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 قاطع اقدام درصدد ايران خطا؛ مسير در اروپا   روز حرف▼

 خواستار خود، ایرانی ضد قطعنامه در جمعه دیروز حکام شورای

 ایران از قطعنامه این در. شد ایران ایهسته تعهدات کامل اجرای

 آژانس غیرحقوقی و سیاسی هایخواسته به است شده خواسته

 پروتکل و NPT چارچوب در خود تعهدات به و دهد تن اتمی انرژی

 .باشد پایبند کامالً الحاقی

 که است این است آورتعجب زمینه این در آنچه-9 :تحليلي نکات

 بیشترین که شده ایران سازیشفاف خواستار حالی در اروپا تروئیکای

. است بوده ایران به متعلق عضو، کشورهای بین در بازرسی میزان

 اسالمی جمهوری به مربوط سهای آژانبازرسی کل درصد 82 حدود

 حالی در اروپا اینکه رسدمی نظر به آموزعبرت آنچه-8. شودمی

 در که آیندمی حساببه ایران علیه جدید قطعنامه تصویب بانیان

 نکردند عمل خود برجامی تعهدات کمترین به تنهانه هاسال این همه

 بلکه نبستند، اربه ک مالی سازوکار اندازیراه برای را تالشی و کمترین

نظام  هنجاری و حقوقی قواعد همه برخالف سیاسی حرکت یک در

 متهم خود ایهسته تعهدات انجام در کوتاهی به را ایران الملل،بین

 را بازرسی درخواست دو اتمی آژانس اخیر، ماجرای در -9! اندکرده

 کرده مطرح صهیونیستی رژیم ادعای و جاسوسی اطالعات براساس

 ها،درخواست این پذیرش. نیست NPT عضو اساساً که یمیرژ است؛

 را آتی غیرمبنایی هایدرخواست بنای سنگ اینکه از جدای

 جاسوسی اطالعات نقش ایفای برای محلی به را آژانس گذارد،می

 .کندمی تبدیل

 ایران که بداند است خوب اروپا تروئیکای -9 :راهبردی نکات

 راهبرد برجام و ایهسته وعموض در 12 اردیبهشت از اسالمی

 و محتوم را نکته این بنابراین است؛ گرفته پیش در را فعال مقاومت

 نیز را غیرحقوقی و ناعادالنه اقدام این ایران که کند محاسبه قطعی

 فهم باید غرب. گذاردنمی پاسخبی گذشته مبنای و اراده همان بر

 ابعاد در بلکه ای،هسته بخش در فقطنه اخیر دوره در ایران که کند

 جواببی را خود ملی منافع با مغایر اقدام هیچ نیز ایغیرهسته

 عناصر و نیروها الزم است همه کنونی شرایط در -8. است نگذاشته

 انسجام به کنونی شرایط حساسیت و درک با کشور درون سیاسی

 که نیست این سر بر سخن. بنگرند قطعی راهکار یک عنوانبه ملی

 در را سیاست خارجی تیم گذشته بیجای اعتمادهای و هاخطا برخی

 اخیر، وقایع از آموزیعبرت با که است آن مهم نکته بلکه نگیریم، نظر

 محاسبات و هاذهنیت اصالح و مسیر تصحیح به ملی وحدت با

 بر شمشیر کشیدن و داخلی مناقشات ترویج. بیاوریم روی دشمنان

 حساببه راهبردی باهاشت یک شرایطی چنین در یکدیگر روی

 وحشی غرب سیاستمداران تنبیه که باشیم داشته به یاد باید. آیدمی

 غضنفری( عزیز: است. )نویسنده نخستین اولویت

 

 

 

 

 

 

 

 ترکيه در منطقه خطرناک بازی                    روزگزارش ▼

 گروه با مقابله برای عقاب پنجه عنوان با عراق شمال در را عملیاتی گذشته روزهای طی ترکیه

 سوریه و عراق کردهای علیه ترکیه هایعملیات سلسله از عملیات این. است داده انجام ککپ

 شمال در اکنون و شده انجام کردها علیه سوریه شمالی مناطق در تاکنون که هاییعملیات. است

 .است شده گرفته سر از عراق

 مرکزی دولت علیه مسلحانه صورتبه که است سال 92 از بیش «ککپ» -3خبری:  هایگزاره

 عراق مرزی مناطق در همین نیروها حضور بهبا استناد  اخیر هایسال طی آنکارا و جنگدمی ترکیه

جویانه خود در کشورهای سوریه و عراق را با این بهانه رفتار مداخله و زندمی نظامی حمالت به دست

 این ؛دهدمی انجام ککپ نیروهای تهدید دفع راستای در را خود عملیات رکیهت -8 .کندتوجیه می

