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 !اندزنده يروحان «برج عاج» انيحام      روز حرف▼

تشکر از کادر  یبرا بافیقال یکه سال گذشته آقاهست  ادتانی

 ینیامام خم مارستانیمختلف مجتمع ب یهااز بخش درمان

 مارستانیب نیا ییکرونا ICUکرد و در بخش  داری)ره( د

که را  یبالفاصله جلسه روز بعد خود با و یو روحان افتیحضور 

با  ی! اما روحاندلغو کر، برگزار شود 0۹۱۱ مهر 0۱قرار بود در 

رفتار خود  هیمواجه شد و در توج یانتقادات گسترده مردم

نه؟  ایرا برگزار کنم  یامن هرگاه شک داشتم که جلسه»گفت: 

 ینه؟ از ستاد مل ایشود  لیتشک ینه؟ اجتماع ایباشد  یناریسم

به این  او .!«ه گفتند، عمل کردمو هرچ دمیمقابله با کرونا پرس

 نیبا ا یو حت دیدمیمردم را  یدود شهیشفقط از پشت بهانه، 

 !کردمیهم  یسنجنظر، روش

سفرها و  شیگذشته با افزا یدر روزها -0 :يليتحل نکات

 طلباصالح هایرسانه ،با مردم زدهمیدولت س یمردم یدارهاید

 استیدر کاخ ر یروحان ینینشکجایکه دو سال نسبت به 

که  اندگشودهزبان به انتقاد  اکنون ،سکوت کرده بودند یجمهور

 اگر که بپرسد؛ ستین یکس !کندمی یغاتیکار تبل یسیدولت رئ

 تیفعال ،یدوساله روحان نشینیخانهحتماً  ،است یغاتیکار تبل نیا

 -0! حل مشکالت مردم بود؟ یبرا یو انقالب یجهاد العادهفوق

که بدون  ستین نیبرج عاج نش زدهمیکه دولت س مییاگر بگو

 یسخن، داشته باشد ینبات اتیح ،مردم یهاتوجه به دغدغه

مردم  انیدر م راحتیبه یدولتمردان امروز رایز ؛ایمنگفته گزافبه

 هیئتمداربسته  نیو صرفاً مشکالت را از دورب کنندمی وآمدرفت

و  هادغدغه، شنیدن مردم نیدر ب حضور .بیندنمیدولت 

 یاعتماد عموم تواندمیو پیگیری اصالح آن،  هاآنمشکالت 

 .دکن یرا بازساز برالیتوسط دولت ل شدهبیتخر

 اناتیجر یاجنگ رسانه یشگیهم هایروشاز  یکی :پاياني نکته

مواجه  ایحاشیهبوده است که نظام را با مسائل  نیا یانقالبریغ

 کیبا تاکت زیاکنون ن .ند تا از حل مشکالت مردم باز بماندکن

سازی در حاشیه هشبه یاز اتفاقات و حت یبرخ سازیبرجسته

به دنبال آن هستند که اوالً دولت را مشغول به  ،ارخداده برخی

مردم غافل  یرا از مشکالت اصل کنند و آن یئموضوعات جز

کنند تا  دیامدولت ناهای برنامهمردم را نسبت به  اًیو ثان ندینما

، نظر مردم را به جادو و سِحر مذاکره اب مجدداً بتوانند دیشا

 یایحدر حال ا فیط نیا خود جلب کرده و به قدرت بازگردند!

 هایدامدر  باید مراقب بود .هستند هالیبرالبرج عاج مخروبه 

 .نیفتاد هاآن یئنامر

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 

 

 
 

 
 

 نکرده است! رييکار تغ دستور                          روز گزارش▼

ما »کرد:  حیتصر یخبر در نشست (پنجم آبان ماه)امور خارجه کشورمان روز چهارشنبه  ریوز

که در مذاکرات  یفرمت یول م،یشو نیوارد مذاکرات و نیمذاکرات و بستبناز نقطه  میخواهینم

 .«میرا قبول دار گرفتهشکل نیو

 یمذاکرات جمهور ،خارجه گفته است ریوز یاسیمعاون سکه  طورهمان-0 :های خبریهگزار

بنابراین ادعای ؛ آغاز خواهد شد هاییکایآذرماه( بدون حضور آمر لیدر نوامبر )اوا 0+0با  یاسالم

 صرفاًی پوچی بوده و ادعابرجامی با حضور آمریکا،  مذاکرات یریسرگ ازبر  یمبن ترزیرو یخبرگزار

این را با  یامذاکره رانیخارج از برجام بوده و ا کایآمر ،یکنون طیدر شرا .است یارسانه طنتیش کی

