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 سازشبودن  بازهم ناموفق
 

است  یسودان کشور بزرگ و:صبح ن

که در بسامد انقالب  قایدر شمال آفر
 رانیخود را در سپهر ا ،یاسالم
کرد. روابط  فیبازتعر یاسالم

و  یدو کشور از طرف یراهبرد
از  لیاسرائ میرژ یها یافروز آتش
 ییبه حمله هوا یکه حت گرید یسو

کشور منجر شد،  نیا ساتیبه تأس
 تیسودان را تقو و رانیا یوندهایپ
 لیدل به ی. تا آنکه ارتجاع عربکرد یم

حربه  نیخارطوم از ا دیشد یفقر مال
 یسود جست و در فواصل گوناگون

 بیو سودان را تخر رانیا انیروابط م
روابط قطع شد.  نیکه ا ییکرد تا جا

 یبخش جنوب انهیم نیسودان در ا
 ینیرزمیز ریکشورش را که ذخا
مناقشات  ریرگداشت، از دست داد و د

با  یهمه از همراه نیبا ا شد. یداخل
 یریگیپ ینکاست و حت یسعود
 لیاسرائ میارتباط با رژ یبرا یمقدمات

 یتازگ را هم در دستور کار داشت. به
 یاقتصاد یها یاز نابسامان یا موج تازه

در  عینسبتاً وس یابانیو اعتراضات خ
 جمهورش سییسودان به راه افتاده، ر

که به ما  تاشاره کرده اس یدر سخنان
رابطه  لیاسرائ میوعده دادند تا با رژ

شود؛  مان حل  تا مشکالت میبرقرار کن
مان حل نشده؛ بلکه  تنها مشکالت نه

اضافه شده است.  زیها ن بر دامنه آن
تجربه سودان را پس از مصر و عراق 

و  یوگسالویو  یشمال و کره یبیو ل
در شرق و غرب  گریها کشور د ده
نمونه شکست  نیتر تازه توان یالم، مع

تزلزل در برابر غرب و  یویسنار
را  نیدانست؛ ا« مقاومت»رهاکردن 

هزاران بار تکرار کرد تا بلکه  دیبا
اند، از  به خواب رفته رانیها که در ا آن

 .شوند داریآن ب
 

 
 

 

  

 

 
 

 آورد! میتحر اوردیب نیقرار بود تضم اروپا

خارجه دانمارک از اعمال  ریبه نقل از وز تیروزنامه وال استر خبرنگار  کیهان:

