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 ماست!شمشکل در نگاه  ،تحريم فرصت است   روز حرف▼

در دیرروز  طلباصالحتحلیلگر سیاسی نگار و روزنامهعباس عبدی، 

یکری از ندردیای جردی کره »نوشت:  ،روزنامه اعتماددر یادداشتی 

یررا اسررت. تحریموارد اسررت، برراز نکررردن ابآرراد و آ ررار  دولررت برره

یایی که علیه یک کشور اجرایی شده است. البتره ترین تحریمبزرگ

فایرده یرا انگیزه اصلی این سکوت تا حدی قابل درک است، ولی بی

بار بودن آن نیز بر کسی پوشیده نیست. شراید بره علرت حتی زیان

نیز دچرار اشرتباه محاسربه  دولت یمین سکوت است که مخالفان

ایرن  .«اطالعی یمین مصوبات خواید شرداند و نتیجه این بیشده

ایرن است کره بره تبیرین ابآراد تحلیلی  هتنکچند واجد  اظهارنظر

 .کندمیتگاه جریانی و سیاسی کمک قبیل تفکرات با خاس

 جریررانجررزط طیفرری از عبرراس عبرردی  -1 :نکــات تحليلــي

که امروز در پله دوم ایستاده و با تحریف ندر  و  اصالحات است

ل امرروز ئخرود در برروز مشرکالت و مسراجریان متبروع جایگاه 

در  یراآن .گردانردبرمیپیکان تدصیرات را به سمتی دیگر  ،جامآه

و چگونگی مواجهه با انتخابات ل کشور ئنحوه تحلیل مسا دورایی

و مشکالت موجود واقآیات  توانندنمیاز طرفی  ؛اندایستاده 1044

 انردکردهسبب ناکارآمدی دولتی که دو دوره از آن حمایرت را به 

نادیده بگیرند و از سوی دیگرر برا کمتررین خسرارت و  راحتیبه

تحریرف بره نراگزیر  .از این وضآیت عبور کنند خوایندمیتلفات 

 روی برای وعده سرخرمنسام  عمودوباره واقآیات و بزک کردن 

فرار به جلو است. کارشناسران دولرت  اظهارنظراین  -2 .اندآورده

ترا  24 ترث یریحالرت  نیترنانهیبدبدر  یاتحریمکه  اندگفتهباریا 

 ،مانردهباقی درصرد 04علرت  دارد. ایرران قتصادابر درصدی  14

عالجر  نیرز در  اندرال،، آظرممبه تآبیر ریبر  که است داخلی

 -1. یاسرتمدیریتو ضرآف  سوط تردبیریا رفع نآاست و داخل 

در مصراحبه برا  1130آبران باس عبدی در پی  عدو سال البته 

 به -را تحریم ،اینکتهبه مضمون چنین  تثکیدبا  عصر ایرانسایت 

کرردن مسرائل  محدود» :و گفته بودکرده فرصت تلدی  -درستی

اصرلی مرا  مسرللهخطرناک اسرت. واقآرا  اقتصاد ایران به تحریم، 

تغییررات اساسری در  مرا در اولرین فرصرت بایردتحریم نیسرت. 

یآنری تغییررات اساسری در ؛ مان ایجراد کنریموضآیت اقتصرادی

و  وکارکسربه فضرای گذاری، سیاست مربرو  برسیاست قیمت

مبارزه اساسی با فساد و  ،حاکمیت قانون و شفافیت و پاسخگویی

که آیا  شودمیمطرح  سؤالحال این  «.یای دیگربسیاری از حوزه

مآطوف به  یایگذاریسیاستاساسی در  دولت توانست تغییرات

منتظرر مآجرزه  یرا ینروز یرم ؟انجام دیدداخلی حل مشکالت 

آقرای پس از یفت سال و نریم اسرت؟  ،لئبیرونی برای حل مسا

داخلی ل ئمسا حلراهاست که  ایرایبردیمشکل در نگاه عبدی! 

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح .کندمیرا در بیرون جستجو 

 

 

 

 

 
 

 

 !تکرار نخواهد شد هرگزخاطره تلخ اين                      روز گزارش▼

 یاسیس یایجریانگذشته  انیاست که در سال رانیا خیتار عیوقا ترینمهماز  یکیدانشجو  روز

 لیذ در کنند. لیو به ضد خود تبد فیآن را تحر ،یو ادراک یکه با جنگ شناخت اندبوده درصدد