وارد  یبر اساس دستور کار قبل یاسالم یجمهور -0.نخواهد داشت عضو بدعهد خارج شده از برجام

 بستبناز نقطه  میخواهیکه ما نم کردهاشارهامورخارجه کشورمان  ریوز نکهیمذاکرات خواهد شد؛ ا

دارد و از  یبر مواضع خود پافشار رانیکه ا دهدینشان م م،یشو نیوارد مذاکرات و نیمذاکرات و

 بستبناز نقطه  انیعبدالهریآنچه ام -۹.دول نکرده استعدر چارچوب منافع ملی،  یمیخطوط ترس

 تیماه ،که اگر محقق نشود از برجام است رانیا یموضوع مهم انتفاع اقتصاد درواقع د،یگویم

برجامی به تعهدات اقتصادی  یهاطرفدر این مسیر، عمل  ؛کشدیمرا به چالش  توافقمذاکرات و 

مجدد  یریپذبازگشتو عدم امکان  هایکائیآمر یاز سو هامیلغو تحر رشیپذخود با ایران و بعالوه 

در  یدر شش دور مذاکرات قبل .مورد تأکید تیم جدید سیاست خارجی کشورمان خواهد بود هامیتحر

 یی،کایطرف آمر یو با کارشکن دیگرد مذاکراتبه گره  لیتبد ایران یهامیتحر، برداشته شدن نیو

؛ موضوعی که به اذعان انجام نگرفت ،باشد رانیا یاقتصاد داریپاانتفاع  کنندهنیتضمکه  یتوافق

 .به آن عمل کند ستیبایمبرجامی، یک حق معقول و الزم برای ایران است و آمریکا  یهاطرف

 یبرا رانیاعالم ا در آخرین موضع خود در همین زمینه، با استقبال از نیوزارت خارجه چ یسخنگو

در  یاشتباه فشار حداکثر استیس یستیبا کایآمر»، تأکید کرد، ز نوامبرقبل ا نیبازگشت به مذاکرات و

، تأکید کرد، مسکوسفر در کشورمان وزارت خارجه  یاسیمعاون س -0 .«را اصالح کند رانیقبال ا

 نهیدر زم یجد میاتخاذ تصم یطرف مقابل برا یدارد، آمادگ تیمذاکرات اهم دیجد دور در نچهآ»

 در موردمورا  کهیانر یبا آقا یحیصر یگفتگوها بروکسل در .و ظالمانه است ینرقانویغ یهامیتحررفع 

و الزامات و اقتضائات  میداشت یقانونریظالمانه و غ یهامیتحرلغو  یچارچوب مذاکرات برا یریگشکل

 .«مطرح کند گرید یهاطرفموضوعات را با  نیا یو شد قرار .میمورد نظر خود را مطرح کرد

نسبت به  دولت رئیسی ینینشعقببر  یمبن یانشانه گونهچیه ،یخبر یهارهگزا :یبندجمع

، مستدل یاسالم یمنطق جمهور ؛دهدینم نشان 0+0با  یمذاکرات آت یمواضع خود برا

در کنار  طیشرا نیبا تجربه است؛ ا ختهیو آم یاسیس ،یحقوق ،یمستحکم و با پشتوانه فن

بر  رانیکه ا دهدیقرار داده، نشان م رانیا ارینون در اختدست برتر را اک هک یاریبس یهامؤلفه

 میهمچنان اصرار دارد و ت ،نیتضم عنوانبهآن  ییآزما یو راست هامیدو موضوع لغو تحر

 (ی: احمد بنافسندهینو) .مذاکره خواهد رفت زیم یدستور کار پا نیهم یبر مبنا کنندهمذاکره

 است! احيای برجام مجله آمريکايي: آمريکا مقصر               خبر ویژه▼

مجله ویک در یادداشتی درباره تمایل دولت جو بایدن برای رسیدن به توافقی با ایران نوشت: 

 آنجان را از ما ای .تقصیر آمریکا خواهد بود احتماالًای بازنگردد، اگر ایران به توافق هسته»

، گرددیبازمای دانیم که ایران روز چهارشنبه اعالم کرد به مذاکرات احیای توافق هستهمی

های اقتصادی محدود ای ایران را در ازای لغو تحریمهای هستهتوافقی که توسعه فناوری

ی نیت براحاال نوبت دولت بایدن است که تالشی از روی حسن»: آورده استویک  .«کردمی

 «.مسئله این است که آیا از فرصت استفاده خواهد کرد یا نه .احیای توافق انجام دهد
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 اخبار ▼

 مدال افتخار يک شهر!