در  رانیدست داشتن ا یدر ارتباط با ادعا رانیا هیاروپا عل هیاتحاد یها میتحر

 ریوز« ساموئلسن اندرس» و کپنهاگ خبر داد. سیاقدامات خرابکارانه در پار

از توافق  تیبا حما یاروپا منافات هیاقدام اتحاد نیرجه دانمارک گفته که اخا

 کیاروپا  هیاست که اتحاد ازیبر آن نخواهد گذاشت اما ن یریندارد و تاث یا هسته

شده  یمدع یو خود ارسال کند. تیو امن ییاروپا یها در دفاع از ارزش یقو امیپ

را  یرانینهاد ا کیستا دو شخص و را نیاروپا قرار است در ا هیاست که اتحاد

 یخود نوشت؛ اعضا یتریبعد در حساب توئ یساعت ساموئلسن کند. میتحر

 لیبه دل رانیا یاطالعات یها سیاز سرو یکی هیعل میاروپا با اعمال تحر هیاتحاد

 ترور در خاک اروپا موافقت کرده است. یزیر اتهامات مربوط به طرح

در ماه ژوئن شد و گفته بود  یستیطرح ترور کی یاجرا یمدع رایفرانسه اخ دولت

که به شدت از طرف  ییطرح قرار داشته است. ادعا نیدر پشت پرده ا رانیکه ا

 یبخش داخل نیدو فرد و همچن ییارتباط دارا نیدر هم فرانسه رد شده است. رانیا

 زیبعد دولت دانمارک ن یچندکشور را مسدود کرد.  نیدر ا رانیوزارت اطالعات ا

کشور با  نیدر ا یستیحمله ترور کیطرح  یمدع کایهماهنگ با آمر یدر اقدام

 کشور را احضار کرد. نیدر ا رانیا ریسف نهیزم نیشد. کپنهاگ در هم رانیا تیحما

اروپا در  هیاتحاد یها پلماتیبه نقل از وزارت خارجه دانمارک و د ترزیرو نیهمچن

  سمیترور ستیدر ل یرانیت و دو اواحد از وزارت اطالعا کینوشت که  یگزارش

مقدم به همراه  یهاشم دیدر ادامه نوشت: سع ترزیرو اند. اروپا قرار گرفته هیاتحاد

مسترد  کیبازداشت شده در آلمان که سپس به بلژ یرانیا پلماتی)دیاسداهلل اسد

 اند. اروپا قرار گرفته هیاتحاد سمیموسوم به ترور ستیشد( در ل
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 دیتان را بشمار بودم انگشتان گفته

شما هم با  دارند، یدست برنم یکه از دشمن یگفت: کفار کایآمر یخیتار یبا اشاره به دشمن یاظهارات در یآمل یجواد یالعظم اهلل تیآ وطن امروز: 

 د،یده یدست م ها ییکایبا آمر یگفتم وقت انیسال قبل که مسؤوالن امور خارجه آمده بودند به آقا 5تان جمع باشد.  حواس د،یآنها دشمن باش

وجه قابل اعتماد  چیبه ه نهایظهارات خود به مسؤوالن وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: به آنها گفتم اا حیبا تشر یو !دیرا بشمار تان انگشتان

 گرانید نکهی. قبل از ادیهم وجود دارد، مواظب باش یاسیس اثتیکه د میسال هم گفت 3. بعد از میدیرا د ها ییکایمرداد آمر۸۲ یما در کودتا ستند،ین

همه  یصدام رؤسا م؛یدیرا بعد از قطعنامه د ینمونه بارز عهدشکن ستند؛ین بندیدشمنان به عهد خود پا .میگفت نهایبه ابرجام خطر دارد، ما  ندیبگو

ما راه  هیمرصاد را عل اتیشد عمل رفتهیپذ یها بعد وقت سال یول میریفرستاد و با امام مذاکره کردند تا قطعنامه را بپذ رانیرا به ا یعرب یکشورها

 انداختند.

و  یامور اقتصاد ریوز داریرا در د یمهم یهشدارها یدرباره موضوعات اقتصاد زین شیروز پ ۸ یآمل یجواد یالعظم اهلل تیآ: یاقتصاد یدارهاهش

امه داد: با دارد، اد یآنها به آن وابستگ یستادگیها و ا ملت امیق لیاز دال یکیمال مانند ستون فقرات بوده و  نکهیا انیبا ب یومطرح کرده بود.  ییدارا

به  ازینبوده و ن یدرمان آن کار هر کس ند،یبب بیباشد و اگر مال به عنوان ستون فقرات آس قیآن در دست افراد ناال تیریمد دیمال نبا تیتوجه به اهم

کرد: مال و  ازدولت باشد، ابر رایمال و ثروت جامعه تنها در اخت دیطبق نص قرآن نبا نکهیبر ا دیبا تأک انیعیش دیدارد. مرجع تقل میترم یمتخصص برا

خود از آن استفاده  یستگیو شا تیاساس ظرف بر یدر وجود تمام اعضا و بدنه جامعه در گردش باشد و هر عضو دیاست که با یثروت مانند خون

 کند.

