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 !جمهوري اسالمی ایران و تحریم    روز حرف ▼

سال که از عمر پربرکت نظام جمهوري  40نزدیک به 

ها  که مورد تحریم آمریکایی نبودهگذرد، روزي  اسالمی می

سال پیش تا به امروز که  40در واقع، کشور ما از . نباشیم

 این دولت جانباز  ،ا نداردها ر آمریکا دیگر هژمونی آن سال

از سوي دیگر، جمهوري اسالمی ایران که  .بوده است تحریم

زمانی به مثابه یک نهال کوچک در حال ریشه دواندن بود، 

امروز به یک درخت تنومند تبدیل شده که ثمرات آن در 

حال این پرسش مطرح . اقصی نقاط جهان قابل مشاهده است

از طریق تحریم، به  تواند میآمریکا  اکنون شود که آیا می

ف خود در قبال کشورمان برسد؟ در پاسخ به این پرسش اهدا

  چند نکته حائز اهمیت است؛

ـ آمریکا در حال حاضر در سراشیبی قدرت قرار گرفته 1

اي است  المللی به گونه افول هژمونی آمریکا در جامعه بین. است

که این کشور در شش سال اخیر نتوانسته است در هیچ 

جزیره کریمه به  الحاق شبهموضوعی از جمله بحران سوریه، 

المللی  به اجماع بین... روسیه، مسئله موشکی کره شمالی و

افول قدرت نرم آمریکا در زمان ترامپ شدت بیشتري به . برسد

خود گرفته است؛ به این معنا که  ترامپ در مقایسه با رقباي 

از آمریکا را به نمایش » اي چهره عریان شده«دموکرات خود 

امر موجب دوري نه تنها کشورهاي رقیب، بلکه گذاشت و این 

  . ایاالت متحده آمریکا شده است پیمان از هم کشورهاي

ـ کشوري مانند جمهوري اسالمی ایران که از نظر 2

کشور همسایه است  15ژئوپلیتیک در هارتلند قرار گرفته و با 

ها قرار  گاه تحت تأثیر تحریم و نقطه مشترك مرزي دارد، هیچ

از سوي دیگر، امروز جمهوري اسالمی ایران از . رفتنخواهد گ

چنان قدرت معنوي و نرمی برخوردار است که بسیاري از 

. دانند کارشناسان، ایران را اثرگذارترین کشور در منطقه می

نفوذ در بین مردم عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان و 

ي کشورهاي آسیاي میانه تنها بخشی از قدرت معنو

بنابراین اگر دولت جمهوري اسالمی ایران  .ورمان استکش

بتواند با اتکا به روحیه انقالبی و مدیریت جهادي و با نگاه به 

ها باشد،  تحریم باداخل، به دنبال حل مشکالت و مقابله 

تواند روند افول آمریکا را تسریع بخشد و آن را به حاشیه  می

جنگ اقتصادي تنها مزیت آمریکا در . رانده و شکست دهد

اي است که توانسته شکست خود را به مثابه  قدرت رسانه

در پایان . المللی مطرح کند پیروزي خود در جامعه بین

توان ادعا کرد، قدرت توخالی آمریکا هیچ تأثیري در اراده  می

و پیشرفت جمهوري اسالمی ایران نخواهد گذاشت و ملت 

ذشته با قدرت و بزرگ ایران راه خود را همانند چهار دهه گ

  .صالبت ادامه خواهد داد

  

  !جمله تکراري                                گزارش روز ▼

این » .کند می همبستگی ابراز آنها با ایران مردم کنار در ایستادن با متحده ایاالت«

جمله زیبا و فریبنده اولین بخش از توئیتی است که وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا 

هاي ظالمانه و یکطرفه علیه مردم ما در حساب کاربري خود  ان با بازگشت تحریمهمزم

اندازد،  ها می گذشتهیاد  اي که فارغ از سنجش عیار آن ما را به جمله! منتشر کرده است

خواست به عراق لشکرکشی کند، پشت تریبون ایستاد و گفت،  که بوش پسر وقتی می آنجا

آوریم فاجعه انسانی که آمریکا در عراق رقم زد،  ت و به یاد میآمریکا در کنار مردم عراق اس

