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بازی موشکی شورای امنیت روی نعش 
 برجام

یکا از برجام خارج شد و نحوه اجرای / امرجوان
آن هم به شکلی است که چیزی جز نعش آن باقی 
نمانده، ولی شورای امنیت، همین توافق را 
دستمایه یک بازی جدید علیه ایران کرده است. 

شورای امنیت سازمان  ۳۳۲۲توافقی که قطعنامه 
المللی تبدیل  آور بین ملل آن را به یک تعهد الزام

ای شده در دست وزیر خارجه  بهانهکرد، حاال 
امریکا که با استناد به آن، ایران را متهم به نقض 

های شورای امنیت کند و اروپاییان هم در  قطعنامه
های بسته شورای امنیت، با استناد  جلسه پشت در

کشانند.  به آن ایران را به میز پاسخگویی می
العاده شورای امنیت سازمان ملل  نشست فوق

های بسته برگزار شد؛ نشستی که  شت دردیشب پ
انگلیس و فرانسه آن را با استناد به سخنان مایک 
پمپئو وزیر خارجه امریکا درخواست برگزار شدن 

اند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه  آن را داده
امریکا، روز یک شنبه در توئیتر ادعا کرد که ایران 
یک فروند موشک بالستیک قادر به حمل کالهک 

ای را آزمایش کرده و آن را مغایر قطعنامه  هسته
ای که  شورای امنیت خواند، قطعنامه ۳۳۲۲شماره 

امریکا با خروج از برجام، آن را عامدانه نقض 
کرده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا 
نیز در پیامی توئیتری با طرح این ادعا که ایران به 

دی را که قادر بر های بالستیک میان تازگی موشک
به رسیدن به اسرائیل و اروپا هستند مورد آزمایش 

« آمیز اقدام تحریک»قرار داده است، گفت: این 
غیرقابل تحمل است. انگلیس و فرانسه هر دو، با 
ارائه درخواستی به شورای امنیت سازمان ملل، 

ای برای بررسی این  خواستار برگزاری جلسه
موشکی  های موضوع شدند که آیا آزمایش

جمهوری اسالمی با قطعنامه شورای امنیت 
تعارض دارد یا نه، نشستی که دیشب پشت 

های بسته برگزار شد. در حال حاضر، عالوه بر  در
چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و امریکا به عنوان 
اعضای دائم، بولیوی، ساحل عاج، گینه استوایی، 
و اتیوپی، قزاقستان، کویت، هلند، پرو، لهستان 

وزیر  سوئد هم عضو شورای امنیت هستند.
خارجه همچنین در اظهارنظری جداگانه به این 

صرفاً  ۳۳۲۲نکته اشاره کرده که قطعنامه 
های  های دارای قابلیت حمل کالهک موشک
های  ای است در حالی که ایران موشک هسته

کند، ضمن  ای آزمایش نمی دارای کالهک هسته
ن قطعنامه، اصل این اینکه به گفته ظریف، در ای

ها برای ایران ممنوع نشده بلکه از ایران  موشک
 ها استفاده نشود. خواسته شده از این نوع موشک

 

 
 

 

  

 

 
 

 آقای حجاریان: گدایی قدرت وقتی بود که عارف را مجبور به انصراف کردید

/ سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: اظهارات حجاریان، تکرار دوباره کیهان

