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 !هنر اجرا                           روز حرف▼

 تأسفبا ابراز  شانروزید اناتیاز ب یدر بخش یمقام معظم رهبر

خصوص سیاست از مسئوالن در  یبرخ اظهارنظرنسبت به 

در  ایدن یجا چیدر ه یخارج استیس»، فرمودند: خارجی کشور

مربوط به  ایدن یدر همه جا .شودینم نییوزارت خارجه تع

 نییعند که تهست رتبهعالی نیو مسئول یمجامع باالدست

 .است یامّا مجر .خارجه هم مشارکت دارد البته وزارت .کنندیم

است و همه حضور  یمل تیامن شورای عالیدر کشور ما هم 

خودش  یهاوهیو وزارت خارجه به ش شودیم یریگمیتصم دارند،

 فیتحر انی، جریمقام معظم رهبر اناتیاز ب بعد .«اجرا کند دیبا

القا  یبه افکار عموم گونهاینش کرد تا شده و تال کاربهدست

در  دیبرجام از دولت برداشته شده و نبا تیکه تمام مسئول دینما

 آن از دولت انتقاد کرد! هایخسارتخصوص 

 گذاریسیاستکه  ستین دیترد یجا -2 نکات تحليلي:

نبوده و  امور خارجهتنها به عهده وزارت  ی کشورخارج استیس

 نی، اعضو آن است زیخارجه ن ریکه وز یمل تیامن یعال یشورا

 افکار ،فیتحر انیجر ،2931سال  در .وظیفه را بر عهده دارد

مشکالت  حلراهرسانده بود که تنها  جهینت نیرا به ا یعموم

 زیدولت ن گرید یو از سو مذاکره با غرب است ،کشور یاقتصاد

 ،اساس نیبر هم .حوزه قرار داده بود نیهمه تمرکز خود را در ا

با مذاکره  یمقام معظم رهبر نیو همچن یمل تیامن یعال یشورا

وزارت خارجه تدا شروط مذاکره به باما از همان ا ،موافقت کردند

، برجام امضایاعالم شد و پس از  ،هاسیاست یمجر عنوانبه

، ابالغ کردندگانه اجرا را  3 طیشرا یمقام معظم رهبر اًمجدد

از خطوط قرمز  متأسفانهو  نشد تیرعا یکه توسط مجر یخطوط

، به تعبیر مقام «خسارت محض»به  لیعبور شد تا برجام تبد

 مجری یبرا یمل تیامن یعال یشورا -1معظم رهبری شد! 

قدس(،  یروینظام )نی خارجی هاسیاستاز  یگرید

که از نتایج  گونههمان .را مشخص کرده است هاییمأموریت

نظام را  یهاسیاست، روین نیا، شودمیآشکار میدان مشاهده 

حاج  دیشه، آنفرمانده دالور  ،لیدل نیاجرا کرد و به هم خوبیبه

قدس به فرموده  یرویو ن ،یبه قهرمان مل لیتبد یمانیسل مسقا

 یپلماسیاز د یریدر جلوگ مؤثرعامل  ترینبزرگ به یهبرر

که حاج قاسم  یآن روز .شده است لیتبد ایمنفعل در غرب آس

 ،فرمانده معظم کل قوا نوشت یازمان داعش را براس ینامه نابود

انجام داده  خوبیبهخود را  مأموریت دانیکه مرد م مشخص شد

بازوی اجرایی  نیا .جلوستروبهنظام در آن بخش  استیو س

بلکه  ،ستیوزارت خارجه در تضاد ن مأموریتبا  تنهانه، هاسیاست

اکرات کنونی در مذ طورهمینو دست برتر را در همان مذاکرات 

 )نویسنده: مصطفی برزکار( .ه استداد وزارت خارجهبه 

 

 

 رژيم صهيونيستي در برابر ايران!پنج گام                      روز گزارش▼

را در دستور کار  یپنج استراتژ ران،یاعالم کرد که در برابر ا یدر گزارش اخیراً یستیونیصه میرژ

و گروه  رانیا نیب تریافق قوتو یاز: فشار آوردن برا اندعبارت یپنج استراتژ نیا .قرار خواهد داد

گزاف کند؛ استفاده از  رانیا یبرا یپلماسیو د میتحر قیرا از طر ریمس نیتداوم ا ی؛ بها۵+  2

فشار  ران؛یا یااختالل در برنامه هسته ؛یبریو حمالت سا یاقدامات پنهان انه،یحمالت مخف

