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 !تحریم دورجدید در اروپا تمام سنگ
 

 رفت می انتظار که حالی در جوان:

 پای ترامپ امضاء اعالم با
 افزایش برتنور جدید های تحریم
 ان کنترل شاهد شود، دمیده ها قیمت

 خدا امید به و سکه و ارز بازار در
 در اما. بود خواهیم ها بازار سایر در

 شاهد ما مناسب رویه این کنار
 ای رسانه فضای در جدیدی «انکار»

 روابط منظر از چه اگر که هستیم
 قالب در را ان توان می الملل بین

 و ها اروپایی میان شکاف مدیریت
 اما کرد، ارزیابی توان می امریکا
 تخم تواند می دراینده آندر اغراق
 برای را انتظاری تورم از یجدید
 ارمغان به نزدیک اینده در ما اقتصاد
 روابط درباره اخبار انعکاس. بیاورد

 کردن عملیاتی دوران در سیاسی
 و امریکا طرفه یک های تحریم
 سنگ» همچون تعابیری از استفاده

 اعالم یا «ها اروپایی گذاشتن تمام
 به هم سوئیس» همچون اخباری
 ادامه ایران با اش اقتصادی روابط

 زیرا. اید نمی منطقی نظر به «دهد می
 های شرکت دانیم می خوبی به

 و ایران بازار حجم دلیل به اروپایی
 ترجیح را بازاری چه امریکا

 ! دهند می

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 !مذاکره میز پشت ژنتیک دستکاری
 

 و کرد اجرایی را اسالمی جمهوری علیه ها تحریم جدید دور دیروز از آمریکا کیهان:

 امنیت مشاور بولتون جان. است مذاکره برای آمادگی مدعی ترامپ دولت حال عین در
 هاست تحریم فشار از کاستن پی در ایران اگر گفت دیروز آمریکا جمهوری رئیس ملی
 برنامه باید نیز گام اولین در و کند موافقت گو و گفت برای ترامپ دونالد پیشنهاد با باید

 نیز ای منطقه های فعالیت از و بگذارد کنار کامل طور به را خود ای هسته و موشکی
 دچن سر بر زنی چانه آمریکا و ایران مسئله آیا! بنشیند مذاکره میز پشت و بکشد دست

 میزی پشت است؟ ایران های موشک برد بودن بیشتر یا کمتر کیلومتر چند یا سانتریفیوژ
 ها آمریکایی نظر از فراخوانده، آن سوی به را ایران اخیر ماه چند طی بارها ترامپ که

 شود؟ حل چیزی چه باید
ای  مقاله -سیا سازمان سابق افسر – «گرشت مارک رائول» و «تکیه ری» پیش روز چند

 اولین» شود؛ می آغاز جمله این با مقاله.. کردند منتشر «رو پیش چالش» عنوان با را
.« است اسالمی جمهوری کردن خرد او، خارجی سیاست تیم و ترامپ برای مسئولیت

 روسیه نه است، شمالی کره نه آمریکا اصلی مسئله که یابد می ادامه اینگونه سپس مقاله
 مقاله از بخش همین در گرشت و تکیه. است ایران اسالمی جمهوری بلکه چین، نه و

 با دشمنی ما است؛ گفته ای خامنه اهلل آیت که اند نوشته نیز غریب و عجیب دروغی
 واقع در و خارجی سیاست اساسی اصول از یکی دروغ این! « داریم الزم را آمریکا

که به  هدف این دروغ این است .است اسالمی جمهوری علیه آمریکا پروپاگاندای
 ما علیه آمریکا با دشمنی سیاست اساس بر اسالمی جمهوریمخاطبین القا کند که 

 همین بازتاب نیز شده اعمال های تحریم و دهد می انجام مخرب اقدامات( ها آمریکایی)
 حال. است پرواز بلند و دینی حکومت این دست از ایران مردم رهایی برای و اقدامات

 چه اگر شود؟ حل باید چیزی چه آمریکا با مذاکره میز پشت. بازگردیم نخست سؤال به
 داشت اذعان. نبود راضی آن از چندان هم اوباما اما شد خارج برجام از ترامپ دونالد

 روح» ایران که داشت اعتراض اما است کرده عمل خود تعهدات تمام به ایران که
 ها آمریکایی نظر از «رجامب روح. »همینجاست دقیقاً نکته. گیرد می نادیده را «برجام
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 اتاوا و ریاض بین ترامپ بندبازی

