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 !تداوم راه                        روز حرف▼ 

شکستتت مفتاتتحانه هیشتتنهاد قطعنامتته بتترای تمدیتتد تحتتری  

تی منقای شده در برجام و ناکامی تتالش آمریکتا بترای تسلیحا

هتتای بازگردانتتدن تمتتامی تحری مکانیستت  ماشتته و  ستتازیفعال

در شورای امنیتت دو چتالع عمتده اخیتر المللی علیه ایران بین

های زیتادی داشتت و منتقتدان ترامت  را امریکا است که بازتاب

بیشتر کرد. اینکه آمریکا در مواجهه با ایران حداقل تتا انتخابتا  

از ستوی مهمی است که الزم است  سؤال چه خواهد کرد، 0۱0۱

مسئوالن امر مورد توجه جدی قرار گیرد و بترای هتر ستناریویی 

 آماده بود. در این زمینه نکا  زیر ارزش توجه دارند:

شده در مباحثه اخیتر  آغازهیگیری روند حقوقی  -۰ :نکات تحليلي

حتی تحولی در ساختار این شورا ایجاد  تواندمیاعاای شورای امنیت 

)غیر از خود آمریکتا و  عاو ۰1 ،عاو شورای امنیت ۰1از میان کند. 

 را خودشتان مخالفتت رسمی هاینامه ارسال با (دومینیکنجمهوری 

 آمریکتا اندکرده تأکید و اعالم 001۰ قطعنامه متن از آمریکا تفسیر با

 عاتتو ،۰13۷ ماهاردیبهشتتت در «برجتتام» از ختترو  جهتتت بتته

حقتی بترای  لتاا از و رودنمتی شمار به توافق این در کنندهمشارکت

تعهتدا  « نقض اساسی»شکایت از ایران و مته  کردن این کشور به 

 -0 نیستت. برختوردار ملتل سازمان هایتحری  بازگرداندن و برجامی

ها به خاطر ایران بتا آمریکتا و نکته این است که آیا اروهایی ترینمه 

نتتهو واکتتاوی اهتتدا  و  مستتلماًانتتد  ت کردهمکانیستت  ماشتته مخالفتت

ها در ایتن زمینته مهت  استت. بته احتمتال قتوی های اروهاییانگیزه

ها فعال خواهند شد تا امتیازی که آمریکا از مکانیست  ماشته اروهایی

ایتران  -1 عت از اجرای آن از ایران بگیرنتد.خواهد را به بهانه ممانمی

بایتد چته  مایتن هیتا .ها و آمریکا بفرستدباید هیام روشنی به اروهایی

اه هیام جمهوری اسالمی ایران، تداوم و استمرار ر اشد ابعادی داشته ب

بتا  ،های ختودو با اتکا بته داشتته ییتنهابه، کنوندرستی است که تا

ایستتادگی و طتی کترده استتی هیتام مقاومتت،  ،وجود موانع بستیار

 و مشکال . هاسختییروزی و عبور از هامیدواری به آینده روشن 

امروز نیز هماننتد همته مقتاطع گاشتته بتا ایران ملت  :نکته نهايي

ای نباید لحظه که های مختلف روبرو استموانع و مشکالتی در حوزه

مهت  ایتن اما  یغافل شد هاآنحل برای اندیشیدن و هیدا کردن راه از

های بیرونتی که مراقب توطئته یااندازهبهاست که در چنین بزنگاهی 

 هموار کنندهها هستی ، مراقب ترفندهای جریان تحریف که و تحری 

جریتان تحریتف چتون زیستت  ستروکلهراه تحری  هست نیز باشی . 

ناامیدستازی، ایجتاد رعتب و  برای یشوددر اینجا هیدا می ،انگلی دارد

دانستن مشکال  و ... تا روایت ختود را  حلغیرقابلآمریکا، هراس از 

که دعو  به ذلت مااکره بتا آمریکاستت را بته ختورد متردم بدهتد. 