 .است یاستراتژ نیدشوارتراین رژیم، که از منظر  ران،یحکومت ا رییتغ یآوردن برا

 دهندهنشان خوبیبه، هاصهیونیست یاز سو یپنج استراتژ نیاعالم ا -2 تحليلي: هایگزاره

 یواقع دیتهد ،ستیونیاز منظر مقامات صه ؛است رانیا یبر رو میرژ نیا ازاندازهبیشتمرکز 

 یستیونیصه میرژ یراهبرد اصل -1 .است رانیفقط از جانب ا هاصهیونیست تیموجود یبرا

 .تاس یاقتصاد قیدر برابر تشو یا خرابکارانه یمعتبر نظام دیاستفاده از تهد ران،یدر برابر ا

مختلف علمی،  هایحوزه، چنانچه ایران به دنبال کسب و افزایش قدرت خود در شکبی

نظامی و سیاسی باشد، با مانعی همچون رژیم صهیونیستی مواجه است که زبانی جز زبان زور 

 شرفتیاز پ یدر سطح رانیدهد و ا یاتفاق رو نیاما چنانچه برعکس ا؛ شناسدنمی و مقابله

بنابراین نتیجه ؛ در دستور کار قرار خواهد گرفت فرسایشی مذاکره -میتوقف کند، راهبرد تحر

کردن سطح  کندو خروجی هر دو مسیر ترسیمی برای ایران، از سوی رژیم صهیونیستی، 

 .لف استدر ابعاد مخت رانیا شرفتیپ

 داتیتهد سازیمعتبر: اول؛ کندمیمجزا استفاده  کردیاز دو رو رانیدر برابر ا یستیونیصه میرژ

و در  یرنظامیبا ابعاد غ میمستقریجنگ غ کی جادیو ا برای مسئولین و جامعه ایران ینظام

لیه ع المللیبینو  ایمنطقه سازیائتالففشار با  کردیرو یساز میتعم دوم؛ .یخاکستر یفضا

 زیموضوعات ن ریبه عقب برگرداند، بلکه در سا ایهستهدر موضوع  تنهانهرا  رانیا ایران تا بلکه

 .کند جادیا رانیرا در برابر ا گردعقب نیا

 جرئتباالی رژیم صهیونیستی در منطقه، این رژیم هرگز  پذیریآسیب به دلیل نکته پاياني:

 کردیرو نیا .آن را ندارد ایمنطقهی اسالمی و منافع علیه جمهور ینظام دیتهد واقعی ازاستفاده 

 ریائتالف فراگ کیبه  دنیرس منظوربهو تنها  نداشتهقرار  هاصهیونیستدر دستور کار  وجههیچبه

 (ی: محمدرضا فرهادسندهی)نو .کنندمیاز آن استفاده 

 است طلباناصالحاعتراف جهانگيری؛ دولت روحاني، دولت             ویژه خبر ▼

 کرد اعتراف اپلیکیشن صوتی کالب هاوسدر  جهانگیری اسحاق باراین ، «بهزاد نبوی»بعد از 

معاون اول  .دهندمیتشکیل  طلباناصالحکه بخش اعظمی از بدنه مدیران دولتی را 

 اندکردهکلیدی دولت را اشغال  هایپست طلباناصالحدر این خصوص اعالم کرده که  روحانی

هستند بلکه در وضعیت امروز  گرایانتدالاعشریک دولت روحانی و  طلباناصالح تنهانهو 

ها به باور بسیاری از کارشناسان اگرچه تحریم .اندکشور نیز نقشی محوری را ایفا کرده

آورده است اما عمده مشکالتی که امروز مردم با پوست و  به وجودمشکالتی برای کشور 

حاال با اعتراف آقای گردد که کنند به نقص مدیریتی بازمیگوشت و استخوان خود لمس می

، در های دولتیبه دلیل اشغال پست طلباناصالحشود که نقش دیده می خوبیبهمعاون اول 

آنچه از اعترافات کالب هاوسی  .اقتصادی کشور، نقش پررنگی است هایمعضلمشکالت و 

، این گفته صحیح منتقدان جریان اصالحات است که این توان استنباط کردجهانگیری می

 ،شریک شده پیروزی روحانیدر سود  و گرفته خوبیبهجایزه ائتالف با دولت روحانی را  یانجر

کلیدی و  هایپستقصد دارد خود را مبرا از دولتی که  ،رسداما زمانی که به زیان و هزینه می

تا بلکه کورسوی امیدی  جا بزند افکار عمومید، در ذهن شته و دارحساس آن را در دست دا

 .ب آرای عموم در انتخابات پیش رو داشته باشدبرای جل
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 اخبار ▼

 وحدت؛ حلقه مفقوده دو جريان سياسي کشور

 راتیتأث تواندمیوحدت امر مفیدی است و » معتقد است:کارشناس مسائل سیاسی  «ناصر ایمانی»

: دیگویمنزدیک به جریان اصولگرایی این چهره  .«بسیار ارزشمندی در انتخابات پیش رو داشته باشد