 داشت. میمختصر خوای یاشارات آن از پس عیروز و وقا نیا یستیبه چ

حل  یرامصدق ب دکتر نفت بر انگلستان، ینهضت مل یروزیپس از پ -1 :یخبر هایگزاره

متحد شد و مذاکرات و  یاییکایبا آمر سیانگل هیائتالف عل جادیو ا یمشکالت اقتصاد

به دولت مصدق  یاییکایآمر درنهایتاما  ،دیبه طول انجام دو سالحدود  یاآن وآمدیایرفت

حدود چهار ماه پس از  -2 .با کودتا ساقط کردند ااو ردولت  1112 مرداد 2۲ کردند و در انتیخ

تا  کندمیبه تهران سفر  کایآمر متحدهایاالتوقت  جمهوررئیسمآاون  کسونین چاردیر، کودتا

 نی. در اکندمی امیق یو حکومت پهلو کایآمر هیعل بارهیک به و دانشگاه ندیدسترنج کودتا را بب

در روز  -1 .دندیدر دانشگاه تهران به شهادت رس 1112آذر  1۱ خیدر تارتراضات سه دانشجو اع

دکتراى  افتیرا براى در کسونی، نرانیا یایدانشگاهتحصن کامل در  رغمیعل 1112 آذر 10

 .به دانشگاه تهران بردند ،افتخارى حدوق

شدن  یقربان فییستند با تحر درصدد یاسیوابسته س یایجریاناز  یبرخ :یراهبرد نکته

را  انیجر نیکنند و ا فیرا تحر کایآمر جمهورسیرئمآاون  قدم پی در  انیدانشجو نیا

حافظه  باشند. کایرابطه با آمر یایو به دنبال اح ندینما یرانیا جنب  ضد کیبه  لیتبد

مدال  ختنیبه دنبال آو دیکه نبا اوردیب کایدلباختگان رابطه با آمر یبرخ ادیبه  دیملت با یخیتار

ملت  شگاهیباشند و عاقبت خود را مانند مصدق در پ رانیا یایدانشگاهدر  یاییکایبر گردن آمر

 یاخیابانبه  مصدقاز  تینفر در حما یامیلیون 1111 ریت 11در  رایز ،کنند نیننگ خیارو ت

که از ابتدا با  یکیاشتباه تاکت نیاما یم ،به استدالل برسد رانیآمدند و مردم منتظر بودند ا

به  سال 2۲را به مدت  سیملت آزاد شده از سلطه انگل کییمراه بود،  کیپلماتید یایخنده

اندال، در  یروزیبا پتنها و  بردو ساواک  یستیونیصه می، رژکایآمر س،یاستآمار انگل وغی ریز

اجازه  مردم در گام دوم اندال، رتیبص اکنون و شوم برداشته شد هیسا نیا، ۲0سال 

 )نویسنده: فریاد مهدوی( .تکرار شودیرگز تجربه تلخ  نیا دیدنمی

 ا و اگرهای بايدنيا اموعده بازگشت به برجام ب                ویژه  راخبا ▼

بر بازگشت  یخود مبن یوعده قبل دییتثضمن  ،تایمزنیویورکمصاحبه خود با  نیدر آخر «دنیبا»

آغاز شود که  رانیاز مذاکرات با ا یدیکوتاه دور جد اریبس یدر مدت دیکرده با تثکیدبه برجام، 

 ییااستیس زیو ن رانیا یایسته ییاتیبر فآال یاتیکردن دوره اعمال محدود ییدف آن طوالن

 جمهوررئیس باشد. منیو  هیدر لبنان، عراق، سور یاسالم یجمهور یابتین ییاو جنگ یامنطده

بار  زین سیبه یمراه مآاون  کاماال یر انانیشب گذشته در مصاحبه با شبکه س کایمنتخب آمر

 رانیحل مشکالت با ا»اضافه نمود که  حالدرعینخود را تکرار کرد، اما  یقبل ییاگفته گرید

 «.دشوار خواید بود

در توافق  ییرگونه اصالح»: گفت نیخارجه بحر ریوز/ خواهديهم از برجام سهم م نيبحر ◄

 دیاست و با ختهیمنطده را برانگ یکشوریا یباشد که نگران یییاشامل جنبه دیبا رانیا یایسته

 تواندیم لیاسرائ با توافق گرفته شود. انینظاماز شبه تینطده و حمادر امور م رانیمداخله ا یجلو

و  بات منطده شود و  ییتوافق منجر به شکوفا نیا میدواریدید. ام رییدر منطده را تغ یقواعد باز

 .«تر کندجهان را امن
 



 

  
 

 اخبار ▼

 ؟اندشدهگستاخ  هايغربچرا 

انتظار دارد  ،گفته است گلیاشپ ینامه آلمانامور خارجه آلمان به یفته ری، وز«ماس کوییا»

و مذاکره  یاز نو مورد بررس دیبا دنی)برجام( در دولت جو با رانیبا ا یایسته یالمللنیتوافق ب

: سالح میدار رانیاز ا یما انتظارات روشن»امور خارجه آلمان اضافه کرده:  ریوز. ردیقرار گ

