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 برجام دست برتر ايران در مذاکرات احيای        روز حرف▼

توسط  ،برجام اندازهبه مللیالبیندر سه دهه اخیر هیچ موضوع 

 ترینجزئیکه امروز نیز  ایگونهبه ؛مردم ایران دنبال نشده است

. مذاکراتی شودیمتحوالت این موضوع توسط آحاد مردم پیگیری 

 فرازوفرودهاییبا  ،که تحت عنوان احیای برجام در جریان است

که بسیاری از مردم نسبت به آینده این  ایگونهبهده وهمراه ب

چار تردید و ابهام د ،دارد هاآنتأثیری که بر معیشت  مذاکرات و

 :کردتوجه به چند نکته هستند. برای تحلیل بهتر باید 

آمریکا از برجام، از نظر همه  جانبهیکبا توجه به خروج  -2

ند که این تضمینی را مطالبه ک حق دارد مراجع حقوقی، ایران

شرطی که مقام معظم رهبری برای اتفاق تکرار نشود. پیش

یعنی راستی آزمایی تعهدات  ،احیای برجام مطرح فرمودند

یعنی ؛ گذشته، حداقل کاری است که طرف غربی باید انجام دهد

ایران نگفته که غرب نسبت به رفتار آینده خود به ما اطمینان 

لکه بخشی از رفتار سوء گذشته خود را جبران کند. اتقان ب ،بدهد

است که و استحکام خواسته ایران در این موضوع به حدی قوی 

سته نندا یرمنطقیغهیچ مرجع معتبری در دنیا این خواسته را 

 المللیبینهر کنش سیاسی توسط بازیگران در عرصه  -3 است.

منافع ممکن است  . اینردیگیمصورت  هاآنبر اساس منافع 

یک ضرر دسترسی به یک سود آشکار باشد یا جلوگیری از 

دستیابی به  ،مذاکراتافع ایران در رسد من. به نظر میتربزرگ

منابع  ازجملهدر برجام و  شدهحیتصرمنافع  یک سود آشکار یعنی

 هاآمریکاییو منافع  در خارج از کشور بوده اششدهبلوکهزی ار

ایران و  ایهسته گسترش توان گیری ازجلو در این حوزه،

 نزدیکی بیشتر ایران به چین و روسیهجلوگیری از همچنین 

بیش از ایران به برجام نیاز دارند، زیرا اگر  هاآمریکایی -2 .باشد

احیای برجام به نتیجه نرسد جمهوری اسالمی ایران، ذخایر 

 04 سازیغنیدهد، را افزایش می ی خوددرصد 34 سازیغنی

ای فردو را گسترش دهد، سایت هستهادامه می باقدرترا درصد 

دهد و را نمی NPTهای فراتر از بازرسی یریازسرگداده و اجازه 

ها، ایران مسیرهای رسیدن تحریم بستبندیگر با به از طرف 

و همکاری راهبردی با  است پیدا کرده یدرستبهجایگزین را 

ها. این تصویر از ار تحریمتیر خالصی باشد بر ساخت تواندمیچین 

را در موقعیت  هاآمریکایی ،آینده که بسیار محتمل هم هست

 امتیازدهی به ایران برای حفظ وضع موجود قرار داده است.

ایران در این دوره از مذاکرات دست برتر را دارد  نکته راهبردی:

ست و در صورت ها را خنثی کرده اتا حد زیادی تحریم چراکه

 به اهداف خود دست یابد. تواندمی ،ایستادگی بر مواضع حق خود

 )نویسنده: علی کارگر(

 

 

 

 
 

 
 