سال  مهرماه 00، در زنجان یشهدا اندرکاران کنگرهدست داریدر د یاخامنه اهللتیحضرت آ

کارِ  نیا: »اندفرمودهجاری بر گرامی داشت و ترویج فرهنگ شهادت و ایثار تأکید کرده و 

کار  کی دینبا ،ردیگیمانجام  هیّقض نیرا که در اطراف ا ییو کارها دانیبزرگداشت شه

است  فهیوظ کی]و البتّه[  ...است  یبزرگ حسنه کی قتاًیحق نیه، ادانست؛ ن یو عاد یمعمول

ها از شهرها، شهرستان یکه حاال چند سال گذشت و بعض ستین جورنیا ...که تمام هم نشده

با گذشت چند سال  .تمام شد؛ نه، تازه شروع شده هیّبزرگداشت برگزار کردند و قض هااستانو 

شهر  یشوراها .بکند دایادامه پ دیشروع شده و با دانیشه بزرگداشت س، حادثهاز دفاع مقدّ

 یبرا یچه افتخار .شودیشهر مفتخر م نیا یمختلف بدانند که با اسم چه کسان یدر شهرها

نام  ،یبزرگ دینام شه نکهیگذر، باالتر از ا کیکوچه و  کی یبرا ابان،یخ کی یشهر، برا کی

 .«دنبال بشود یستیاست که با ییزهایچ هانیاآن گذاشته بشود؛  یبر رو یانسان فداکار کی

 در آستانه شروع مذاکرات برجامي جديد یهاميتحر

در توسعه  هاآنایرانی به بهانه دست داشتن فرد و دو نهاد  0 علیه یدیجد یهامیتحر کایآمر

از  متحدهاالتیا»: اعالم کرد کایخارجه آمر ریوزدر همین زمینه  .ن اعمال کردپهپادی ایرا

 یهابردن شبکه نیو از ب یبازدارندگ ،یریجلوگ یبرا ها،میتحر ازجملهموجود،  یهمه ابزارها

 ینهادها نیو همچن کنندیعرضه م رانیمرتبط با پهپاد را به ا یکه مواد و فناور یتدارکات

این ادعای مقامات آمریکایی  .«کرد هددست دارند، استفاده خوا یگسترش نیچنکه در  یرانیا

، فرمانده هوافضای سپاه اعالم کرده زادهیحاجسردار  ،قبل از این هامدتدر حالی است که 

 .وابستگی به خارج از کشور ندارد گونهچیهبود که فناوری پهپادی کشور تماماً بومی بوده و 

شده تهدید و  نمانخ، تالش دارد با سیاست 0+0از مذاکرات ایران با آمریکا در آستانه آغ

کوتاه آمدن از مواضع برحق خود در پیگیری منافع ملی و پذیرش حضور تحریم، ایران را به 

 .مجاب کنداعضای برجام در جمع  واشنگتن

 زدگان خوزستانزلزله یخوش برا یخبرها

 ادیبنقول داد،  استان خوزستان یکایزده انداز مناطق زلزله دیمستضعفان در بازد ادیبن سیرئ

 مانیتمام س کا،یدر شهرستان اند یزلزله به منازل مسکون یهاخسارت یبازساز یبرا

با توجه به از  نیهمچن .کند نیتأم گانیرا صورتبههزار تن است را  02ود که حد ازیموردن

 خچال،یدستگاه  0۱22 نیتأم ادیبن ر،یاز منازل در زلزله اخ یبرخ یخانگلوازمرفتن  نیب

 نیا بر عالوه .دار شدرا عهده یمتر ۱ ینیتخته فرش ماش 0۱22و  یدستگاه بخار 0۱22

امداد و محرومان  تهیکم انیمددجو یواحد مسکون ۱۱2اث احد یمستضعفان برا ادیموارد، بن

 انیم عیتوز یبرا زین یشتیبسته مع 0222 .دهدیالزم را اختصاص م یهاتیمنطقه حما نیا

 .محروم منطقه در نظر گرفته شده است یخانوارها

 !در فرانسه ينظام یکودتا

 کی کهکشور فاش کرده  نیا یداخل تیسازمان امن ،یفرانسو یهارسانه گزارش اساس بر

 «هیدا یرم» ،یفرانسو منابع اعالم بنا بر .ه استکرد یکشور را خنث نیدر ا ینظام یکودتا

و  یفرانسه قصد داشته است با کمک افسران فعل کیمعاون سابق حزب جنبش دمکرات

شبکه  کی یحت ؛دهد بیدر فرانسه را ترت ینظام یکودتا کی ،و ارتش سیبازنشسته پل

 سپر از عبور از پس ندداشت قصد او هواداران .کرده بود جادیا زیکشور ن نیگسترده در سراسر ا

