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   هاي دوگانه تداوم سیاست      روز حرف ▼

 فرمانی صدور با جمهور آمریکا رئیس دونالد ترامپ،

 یک براي را برجام با ارتباط در ایران علیه ها تحریم تعلیق

 هاي تحریم اقدام، این با. کرد تمدید دیگر زمانی دوره

 با ارتباط در آمریکا کنگره سوي از شده تصویب ضدایرانی

. مانند می تعلیق حالت در همچنان ایران اي ههست برنامه

 برجام متن که صورتی در عین حال تأکید کرد، در ترامپ

 تعلیق بعدي، مرحله در نکند، تغییر او خواست براساس

با این اقدام ترامپ،  همزمان. کرد نخواهد تمدید را ها تحریم

 شرکت یا سازمان و مقام 14 آمریکا، داري خزانه وزارت

 برنامه یا بشر حقوق نقض به مربوط اتهامات به ار ایرانی

آمریکا در » دوانی موش«هرچند  .کرد تحریم ایران موشکی

اجراي برجام موضوع جدیدي نیست و این کشور با اتخاذ 

راهبردهایی متناقض نهایت تالش خود را به کار بسته است 

تا عایدي چندانی نصیب ایران نشود؛ اما درباره این اقدام 

  :توان به چند نکته اشاره کرد ا میآمریک

اي  هاي مرتبط با مسئله هسته ـ همزمانی تعلیق تحریم1

ایران با صدور فرمان تحریمی جدید علیه این کشور 

آمریکا در قبال جمهوري   دهنده تداوم سیاست دوگانه نشان

اسالمی ایران است؛ به این معنا که آمریکا با تعلیق 

دارد؛ اما  د ایران را در برجام نگه کوش هاي ضدایرانی می تحریم

هاي تحریمی جدید درصدد است  در عین حال با صدور فرمان

آفرینی کند تا  بر سر راه همکاري دیگر کشورها با ایران مانع

آمریکا با این   به بیان دیگر،. عایدي چندان نصیب ایران نشود

خواهد به دیگر کشورها نشان دهد،  قبیل اقدامات خود می

هاي ایران تعلیق شده، اما این کشور هنوز از  ه تحریماگرچ

این اقدام در اساس نوعی . وضعیت غیرعادي خارج نشده است

تالش براي جلوگیري از زدودن تصور و برداشت غلط جهانیان 

 کشورمانمندي  از ایران بوده که خود مانعی بزرگ براي بهره

از بین   له، به منزآن توان از که میاز شرایط پسابرجام است 

  . نام بردبردن روح برجام 

ـ کیفیت سیاست آمریکا در قبال برجام نشان 2

دهد، این کشور درصدد است با مستمسک قراردادن  می

اي  هاي غیر هسته هاي ایران را به حوزه برجام، محدودیت

این . (برجام را مطابق خواست خود تغییر دهد ونیز بکشاند 

به عبارت .) یح شده استنکته در سخنان ترامپ نیز تصر

ایم، آمریکا برجام را پایانی  گونه که مکرر گفته دیگر، همان

داند؛ بلکه  هاي ضدایرانی نمی ها و محدودیت براي تحریم

هایی که در  رفع تحریم  اي دارد که به بهانه میل گزافه

هاي  برجام بر آنها تصریح شده است، بر دیگر حوزه

  . اندازي کند دست نیز هاي راهبردي ایران توانمندي

 مضحک و تلخ                                گزارش روز▼ 

المللی را  مدعی شد ایران با ارسال سالح به یمن، قوانین بین اي بیانیهسازمان ملل در 

، مدعی شده است همکاري نکردن ایران در در این بیانیهسازمان ملل . زیر پا گذاشته است

هاي بالستیک به عربستان از سوي نیروهاي انصاراهللا، نقض  جلوگیري از شلیک موشک

هاي  جزا و بخشا ادعا کرده است کههمچنین  سازماناین . قطعنامه سازمان ملل است

د ده تجهیزات نظامی مربوط به هواپیماهاي بدون سرنشین نشان می ها و باقیمانده موشک

معه منتشر شده است و به سادگی اي که شامگاه ج بیانیه .این تجهیزات منشأ ایرانی دارد

هاي صهیونیستی و اعمال فشار آمریکایی در انتشار آن  نقش دالرهاي نفتی سعودي و البی

 ،بر این افزون .درست همزمان با بیانیه ترامپ درباره برجام کامالً مشهود و قابل رؤیت است