 رهبر معظم انقالب اناتيسه نکته مهم ب                    روز گزارش▼

است که هرچه از آن  یانقالب اسالم نیزر یهابرگاز  یکی زدهمیس یجمهور استیر انتخابات

با  داریدر د یمعظم رهبر مقام .شودمی یمتجل هاچشمدر  شتریعظمت آن ب میریگیمفاصله 

 انتخابات اشاره کردند. نیاز نقاط برجسته ا یکشور به برخ ییقضا مسئوالن

انتخابات  نیدر مورد دشمنان ا یشکست پروژه دشمن: مقام معظم رهبر -2 های خبری:گزاره

افتاد. در  یچه اتّفاق فهمندمی هاآنانتخابات بود،  نیکه چشمشان به ا یلگرانیتحل»: ندیفرمایم

به  مؤثرفعّال و  مخالف، یغاتیتبل یهادستگاه که همه شودمی دهیمعمول است و د ایدن یکجا

: میندار بستبن -3 «.د؟یبزنند که در انتخابات شرکت نکن بیبه مردم نه نکهیا یبرا فتندیکار ب

مواجهه است و بر  بستبنبا  یاسالم یجمهور ایکه گو دادندمیجلوه  ایگونهبهدشمنان فضا را 

تنوع . شرکت نکنند یجمهور استیکه مردم در انتخابات ر کردندمی غیاساس تبل نیهم

در  قالبرهبر معظم ان ایخامنه اهللآیت وجود ندارد. بستبننامزدها نشان داد که  هایسلیقه

 نیا بود؛ امّا همه دایدر مناظرات مشاهده شد و پ هاقهیسل تنوع» :فرمایندمی نهیزم نیا

 دارد؛ درست نقطه حلراهکشور  یمعنا متّفق بودند که مشکالت اقتصاد نیمحترم بر ا ینامزدها

 بودندوجود ندارد. همه متّفق  یحلراهاعالم کند که  خواهدمیکه دشمن  یزیمقابل آن چ

 حلراه گفتمی[ یگریمن درست است، آن ]د حلراه گفتمی[ یکی] نیدارد، منتها ا حلراه

 در هنگام شمارش آرا :نظامبهاعتماد  -2 بست را انکار کردند.من درست است؛ امّا همه وجود بن

مقام . شد یشتریب ایرسانه یبرجستگ یباطله نسبت به گذشته دارا یتعداد آرا ،دوره نیدر ا

 یرو هایبعض»از نظام ندانست و فرمودند:  هاآن ییجدا لیباطله را دل یآرا نیا یمعظم رهبر

 ست؟یچ لی. خب حاال چه؟ آراء باطله دلاست[ ادیآقا آراء باطله ]زکه  کنندمی هیآراء باطله تک

در  دیآیکه م کسیآناست.  هیّآن افراد از نظام است؟ ابداً! عکسِ قض ییجدا لیآراء باطله دل

نگاه  -بدهد یرأ خواهدمیبا صندوق قهر نکرده، -بدهد  یرأ خواهدمیو  یریگیرأ یشعبه

کند؟  کارچه نیخب ا ست؛ینامزدها ن مجموعه نیکه قبول دارد، در ا یآن شخص بیندمی کندمی

 یمن رأ ست،یفهرست نامزدها ن نیمن در ا نظر موردحاال که شخص  دیقهر کند بگو تواندمی

 شودمی نیکه ا-داد و اسم همان شخص را نوشت  یو برود؛ اگر قهر نکرد، نرفت و رأ دهمنمی

مند عالقه ی]شخص[ به صندوق رأ نیاست که ا دایانداخت، پس پ دیسف یرأ ای -آراء باطل

 «.مند استعالقه نظامبهاست که  دایقهر نکرده، پ یاست که با صندوق رأ دایاست، پ

و  یخارج ،یتوجه به مجموعه تحرکات داخل با زدهمیس یجمهور استیر انتخابات: يانيپا نکته

و  ایرسانه ،یاسیس یروانشناس هایجنبه دیبا .بود نظیربی ایدر دن ،وضعیت کرونایی یحت

 یمراقب بود که در دام دشمنان برا دیاما با ،ردیقرار بگ لیمورد تحلانتخابات  نیا شناسیجامعه