مشکالتی برای  فعالًگرایی حداقل دو تشکل داریم، این یعنی افتراق و وقتی در داخل جریان اصول»

 هاآنگرا نیست و ت هم وضع بهتر از جریان اصولدر جریان اصالحا .ایجاد وحدت وجود دارد

گرا وجود دارد این است که امیدواری که در جریان اصول .دچار تفرقه و تشتت هستند شدتبه

در این صورت کار  که وحدت روی کاندیدا حاصل شود، ممکن است فردی پا به عرصه بگذارد

انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی که  رازیغبهسال گذشته 22در  باًیتقر .تر خواهد شدسهل

های قبل هم شاهد تشتت بودیم و آثار آن این بود که ما ما در دوره ،حاصل شد 32 وحدت در دقیقه

گرا متوجه به چند نفر شد و این تشتت باعث به تمرکز آرا نرسیدیم و امکانات جریان اصول متأسفانه

 .«های زیادی شد اما همه هدر رفتالشها هم تدر آن سال .شد به اهداف خود نرسیم

 یجمهوراستيدرباره انتخابات ر ينظرسنج نيدتريجد

 رئیسی میابراه دیس ،دهدیمعتبر نشان م یمرکز دانشگاه کی بهشتیارد 3 یمل یافکارسنج جنتای

 هایردهدر  ۶ یجانیالر یو عل 22 ییرضا ،12 فی، ظر11با  بافیاست و قال شتازیپ درصد 01با 

 .است گرفته تعلق یجانیو الر یریبه جهانگ یمنف رأی نیشتریب ینظرسنج نای در .هستند یبعد

است که  روشیدر انتخابات پ فیو ظر رئیسیبه دوگانه  رأیدر احتمال  ینظرسنج نای مهم نکته

در دوگانه  نهمچنی .خواهند داد رأی فیدرصد به جواد ظر 1۶و  رئیسیبه  درصد ۶۶در آن 

 ینظرسنج نای در .خواهند داد رأی فیدرصد به ظر 99و  بافیدرصد به قال ۵۶ ف،یو ظر بافیقال

 .درصد برآورد شده است 0۶لحظه  نیمشارکت تا ا زانیم

 یجمهوراستيعتبارات نهاد را کردنهيتفحص از نحوه هز

را  یجمهور استیاعتبارات نهاد ر کردنهیو تفحص از نحوه هز قیطرح تحق ندگانیاز نما جمعی

به  جمهورسیرئ یاز سو الیر ونیلیم ستیبر پرداخت ب یمبن یاخبار اخیراً .اندکرده نیو تدو هیته

 به توجه با .ر منتشر شده استافطا هزینهکمکبابت  هیعلم یهاحوزه یهااز طلبه کیحساب هر 

 هیعلم یهاحوزه یهاکل مبلغ پرداخت شده به حساب طلبه هیعلم یهاحوزه هایطلبه تعداد

است که در قانون بودجه  یدر حال نای .تومان( است اردیلیم 022) الیر اردیلیمجموعاً چهار هزار م

بدون ضابطه  یهاو پرداختنح نینشده و ا ینیبشیخصوص پ نیدر ا یابودجه فیرد چیه 2022

 .بار اتفاق افتاده است نیچند ریاخ یک سالدر  یبا دستور روحان

 تشکيل بلوک قدرت در برابر آمريکا

از  ییکایآمر یروهانی خروج»معتقد است:  رح جهان عربتحلیلگر مط «عبدالباری عطوان»

به شمار  کایآمر خیجنگ در تار نیتریدادن به طوالن انیاعتراف به شکست و پا تنهانهافغانستان 

 زیو شمال اروپا ن ایدر شرق آس دیجد یهاورود به جنگ یبرا یاعالم آمادگ یبلکه به معنا رود،یم

قدرت  کیداشته و  روزافزونیکه قدرت  نیو چ هیرابر ائتالف روسدر ب کایآمر ینظام برتری .هست

در حال  وست،یخواهد پ هاآنبه  زین رانیا احتماالً به آن اضافه شده و  زین یکره شمال رینظ یاهسته

و  یادر مذاکرات هسته رانیدر برابر ا کایگسترده آمر یهاینینشنکته راز عقب نیا دشای .افول است

 .«از افغانستان باشد جانبهکی نشینیعقبتوافق برجام و  یایکشور به اح نیا احتمال بازگشت

 رژيم صهيونيستي: حمالت سايبری کار ايران است

ماه  ۶در  .اسرائیل در میان موج جدیدی از حمالت سایبری قرار دارد: »گزارشی آورددر  «هاآرتص»

