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 توافقنامه متن بفرماييد

 امضا را امريکا و ايران

 !کنيد

 

 امريکا خارجه وزير جوان:

 و تهمت و تهديد دهها ضمن
 اسالمي جمهوري به دروغ

 طرح ايران از را مطالبه 21
 هم واقعيت بعضاً که کرد

 صحت فرض به اما ندارد،
 ربطي هيچ آن درصد 09 نيز
 فرض اما ندارد، امريکا به

 فرض. نيست محال که محال
 سر بر امريکا و ايران کنيم
 21 و اند نشسته مذاکره ميز

 ميز روي را امريکا مطالبه
 هم با است قرار و اند گذاشته
 قبال در ايران. کنند تفاهم

 امريکا از شرط 21 پذيرش
 است ممکن خواهد؟ مي چه

 ها تحريم همه رفع شود گفته
 شرط21 آن پذيرش اما... و
 و ايران کامل تسليم معني به

 از بدتر شرايط به بازگشت
 2331 مرداد از بعد روزهاي

 يعني مذاکره باالخره اما است
 تواند مي ايران آيا. معامله
 امريکا شروط پذيرش ضمن
 از را شروط همين عين

 طرف دو و کند مطالبه امريکا
 و بپذيرند را شروط هم مثل

 نمايند؟ عمل آن به
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 درباره آمريکا را اثبات کردان: سخنان پمپئو مواضع رهبر ايران  ان سی
 ،«هريتيج» انديشکده محل در ضدايراني سخنان در آمريکا خارجه وزير کیهان:

 آمريکا کند عمل آنها به ايران اگر گفت و کرد عنوان کشورمان براي را شرط21
 در آمريکا خارجه وزير شروط و شرط. دهد تغيير را خود روش تا است حاضر
 اگر که بود مدعي نيز برجام در اين از پيش اشنگتنو که است شده مطرح حالي
 روز يک حتي آمريکا ولي شود مي لغو ها تحريم بپذيرد، را مقابل طرف شرايط ايران

 به گزارشي در «ان ان سي» خبري شبکه اينترنتي پايگاه .نکرد عمل اش وعده به هم
 جديد راتژياست درباره آمريکا خارجه امور وزير «پمپئو مايک» سخنراني بررسي

 وزير جديد استراتژي: است آمده گزارش اين در .پرداخت ايران قبال در واشنگتن
 .موجود واقعيات نه و است توهمات از ناشي ايران، قبال در آمريکا خارجه امور
 موفق کار يک در فقط پمپئو سخنراني: کرد تاکيد خود گزارش پايان در ان ان سي
 دنبال به آمريکا گويد مي مردم به که ايران رهبر عمواض براي سند تهيه هم آن بود،

 .است ايران به زدن ضربه

 مجلس غيرعلنی نشست بر ای حاشيه
 با برجام کردن  وپينه وصله مباحث پيرامون مجلس غيرعلني نشست: رسالت
 مطالبات تصويب براي دولت اصرار نشست اين در مباحث از يکي. بود ها اروپايي

 اليحه ويژه به دولت چهارگانه لوايح اصالحيه قالب در که بود «اف.تي.اي .اف»
 محافل نقل روزها اين تروريسم مالي تأمين يا مقابله کنوانسيون به ايران الحاق
 مطالبات 09 تيرماه تا مجلس اگر[ ها دولتي بيان به... . ]است مجلس و دولت

 رفع براي اتتصميم «اف.تي.اي .اف» نشست در کند، برآورده را «اف.تي.اي .اف»
 اند نوشته کساني همان را «اف.تي.اي .اف» مقررات. شد خواهد گرفته[ بانکي] موانع

 برجام در آنها. بودند کرده آرايي صف ما مقابل در مذاکره ميز سوي آن برجام در که
 مقررات با حال بخشيدند، تحکيم و ساماندهي را بيرون از تحريم هاي زيرساخت

 .هستند «خودتحريمي» معروف، قول به يا درون از تحريم درصدد «اف.تي.اي .اف»
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 است سرکوبگری برای سرپوشی ،«سلمان بن» ادعايی اصالحات
 کردن پنهان براي نمايشي را عربستان وليعهد ،«سلمان بن» ادعايي اصالحات گزارشي، در «گاردين» انگليسي روزنامه: گاردين