رها به صراحت اعالم شود که مسئوالن کشورمان بارها و با در حالی منتشر می مذکور بیانیه

اند جمهوري اسالمی ایران هیچ گونه سالحی را براي نیروهاي یمنی ارسال نکرده  کرده

با وجود محاصره عمالً افزون بر تأکید رسمی مقامات نظامی و سیاسی کشورمان، که است 

زمینی، هوایی و دریایی یمن امکان ارسال سالح براي مردم مظلوم یمن که دفاع از خود و 

پایان رژیم سعودي و حامیان غربی و  رحمانه و بی شان در برابر حمالت بی زمینسر

اما  .در منطقه کمترین حقی است که باید از آن برخوردار باشند، ممکن نیست شپیمانان هم

بیانیه اخیر سازمان ملل متحد در حمایت از رژیم سعودي و به عنوان  ،فارغ از این مسئله

تفاوتی نسبت به  و در مقابل سکوت و بیسعودي هی و مستبد وکیل مدافع رژیم شاهنشا

هاي وارد شده در لحظه به لحظه  رقم خوردن فاجعه انسانی در یمن که برشمردن مصیبت

 پایان است، بسیار تلخ است خود نوشتاري بی ،جانبه به این کشور سه سال حمله نظامی همه

برقراري صلح و حمایت از  اش ي فلسفه وجودالمللی که  تبدیل شدن سازمان بین و

هاست، به سازمانی در خدمت منافع و مطامع سیاسی برخی کشورهاي خاص مضحک  انسان

  .است

  !خبر از مردم ضد انقالب بی                      ویژه راخبا▼ 

 آوردن به دست براي اند و افتاده دریوزگی به نشین خارج و فراري انقالب برخی عوامل ضد

یکی از ! مردم تحریم براي نامه تا گرفته آشوب به تشویق از ،دهند می انجام یاقدام هر پول

 تظاهرات براي جمعه روز بود کرده دعوت مردم از» هـ  م« نیروهاي ضد انقالب فراري به نام

تواند با آنها  کسی نمی جمعه نماز دلیل برگزاري به زیرا بروند؛ انقالب میدان به تهران در

) ره(خمینی امام مصالي در جمعه نماز ها مواجه شد که وقتی با این کامنتاما ! برخورد کند

روز جمعه به بهانه نماز جمعه : نوشت چنین دیگر پستی در تهران، دانشگاه نه شود می برگزار

 جالب نکته! پیمایی و اعتصاب سراسري راه بیندازید به سمت میادین اصلی شهر بروید و راه

تا  شود می برگزار مصالها در بلکه شود، نمی برگزار میادین در عهجم نماز که است این توجه

 فقط و ندارند مردم مشکالت و کشور از شناختی هیچ افراد اینبیش از پیش مشخص شود 

  .کنند می است، بازي شده داده آنها به پول در ازاي که نقشی را

  هاي داخلی تلگرام جایگزین

 و گپ آي گپ، ویسپی، سروش، رسان پیام پنج: مجازي گفت فضاي عالی شوراي عضو

 تا کشید خواهد طول ها وي با بیان اینکه سال. شود تلگرام جایگزین است قرار بیسفون

 صاحب: کنیم، افزود جبران جامعه در را] اینستاگرام و تلگرام از ناشی[اخالقی  هاي آسیب

 روز 10 از است که تیصهیونیس رژیم گاز و نفت در گذار سرمایه یک لشوویلی آقاي تلگرام،

 .حضور دارد امارات در پیش



    