 اصالحات نوید 0202 دازان  چشم طراحی با که سعودی عربستان تخت و تاج دار میراث سلمان، بن محمد: امروز وطن

 ادعایی چنین دیگر بار است، داده ای قبیله سنتی و بسته کشور این در را اجتماعی و اقتصادی مختلف های  حوزه در اساسی

 گسترده انتقادهای سیبل در اخیرا که سعودی حکومت. برد سوال زیر کانادا خود، نظامی همپیمان با تنش تشدید سایه در را

 اقدامات به دست پیش روز 0 از است، گرفته قرار مدنی فعاالن بازداشت و بشر حقوق نقض زمینه در یژهبو جهانی جامعه

 تهاجمی، را ریاض موضع این تحلیلگران است؛ زده رژیم این از کشور آن  بشری حقوق انتقاد دلیل به کانادا علیه تنبیهی

 «هیلترمان جوست». وادارد سکوت به را منتقدان دارد قصد حوضو به که اند کرده توصیف کننده ناامید و شدید خشمگینانه،

 درهای خواهی می اگر. است خود به کردن شلیک مانند» ریاض اقدام این بود گفته «الملل بین بحران گروه» ارشد مدیران از

 انجام کانادا مانند اییکشوره با تجاری مناسبات تعلیق و سفیر اخراج با شود نمی را کار این کنی، باز جهان روی به را کشور

 خود سنتی همپیمان دو این میان میانجیگری برای آمریکا به ها نگاه ریاض، و اتاوا میان تنش بحبوحه در که  حالی در. «داد

 صادرات گمرکی های تعرفه اعمال زمان در تر پیش خود آمریکا جمهور رئیس ترامپ، دونالد واقع، در .است شده  دوخته

 از واشنگتن متحدان به مستقیم حمله برای وی شخص های تالش و کرد اتخاذ تری زورگویانه رویکرد وم،آلومینی و فوالد

 غیرمتعارف صورت به خودبرترپنداری توهم از ناشی کاذب غرور با که سلمان بن برای است شده سبزی چراغ اتاوا، جمله

 مصرف تنها عربستان، در بشر حقوق وضعیت از کانادا ادهایانتق به ها سعودی شدید واکنش نماند ناگفته. کند حمله کانادا به

  سعودی متجاوز ائتالف جنایات از اتاوا نظامی حمایت از داخلی انتقادات به است واکنشی و دارد کانادا دولت برای داخلی

 های شرکت زا بسیاری بر اقتصادی سلطه رغم به عربستان. طلب جنگ کشور این به مدرن افزارهای جنگ فروش و یمن در

 ماجرایی به متهم غربی کشور چندین سوی از اخیر های ماه در «ها دادن  رشوه و ها کشیدن  چک» دیپلماسی اتخاذ و اروپایی

 باری فاجعه» طرز به عربستان های بحران. است دشمنانش بر افزودن و دوستان از کاستن حال در و شده منطقه کشورهای در

 دونالد دولت حمایت بر اساسا ها سیاست این که است افزایش حال در سلمان بن محمد «جسورانه های سیاست خاطر به

 .است کرده تکیه ها پرونده از بسیاری بایکوت و همپیمانان از دلجویی برای پول به و است استوار ترامپ

 از تجربه برجام عبرت بگیریم

 خروج نهایت در و بدقولی عهد، نقض شاهد برجام فقتوا و ای هسته مذاکرات در اینکه بیان با در افروغ عماد  مهر:

 برای مذاکره امروز کنیم؟ مذاکره چرا و نگیریم عبرت نزدیک گذشته از باید چرا: کرد تصریح بودیم، برجام از ها آمریکایی

 سر پشت را راه این ما: گفت وی. است ایران ملت بر غلبه و پیروزی به رسیدن برای برنده برگ یک ترامپ شخص

 تر گرگ خواهد می گرگ این دیدیم هم دادیم نشان قهرمانانه نرمش خود از که زمانی حتی و کردیم مقاومت ایم، گذاشته

 .تابد نمی بر را بندی و قید و باشد
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 و اصالحات بر آمریکا تحریم نقش

 داخلی انسجام
 های تحریم اول دور بازگشت آرمان:

 تحوالت از جدیدی فصل بیانگر آمریکا
 تاکنون اینکه. است ایران اجتماعی و سیاسی

 های تحریم تیز نوک در همواره ایران
 شکی هیچ جای است، داشته قرار آمریکا
 نفوذ با ایران  مقابله همینطور نیست،