 اين زنان به عربستان وليعهد ،«سلمان بن محمد.» دانست ها سعودي سرکوبگري براي سرپوشي و «رياض» بشري حقوق ضد اقدامات
 خواهد نمي عربستان وليعهد. شوند مي روبرو ها بازداشتگاه با مستقيما کنند مطالبه را ديگري حق آنها اگر اما داده رانندگي حق کشور
 «سلمان بن» و شوند انقالب براي اي نمونه انداختند، راه غلط تبعيض به دادن پايان جهت هايي کمپين ها سال رايب که حقوقي فعاالن

 تا اند داده دست از را خود آزادي عربستان، در حقوقي فعاالن است، آمده گزارش اين رد.آنهاست سکوت خواستار گفتگو جاي به
 مذکور روزنامه. خوانند مي خيانتکار و کرده بدنام را آنها نيز عربستان هاي رسانه و دان گرفته قرار زندان هاي ميله پشت که جايي
 کردن پنهان براي ويتريني تنها و نمايشي اقدامات، اين اما است جدي اصالحات برنامه در که است مدعي عربستان است، آورده

 راه، اين در اما است ترامپ حمايت کسب دنبال به «سلمان بن» است، آمده همچنين گزارش اين در.است آنان هاي سرکوبگري
 .است گذاشته پا زير نيز را عربستان دموکراسي قوانين ترين ساده

 !مشکوک مهره
 اصالحات، دولت در روحاني حسن کننده مذاکره تيم سخنگوي شناسند؛ مي ايران در سياست اهالي را موسويان حسين وطن امروز:

 اثبات دليل به دادگاه در. شد متهم جاسوسي به اصالحات، دولت در اروپا و ايران اي هسته راتمذاک شکست از پس که کسي همان
 به نيز موسويان حسين اي، هسته مذاکرات آغاز و روحاني حسن آمدن کار روي با .شد محکوم موسويان ملي، امنيت خالف اقدامات
 به و گرفته قرار سفيد کاخ عنايت مورد موسويان دادند گزارش آمريکايي هاي رسانه برخي. پرداخت نقش ايفاي به خودکار صورت

 مقامات به سفيد کاخ در مشکوک ديپلمات! است شده برده سفيد کاخ به نيز بار 3يافت، اختصاص او به که مالي هاي کمک از غير
 با موسويان هستند ايران با اي قهمنط مذاکرات انجام خواستار اروپا هم و آمريکا هم که روزهايي در درست است؟ گفته چه آمريکايي

 به ارديبهشت 39 يکشنبه شماره در مشکوک ديپلمات! است گفته اروپا با اي منطقه مذاکرات انجام ضرورت از وروزنامه ايران 
 منطقه لمسائ سر االن دعوا برود يادمان نبايد. نيست اي هسته موضوع درباره آمريکا با ما جديد دعواي: »گفت ايران دولتي روزنامه

 تا کرد گيري کناره توافق از ايران با مقابله براي يعني شد، خارج برجام از اي هسته دليل به نه و اي منطقه مسائل خاطر به آمريکا. است
 آمريکا، رهبري به شده ايجاد که جديدي بحران بنابراين آورد، وجود به منطقه در ايران منافع به ضربه براي المللي بين اجماع يک
 ...«.ندارد برجام به هم ربطي و است اي هسته موضوع از فراتر واقعاً و است عربستان و رائيلاس
 

 انداخت تعويق به را گازی ميدان يک توسعه در ايران با همکاری پتروليوم بريتيش

 احتمال از ها نگراني دليل به را شمال درياي گازي ميدان در جديد چاه حفاري براي خود برنامه پتروليوم بريتيش شرکت تسنیم:
 در را جديدي هاي فعاليت تا دارد قصد پتروليوم بريتيش نفتي شرکت .است انداخته تعويق به ايران عليه آمريکا هاي تحريم نقض
 .اندازد مي تاخير به ايران عليه آمريکا هاي تحريم شدن شفاف زمان تا را ها فعاليت اين کرد اعالم اما دهد انجام رام گازي ميدان

 تحت که صورتي در است کرده اعالم اما دارد را شمال درياي در را گازي ميدان سهام از نيمي ايران همانند نيز پتروليوم بريتيش
 پتروليوم بريتيش گزارش، اين اساس بر .کشيد خواهد کنار گازي ميدان اين در ايران با همکاري از بگيرد قرار آمريکا هاي تحريم
 جديد هاي تحريم اجراي هنگام ايران با شرکت اين همکاري پيامدهاي درباره آمريکا و انگليس داري هخزان مقامات پاسخ منتظر
 انرژي سريکا شرکت .است انرژي سريکا شرکت به خود سهم واگذاري درصدد که است مدتي پتروليوم بريتيش ديگر سوي از .است