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( آن قرار نگرفت. بیتخر

 روسيه شايعه درباره نيروگاه بوشهر را تکذيب کرد!                    خبر ویژه ▼

به نقل از یک منبع روس مدعی شده بود که « ایندیپندنت»چندی پیش روزنامه انگلیسی 

های نیروگاه بوشهر اختالفات میان جمهوری اسالمی ایران و روسیه در خصوص پرداخت هزینه

نماینده دائم روسیه در « میخائیل اولیانوف» .گذاردمذاکرات برجامی وین تأثیر می احتماالً بر

تصریح کرد که مسائل مربوط به تأمین  روزنامه انگلیسی اینبا رد گزارش  المللیهای بینسازمان

 .برای احیای برجام ندارد« وین»وگوهای گونه تأثیری در گفتمنابع مالی نیروگاه بوشهر هیچ

 کشورمان رئیس سازمان انرژی اتمی« اکبر صالحیعلی»نیز روز شنبه )پنجم تیرماه(،  نیاازشیپ

در حال تأمین سوخت »در ارتباط با مسئله تأمین منابع مالی نیروگاه بوشهر نیز توضیح داد: 

وی مشکل نیروگاه  .«جدید نیروگاه بوشهر هستیم و منابع مالی آن نیز در حال تأمین است

 شود.میطبیعی ایجاد  صورتبه هاروگاهینئل فنی توصیف کرد که در بوشهر را مسا
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 اخبار ▼

 چينتوسط توصيف نگاه امپرياليستي آمريکا 

اول اینکه، آمریکا » : گفتمتذکر شد و  سخنگوی وزارت خارجه چین سه نکته درباره نظم جهانی

المللی معاهدات بینها و دلبخواهانه از سازمان صورتبهآمریکا  .مخل نظم جهانی است ترینبزرگ

غیرقانونی و زورگویی نظامی به سایر کشورها  جانبهکیهای و اقدام به تحمیل تحریم شدهخارج

 کندمیدار آن معرفی که آمریکا خودش را داعیه «محور جهانینظم قاعده»دوم اینکه،  .کرد

قاطع کشورهای  اکثریت .، یک نظم هژمونیک است که در آن دنیا زیر سلطه آمریکا استدرواقع

تنها تعداد کمی از کشورها از چنین  .متحدان آمریکا موافق چنین نظمی نیستند ازجملهدنیا 

سوم اینکه، تنها یک نظم در دنیا وجود دارد و آن نظم  .حمایت کرده و خواستار آن هستند رینظ

المللی نباید نظم بین» :بین در ادامه گفتون .«المللی به محوریت سازمان ملل متحد استبین

المللی نباید توسط آمریکا یا مجموعه یک نظم هژمونیک تحت سلطه آمریکا باشد و قوانین بین

 .«کوچکی از کشورهای تحت رهبری آمریکا ایجاد شوند

 ايران! يخواهادهيزچيست؟ تعلل آمريکا يا  حاصليبعلت مذاکرات 

در   (Stop the war coalition)گلیسائتالف ضد جنگ ان ترینبزرگعضو ارشد  «کریس ناینهام»

که  کندمیگمان « جرج اورول» 23۹0یادداشتی نوشت: جو بایدن مانند رهبران جهان در کتاب 

ای که های انتخاباتی او این بود که برجام، توافق هستهیکی از وعده .شودجنگ، باعث ایجاد صلح می

از آن خارج شد،  مالحظهیب 342۹در سال  با رهبران ایران حاصل شد اما دونالد ترامپ 342۲سال 

مورد  انینظامشبهبایدن دستور حمالت هوایی را علیه آنچه پنتاگون مواضع  شبکشنبهیاما  ؛احیا کند

 صورتبهبا توجه به اینکه آمریکا »وی افزود:  .«نامد صادر کردحمایت ایران در سوریه و عراق می

 ؛همواره نیازمند اعتمادسازی از سوی دولت جدید آمریکا بود از برجام خارج شد، احیای آن جانبهکی