 جای المللی بین و ای منطقه های رتقد
 کنونی وضعیت در که آنچه اما ندارد، بحثی

 کرده بسزایی اهمیت دارای را ها تحریم این
 داخلی شرایط و انسجام به مربوط است،

 سیاست نظریات با مطابق .کشوراست
 قدرت اعمال از ای شیوه تحریم خارجی

 این با است، المللی بین رفتار تغییر برای
 صورت به تحریم اعمال رویکرد حال

 که دهد می قرار هدف را ای جامعه مشخص
. تکاپوست حال در توسعه به دستیابی برای
 در امروزه که گفت بتوان جرات به شاید

 به نه داریم، قرار کشور شرایط ترین حیاتی
 راه در شدیدی های تحریم که علت این
 ملی روحیه و توان خاطر به بلکه باشد، می

 و اقتصادی شرایط این با قابلهم برای
 توان می ساده بسیار. است کشور در سیاسی

 از است آماده ایران جامعه که داشت بیان
 به ناکارآمدی و فساد ها، نابرابری سطح

 جامعه. کند حرکت برتر و عالی سطوح
 نیازمند دیگری زمان هر از بیش امروز ایران

 حال این با باشد، می داخلی انسجام
 با را زنان و جوانان مردم، گذشته های سال

 . است کرده رو به رو ای فزاینده امیدی نا
 

 چهارمبارزه با مفاسد اقتصادی: 
 "مجریه ی قوه و دولت" است، فساد با برخورد متولی که بخشی ترین مهم اینکه

 دولت خود. است دولت کرد، مبارزه فساد با شود  می که بخشی ترین مهم: »است

. شود گرفته باید فساد های  گلوگاه...است کرده دنبال و دارد قبول ار این هم

 کسی به نباید شود؛  می وارد اما شود، وارد نباید جنسی بینید  می شما اینکه

 باید رسد،  می انسان ذهن به که چیزی اولین شود؛  می داده اما شود، داده امتیازی

 باید دولتی های  دستگاه در اینبنابر. باشد فاسدی ی  اراده و فساد وجود گمان

 دیدار در انقالب رهبر هم دلیل همین به( ۳۱۳۱/۴۰/۳۱.«)شود گرفته ها  گلوگاه

 دولت سوی از متخلفین با قاطع برخورد ضرورت بر دولت، هیأت با خود اخیر

 در... کنید قاطع برخورد کند می تخلف کسی وقتی: »فرمودند و کرده تأکید

 گرفتند، ارز اینها عنوان به آمدند و کردند درست که یا صوری های شرکت همین

 کند برخورد کند، شناسایی را اینها باشد، فعال کند، دنبال باید امنیتی دستگاه

 .برخورد این از کنند می استقبال مردم. بکنید جدی برخورد... اینها با

 ای برای دولت هوشمندی ملی؛ سرمایه
 موجود شرایط جامعه در پائین به متوسط و متوسط ی طبقه که آنجا از بصیرت:

 های تئوری براساس بنابراین،. باشند هم ناراضی که است طبیعی هستند و متضرر

 و پذیری تحریک مکانا و آمده حساب به ناراضیان جزو جامعه از بخش این موجود

 شود می مشاهده عمل در آنچه اما. دارد وجود میان آنها در خشونت به آوردن روی

 دهد می ترجیح که است، جامعه دیده آسیب بخش این داری خویشتن و طمانیه نوعی

 مشی نمونه. نماید منتقل...  و ها رسانه کمک به و مدنی طرق از را خود اعتراضات

 اعتراضات به دعوت در ضدانقالب ناکامی در توان می را جامعه از بخش این رفتار و

 همراه جامعه محروم و متوسط طبقات همراهی عدم با که نمود مشاهده سراسری

 آحاد ی همه کنونی، شرایط در رسد می نظر به که گفت باید رفتار این تبیین بود. در

 گیری بهره با و دکنن می رصد را کشور اوضاع خاصی حساسیت و هوشمندی با مردم

 در ناشیانه و زده شتاب سیاسی اقدام هرگونه که دانند می نیک تاریخی، تجربیات از

 های زمینه بلکه کند، نمی آنها مسائل حل به کمکی تنها نه نظام، علیه موجود شرایط

. کند می فراهم کشور شرایط شدن تر پیچیده نتیجه، در و خارجی دخالت برای را الزم

 با تا است دولتمردان برای نظیر بی ای سرمایه هوشمندی، این که رسد می نظر به

 کنند. اقدام کشور موجود مشکالت حل برای جدی طور به بتوانند آن به اتکای

 