 متامیتوظیفه سنگین امتروز  ،روشنگری و تبیین درست این صحنه

ران از کارگران تا کارگزا از دانشگاهیان تا حوزویان، ،گران کشورتبیین

 هریشان( اهللفتح)نویسنده:  است.مردم عموم و 

 !ييتله اروپا                                   گزارش روز▼

اروها در حوزه  هیباعث شده است که اتحاد تیدر حوزه اقتصاد و امن کایاروها به آمر دیشد یوابستگ

کشور مطرح باشد، تا  نیا یهااستیرو سو دنباله کایآمر یعنوان سخنگوبه شتریب یالمللنیمباحث ب

 استیس از ییاروها یهاکشور تیمحتمل از عدم حما یویسنار کی روازاینمستقل.  هیاتحاد کی

 است. کایاروها و آمر نیب یکار داخل  یتقس ران،یا یحاتیتسل  یدر تحر کایآمر

 دیدرباره تمد کایباورند که آمر نیبر ا ییمقاما  اروها»نوشت: « هستواشنگتن»روزنامه  :یخبر گزاره

تر گسترده یها یاتخاذ کرده و هدفع اعمال تحر یمواضع افراط رانیا هیعل یحاتیتسل یها یتحر

ماشه را رد  س یمکان یدر خصوص اجرا کایآمر یحقوق ریکه قاطعانه تفس ییاست. مقاما  اروها

 هاآنمتعار  را ندهند.  شرفتهیه یهاسالح دوفروشیاجازه خر رانیدارند به ا لیاند تماگفته کنند،یم

از قبول هر  کایشودی اما آمر دیتمد یحاتیتسل یها یاند که موقتاً تحرداده شنهادیحل را هراه نیا

 «اتخاذ کرده است. یامتناع و مواضع افراط ،یشنهادیه

 یاسالم یجمهور یحاتیتسل یها یکردن تحر یبه دنبال دائم کایکه آمر ییاز آنجا: يليتحل گزاره

 یدائم دیتمد انییاروها نیموضوع بودندی همچن نیمخالف سرسخت ا نیو چ هیبود و روس رانیا

بودن  یاز دائم زین هاآنلاا  دانستندییرفتن کامل برجام م نیاز ب یرا به معنا یحاتیتسل یها یتحر

عاو برجام همچنان با  ییاروها یکشورها رسدیبه نظر م ینکردندی ول تیمورد اشاره حما یها یتحر

صور  موقت به رانیا هیعل یحاتیتسل یها یدوباره تحر دیتمد شنهادیارائه ه درصددرفتار منافقانه  کی

 یحاتیتسل یها یتحر ل،سازمان مل 001۰قطعنامه  هیدییبر خواهند آمد. طبق برجام و بر اساس تأ

شد  حساس اروها به دینسبت به رفتار جد دیطور کامل لغو گردد، لاا بابه 0۱0۱در سال  دیبا رانیا

داشت.  ییاز طر  اروها یخاطر نانیرفتار و اطم است،ینسبت به س ینیبخوش گونهچیه دیبود و نبا

در  کهنیاند و اکرده یباز کایآمر نیزم دراند که در هازل قدر  همواره تاکنون ثابت کرده هاییاروها

تصور کرد که  بارهکیبه  توانینم کنند،ینم یهمراه کایبا آمر ،یحاتیتسل یها یتحر دیموضوع تمد

بود، چراکه  هاییمواظب تله اروها دی. باکندیعمل نم کایمنافع آمر یاروها مستقل شده و در راستا

 رسد،یاست. به نظر م یموقت یاستیموضوع اشاره شده، س رد کایاز آمر تیحماعدم استیس شکیب

 (ی: اکبر معصومسندهیکند. )نو یمعرف کایو آمر رانیا یانجیخود را م خواهدیاروها بازه  م

 ؟!شد آمريکا شکست موجب برجامآيا                خط تحریف ▼

 در سنگینی شکست با «ایران تسلیحاتی تحری » درباره آمریکا ضدایرانی قطعنامه گاشته روزهای در

 تصویب به مخالف رأی 0 و موافق رأی 0 ممتنع، رأی ۰۰ با آمریکا قطعنامه .شد مواجه امنیت شورای

 مخالف رأی آن به روسیه و چین دادند، مثبت رأی قطعنامه این به دومینیکن جمهوری و آمریکا. نرسید