 .است امنیتی تهدیدات از فراتر هاییگزاره ترکیه منافع و اهداف که است در حالی

 شمال منطقه( الف :است گرفته صورت بعد چند از عراق شمال در ترکیه عملیاتتحليلي:  گزاره

 زیرزمینی منابع عدم به توجه با و است روکربنیهید منابع از سرشار موصل و اربیل خصوصبه عراق

 محور انرژی نگاه و هاعملیات این اجرای با( ب .است انرژی منابع این به بیشتر آنکارا نگاه ترکیه، در

 سرزمینی تصرف ادعای. دارد آنکارا برای زیادی ارزش هم عراق شمال محور ژئوپلیتیک راهبرد ترکیه،

 سیاست( ج .است عراق شمال در نظامی اقدامات ورای عواملی دهدهننشان ترکیه سوی از موصل

 نمونه عنوانبه. امتیاز گرفتن برای چالش ایجاد یعنی هاست؛چالش از استفاده عراق در آنکارا راهبردی

 در ترکیه بازیگری تغییر جهت در راهبرد این هم اخیر عملیات در. دجله روی ایلیسو سد ساخت

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .است گرفته صورت ایمنطقه رقبای اب رقابت و عراق تحوالت

 پوتين مشاوران ديد از حکومت نيتریقو                    ژهیو راخبا ▼

 جلوی تواندمی که شخصی تنها کهنیا انیبابدر برنامه دستخط  لنکرانی فاضل محمدجواد اهللتیآ

؛ به خاطره دیدار تعدادی از مشاوران پوتین با وی است فقیه بگیرد، را ظلم و یعدالتیب استبداد،

 آمده قم در( ع) اطهار ائمه فقهی مرکز در من مالقات به مسکو از نفر 92-91»کرد و گفت:  اشاره

. هستند پوتین فکر اتاق هااین تقریباً گفتمی هاآن مسئول. بودند جمع این در پیرمردانی. بودند

 و نیترمطمئن ،نیتریقو رسیدیم نتیجه این به و کردیم بررسی را هاحکومت تمام ما گفتند هاآن

 که است مملکت این رأس در فقیه. باشد آن رأس در فقیه که است حکومتی حکومت، نیتریمنطق

 خیب .روندمی ونزوئال به و کنندمی طی را راه همهاین ما هایکشنفت و دارد وجود اقتدار این امروز

قبل  هایساله نسبت به علمی حوز هایپیشرفتوی همچنین « .شوندمی هم تهدید آمریکا، گوش

 حوزه مثل اآلن حوزه گویندمی اوقات گاهی»: غیرقابل مقایسه دانست و افزودو  نظیربیاز انقالب را 

 فقه داشتیم؟ مقاومت فقه داشتیم؟ «امنیت فقه» نام به چیزی پیش سال 02 است، پیش سال 02

 قرار هجمه در را حوزه و کنیدمی انصافیبی طورهمین چرا داشتیم؟ زنان فقه داشتیم؟ کودک

 دعوت نداریم، را جایی پاسخ برای ما اما شودمی پخش رسانه از هااین هجمه متأسفانه دهید؟می

 «.کنید دفاع مسائل این درباره که شویمنمی

 گفتگو در المللبین مسائل کارشناس ایزدی ادؤف /آموزش دادند هاهمينمأموران ساواک را  ◄

: داشت اظهار آمریکا در نژادی تبعیض ضد اخیر اعتراضات نتیجه و سرنوشت درباره نیوز جهان با

 در قبلی موارد مانند هم اعتراضی و اجتماعی حرکت این شود، داده قرار مالک آمریکا تاریخ اگر»

 باالیی هایتوانمندی از اجتماعی هایحرکت سرکوب در آمریکا دولت. شودمی سرکوب آمریکا

 ،بینندمی آموزش آمریکا در دنیا امنیتی و اطالعاتی نهادهای مأموران معموالً و است برخوردار

 آموزش هاآمریکایی همین را پهلوی محمدرضاشاه سلطنت دوران در ساواک مأموران که طورهمان

 ولی ؛کنندمی استفاده مخالفان سرکوب برای نرم ابزار از هم و سخت ابزار از هم هاآمریکایی دادند،

 خواهد ورشعله دوباره خاکستر زیر آتش این ،شوند معترضان سرکوب به موفق هم مورد این در اگر

 «.کندمی پیدا ادامه اعتراضی روند این و شد



 

 

  

 اخبار ▼

 االنبياءخاتم سازندگي قرارگاه به دولت توماني ميليارد هزار 23 بدهي

 ییزداتیمحرومعمرانی، زیرساختی و خدمات  با اشاره به مجلس سهیرئئتیه عضو «سلیمی»