  اخبار▼ 

  ثر از اطرافیانش بودأنگاه هاشمی به مسائل مت

 رفسنجانی م هاشمیحوگو درباره عملکرد مرو در گفتطلب  هاي اصالح از چهره ،عباس عبدي

اي از مشکالت کشور، ناشی از نوع  توان گفت ریشه بخش عمده با اطمینان می«: گفت

کردند باید  که آنان فکر می ابه این معن ؛یت کارگزاران اجرایی در دوره آقاي هاشمی بودترب

 براي. دیدند با قدرت جلو رفت و خود را چندان ملتزم به قانون یا رضایت دیگران نمی

 در. حضور وزارت اطالعات در امور اقتصادي یکی از بدترین اتفاقات آن دوره بود ،نمونه

 ».ها شود شود و نباید وارد این حوزه تخانه در بخش حاکمیتی تعریف میحالی که این وزار

آقاي هاشمی این قدرت را داشت که خود را « :وي همچنین درباره شخصیت هاشمی افزود

با شرایط تطبیق بدهد، اما من مجموعه نیروهایی که با او همراه بودند، به ویژه فرزندان 

به بعد به  88نگاه آقاي هاشمی به حکومت به ویژه از سال . دانم آقاي هاشمی را مهم می

  ».ثر از اطرافیان او نیز هستأکلی مت

 تقصیر آمریکا نیست ،اگر برجام نتیجه نداد

نتیجه بودن برجام تقصیر منتقدان  در سرمقاله خود با این ادعا که بی »شرق«روزنامه 

زودي ایران به صحنه اقتصادي   به رفت با امضاي برجام گمان می«: ، نوشتبرجام است

ها پدید آمده بود که با رفع موانع، رفاه، اشتغال و گشایشی  جهان بازگردد و امیدي در دل

ی برجام از یگیري مثبتی در مراحل اجرا نیز نصیب مردم شود؛ اما همزمان با هر نتیجه

حال ر ه  هاي به تیز و تهدیدآمیزي از سوي برخی تریبون و هاي تند داخل ایران، پیام

برداري اقتصادي از  اي بود براي جلوگیري از بهره شد که عمالً مانع یا بهانه رسمی مطرح می

هاي  پخت هاي حاصل از دست رفت و دلواپسان ناکامی منافعی که از برجام انتظار می

 ».شدند گذاشتند و بستانکار می خودشان را به حساب ناکارآمدي برجام و برجامیان می

 ی برايتالش ،باشد حمله به جریانی در داخل کشور آنکه جمالت بیش از این ،ی استگفتن

  !هاي آشکار کاخ سفید است تطهیر آمریکا و نادیده گرفتن بدعهدي

  طرح شوراي شهر تهران صداي روزنامه اعتماد را هم درآورد

یین صحبت از تع«: نوشت» عصبانی هستیم«در یادداشتی با عنوان  »اعتماد«روزنامه 

والن ما ئیک ایرادي در مدیران و مس. مکانی براي ابراز اعتراض در شهر مطرح شده است

الزم نیست ما به . گرا گراییم، نه علت  هاي اجتماعی معلول هست؛ در رسیدگی به بحران

شوند مردم نیاز به  جا و فریاد بزنید، باید مشکالتی که باعث می مردم بگوییم بروید فالن

کنم که به  ول عزیز در شوراي شهر توصیه میئمس به .شته باشند را کم کنیمفریاد زدن دا

جاي پیگیري محلی براي اعتراض، پول این پروژه را صرف این کنند که براي صد نفر از آن 

اي  کارگران را سر کار برگردانند، زمینه. کسانی که نیاز به فریاد زدن دارند، کار پیدا کنند

شان نباشند و این عصبیت و سرخوردگی در خانواده  منده فرزندانفراهم شود که پدران شر

  ».کاهش پیدا کند

  اهللا یکی از اعضاي دولت لبنان است حزب

» استریت ژورنال وال«وگو با روزنامه آمریکایی  وزیر لبنان در گفت نخست ،حریريسعد 

سیاسی را  اهللا یکی از اعضاي دولت است و این دولت فراگیر، تمامی احزاب حزب«: گفت

وي  ».شود وارد پیکره خود کرده است و همین امر ثبات سیاسی در لبنان را موجب می

هدف اساسی من « :اهللا را رد و تصریح کرد وجود طرح و برنامه ویژه براي رویارویی با حزب