 متأسفانهدر هی این اتفاق،  .دادند ممتنع رأی آلمان و فرانسه انگلیس، ازجمله اعاا بقیه و دادند

 موجب برجام که کردند وانمود گونهاین دولتمردان برخی همچنین و طلباصالح و دولتی هایرسانه

 برجام، نفع به تفاقا این مصادره از فراتر حتی دولتمردان برخی وشد آمریکا اخیر قطعنامه شکست

 این اصلی علت یخورد شکست اخیر قطعنامه در آمریکا .دادند قرار تمسخر و توهین مورد نیز را منتقدان

 که بود قرار اگر .است خارجی سیاست در ترام  ضعیف کارنامه و متحدهایاال  روزافزون افول شکست،

 در بودند، کرده تأکید صالحی و عراقچی و یفظر و روحانی آقایان که طورهمان باید باشد، اثرگاار برجام

در  یاتم انرژی سازمان رئیس صالحی، اکبرعلی .تعلیق نه و شدمی لغو بالمره هاتحری  تمامی 3۹ ماهدی

 استفاده نادرستی شیوه از هاآمریکایی سیاسی، دیگر مسائل و تحری  بعد در» اذعان داشت: 31 شهریور

 هیع امریکا برای فرصت این ،کردی می بیشتری دقت ،دی کرمی تنظی  را برجام وقتی ما اگر کنند.می

نیز خارجه  وزیر سیاسی معاون عراقچی، عباس .کند سوءاستفاده بودن تفسیر قابلیت این از که آمدنمی

 امور وزیر ظریف، محمدجواد «.بود جدید هایتحری  فقط برجام به ما هایبندی نتیجه»: گفت 3۸ آذردر 

 «.هواست روی برجام نتایج»: تأکید کرد 3۷ آذرکشورمان و مسئول مااکرا  برجامی در  خارجه



 

  

 اخبار ▼

 ترين نقطه در کارنامه روحاني!سياه

 آشنا آقای: »کرد تأکید بنزین گرانی و 3۸ آبان حادثه به اشاره با طلباصالح فعال ،«ناصری عبداهلل»

 یعنی او کشور وزیر و روحانی عملکرد. است داشته را روحانی آقای تطهیر مأموریت سال ۷ این در

 معترض با مردم برخوردکننده هاینهاد کنار در دو هر و بوده ه  مثل ماهآبان در حادثه فالی رحمانی

« .است بوده معترضان علیه کامالً  و امنیتی نهاد تابع کشور طورکلیبه و دولت عملکرد. اندداشته قرار

 چنین در بود، برگزیده دیگری کشور وزیر روحانی آقای اگر آیا» که هرسع این به هاسخ در یو

 که برگزید را فالی رحمانی دلیل این به روحانی اصوالً : »گفت «بودی   بهتری عملکرد شاهد مواقعی

 مخالف اگر ه  دیگر وزیر. کردمی فکر خودش مثل امنیتی مسائل در ه  و بود فرمان به گوش  ه

 فالی رحمانی» هرسع به هاسخ در ناصری. شدمی برکنار کرد،می عمل و بودمی روحانی دیدگاه

 اآلن اینکه کنیدمی فکر. برگزید را او حانیرو و نبود کشور وزیر عنوانبه انطلباصالح مطلوب گزینه

 هایرش قابل کند، اعالم قاایا آن مسئول تنها را کشور وزار  نحوی به بخواهد جمهوررئیس مشاور

 اینکه. کند تطهیر را روحانی که خواهدمی آشنا آقای. نیست هایرش قابل اصالً: »گفتنیز « است 

 جمهوررئیس و کندنمی ایجاد تغییری قایه اصل در باشد نداده یا باشد داده گزارش کشور وزیر

 هایان در طلباصالح سیاسی فعال نیا« .بود مه  اتفاق این مسئول ملی امنیت شورای رئیس عنوانبه

 .«است او فعالیت سال ۷ در جمهوررئیس کارنامه در نقطه ترینسیاه 3۸ آبان من نظر به: »کرد تأکید