، از دولت خواست مطالبات این مجموعه را در کشورسپاه  اءیاالنبخاتمقرارگاه سازندگی 

 میلیارد هزار 12 اءیاالنبخاتم سازندگی قرارگاه به دولت»پرداخت کند. وی اظهار داشت: 

 نتواند قرارگاه این تا شده باعث این و است بدهکار عمرانی هایپروژه اجرای خاطر به تومان

 بدهی حالی در دولت .کند پرداخت را خود رمجموعهیز افراد و هاشرکت مطالبات و حقوق

 پهن قرمز فرش توتال مثل هاییشرکت جلوی که پردازدنمی را اءیاالنبخاتم قرارگاه به خود

 که دولت دیگر سوی از .روندمی کشور از و کرده رها کارهنیمه را خود کار هم هاآن و کندمی

 ملی تیم مربی دستمزد و حقوق مملکت این کارگران پول از نداده، را خاتم قرارگاه پول

 تساوی یک و باخت دو آن حاصل که مسابقه سه بابت آقا این و کندمی پرداخت را فوتبال

 شده پرداخت شستا درآمدهای و منابع از پول این که گرفته پول ایران از دالر میلیون ۷ بوده

 تکتک از آن پرداختن برای باید و است مملکت این کارگران و اجتماعی تأمین به متعلق که

 «.شدمی گرفته اجازه کارگران

 سهمگين طوفان يک با مقابله در رهبری معظم مقام ارزنده نقش

م رهبری در کنترل در اظهاری جدید مجدداً به نقش مدیریتی و حمایتی مقام معظ بهداشت وزیر

 و ارزنده نقش کرونا، مختلف ابعاد در رهبری معظم مقام»: گفتشیوع کرونا در کشور اشاره کرد و 

 در که شودمی آفتی و بال چنین دچار دنیا ،قرنمین و یک هر در که دانیممی داشتند، یلیبدیب

 معظم مقام ارزنده نقش کرونا، موضوع در نیز ما کشور تاریخ در و شودمی ثبت کشورها تاریخ

 دانممی خود رسالت. نکشیم تصویر به را هاآن که است انصاف از دور و بوده پررنگ بسیار رهبری

 مهم هاینقش بال، طوفان این در کسانی چه که بدانند آیندگان که کنم بازگو و نوشته را هااین که

 نگذشته دلم از که نیستم زبانم از ایواژه ترینکوچک بیان اهل مطلقاً بنده. کردند ایفا یاارزنده و

 به شانشخصی اعتقاد ها،کمک این از یکی کردند، کمک را ما مختلف هایجنبه از ایشان. باشد

 که است همین ایشان فرمایشات زیباترین از یکی. است بهداشت وزارت یهاستورالعملد رعایت

 را شبکه هایزیرساخت باید کنیم، یگذارهیسرما سالمت نظام آینده برای خواهیممی اگر فرمودند،

 نظام مختلف هایبخش پیوستگی و یافتگی ادغام بر دیتأک ضمن پایان در نمکی« .دهیم توسعه

 طراحی و کرده دیتأک سالمت نظام کردن محورجامعه بر کردن، عمل ایجزیره از دوری و سالمت

 برای بهداشت وزارت اهتمام بر گواهی را "سالمت پایگاه یک ،هر خانه" برنامه گسترده اجرای و

 .کرد عنوان سالمت، کردن محورجامعه

 عامل گراني مسکن ،ارواح یهاخانه

در گفتگو با خبرگزاری  عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس محسن زنگنه

شدن این کاال  یاهیسرماگرانی مسکن در کشور، به  یهانهیزمدر خصوص دالیل و فارس، 

 یک از عمالً و شده ایسرمایه کاالی یک به تبدیل اکنونهم مسکن» اشاره کرد و گفت:

 ،نیاز داریم هرسالهبیش از یک و نیم برابر مسکنی که  .است گرفته فاصله مصرفی کاالی

این در حالی است که در شهر تهران بیش از نیاز  ؛های خالی در کشور وجود داردخانه

 قوانین باید» ود:افزوی « د.وجود دار [خالی خانه] اقشار مختلف جامعه به مسکن سالهکی

 بخش این فعاالن به بیشتری مزایای و تسهیالت و کرده اصالح کشور در را وسازساخت

 معاون عبدالملکی، اهللحجتهمچنین  «.دهیم افزایش را بازار تقاضای بتوانیم تا بدهیم

 یهاخانه نیز در صفحه اینستاگرامی خود (ره) خمینی امام امداد کمیته خودکفایی و اشتغال