بود انتخابات فعلی مصداق خروج از حاکمیت است. حجاریان اخیراً مدعی شده 

 طلبان نباید صدقه بگیر باشند! گدایی قدرت است و اصالح

کنم که سخن آقای  اسماعیل گرامی مقدم به نامه نیوز گفته است: من فکر می 

حجاریان مثل همان سخنان این دسته از سیاستمداران جریان اصالحات است که 

ح کردند و دیدیم که در نتیجه تئوری خروج از حاکمیت را مطر 2۲یا  2۳در سال 

 .آن اقدام یک به یک قوایی که در اختیار داشتیم را واگذار کردیم

گیریم که  کنیم و تصمیم می گذاری می وی اضافه کرد: ما در عالم سیاست هدف

با توجه به موانع موجود چه راهبردی داشته باشیم. وضعیت فعلی از ابتدا روشن 

این حرف را  2۳و یک سری از دوستان باید سال  بنابراین آقای حجاریان .بود

طلبان از آن همه  که اصالح 2۳زنند؟ چرا در انتخابات  چرا امروز می .زدند می

ها را نزدند. وقتی که  حوادث خارج شده و صدمه سنگینی دیده بودند این حرف

نامزد خودمان یعنی آقای عارف را کنار کشیده و به جای او از روحانی حمایت 

دیم چرا سکوت کردند؟ آقای حجاریان و دوستانشان چرا نخواستند که آقای کر

 طلب بود در صحنه بماند؟ عارف که معاون اول آقای خاتمی و اصالح

کنم دوستان ما االن مجدد به تسلسل باطل افتاده و  فکر می :وی خاطرنشان کرد

اتالف منابع خواهد  خواهند راه آزموده را دوباره بیازمایند. این حتماً منجر به می

زنند.  شد. برای من باور کردنی نیست که دوباره حرف از خروج از حاکمیت می

اگر طالب خروج از حاکمیت بودند چرا دوباره در انتخابات مجلس هفتم شرکت 

 .کرده و آن همه رد صالحیت شدند و این همه هزینه وارد شد
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 تل آویو در تدارک یک جنگ ؟
 

خارجکه آمریککا   / بنیامین نتانیاهو به شکلی غیر منتظره سفری چند ساعته به بروکسل برای دیدار با مایکک پمپئکو وزیکر    خراسان

ای نشکدن ایکن دیکدار از     با رسانه "فوریت"و  "اهمیت"خواند. این  "فوری"و  "مهم"ای آن را  داشت که دفتر نتانیاهو در بیانیه

نگاری طبق معمول و ماهیت تیم همراه نتانیاهو تقویت شد. دفتر نتانیاهو اعالم ککرد   قبل، به همراه نبردن هیچ خبرنگار و روزنامه

این دیدار درباره تحوالت جبهه شمالی، حضور ایران در منطقه از جمله در لبنان، سوریه و عراق بحث و گفکت وگکو   که وی در 

کرده است. گفت وگوهایی از این جنس بسیار میان مقامات آمریکایی و اسرائیلی انجام شکده و خواهکد شکد، امکا پرسکش ایکن       

بار سفر بسته و به دیدار مایک پمپئو رفته است. حضور یوسی کوهین  "فوری"ها چه پیش آمده که نتانیاهو  جاست در این حوزه

رئیس موساد، مائیر بن شبات رئیس شورای امنیت ملی و ژنرال آوی بالوت منشی نظامی نتانیکاهو در ایکن سکفر بکه آن مکاهیتی      

را با  "اطالعات امنیتی جدیدی"ر دهد و نکته مهم هم این است که احتماال نخست وزیر اسرائیل در این دیدا امنیتی و نظامی می

المللی آمریکا شده  خبر داده و خواهان حمایت بین "تصمیمات مقتضی"ها از  وزیر خارجه آمریکا در میان گذاشته و بر مبنای آن

اسکت   ای آویو به حزب ا... در لبنان یا اهدافی در آن باشد. چند هفته است.  دور از ذهن نیست که این تصمیم حمله احتمالی تل

های اسرائیلی به ویژه تحلیل گران مسائل امنیتی و نظامی روی لبنان تمرکز کرده اند و خطکر جبهکه شکمالی را گوشکزد      که رسانه

به حکزب ا... سکخن    "انتقال اسلحه ایرانی از طریق فرودگاه رفیق حریری بیروت"کنند. به تازگی هم منابع امنیتی اسرائیلی از  می

راسکتی   برخی حمله به این فرودگاه را منتفی ندانستند.در این میان، رون بن یشای تحلیلگر روزنامکه دسکت  گفته اند؛ تا جایی که 

و دیدار با جورج  ۳002یدیعوت احرونوت دیدار نتانیاهو با پمپئو را با سفر ایهود اولمرت نخست وزیر سابق به آمریکا در سال 

بینکی   سوریه در دیر الزور را به دنبال داشت. از این رو، بن یشکای پکیش   ای بوش مقایسه کرد که حمله هوایی به تاسیسات هسته