شش دور  رغمبه .ایمها علیه دولت ایران بودهو تحریک تأخیرهاای از اما در عوض ما شاهد مجموعه

که جو بایدن هنوز  است یحال دراین  .اندها هنوز به توافق نرسیدهوگوهای مستمر و فشرده، طرفگفت

برای  کهبایدن شرط کرده  .های ترامپ علیه ایران را آسان نکرده استو تحریم یحداکثر فشارسیاست 

اما این یک  ؛ایران اولین گام را بردارد و سیاستش در خاورمیانه را تغییر دهد پیشرفت مذاکرات وین،

 .ای نیستفاجعه است؛ چون ایران حاضر به پذیرش مذاکرات با آمریکا در قبال مسائل منطقه

 !مياگرفته: از مردم فاصله طلبصالحافعال 

اجتماعی زنان  -طلب و نماینده روحانی در شورای فرهنگیفعال سیاسی اصالح «اشرف بروجردی»

طلبان از بین اعتماد مردم نسبت به اصالح»سال گذشته مدعی شده بود  ماهدیو خانواده که در 

الحات وارد انتقاداتی به جریان اصکنون ، ا«طلبان داردایل بیشتری به اصالحجامعه تم»و « نرفته

های وارده به طلبان در گام اول بازتعریف آسیبالزمه ادامه حیات اصالح»کرده و گفته است: 

طلبان این بود که های اصالحیکی از ضعف»می معتقد است:  .«طلبی استمجموعه حرکت اصالح

خواستند کاندیدای ون اکثر مردم نمیچ 30در انتخابات سال  .شان با مردم زیاد شده بودفاصله

ما حتی با دانشگاهیان هم ارتباط قدرتمندی  .بیاورد، پشت آقای روحانی ایستادند رأیاصولگرایان 

 .کردیمبا اساتید دانشگاه نیز گزینشی برخورد می .نداشتیم

 قايدر آفر حقوق بشری آمريکاپرونده 

ان سیاه و سرشار از کشتار و خونریزی در اقصی نقاط جه ییمختلف آمریکا هایدولتپرونده جنایات 

: 2393تا  23۲۲از  سوداناز؛  اندعبارتبرخی از آمار رسمی از این جنایات هولناک انسانی  .بوده است

هزار  944: 23۹۹تا  23۹4از  آنگوال؛ کشته ونیلیم 3: 2393تا  2309از  هیجرین؛ هزار کشته 9۲4

 ؛هزار کشته 244: 239۹تا  2392اوگاندا از  ؛کشته ونیلیم 2: 23۹۹تا  23۹4از  کیموزامب؛ کشته

 3: 3444تا  23۹2از  سودان؛ هزار کشته 344: 2332 یبروند؛ هزار کشته 3۲4: 2393 یبروند

 ۲در جنگ و حدود  شدهکشته هزار 9۲4و  میلیونیک: 3442تا  2339/کونگو از ریزئ؛ کشته ونیلیم

 23۹4از  ایبریل؛ آواره ونیلیم 0هزار کشته و  ۹44: 3302 ،روآندای؛ از گرسنگ باختهجاننفر  ونیلیم

 2332از  یسومال؛ میتیهزار کودک  244و  خانمانیب ونیلیم میو ن کیهزار کشته،  3۲4: 3442تا 

تا  2332آنگوال از  ؛نفر آواره شدند ونیلیم میو ن کیمردند و  یهزار نفر از گرسنگ 2۲4: 2333تا 