 ؟چگونه شکل گرفت سيار هایتکيه ايده

 و است شده کشور ماهبی هایهیئت عزاداری شیوه در بسیاری تغییرا  موجب کرونا ویروس شیوع

 مداح ،«کریمی محمود» ازجمله. اندداشته کار این برای هایینوآوری نیز هاهیئت و مداحان از برخی

 به هاکوچه در سیار تکیه با ،کرد لغو را( ع) اکبرعلی امامزاده در خود عزاداری جلسا  که (ع)بیتاهل

 از بیع .رسدمیها سال هیع در کشورمان به ده عزاداری نوع این سابقه. است هرداخته خوانیروضه

 در حاور برای را سیار هیئت کربال در طبسی حائری علی سیدمحمد حا  اهللآیت هیع، قرننی 

 محروم السالمعلیه اباعبداهلل روضه از روستانشین مردم خواستمی او. انداخت راه کربال روستاهای

 کمتر که سالخوردگان ویژهبه کربال، اطرا  روستاهای اهالی سیار، هیئت طریق از و نمانند

 خوانیروضه ه  هاآن روستای در و بیایند کربال به عزا مجالس در شرکت و زیار  برای توانستندمی

 متولی حائری، حسینی سید محمود االسالمحجت .نشوند محروم مجالس این فیض از ،نداشت وجود

 درباره د،بو جوانی ایام در ایشان همراه و طبسی حائری اهللآیت دوستان از که تهران زینبیه حسینیه

 طلبه دوستان از تعدادی اتفاق به طبسی حائری اهللآیت: »کندمی نقل دوره آن در طالب سیار ئتیه

 قوری، بلندگو، مانند وسایلی آن در و کرده تهیه بود، آمبوالنس شکل به که را ایکهنه ماشین خود،

 از یکی به قبلی شناسایی با هفته هر و بودند گااشته...  و چای قند، نعلبکی، استکان، کتری،

 به بود، خواندن روضه امکان که جایی هر یا و روستا آن بزرگ منزل در و رفتندمی اطرا  روستاهای

 عزاداری جای منزل، صاحب از فقط و کردندمی برها عزا مجلس بردند،می کربال از که هاییطلبه اتفاق

 «.گااشتندنمی خانهصاحب عهده به را ایهزینه هیچ و گرفتندمی

 ماجرای پرچمي که حاج قاسم طلب کرد

 دیدار از ایخاطره بیان با عراق، اسالمی اعالی مجلس مرکزی شورای عاو الصغیر، الدینجالل شیخ

 قاس  حا  شهید که بود( 3۸ مهرماه ۰1) ۰۹۹۰ صفر ماه هشت » :گفت سلیمانی قاس  سردار با خود

 هشت دیوار روی شده آویخته هرچ  به ما منزل در حسینی عزاداری مجلس هایان از هس سلیمانی

 سوی از قبل سال چند و بوده( ع) نیحس امام شریف ماجع روی خاص هرچ  هک مجلس سخنران

. خواه می را هرچ  این من وشیخ: گفت و کرد اشاره بود، شده مرحمت بنده به حسینی مقدس عتبه

 ایشان برای را هرچ  .شماست به متعلق هرچ  این اهللشاءان ،عزاداری مجالس اتمام از بعد: گفت  او به

 را هرچ  فوراً  شدی ما مهمان منزل در و داد افتخار ما به هیع هفته سه حدوداً  اینکه تا  گااشت کنار

 یک از بیع دیدار این. بگاارم کفن  در خواه می: گفت و بوسید و گرفت را هرچ . کردم ایشان تقدی 

 مثل درست. نبود جلسا  بقیه مثل دیدار این. گفت اشدغدغه و درونی وغ ه  از کشیدی طول ساعت

 عماد دوستانع دیدار مشتاق شد به. بطلب  شهاد  برایع خواست من از هایان در. بود وداع جلسه

 با هاآن از که بود شهیدش رفقای از دیگر بسیاری و کاظمی شهید همت، شهید محراب، شهید مغنیه،