کند. حزب ا... لبنان هم جمعه گذشته در واککنش   کند که احتماال نتانیاهو خود را برای عملیات نظامی علیه حزب ا... آماده می می

مراکز حساس اسکرائیلی را   "د پشیمان خواهید شداگر گستاخی کنی"به تهدیدات اسرائیل با انتشار فیلمی به زبان عبری با عنوان 

هکای اخیکر نظامیکان اسکرائیلی      شود. ناگفته نماند که در مکاه  ها حمله می نشان داد که در صورت عملی شدن این تهدیدات به آن

منکابعی، در  اند. بکه گفتکه    تمرینات نظامی متعددی در چارچوب سناریوی احتمالی جنگ با حزب ا... در جبهه شمالی انجام داده

های تولید موشک و انتقال  های گذشته دولت نتانیاهو از طریق فرانسه دولت لبنان را تهدید کرده بود که اگر ساخت کارخانه هفته

سالح به حزب ا... ادامه یابد به این کشور حمله خواهد کرد. حال این سوال به صورت جدی مطرح است که آیا سفر نتانیاهو به 

هکا   دنبال دارد؟به هر حال، اگر هم در آینده نزدیک چنین جنگی رخ ندهد، چه بسا تداوم روند تصاعدی تنشبروکسل جنگی به 

ای نه چندان دور اجتناب ناپذیر کند. در پایان ذکر این نکته ضروری اسکت ککه    در دو جبهه لبنان و سوریه، وقوع آن را در آینده

 ه حمالت هوایی باشد و بعید است با عملیات زمینی همراه شود.اگر جنگی هم اتفاق بیفتد به نظر می رسد منحصر ب
 



 
 

 9 

 

  181/شمارهذرآ 11 شنبه چهار م/سوسال  ای  هک گذشت ن اخبار رد هفته زیده مهمتری گ    

 

 
یکی از رؤسای جمهور سابق گفته بود که 

فقیه، چون در قانون اساسی آمده، مورد  والیت

 قبول ما است

آموزشی و پژوهشی امام خمینی رئیس مؤسسه  /انتخاب
)ره( در اختتامیه اولین دوره تربیت مدرس جامع طرح 

که روحانیت به عنوان قشری از جامعه  والیت با بیان این
است که وظیفه شناخت و ترویج دین را بر عهده دارد، اظهار 

ای الزم دانسته نشود،  رو اگر دین در جامعه داشت: از این
ای نخواهد داشت؛ آیت  قش و فایدهروحانی هم در جامعه، ن

اهلل مصباح یزدی در ادامه با بیان این که یکی از رؤسای 
جمهور سابق کشور در سخنرانی خود گفته بود که 

فقیه، چون در قانون اساسی آمده، مورد قبول ما است،  والیت
ترین  گفت: چطور ممکن است که دین نسبت به ضروری

توان این  باشد؟! نمی مسائل حیاتی جامعه نظری نداشته
مسایل را ساده انگاشت و فقط با روایتی مانند مقبوله عمر بن 
حنظله به دنبال اثبات آن بود؛ ضرورت زندگی اجتماعی 
امری بدیهی است و این امر، لزوماً نباید با آیه و روایت 
اثبات شود؛ چنین کاری مثل این است که انسان برای اثبات 

بال صدور آیه و روایت ضرورت غذا خوردن، به دن
ترین  اهلل مصباح یزدی افزود: وقتی یکی از مهم باشد.آیت

است، این « اختالل در نظام»استنادها در مباحث فقهی مسأله 
بدان معنی است که قبل از این استناد، عقل انسان برخی امور 

که وجود اصل نظام واجب، و  داند؛ از جمله این را بدیهی می
م است، لذا هرچه موجب اختالل در نظام اختالل در آن حرا

شود، باطل است؛ حال آیا ممکن است دین در مورد اصل  می
نظام که امری ضروری است، نظری نداده باشد؟وی در ادامه 

ای دین را منحصر در نماز  چنان عده گفت: با این وجود، هم
دانند! بر اساس نظر ایشان، اگر امر به معروف و  و روزه می
نکر هم جزء دین باشد، منوط به شرایطی است که نهی از م

