزی بانک در مسئول مقام یک نیز گذشته روز.« کجاست ارز این بقیه هک نیست مشخص و آمده سامانه این به

 مشتخص  گویتد متی  همتی که آنطور و است شده گم یورو میلیارد۲1 میان این در شودمی معلوم که داشت زمینه این در

 یورو میلیارد2/۲1 اینکه ماعال با مرکزی بانک ارزی مقررات و هاسیاست مدیرکل هستند؟ کجا گمشده ارزهای این نیست

 اقتصادی چرخه به را صادرات از حاصل ارز مکلفند صادرکنندگان: گفت برنگشت، کشور اقتصاد به غیرنفتی صادرات ارز

 مبنتای  اکنتون  اینکته  بته  اشتاره  بتا  خبتری  ویتژه  وگتوی گفت در پورکسرایی مهدی تسنیم، گزارش به. برگردانند کشور

 یورو میلیارد 2/۳2 حدود گمرک، ماهه هشت آمار اساس بر: داد ادامه نیماست، سامانه در ارز نرخ گمرک، گذاریقیمت

 2/1 رقم این از که ماندمی باقی میلیارد4/۳۲ و است میعانات به مربوط میلیارد4/6 مبلغ این از که داشتیم غیرنفتی صادرات

 اینکته  بته  توجته  بتا  البتته . صتادرات  از حاصل ارز درصد ۳2 حدود یعنی است شده وارد «نیما» سامانه به یورو میلیارد
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 به هم صادرات از بخشی و کند تغییر رقم این شاید برگردانند کشور به را حاصل ارز دارند فرصت ماه سه صادرکنندگان

 چرخته  به صادرات از حاصل ارز از یورو میلیارد 2/۲1 بنابراین: کرد اضافه او. است ریالی صورتبه افغانستان و عراق

 دولتتی،  هایشرکت به مربوط غیرنفتی صادرات درصد 20 از بیش الزم به ذکر است که .است بازنگشته کشور صادیاقت

 .است آن مانند و بازنشستگی هایصندوق و مالی نهادهای

 است ما قبول مورد آمده، اساسی قانون در چون فقیه،والیت که بود گفته سابق جمهور رؤسای از یکی

 با والیت طر  جامع مدرس تربیت دوره اولین اختتامیه در( ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی همؤسس رئیس/ انتخاب

 از: داشت اظهار دارد، عهده بر را دین ترویج و شناخت وظیفه که است جامعه از قشری عنوان به روحانیت کهاین بیان

آیت اهلل مصبا   داشت؛ نخواهد ایفایده و نقش جامعه، در هم روحانی نشود، دانسته الزم ایجامعه در دین اگر رواین

 در چون فقیه،والیت که بود گفته خود سخنرانی در کشور سابق جمهور رؤسای از یکی که این بیان با ادامه در یزدی

 جامعه حیاتی مسائل ترینضروری به نسبت دین که است ممکن چطور: گفت است، ما قبول مورد آمده، اساسی قانون

 آن اثبات دنبال به حنرله بن عمر مقبوله مانند روایتی با فقط و انگاشت ساده را مسایل این تواننمی! باشد؟ تهنداش نرری

 این مثل کاری چنین شود؛ اثبات روایت و آیه با نباید لزوماً امر، این و است بدیهی امری اجتماعی زندگی ضرورت بود؛

 وقتی: افزود یزدی مصبا  اهللآیت.باشد روایت و آیه صدور دنبال به خوردن، غذا ضرورت اثبات برای انسان که است

 عقل استناد، این از قبل که است معنی بدان این است، «نرام در اختالل» مسأله فقهی مباحث در استنادها ترینمهم از یکی

 هرچه لذا است، رامح آن در اختالل و واجب، نرام اصل وجود کهاین جمله از داند؛می بدیهی را امور برخی انسان

 نرری است، ضروری امری که نرام اصل مورد در دین است ممکن آیا حال است؛ باطل شود،می نرام در اختالل موجب

 ایشان، نرر اساس بر! دانندمی روزه و نماز در منحصر را دین ایعده چنانهم وجود، این با: گفت ادامه در باشد؟وی نداده

 عضو.نیست فراهم اوقات از بسیاری در که است شرایطی به منوط باشد، دین جزء هم منکر از نهی و معروف به امر اگر

 باید ما گفته کسی چه که شودمی منتهی اینجا به تدریجاً شبهات این: کرد نشان خاطر قم علمیه حوزه مدرسین جامعه

 کسی چه شود؛ برقرار جمهوری کومتح و برود بین از استبداد تا کردند انقالب مردم! باشیم؟ داشته اسالمی جمهوری

 هم را اسالم مردم اصالً ببینیم تا کنیم برگزار رفراندوم دوباره باید شود گفته است ممکن حتی! باشد؟ هم اسالم باید گفته

 !گذاشت؟ کنار را اسالم باید آیا خواهیم،نمی را اسالم گفتند مردم اگر اساس این بر! نه یا خواهندمی

 