 !همچنان ادامه دارد هاکشتار نیا ؛آواره ونیلیم 3هزار کشته و  244: 2330

 اخبار کوتاه

 ت،هدای با دولت /ميبازار هست یفور تي: به دنبال تثبيسيرئ ◄

و مصرف کاال، تالش  عیتا توز دیو نظارت بر چرخه تول تیحما

 یراحتبهبر بازار حاکم شود و مردم  یخواهد کرد آرامش نسب

 دولت .کنند نیرا تأم ازشانیموردن یاساس یهابتوانند کاال

به بازار ثبات بخشد  یآن است که با اقدامات فور به دنبال مردمی

 .باشد ینیبشیهمه مردم قابل پ یبازار برا تیتا وضع

 یسخنگو /يبدهکاران بانک ستيلدر ارائه  هابانکعدم شفافيت  ◄

ما  یبرا یستیل گاهی چند از هر هابانک»: اعالم کرد هییقوه قضا

 یبخش ایهمه بدهکاران است  ستیل میدانیکه ما نم فرستندیم

 یاز معوقات بانک یادیو بخش ز میانجام داد یاقدامات ها.آناز 

 دیبا ست،ین یبدهند کاف ستیل کیبه ما  صرفاً نکهای .وصول شد

 .را به ما اعالم کنند هاآن قیوثا زانیو م شتریبدهکاران با ارقام ب

آمده است و در  دانیبا اکراه به م یکه شبکه بانک میداشت مواردی

 .«میده را آغاز کرداز موارد با گزارش ضابط پرون یاریبس

 هزاران !/سر داد ليو اسرائ کايشعار مرگ بر آمريکپارچه  عراق هم ◄

 یالحشدالشعب یشهدا کریپ عتشیی مراسم در بغداد مردم از نفر

و فرماندهان مقاومت  هاتیمراسم شخص نیدر ا .افتندیحضور 

و مرگ بر  کاآمری بر مرگ شعار با حاضران .افتندیحضور  زیعراق ن

در حمله بامداد دوشنبه به  ییکایاشغالگران آمر تیجنا ل،یاسرائ

مقاومت  یهااز گروه هاآن .را محکوم کردند یمواضع الحشدالشعب

 .بدهند کایاقدام آمر نیبه ا «ویرانگر یپاسخ»عراق خواستند 

 یفن معاون !/فاسدشدندر آستانه  ياساس یهزاران تن کاال ◄

 النیدر استان گ یاساس یهزار تن کاال ۹» :خبر داد گمرک

ماه  ۹از  شیصاحب کاال ب 33متعلق به  یحیمشمول ارز ترج

هزار  34 زیمازندران ن یدر انبارها نهمچنی .رسوب کرده است

ماه رسوب کرده  22ماه تا  ۹ یدر محدوده زمان یاساس یتن کاال

اقالم در آستانه فساد قرار  نیهوا ا دیشد گرمای به توجه با .است

 یریعدم ارائه کد رهگ ،کاالها نیرسوب ا یاصل لدلی .«اندگرفته

 .عنوان شده است ...و یبانک مرکز

ستاد  رکلدبی/ جهان اکيتر اتيکشفايران از  یدرصد 95سهم  ◄

درصدی تریاک  34با اعالم خبر کشفیات  مبارزه با مواد مخدر

 طیو شرا هامیهمه تحر رغمیعل»: جهان توسط کشورمان، گفت

مقابله با مواد  یارتقا است که در یتنها کشور رانیا ،ییکرونا

 .«موفق عمل کرده است هابخشمخدر در همه 

به واکنش در  یسیانگل یمجریک  !/دهيدميکار درستي انجام  ◄

ایت خبری س ازجملهخبری جبهه مقاومت،  هایسایت فیتوق

 ،ییایمثل دزد در هاآمریکایی» وی ایران، گفت:تیپرس

ونزوئال و نفت  یکه طال طورهمان دندیرا دزد یرانیا هایسایت

در واکنش به  یودشبکه راشات یمجر !کنندمیرا سرقت  هیسور

جبهه مقاومت از سوی آمریکا افزود:  یخبر تیها ساانسداد ده

مطمئن  ،شما را ساکت کند کندمیتالش  کاآمری دولت اگر»

 .«دهیدمیانجام  یکه کار درست دیباش