 با رهام گازي ميدان توسعه ادامه درباره است قرار انگليس دولت کرد اعالم خود شرکاي با همکاري و تعهدات تداوم بر تاکيد با نيز
 .باشد داشته ادامه ايران با مشترک گازي ميدان اين توسعه روند تا کند رايزني آمريکايي مقامات

 

2 



 
 

 1 

 

112 /شمارهخرداد2 شنبهچهار م/سوسال  ای  هک گذشت زیده مهمترین اخبار رد هفته گ      

 

 
 مجلس غيرعلنی نشست بر ای حاشيه

 مباحث پیرامون مجلس غیرعلنی نشست: رسالت
 از یکی. بود ها اروپایی با برجام کردن  وپینه وصله

 تصویب برای دولت اصرار نشست این در مباحث
 اصالحیه قالب در که بود «اف.تی.ای .اف» مطالبات

 ایران الحاق الیحه ویژه به دولت چهارگانه لوایح
 این تروریسم مالی تأمین یا مقابله کنوانسیون به

 بیان به... . ]است مجلس و دولت محافل نقل روزها
 مطالبات 79 تیرماه تا مجلس اگر[ ها دولتی

 نشست در کند، برآورده را «اف.تی.ای .اف»
[ بانکی] موانع رفع برای اتتصمیم «اف.تی.ای .اف»

 را «اف.تی.ای .اف» مقررات. شد خواهد گرفته
 میز سوی آن برجام در که اند نوشته کسانی همان

 آنها. بودند کرده آرایی صف ما مقابل در مذاکره
 را بیرون از تحریم های زیرساخت برجام در

 مقررات با حال بخشیدند، تحکیم و ساماندهی
 قول به یا درون از تحریم درصدد «اف.تی.ای .اف»

 .هستند «خودتحریمی» معروف،
 

 

 

 (2) اسالمی جامعه بر نماها انقالبی اثرات/ روش تحليل مسائل سياسی

 جنگ در. »کردند چنين  هم احزاب جنگ جريان در نماها انقالبي

 آمدند غيره و ثقيف و مکه غير و مکه مشرک قبائل ي همه احزاب،

 هم هايي يهودي کردند؛ فراهم رزمنده نيروي فرن هزار ده شدند؛ متحد

 کردند؛ خيانت بودند، پيغمبر ي يافته امان و بودند پيغمبر ي همسايه که

 کردند؛ درست احزاب جنگ يک... کردند همکاري آنها با هم اينها

 که هنگام آن( 2302/99/20.«)ترساند خيلي را ها دل که احزابي جنگ

 و روم) دنيا روز آن هاي ابرقدرت بر نمسلمانا پيروزي بشارت پيامبر

 او، سخنان در ابهام ايجاد يا تمسخر با افراد اين داد، را( يمن و ايران

 . خواندند نادرست و کذب را ها حرف اين

 

 !قديمی؟ رؤياهای يا جديد راهبرد

 در ها آمريکايي حماقت نشانه آخرين کازرون اخير حوادث شرق:

 خيبر شک بدون البته که متوهم هاي خيال خوش. هاست ايراني شناخت

 طرح فالن به معترض هاي کازروني کنند مي گمان هستند، کاسب آنها از

 ها آمريکايي! ... هستند آمريکا ابروي و چشم عاشق کشوري، تقسيم

 در اقتصادي جنگ و تحريم جز اهرمي هيچ خود اهداف به رسيدن براي

. نيست بيش الفي بگويند و گويند مي اين جز هرچه و ندارند دست

 مشکالت اغلب که دانند مي خوبي به مردم هم و کشور رانمدي هم امروز

 و ها سوءمديريت نقايص، ها، ضعف از ناشي کشور اقتصادي مسائل و

 کننده تشديد اثر تنها تحريم و است خودمان داخلي هاي کاري کم

. ندارد اوليه اصالت و دارد را ها حل راه سر بر مانع ايجاد و مشکالت

 براي چه؟ براي اما است اتحاد و همدلي ندنيازم جامعه امروز شک بي

 ! ...امتياز؟ دادن و ميز سر نشستن يا آمريکا مقابل ايستادن

 