 ارزش درصد 0 معادل خالی هایخانه از اگر»: نوشت خالی را تشبیه به مسکن ارواح کرد و

 حاصل مالیاتی درآمد تومان میلیارد هزار 922 از بیش شود، گرفته مالیات سال در هاآن

 که است الزم قانونی !(11 بودجه قانون مالیاتی درآمد کل درصد 12 معادل). شد خواهد

 «!بدهند اجاره هاانسان به یا بپردازند مالیات یا محتکر مالکان

 کوتاه اخبار ▼

 ردبی /ايراني محققان کرونای جديد داروی ترکيبتأييد  ◄

 اعالم کرد: جمهوری ریاست علمی معاونت یفناورستیز ستاد

 بود شده تأکید اروپا و آمریکا درمانی هایپروتکل در اینکه رغمبه»

 ایرانی محققان نشود، استفاده ریه التهاب درمان در کورتن از که

 را آزیترومایسین و ناپروکسن پردنیزولون، داروی سه ترکیب

 سازمانکردند و  اعالم کرونایی بیماران بهبودی برای اسفندماه

 «.کرد دییتأ را درمان این جهانی بهداشت

 ،شجاعی علیرضا !/مانديمبرجای ميراثي که برای دولت آينده  ◄

در دولت تدبیر و امید گفت  هایریتدبیباز  صمت اسبق وزیر معاون

 زمان خرید حال در خود آخر سال در دولت»کرد:  خاطرنشانو 

 در چه و سکه و طال چه خودرو، بازار در چه بورس، در چه است،

 بعدی دولت به کرده ایجاد دولت که تعهداتی از خیلی !اوراق فروش

 اخیر هایماه اقدامات در. است خطرناک این و شودمی منتقل

 اقدامات بیشتر و ندارد وجود کارشناسی و سیستمی نگاه دولت،

 برای دولت این که باشیم میراثی نگران .گیردمی صورت وارمُسکن

 «.گذاردمی آینده دولت

 ؛روزنامه هاآرتص نوشت /درآمدجاسوس از آب  اهوينتان يمنش ◄

 یبه اتهام جاسوس اهویابق نتانس ینظام یمنش« لوکر وحانانی»

 نیا شتریب اتیروزنامه بدون اشاره به جزئ نیا بازداشت شده است.

نوشته  ،کردهیم یجاسوس یچه کشور یبرااین فرد  نکهیو ا مسئله

 یبرا یو یبوده و از سو تیمشغول فعال اهویفرد در دفتر نتان نیا

 پست حساس انتخاب شده بود. نیا

در پی کشف جسد یکی از  /از ابهام یاهالهقتل منصوری در  ◄

 المللنیبمعاون علی باقری در رومانی، متهمین پرونده اکبر طبری 

احتماالً  یمنصور یقاض»اعالم کرد:  هیو حقوق بشر قوه قضائ

 یاز منصور یاگونهبه ستیبایم یرومان سیپل کرده است. یخودکش

 یمرگ منصور»وی افزود: « به او نرسد. یاصدمهکه  کردیممحافظت 

و  کندینم جادی( ای)موسوم به طبر به پرونده یدگیدر روند رس یخلل

که اختالس  یت وجوه و اموالبازگش توانستیمبازگشت او صرفاً 

 «را سرعت دهد. کرده بود

های دفاع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش /!«خدای عشق» به ياد ◄

را از  ، ویچمرانشهید ای با گرامیداشت سالروز مقدس در بیانیه

ارتش و سپاه در دفاع از  ییافزاهم، هماهنگی و عامالن و بانیان وحدت

انقالب اسالمی و صیانت از استقالل، امنیت و تمامیت ارضی کشور 

مدیریتی و بارز علمی،  یهایژگیوشهید چمران عالوه بر  .عنوان کرد

. وی نیز زبانزد است یهامناجاتعاشق معبود خویش بود و ، مبارزانی

 لقب داده بودند. «خدای عشق»همین بندگی،  واسطهبه را دوستانش او

مقدس اسالم،  شرعاز نظر  /فعاليت در بورس چه حکمي دارد؟ ◄

حت و لزوم صبا اجتماع جمیع شرایط  ای چنانچهانجام هر نوع معامله

]شرایطی مانند صوری نبودن، مالک واقعی بودن فروشنده و  ،باشد

 حائضنیز فعالیت در بورس  یطورکلبه .نفسه مانعی نداردخریدار[ فی

بر نیز و خرید سهام و تعیین سود سالیانه برای آن چنین شرایطی بوده 

طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی که به تأیید شورای محترم نگهبان 

 گیرد، محکوم به صحت و حلیت است.قانون اساسی رسیده انجام می