که تمام منطده را  زین کیبالست ییابرنامه ساخت موشک نیچنباشد، اما یم دینبا یایسته

 فایا یگریند  د دیبا در منطده رانیا نیوجود داشته باشد. افزون بر ا دینبا کند،یم دیتهد

. او «میاعتماد ندار رانیکه به ا میدار ازیپالس[ نتوافق ]برجام نیبه ا لیدل نیما به ا. کند

خارجه آلمان  ریوز توافق کرده است. ایتانیخارجه فرانسه و بر یبا وزرا شتریپ بارهدراینگفته 

 کنندهنییعامل تآ». او گفته است داندیم یضرور زیرا ن رانیبه ا گنالیارسال س حالدرعین

نه.  ایرا کای  خواید داد  رانیا هیعل یاقتصاد ییامیتحر متحدهایاالت ایخواید بود که آ نیا

 یمل تیامن ونیسیکم سیرئ، «مجتبی ذوالنوری» «را بردارند. یییاگام دییر دو طرف با

به ضآف  ،امور خارجه آلمان ریو گستاخانه وز انهیجوبه اظهارات مداخلهدر واکن  مجلس 

را  یایکشور، غرب یپلماسیضآف دستگاه د»کرد:  تثکیدکشورمان اشاره و  یپلماسیدستگاه د

مشایده شد، مشخص است که  فیظر یآقا ییاتیئکه در تو گونهآن نیگستاخ کرده؛ بنابرا

شده بود که  نیاما مشرو  به ا ،اندکردهیم مذاکره  یبرنامه موشک یرو یادر مذاکرات یسته

را  یشرط نیمدابل چن ییابردارند که طرف یامنطده ییادست از شرارت یایغرب

و  کند یستادگیمحکم و استوار ا دیبا یپلماسیدستگاه د»وی تصریح کرد:  .«رفتندینپذ

در حفظ  یستیورود نکند و با یالمللنیبه مسائل ب ییمچون گذشته از موضع انفآال و وادادگ

 .«محکم و استوار عمل کند اریمنافع ملت بس

 نشوند 41۱۱انتخابات  یدايکاند يسيو رئ بافيچمران: احتمال دارد قال

 یبرا» :گفت انیائتالف اصولگرا یعضو شورارئیس سابق شورای شهر تهران و  ،«چمران یمهد»

دادن مردم و  بیفر یاقدامات نوع نیا م،یندازیکارناوال به راه ب ستیقرار ن یجذ، آراط خاکستر

با مردم رفتار  تیبا صداقت و شفاف ،یمنطد صورتبه دیبا. یاستآنمصادره کردن آراط  یانیبه ب

و  بافیبا قال یصحبت یافتهسازمانو  یرسم صورتبه ینوز .میاگر شکست بخور یحت ،کرد

 دایحضور پ 1044انتخابات  یدو نفر برا نیکه ا ستیصورت نگرفته است. مشخص ن یسیرئ

باز  تواننمی یحساب چیی رواین از ؛ندیاین 1044انتخابات  یبرا کدامییچ دارد احتمال کنند.

را ادامه خواید  یای برنامه ائتالف یشورا وجود ندارد. نهیزم نیدر ا ایشده میکرد و برنامه تنظ

انتخا، از  ،ائتالف یشورا روش در .دیدیکه در روش خود انجام م یبا اصالحات یداد منته

 دایکاند نند،ییم بنش دور ایعدهگرفته شود که   یدر پ یروش نکهی. اشودمیبه باال آغاز  نییپا

 نیائتالف ا یشورا یدینا   ،دیند یرأ یکنند که مردم به چه کس فیتکل نییانتخا، کنند و تآ

 «.نگرفت  یو در دوره قبل یم در پ گیردنمی  یراه را در پ

 را پايان دهيد! حاصلبي؛ مجادالت حيصر و هشدار هيانيب

 دبیرخانهاین  یکارشناس نظر» خبر داد؛ ایبیانیهبا صدور  دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

و  یامیرفع تحر یبرا یاقدام رایبرد»قانون  بیو تصو لیتکم ،یریگدر خصوص مراحل شکل

مصالح  انیبه ز یکه قانون فوق مسلله خاص است نیا از سوی مجلس «از حدوق مردم انتیص

 نییم باشد،یم یبوده و مورد نگران یملمصالح  برخالفو برعکس، آنچه  کندینم جادیا یمل

کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و  یقانون ینهادیا گاهیکه شثن و جا یاستالجنج