پارلمان، وزارت کشور و وزارت  یهاساختمان زه،یتصرف کاخ ال یاز مواد منفجره برا سیپل

استفاده کنند  ییویراد یهاستگاهیا ای یونیزیتلو یهاشبکه یبرخ نیمسلح و همچن یهاروین

از افت در فرانسه  هاینظرسنج .پخش کنند یونیزیتلو یهاخود را از کانال غاتیو تبل

همراهی افکار عمومی این کشور با  رسدیممقبولیت دولت مکرون حکایت دارد و به نظر 

 .تفکری جدید، هرچند برآمده از کودتا، وجود دارد

 

 اخبار کوتاه

 اهللتیآ !/یمجاز یدر خصوص فضا نوری همداني اهللتيآنظر  ◄

 خواهدیم اسالم»: گفت ارتباطات ریوز داریدر د یهمدان ینور

باشند و جلو  تازکهیعلم و فرهنگ  دانیمردم در م شهیهم

 نیو استفاده مردم از ا یمجاز یما مخالف فضا نیبنابرا ند،یایب

 تیریمد یدرستبه دیفضا با نیا میبلکه معتقد ؛میستین تیظرف

که دارد و  ییهابیآس نیدر ع یمجاز یفضا .شود یو سامانده

قرار  موردتوجه دیهم دارد که با یشود، محسنات ییشناسا دیبا

 .«میکن یو به مردم معرف ردیگ

بانک  کلسیرئ آينده چگونه خواهد بود؟!/ یهاماهبازار ارز در  ◄

 اردیلیم میسال تاکنون شانزده و ن یابتدا از» :گفت یمرکز

با سال گذشته  سهیرقم در مقا نیا .است شدهمعاملهدالر ارز 

وی هزینه واردات واکسن کرونا به کشور  .«است شتریدو برابر ب

من  ینیبشیپ»دالر عنوان کرد و افزود:  اردیلیم میو ن کیرا 

در حال حاضر درآمد  .آرامش بازار ارز است نده،یآ یهاماه یبرا

 یبه منابع ارز یو دسترس افتهیشیافزادولت نسبت به گذشته 

 .«بهتر شده است زین

 یاتم یسازمان انرژ یخنگوس تهديد آژانس از سوی ايران!/ ◄

 یاقدامات فن زِیو ر یآژانس اطالعات جزئ»: کشورمان گفت

 کهیدرصورت کند،یمداوم منتشر م طوربهرا  رانیا یاهسته

 .افتدیکشورها اتفاق نم گرید در خصوصاتفاق  نیمشابه ا

 نیا ارزش .منتشر کند یطورکلبهاطالعات را  دیآژانس با

است،  یکه فن لیدل نیاست و به ا یتجار عمدتاًاطالعات 

 یهانامه یآژانس حت .ردیقرار گ گرانید اریدر اخت دینبا

 .دهدیمها قرار رسانه اریرا هم در اخت رکلیمحرمانه ما به مد

ادامه  تیوضع نیاگر ا .اتفاقات گرفته شود نیا یجلو دیبا

 .«میکنیم ینگردر تعامل خود با آژانس باز ابد،ی

 ،«فلوگارد» ثبت شد!/به نام ايران  آنفلوانزاواکسن  دومين ◄

و  رانیدر ا دشدهیتول بینوترک یواکسن آنفلوانزا نینخست

را کسب  ییمجوز ورود به بازار داروکه  است ایدر دن نیدوم

کشور توزیع  یهاداروخانهدر  ندهیآ یاز روزها و کرده است

دستیابی ایران به این مهم، عالوه بر اثبات  .خواهد شد

عه پزشکی کشور، موجب توان و تخصص جام شیازپشیب

دالر ارز از کشور بابت واردات آن را خواهد  هاونیلیمخروج 

این واکسن  نهیهزکمگرفت؛ همچنین امکان دسترسی سهل و 

 .را به شهروندان ایرانی فراهم خواهد کرد

 «لندیآ» ايران/ یامنطقهي از قدرت ستيونيژنرال صهنگراني  ◄

در دهه »: گفت یستیونیصه میرژ رهیذخ یروهایژنرال ن

بوده  لیاسرائ یتیدرصد مشکالت امن 02منبع  رانیا ر،یاخ

را  رانیاز جانب ا میمستق دیحداقل چهار تهد توانیم .است

 کی جادیا یبرا رانیا تالش: اول .برشمرد لیاسرائ هیعل

حمله  یدوم: تالش برا ه؛یاهلل در سورمشابه حزب یروین

و  یحمله موشک یبرا رانیا ییسوم: توانا ل؛یئبه اسرا یبریسا

 دیتهد ،و چهارم لیبه اسرائ منیعراق و  ه،یاز سور یپهپاد

 .!«یاساخت سالح هسته

 