در بسیاری از اوقات فراهم نیست.عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: این شبهات تدریجاً به اینجا 

شود که چه کسی گفته ما باید جمهوری اسالمی  منتهی می
داشته باشیم؟! مردم انقالب کردند تا استبداد از بین برود و 

مت جمهوری برقرار شود؛ چه کسی گفته باید اسالم حکو
هم باشد؟! حتی ممکن است گفته شود باید دوباره رفراندوم 

خواهند یا نه!  برگزار کنیم تا ببینیم اصالً مردم اسالم را هم می
خواهیم، آیا باید  بر این اساس اگر مردم گفتند اسالم را نمی

 اسالم را کنار گذاشت؟!
 

 همه آنانی که حرف می زنند... آموزش تحلیل سیاسی/ پیامی به

فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه، یکی از آن چیزهائی است که اسالم 
مانع از آن است؛ نباید این اتفاق بیفتد. فضای هتک حرمت، هم خالف شرع 
است، هم خالف اخالق است، هم خالف عقل سیاسی است. انتقاد، مخالفت، 

رد؛ اما دور از هتک حرمتها و اهانتها و بیان عقاید، با جرأت، هیچ اشکالی ندا
فحاشی و دشنام و این چیزها. همه هم در این زمینه مسئولند. این کار عالوه 

که  -ریزد  بر اینکه فضا را آشفته میکند و اعصاب آرام جامعه را به هم می
 خدای متعال را هم از ما خشمگین می -امروز احتیاج به این آرامش هست 

زنند،  ی آن کسانی که یا حرف می این پیامی باشد به همهکند. من میخواهم 
ی اینها بدانند، کاری که  یا مینویسند؛ چه در مطبوعات، چه در وبالگها. همه

 کنند، کار درستی نیست.  می
 

 میلیارد یورو به نیما نیامد11

از ابتکدای سکال   »/ اخیرا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعالم ککرد ککه   آرمان

میلیارد دالر بوده ککه براسکاس قکانون بایکد وارد      ۳2تاکنون حجم صادرات غیرنفتی ما 

ت و این در حالی است که کمتر از هفکت میلیکارد دالر بکه ایکن     شده اس سامانه نیما می

روز گذشکته نیکز یکک مقکام     « سامانه آمده و مشخص نیست که بقیه این ارز کجاسکت. 

شکود در ایکن میکان     مسئول در بانک مرکزی اظهاراتی در این زمینه داشت که معلوم می

یست این ارزهکای  گوید مشخص ن میلیارد یورو گم شده است و آنطور که همتی می۲1

ها و مقررات ارزی بانک مرکزی بکا اعکالم اینککه     گمشده کجا هستند؟ مدیرکل سیاست

میلیارد یورو ارز صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور برنگشت، گفت: صادرکنندگان 2/۲1

مکلفند ارز حاصل از صادرات را به چرخکه اقتصکادی کشکور برگرداننکد. بکه گکزارش       

وگوی ویژه خبری با اشکاره بکه اینککه اکنکون مبنکای       در گفت پور تسنیم، مهدی کسرایی

گذاری گمرک، نرخ ارز در سامانه نیماست، ادامه داد: بر اساس آمار هشکت ماهکه    قیمت

میلیکارد  4/6میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشتیم که از این مبلک    2/۳2گمرک، حدود 

میلیارد یورو بکه   2/1از این رقم  ماند که میلیارد باقی می4/۳۲مربوط به میعانات است و 

درصد ارز حاصکل از صکادرات. البتکه بکا      ۳2وارد شده است یعنی حدود « نیما»سامانه 

توجه به اینکه صادرکنندگان سه ماه فرصت دارند ارز حاصکل را بکه کشکور برگرداننکد     

 صورت ریکالی  شاید این رقم تغییر کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان به

میلیارد یورو از ارز حاصکل از صکادرات بکه چرخکه      2/۲1است. او اضافه کرد: بنابراین 

درصکد صکادرات    20اقتصادی کشور بازنگشته است.الزم به ذککر اسکت ککه  بکیش از     

های بازنشستگی و مانند  های دولتی، نهادهای مالی و صندوق غیرنفتی مربوط به شرکت

 آن است.
 