گناه در خاك و خون غلتیدند و چقدر از منابع نفتی و  چقدر کودك و زن و مرد بی

این توئیت وزارت خارجه ایاالت متحده ما را به یاد ! ملی عراق را به یغما بردند هاي سرمایه

مان گفت،  یکا پیش از حمله به همسایه شرقیجمهور وقت آمر اندازد که رئیس آن روز می

ایاالت متحده آمریکا کنار مردم افغانستان ایستاده است و در نتیجه این ایستادن، هزاران 

بمب بر سر مردم  ه بهانه مبارزه با تروریسم چقدرهزار افغان جان خود را از دست دادند و ب

 جمهور سابق آمریکا ، رئیسباراك اوبامایاد به این جمله ما را . ریخته شد این کشور گناه بی

هاي حلب و یاد جان  ایم، ما را یاد خرابه اندازد، وقتی گفت کنار مردم سوریه ایستاده می

گناه سوري و نزدیک به هشت سال جنگ و درگیري و ویرانی براي سوریه  باختن مردم بی

م لیبی نیز به کار بردند و اي که سران آمریکا درست شبیه آن را درباره مرد جمله. اندازد می

هاي تاریخی  با این تجربه !است صداقت سران کاخ سفید میزان شرایط امروز لیبی گواه

اینکه  را متوجه شد؛ توئیت وزارت خارجه ایاالت متحدهتوان معناي پنهان  بسیار ساده می

تفاوت  .هایی وجود دارد ها و ظلم ها و جنایت پشت این عبارات به ظاهر زیبا چه توطئه

ها دست و  ها و دسیسه سال است که با این توطئه 40ان اسالمی راینجاست که مردم ای

شکست  تاکنند و  ی را هرگز باور نکرده و نمیکنند و چنین ادعاهاي پوچ پنجه نرم می

 .اند دشمن قهرمانانه ایستاده

 سازي ها به دنبال شبکه طلب سلطنت                ویژه اخبار ▼

طلب و حامی فتنه جلساتی را با برخی  فردي با هویت معلوم از فعاالن اصالحبه تازگی 

افراد ناشناس در ویالي شخصی خود در روستاي دورباش شهرستان تکاب برگزار کرده که 

نامبرده در زمان رژیم طاغوت . شود عهد یاد می در جلسه مذکور از رضا پهلوي به عنوان ولی

موسوي در  ه و ریاست ستاد انتخاباتی میرحسینعضو حزب رستاخیز شاهنشاهی بود

در شهرستان  96و  92ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات  ریاستو  88انتخابات 

سازي و جذب نیرو  به دنبال شبکه خاصگفتنی است، جریان ! دار بوده است تکاب را عهده

  . تفاده کنددر فضاي مجازي و حقیقی بوده تا از این ظرفیت براي اغتشاشات اس

  مخالفت آشکار با نهادهاي انقالبی

اهداف شوم «فرماندار شهرستان اشنویه ضمن ممانعت از برگزاري نمایشگاهی با عنوان 

این نمایشگاه را جمع «: طی اظهاراتی اعالم کرده است»  هاي ضد انقالب احزاب و گروهک

شود،  نمایشگاه برگزار می اما هنگامی که این» .کرده و آن را به زمان دیگري موکول کنید

الشعاع قرار دادن نمایشگاه مزبور و بازدید نکردن مردم از نمایشگاه، اقدام به  وي براي تحت

مخالفت با  افزایش اقدامات ضد ارزشی و. کند میردي برگزاري همایش رمان و داستان کُ

تن هر چه بیشتر ردي و به حاشیه رفنهادهاي انقالبی با هدف تقویت هواداران ضد انقالب کُ

  . گیرد نیروهاي انقالبی در سطح شهرستان صورت می

  



 
  اخبار ▼

 گزینه مذاکره با آمریکا سوخته است

تیتر یک صفحه نخست خود را به گزارشی درباره » االخبار«وبگاه روزنامه لبنانی 

بان در آ 13پیمایی هاي آمریکا علیه ایران اختصاص داد و با انتشار تصاویري از راه تحریم