شاید آن  ریاخ یروزیا یکه ط ییرفتاریا و اظهارنظریا .کندیخسارت وارد م یانسجام مل

 کهآننموده و ضمن  یو جناح یاغراض و منافع گروی یرا قربان یمصالح و منافع مل م،یبود

 رخانهیدب .کندیو آدرس غلط به دشمنان منتدل م امیکشور نداشته، پ یبرا ینفآ گونهچیی

یا در خصوص به یمه طرف دیاک هیضمن اعتداد راسخ و توص یمل تیامن یعال یشورا

افع و داد من میکه اجازه نخوای میدییم یشدار حاصل،یبه مجادالت ب پایان دادنضرورت 

 .«ردیقرار بگ بازانسیاستدست  چهیمصالح کشور باز
 

 کوتاه اخبار ▼

 سیرئ ،«ینصرالله» /کشور یهارسانه نقدی بر عملکرد ◄

با ابراز  دانشگاه آزاددانشکده علوم ارتباطات و مطالآات رسانه 

رسمی کشور در پوش   یایرسانه ایغیرحرفهتثسف از برخورد 

و  یتیامن ییادر مسائل و بحران» :گفت ،خبر شهید فخری زاده

 رمسلوالنهیغ رجامع،یغ ییاش پو نیشاید چن زین یتیرامنیغ

 یجمهور یحاد ه در خبرگزار نیا خبر .مییست یریو تثخ

وزارت دفاع  هیانیب یمآنمنتشر شد؛  1۲:2۲در ساعت  یاسالم

 زین خبر شبکه یا منتشر کرد.رسانه گریاز د رتریبود که باز د

 یریکرد؛ پوش  تصو سیرنویخبر را ز نیا دهیدق 10:14ساعت 

 .«ساعت پس از وقوع حاد ه انجام گرفت ۲حدود  زیخبر ن

 رانیا ریسف /يعراق یهابا مقام «يقاآن»سردار  داريد ◄

قدس سپاه در  یرویفرمانده ن ،یقاآن سردار» :خبر داد در بغداد

مدامات  گریو د جمهوررئیس ،وزیرنخستبا  ،به عراق ریسفر اخ

 نیو یمچن یاسیس احزا، و یاگروه یمه کرد. دارید یعراق

در امور  رانیا دارند. یروابط مثبت رانیمداومت با ا ییاگروه

یا گروه نیاما ا ؛کندیمداخله نم یعراق ییااحزا، و گروه یداخل

( یاییکایآمر) یاآن اگر یستند. رانیبه مشورت با ا مندعالقه

مداومت از خود  قطآا انجام دیند،  یمداومت اقدامات انیجر هیعل

 .«ددیینشان م الآملعکس

اعالم  یستیونیصه میرژ ونیزیتلو 12 شبکه !/راهبرد ترور ◄

است که موساد در  یبلند یبازویا انگریب زادهیفخر ترور»: کرد

 یما ط یاطالعات ییاسیکه سرو یترور اتیعمل دارد. اریاخت

از  یادیز ناند زماذشته در خارج انجام دادهگ ییاسال

او  ندیگویم یمه را به خود اختصاص داده است. یزیربرنامه

آلوده نبود، اما  کسییچ( دست  به خون زادهیفخر دی)شه

 سیراه رئ «کوین یوسی» کار را خواید کرد!!! نیبآدیا ا احتماال  

گرفته و رایبرد ترور را در   یپ داگان( را در ریسابق موساد )مائ

 .«دستور کار خود قرار داده است

/ دالر سالح فروخت ارديليم 457امسال  کايآمر ◄

کشور  نیاعالم کرد که ا یبا انتشار گزارش کایآمر دفاع وزارت

 ده،یرس انیمهر( به پا 3سپتامبر ) 14که  2424 یدر سال مال

یا یا و شرکتدالر انواع سالح به دولت اردیلیم 10۲54۲

دالر سالح  اردیلیم 21511 دیخر با ژاپن فروخته است.

 یسازدالر خدمات مدرن اردیلیم 05۲( و 1۲-)جنگنده اف

یا و سالح یمشتر ترینبزرگ( یجِ 1۲-اف ییاجنگنده ی)برا

 بوده است. کایآمر یحاتیخدمات تسل

« کیوزوین» /نياروپا به سمت چ هياتحاد یچرخش تجار ◄

 یاروپا برا هیبا اتحاد نیچ یحجم مبادالت تجار»: گزارش داد

 یادستاورد تازه اتفاق نیگرفت. ا یشیپ کایاز آمر نخستین بار

و  ینگران ،یالمللنیدر توازن ب گای یبوده و جا نیچ یبرا

 .«را به یمراه داشته است یغرب یکشوریا گریو د کایانتداد آمر

المال جهت آیا استفاده از بیت :(11 سؤالاحکام سياسي ) ◄

المال استفاده از اموال بیت: پاسخ تبلیغات انتخابات اشکال دارد؟

 بدون مجوز شرعی و قانونی جایز نیست و موجب ضمان است.