به واسطه  دیعرضه ندارد، نبا یاگر کس یاز ثروت استفاده کند ول دیداشته باشد با دیعرضه تول یخاطرنشان کرد: اگر کس هیبرجسته حوزه علم استاد

به  ییها موش میشاند، مواظب با انبار کرده یدیکه گندم را به ام یمانند کشاورزان دیمند شود. ما با خود از جامعه بهره اقتیاز ل شیرشوه و زد و بند ب

اقتصاد، شرط مصون ماندن از  ریوز داریسخنانش در داز  یگریدر بخش د یآمل یجواد اهلل تینرسانند. آ بیمملکت نفوذ نکرده و به آن آس ریذخا

کشورمان  یها و داشته ریخامراقب خطر نفوذ غارتگران به ذ دیبا نکهیا انیبا ب یدر کشور عنوان کرد. و یمال ینظم یدشمنان را مقابله با ب یها میتحر

در کشور نباشد  یمال ینظم یو اگر اختالس و ب میکانات برخوردارکشور داشته و از همه ام نیدر ا زیچ کرد: به لطف خداوند ما همه حیتصر م،یباش

 نخواهد داشت. یریتأث ها میتحر گاه چیه

 یشکست قطع میخود را اصالح نکن یکشور دور نکرده و نظام بانک ییاختالسگران را از ثروت و دارا که یمادام نکهیبر ا دیبا تأک یآمل یجواد اهلل تیآ

 .میبا تالش مسؤوالن شاهد رفع کامل مشکالت باش میدواریاست، اظهار داشت: ام

 

. 



 
 

 9 

 

  111/شمارهدی 11شنبهچهار م/سوسال  ای  هک گذشت زیده مهمترین اخبار رد هفته گ    

 

 
 کشور یکاهش بودجه فرهنگ یفراسو
که اعالم شده است بودجه همه  همانطور :روزنامه جوان

وزارت ارشاد  ما،یکشور اعم از صداوس یفرهنگ یها دستگاه
درصد بودجه  ۸/ 5 یها و مؤسسات فرهنگ نهاد ریو سا
درصد( بودجه کل  کیدرصد )کمتر از  ۰/ ۷و  یعموم

کشور از  بخش از بودجه کل نیکشور است. دو سال است ا
 دهیهمانند پول دزد یاجتماع یها آن انتزاع و در شبکه تیکل

. ردیگ یرفته مورد تمسخر و هجمه قرار م غمایشده و به 
را انجام دادند  یرسان اطالع یمهندس نیکه ا یامسال همانان
آن  هیعل ماًیزد؛ هم مستق رونیب قیشان به دو طر دم خروس

البته  کاهش دادند. آن را یگر یصحبت کردند و هم با الب
 دیو با دانند یکشور م رانیگ و بودجه ها همه مسئوالن، رسانه

 دیکاهش دارد و همه با یکشور قدر یها بدانند که درآمد
انجام  زیبودجه ن« کاهش عیتوز»نسبت  نیبه هم رندیبپذ

 یکشور در فضا یفرهنگ یها شود. اما مسخره کردن نهاد
صرفاً  توان یرا نم یگبودجه فرهن ریو کاهش چشمگ یمجاز

 ینسبت داد. قبالً که بودجه فرهنگ وربه کاهش بودجه کش
به دولت ما قبل  یبود، مقام معظم رهبر افتهیکاهش هم ن

 نیفرهنگ هشدار دادند. اکنون ا تیبه مظلوم نسبت
که  یا نهیاگر هز دیکن باور مضاعف شده است. تیمظلوم

 یاختصاص یها حگاهیها و تفر ها، مهمانسرا صرف هتل
قطع  شود یها در شمال و مشهد و... م ها و وزارتخانه سازمان
آنکه  تر بی. عجرا با آن پر کرد یبزرگ یها چاله توان یشود م
 کیکشور در زمان صدارت  ینیو د یفرهنگ یها بودجه
 نی. اابدی یکاهش م هیجردر رأس قوه م یحوزو تیشخص

با  یباز دیبدون ترد کرد؟ هیتوج توان یرا چگونه م بتیمص
 ها باکالمیو قرار دادن آن توسط ز یبودجه فرهنگ یها فیرد

در قالب  ییزدا نید یو... نوع ستیز طیدر مقابل مح
 یفرهنگ -یفکر هیبن فیتضع یمدرن و در راستا ییگرا عوام

اقدام دولت در  نید است ایاست. ام یاسالم ینظام جمهور
و  عیبودجه به عدالت توز یها و تنگنا حیمجلس تصح