درست : نوشت غرب آسیا  کارشناس امور منطقه» ین رویورانحس«گزارش خود به نقل از 

ها براي چگونگی مقاومت را  کند؛ اما ایران هم نقشه ها را ترسیم می است که آمریکا نقشه

کند، امروز در ایران همبستگی اجتماعی بزرگ بر سر این مسئله وجود دارد که  ترسیم می

سه سال پیش ما خواهان . رو شدن با آنهاست ها و روبه بر پذیرش تحریمها  اراده ایرانی

اي را امضا  وگو شد و توافق هسته وگو با آمریکا بودیم، آن زمان ایران با آمریکا وارد گفت گفت

کرد و بعدها از تعهد خود به آن شانه خالی نکرد؛ اما آمریکا دبه درآورد و با این اتفاق، دیگر 

وگو با آمریکا باشد؛ چون این گزینه سوخته است و  یست که خواهان گفتکسی در ایران ن

همبستگی رسمی و اجتماعی بر سر این قضیه نقطه قوتی براي حکومت ایران شمرده 

  .شود می

  !ادعاي مضحک

طلب هستیم، اما  ما اصالح«: احمد شیرزاد، نماینده پرحاشیه مجلس ششم گفته است

ساالري در کشور  ان باشیم، باید نگران دموکراسی و مردمطلب پیش از اینکه نگران اصالح

اگر هم روزي مردم به ما رأي ندادند، باید خود را اصالح کنیم و مردم را سرزنش . بود

که اشکالی ندارد، تابع نظر و رأي مردم  توان مردم را هم نقد کرد البته گاهی می. نکنیم

نقد را توان نظر مردم  می. درست بپنداریمهستیم، اما دلیلی هم ندارد همیشه این رأي را 

شود که سابقه  این ادعاي مضحک شیرزاد در حالی مطرح می» .کرد و ایراد گرفت

و اردوکشی خیابانی در نپذیرفتن نتیجه انتخابات با  88طلبان در سال  کودتاي اصالح شبه

توهین آشکار  این جریان حتی در. میلیون رأي، هنوز در خاطر مردم زنده است 11اختالف 

سواد و  بندي کیفی آراي مردم، آنها را به رأي روستایی و شهري و بی به مردم و تقسیم

  .دکن بندي می باسواد تقسیم

  زنند هاي آمریکا را دور می کشورها تحریم

: معاون اسبق امنیت ملی کاخ سفید در زمینه علوم و فناوري اظهار داشت» فن هیپل«

ایاالت متحده . از برجام اشتباه وحشتناك دولت ترامپ بود خروج ایاالت متحده آمریکا

آمریکا نزد دیگر اعضاي دائم شوراي امنیت سازمان ملل متحد، آلمان و اتحادیه اروپا اعتبار 

اگر ایران با پایان دادن به رعایت مفاد : وي در ادامه تأکید کرد. خود را از دست داده است

ایاالت متحده آمریکا . ا در مسیر جنگ قرار بگیریمبرجام واکنش نشان دهد، ممکن است م

ایاالت متحده : او در ادامه گفت. توان تحمل جنگ غیر ضروري و پر هزینه دیگري را ندارد

تواند تصمیمات خود را بر ایران تحمیل کند و کشورها این تحریم را دور  آمریکا نمی

  .شوداین کار  مانع تواند کا میدشوار است که باور کنیم ایاالت متحده آمری. خواهند زد

  هاي جدید آماده شد بسته محرمانه براي مدیریت تحریم

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه از سال گذشته 

هاي احتمالی آمریکا بر ضد کشور تهیه شده است،  سناریوهاي گوناگونی براي برخورد با تحریم

کارگروه همه صنایع نفت، آب و  10ون صنعت و معدن مجلس با تشکیل کمیسی: اظهار داشت

ریزي الزم را درباره برخورد با  برق، پتروشیمی و حتی خودروسازي را بررسی کرده و برنامه