اند که به گفته کارشناسان با اهداف شرکت مورد حمله سایبری قرار گرفته ۰2گذشته حدود 

تازگی که بهآن انیباباین وبگاه خبری در ادامه  «.تو دالیل اقتصادی نداشته اس شدهانجامیدئولوژیک ا

اند، مدعی شد: شرکت صهیونیستی و یک سازمان غیردولتی هدف این حمالت سایبری بوده 0حداقل 

بودند، ارزیابی  تر نیز حمالتی انجام دادههای ایرانی که پیشهکر یاز سوکارشناسان این حمالت را »

: ه استفردی از یک شرکت دفاع سایبری در فلسطین اشغالی، مدعی شد« شای پینسکر» .«اندکرده

 .«کند روسی استشود که تظاهر میانجام می یمهاجمی ایران یاز سواین حمالت »

 ر کوتاهاخبا

 فهرست /انتخابات یبرا طلباناصالح یداهايکاند ياسام ◄

 جبهه» یعضو مجمع مل 22که توسط حداقل  افرادی

 یجمهور استیدر انتخابات ر ینامزد یبرا «رانیاصالحات ا

 ،که در بین این اسامی اند، مشخص شدشده شنهادیپ

برخی  .استبیشترین پیشنهاد صاحب محمدجواد ظریف 

 فیجواد ظر -2 است: ریتعداد آرا به شرح ز بیبه ترت یاسام

 -9؛ (شنهادیپ 9۵) یریجهانگ اسحاق -1؛ (شنهادیپ 9۶)

 1۵) انیمسعود پزشک -0؛ (شنهادیپ 91) زادهتاج یمصطف

محسن  -۶؛ (شنهادیپ 12محمدرضا عارف ) -۵؛ (شنهادیپ

 23) یعتمداریمحمد شر -۶؛ (شنهادیپ 12) یهاشم

 (شنهادیپ 2۵) انیکواکب یمصطف -۰؛ (شنهادیپ

 شدت باوجود /کشور جهان 501به  سبد صادراتي ايران ◄

 یناش هایمحدودیتظالمانه نظام سلطه و  هایتحریم گرفتن

کشور  209از  شیکشورمان به ب ،33کرونا، در سال  یاز پاندوم

به  کنزدی .اردات داشته استکشور و 219از  صادرات و ،جهان

و  یمی، محصوالت پتروش33درصد صادرات کشور در سال  ۵2

 2۰ ،یمعدن عیو صنا یدرصد محصوالت معدن 12 ،ینفت هیپا

 22حدود  ،ییغذا عیو صنا یمحصوالت کشاورز زیدرصد ن

 که دستیصنایع و یگاز عاناتیو م یصنعت یدرصد کاالها

 .اندداشتهدرصد  کیاز  شیب یسهم

که حدود  ایپرونده /فرزند یدر پرونده اقتصادمتهم  وزير   ◄

 یمحمدمهد» یاتهامات اقتصاد یبرا شیپ میسال و ن کی

 گریمتهم د 1۵ ستیحاال با ل ،شده بود لیتشک «یآخوند

 اتهام .به دادگاه ارسال شده است یسابق شهرساز ریوز ازجمله

 زانیم به یامشارکت در ارتشاء شبکه یآخوند محمدمهدی

 .مال نامشروع عنوان شده است لیو تحص الیر اردیلیم 01

 ستمیب فیمتهم رد زین یسابق شهرساز ریوز آخوندی عباس

از متهمان  گرید یکینفوذ پسرش و  رشیآن است و به پذ

 .پرونده متهم شده است

ستاد  یسخنگو /کرونا از مهرماه يعموم ونيناسيآغاز واکس ◄

 ونیناسیواکس جاری سال مهرماه از»اعالم کرد:  مقابله با کرونا یمل

است، آغاز  یعموم ونیناسیدر کشور که واکس 23 دیکوو 0فاز 

در  ،یداخل یهااز واکسن یتوجهابلق جمح زمان، آن تا .شودیم

 0 فاز در ما هدف گروه»افزود:  علیرضا رئیسی .«ما قرار دارد اریاخت

 میهست ییکشورها نیاز اول یکیو  نفر هستند ونیلیم 02حدود 

 .«میرسانیم به پایانرا  ونیناسیکه واکس

 صباحیلدی روزنامه /رانيسلمان با ابن ييزداتنش ليدال ◄

که دولت جو  اض،یکه ر ستین یمخف یبر کس»: ترکیه نوشت

تنها گذاشته، به دنبال خروج از انزوا در  منیآن را در  دنیبا

 هیدونالد ترامپ عل یفشار حداکثر استسی .است منی مسئله

 ،شده بود یطراح فارسخلیج یکشورها یکه با همکار رانیا

 .«مذاکره شکست خورده است زیبه م رانیدر کشاندن ا