، ۵5 یکه باال یاگر قرار است حقوق کسانسرشکن شود. 
از  ابدی شیدرصد افزا ۸۰ کنند، یم افتیدر ماه در ونیلیم ۸۰

 رانیمد یبر دلسوز نیشود تا هم مستضعف یریآن جلوگ
روح و  یغذا هک یدولت صحه بگذارند و هم عرصه فرهنگ

 فیاست، الغر و نح یانقالب اسالم یقیحق تیمقوم ماه
 .نشود

 

 بهانه است یا هسته/ سیاسی تحلیل آموزش

قد  ستاده،یحسّاس سر بلند کرده، ا ی منطقه نیکه در ا یبا نظام نهایا

 کاینسبت به آمر کند،یمخالفت م کایآمر یبرافراشته، رشد کرده، با ظلمها

 دهد،یمقاومت را در منطقه توسعه م ی هیروح کند،ینم یکار مالحظه گونه چیه

است  نیآنها ا ی لهمخالفند. مسئ قاًیلفند؛ عمپرچم اسالم را در دست گرفته مخا

نظام نباشد،  نیفقط ا باشد؛ نه دینبا یاسالم یو جمهور ینظام اسالم نیکه ا

هم منفور  رانیملّت ا یعنی کنندیم تینظام را حما نیکه ا ی]بلکه[ آن مردم

 .ندیکایآمر یسران حکومتها

 

 اردوغان ییکایضدآمر گردوخاک
جان بولتون مشاور  یوگو و گفت داریاردوغان، درخواست د بیرجب ط :یهمدل

ها و مواضع  از صحبت یتیخود را در نارضا تیترامپ را رد کرد تا جد یمل تیامن
 کایآمر نیروابط با متحد تیریمد ینشان دهد. بولتون که برا کایمقامات آمر ریاخ

 نیبه ا هیاز سور ییکایآمر انیخبر خروج نظام یناگهانس از اعالم پ انه،یدر خاورم
خروج  نیبر ا کایخارجه آمر ریکه او و وز ییها است، در ادامه تبصره منطقه آمده

داعش، منوط به  یها ماندهیباق یبر نابود عالوه کا،یگفته بود خروج آمراند،  زده
ترامپ  مشاور یها صحبت نیهست. ا زین هیمبارزان کرد توسط ترک تیامن نیتضم

 نیا جمهور سیواکنش، رئ نیاز ا یرا به همراه داشت. در بخش هیترک دیواکنش شد
بولتون و  رشیاز پذ روزیگذاشت. اردوغان د میرا عق هیسفر بولتون به ترک

را ترک کرد که تنها  هیترک یکرد و بولتون در حال یخوددار دارید یهمراهانش برا
 نیمشاور ارشد اردوغان شده بود. بولتون البته ا ن،یکال میاهبا ابر داریموفق به د

 کرد. فیرا سازنده توص دارید
 یداشت و بخش یحزب حاکم هم سخنران یدر جمع گروه پارلمان روزید اردوغان

 ،یسخنران نیبولتون گذراند. او در ا یها به صحبت ییگو از آن را به پاسخ
کرد آنکارا شرط واشنگتن را  دیو تاکخواند  قبول رقابلیبولتون را غ یها حرف

از  هیسور یاردوغان بر عزم کشورش در پاکساز سنا،ی. به گزارش اردیپذ ینم
 یستیترور یها کردها توسط آنچه گروه یندگیکرد و نما دیتاک ها ستیترور

 تیدرباره امن دیرا که با کایشرط آمر نیا هیترک» را رد کرد:  خواند یم
 گ پ یکردها با  ستن. برابر دانردیپذ ینم میده نیتضم گ پ ی یها ستیترور
هستند.  ها ستی. هدف ما ترورداند یرا هدف قرار نم ها تیقوم هی. ترکستین یمنطق

که سالح دست  یتفاوت هست؛ مردم گناهیو مردم ب ها ستیترور انیما م یبرا
که  یونو خ دهند یکه انجام م یاقدامات رند،یگ یکه هدف قرار م یو کسان رندیگ یم
 .«شوند یم متحملکه  یو سرکوب زندیر یم
 