ها مورد تأیید دولت قرار گرفته  وي با بیان اینکه این برنامه. هاي اعمالی انجام داده است تحریم

توانیم جزئیاتی  ها نمی به دلیل محرمانه بودن این برنامه: است، افزود و به تدریج در حال اجرا

البته ما معتقدیم مشکالت وجود دارد؛ اما با این : باستانی گفت. از آنها را بیان کنیم

 .ها اقدامات الزم را براي مدیریت صنایع کشور اعمال خواهیم کرد ریزي برنامه

  

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 درباره سخنگوي شوراي نگهبان کدخدایی، عباسعلی◄ 

 نگهبان شوراي :گفت CFT الیحه به نگهبان شوراي ایرادات

 براي  CFTدرباره را خود نظر روز، 20 قانونی مقرر موعد در

 آبان 13 آن خبر اما کرد؛ ارسال اسالمی شوراي مجلس

 تشخیص مجمع نظر منتظر البته: وي افزود. شد اعالم

 به) آبان 12( شنبه روز نظر این بودیم که نیز نظام مصلحت

نظر  از نیز تشخیص مجمع. رسید نگهبان شوراي دست

 مصوبه از بند چند به کلی هاي سیاست منطبق نبودن با

CFT گرفته بود ایراد.  

 با توئیتر در پیامی انتشار با »لیکس ویکی« افشاگر پایگاه◄ 

حادثه  مرتکب سعودي هاي وهابی: نوشت آمیز کنایه لحنی

. کند می تحریم را ایران آمریکا، شوند؛ می مبرسپتا 11

 داعش با ایران دهد، می سالح و بودجه داعش به عربستان

 عربستان،. کند می تحریم را ایران آمریکا، کند؛ می مبارزه

 را ایران آمریکا کند؛ می تکه تکه را منتقد خود نگار روزنامه

 مردم هب( و کند می بمباران را یمن عربستان. کند می تحریم

  .کند می تحریم را ایران آمریکا، دهد؛ می گرسنگی) آن

 به خود ارشد مقام یک سفر از آمریکا خارجه وزارت◄ 

 همکاري تداوم به منظور آتی روزهاي در بحرین و عربستان

 آمریکا، خارجه وزارت وبگاه گزارش به .داد خبر ایران علیه

 براي دهش یاد کشورهاي ارشد سران با آمریکایی مقام این

 تروریسم، از ایران حمایت تضعیف در همکاري آنچه تداوم

 سفرهاي از جلوگیري و تروریسم مالی تأمین با مواجهه

  .کند می رایزنی کرده، توصیف تروریستی

 در صهیونیستی رژیم وزیر نخست نتانیاهو، بنیامین◄ 

: گفتعلیه ایران  آمریکا یکجانبه هاي تحریم اعمال به واکنش

 دونالد از بار دیگر من. است تاریخی روز یک) نوامبر 4(امروز

 بااهمیت راسخ، تصمیم این بابت آمریکا جمهور رئیس ترامپ،

 اقدام شد، این مدعی ادامه در وي .کنم می تشکر جسورانه و

  !کند کمک امنیت و صلح ثبات، به تواند می آمریکا

 به این پاسخ در نژادبهرام، عضو شوراي شهر تهران◄ 

 نام هاي تصدي شهرداري تهران در گزینه آیا که پرسش

: گفت خیر، یا بود خواهد هم رفسنجانی هاشمی محسن

 شهر شوراي انسجام براي معتقدند تهران شهر شوراي اعضاي

 هاشمی آقاي به حتم و بماند شورا در باید هاشمی محسن

  .هستند تهران شهر شوراي در حضور موافق نیز

 در اظهارنظري گونه هیچ بدون اروپا کمیسیون سخنگوي◄ 

 همه: کرد اعالم ایران، علیه آمریکا اعمالی هاي تحریم قبال

 وي .بمانند ها تحریم این به اروپا اتحادیه واکنش منتظر

 اما شویم؛ جزئیات وارد این از بیش که نیست منطقی: گفت

  .بمانید منتظر

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