 «.کردمی یاد حسر  و شوق

 کوتاه اخبار ▼

 عاو «سلیمی» بر اقتصاد بدون نفت/ ایفاتحه ،روحيه اشرافي ◄

 خوراک مانند غیرضروری واردا  اگر» :گفت مجلس رئیسههیئت

 کشور بازرگانی تراز حتماً ،شود مدیریت غیره و گربه شامپو سگ،

 سالیانه رسمی مبادی از آرایشی لوازم واردا  فقط .شد خواهد مثبت

 ۰1 از بیع قاچاق .کندمی مصر  ارز دالر میلیارد یک از بیع

 چش  جایگزین همت و اراده نیز و شود مدیریت اگر دالری ردمیلیا

 .بود خواهی  تحول شاهد راستا این در قطعاً  شود، بیگانگان دست به

 توانمی بگاارند، کنار را خود اشرافی روحیه مدیران و مسئوالن اگر

 باید شدند اشرافی اگر مسئوالن. کرد مدیریت نفت بدون را کشور

 «.خواند را تنف بدون اقتصاد فاتحه

 فرهاد»/ بورس دردولت  کاریدست به اقتصاد وزير واکنش ◄

 برخی انتقاد به هاسخ در ،دارایی و اقتصادی امور وزیر ،«دژهسند

 اینکه و بورس در دولت عملکرد به نسبت سرمایه بازار کارشناسان

 این»: گفت ،کندمی اریدستک بازار این در بعااً  دولت شودمی گفته

 خود برای بورس از نفعی هیچ دولت نیست، درستی حر  حر ،

 قدر  افزایع سرمایه، بازار ثبا  بورس، بازار در دولت نفع .بردنمی

 تهدای برای امن محیط افزایع و هابنگاه برای مالی تأمین

 کاریدست به نیاز اصالً دولت .است سرمایه بازار به خرد هایسپرده

 قرار تأثیر تحت برای بیشتر اظهارا  دست این و ندارد بورس بازار در

 «.است بورس گاارانسرمایه دادن

 /هند شيعيان بين در ایخامنه امام محبوبيت از هندی رسانه واهمه ◄

 زبان به اهللحفظه ایخامنه امام توییتری حساب اندازیراه از هس

 بررسی و خبر این انتشار با کشور این «نیوز ویون» شبکه هندی،

 بین در سلیمانی شهید اسالم سردار شهاد  بازتاب ،قبیل از مواردی

 این به هندوستان شهر ۰1۱ در اجتماعا  برگزاری و هند شیعیان

 ایخامنه امام و ایران اسالمی جمهوری نفوذ به نسبت مناسبت،

. داد هشدار هند نفری میلیون 1۱ شیعه جامعه بین در اهللحفظه

 هند شیعیان جامعه مدیریت برای ایران توان از شبکه این مجری

 را هندوستان جامعه از بخع این بر ایران راهبردی تأثیر و گویدمی

 و کنندمی تبعیت ایران دینی دستورا  از که داندمی حدی تا

 .ندارند ماهبی تعالی  در سعودی عربستان به توجهی

 وزار  اسبق سخنگوی/ شد نخواهد بدتر اين از هاتحريم: آصفي ◄

 حتی که دانندمی خوبیبه هااروهایی» اظهار داشت: کشورمان خارجه

 که آنچه از ایران به وارده فشارهای شود، فعال نیز ماشه مکانیس  اگر

 سازیفعال از ترام  هد  .شد نخواهد بیشتر دارد وجود روزام

 به آمریکا .است انتخاباتی برداریبهره ،ایران علیه ماشه مکانیس 

 مکانیس  اگر حتی .است ایران با مااکره برای میانجی کشوری دنبال

 «.شد نخواهد بدتر این از ایران علیه هاتحری  شود، اعمال نیز ماشه

 اخبار و مغایر  صور  در: (27احکام سياسي )سؤال  ◄

 منتسب اشخاص و افراد رسمی مواضع با های سیاسی سپاهتحلیل

چیست   تکلیف باشند،می وثوق مورد که رهبری و امام و انقالب به

محرز نشده و یا با مواضع  هاآنهخع کردن اخباری که صدق هاسخ: 

یا موجب بدبینی در  نظام و رهبری نظام تااد و تعارض دارد و

 جامعه و یا دیگر مفاسد شود، مجاز نیست.