سعد حریري در این مصاحبه، از سخن  ».اتحاد در کشور است به منظورحفظ ثبات سیاسی 

زئیات سفرش به ریاض، پایتخت عربستان سعودي در اوایل ماه نوامبر گفتن درباره ج

وزیري  سعودي استعفاي خود از سمت نخست مقاماتگذشته، که طی آن سفر تحت فشار 

لبنان را اعالم کرده بود، خودداري و ابراز امیدواري کرد که عربستان سعودي آماده کمک 

  .لبنان باشد بهاقتصادي 
 

  کوتاه اخبار ▼

مجلس  خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون یسرئ ◄

 هاي سیاست از سر سوزنی ایران اسالمی جمهوري: گفت

. کرد نخواهد نشینی عقب موشکی توانمندي عرصه در خود

 این بخواهد اگر که بداند آمریکا: الدین بروجردي افزود عالء

 و بدهد ادامه را برجام رسمی نقض و منطقی غیر اقدامات

 بیش مراتب به ما فعلی مقطع توانمندي زند، مه بر را بازي

 راستاي در ما: وي تأکید کرد. است اي هسته قرارداد قبل از

 آمیز صلح گیري بهره اصل به توجه با و خودمان ملی منافع

  .داشت برخواهیم را الزم هاي گام اي هسته انرژي از

 جمعه روز: کرد اعالم اي بیانیه در خارجه امور وزارت◄ 

 یک تالش با وجود آمریکا جمهور رئیس 1396 دي 22 مورخ

 تمدید به ناگزیر دیگر بار برجام، بردن بین از براي خود ساله

: افزاید می بیانیه این .شد برجام در الزامی هاي اسقاطیه

 راه توافق، این از المللی بین حمایت و برجام درونی استحکام

 اتحاد و صهیونیستی رژیم ترامپ، آقاي هاي تالش بر را

 ایجاد یا توافق این لغو براي طلب جنگ تندروهاي نامیمون

  .است بسته آن در تغییرات

نیروي زمینی سپاه، با تالش رزمندگان قرارگاه قدس ◄ 

یک محموله حاوي مواد منفجره و کمربندهاي انتحاري 

در منطقه سراوان در ... همراه با مقادیري تجهیزات ارتباطی و

این محموله  .تان کشف و ضبط شدوبلوچس استان سیستان

قصد ورود آن » جند الشیطان«که عوامل گروهک تروریستی 

به داخل کشور براي ایجاد ناامنی، اغتشاش و اقدامات 

  .به دست رزمندگان اسالم افتاد ،تروریستی را داشتند

از ، پس اي اعالم کرد وزارت دفاع روسیه در بیانیه ◄

واقع در استان الذقیه  »حمیمیم«حمالت به پایگاه هوایی 

ها  هاي تروریستی، عملیاتی را علیه این گروه از سوي گروه

، در این »روسیا الیوم«گزارش شبکه  به. انجام داده است

در عملیات مذکور نیروهاي روس   ،بیانیه تأکید شده است

ها در استان  موفق به شناسایی انبار پهپادهاي تروریست

  .اند ه ادلب شده و آن را منهدم کرد

معاون قضایی دادستان کل  ،آبادي عبدالصمد خرم ◄

استفاده از  به منظورتبلیغات پرحجم  با وجود: کشور گفت

، فعالیت این شبکه اجتماعیفیلترشکن براي دسترسی به 

درصد کاهش  90تلگرام در فضاي مجازي کشور بیش از 

  .داشته است

یل براساس توافقی که میان احزاب آلمانی براي تشک ◄

دولت بعدي  ،دولت ائتالفی بعدي این کشور صورت گرفته

آلمان ملزم به توقف صادرات سالح به عربستان و دیگر 

  .کشورهاي درگیر در جنگ یمن شده است

سفیر آمریکا در بغداد در جریان » داگالس سیلیمین«◄ 

هاي  نشست خبري خود گفت که واشنگتن قصد دارد طی ماه

  .را به صورت تدریجی کاهش دهد آتی نیروهاي خود در عراق


