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 های اولویت از سیدضیا کاله

 نکند مان غافل اصلی
 شيطان خروج از پس جوان:
 سال دو حاصل،  رجامب از بزرگ
 و تقليل سر بر غرب با مذاكره
 از و اي هسته صنعت تعطيل

 و سانتريفيوژها انداختن چرخش
 طرفه يك اجراي سال سه نتيجه
 بر و ماست فراروي اينك برجام

 به اعتماد - ۱:كه شد ثابت همه
 و خيالي خوش و خامي دشمن

 به خيانت عين و حماقت بلكه
 لد - ۲.است اسالمي انقالب
 حالل تنها نه بيگانه به بستن

 مشكالت بر بلكه نيست مشكالت
 غرب، - ۳.افزايد مي كشور

 منزله به را ما اعتمادساز اقدامات
 جسارت و تلقي ناتواني و ضعف

 داده توسعه را خواهي زياده و
 به مطلقاً دشمن هدف - ٤.است

 ايران اي هسته صنعت تعطيلي
 از كمتر به بلكه شود نمي محدود

 جمهوري فروپاشي و دينابو
 - ۵.داد نخواهد رضايت اسالمي
 مذاكره، ديپلماسي پناه در دشمن
 و مردم نااميدي و كردن دلسرد

 جامعه سازي چندقطبي و دوقطبي
 فروپاشي مقدمه عنوان به را

 شايد - ۶.است كرده گيري هدف
 در دشمن گفت بتوان جرئت به

 خود، برجامي مذاكرات استراتژي
 تأثيرگذاري و حاكميت در نفوذ

 تغيير و مسئوالن تصميمات بر
 دنبال تمام جديت با را ها اولويت

 .كند مي
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 کند نمی سیراب سراب
 غرب، به يكطرفه اعتماد هاي خسارت شدن آشكار از پس دروغ اردوگاه -۱ :كيهان

. سازد پنهان را مردم ندگيز در ملموس واقعيت تا اندازد مي چنگ دستاويزي هر به

 اند، ايستاده ترامپ روي روبه كشور ۶ سران كه را هفت گروه مذاكرات عكس

 هم اين افتاد؛ شكاف اروپا و آمريكا بين! ديديد» گويند مي و كنند مي نمايي بزرگ

 يا اند نداشته اختالف برجام از قبل آنها مگر كه دهند نمي توضيح و! «برجام عايدي

 آنها ديرپاي تجاري و سياسي اختالف است؟ برجام سر بر آنها وايدع و اختالف

 هاي شركت شود؟ مي لغو ها تحريم شكاف، اين با يعني دارد؟ ايران به دخلي چه

 -۲!برند؟ مي امنيت شوراي به آمريكا عليه اي قطعنامه الاقل، يا گردند؟ برمي اروپايي

 سرانجام و عملي نتايج كه آمريكا و شمالي كره مذاكرات كردن برجسته با ها، همين

 تنفس آمريكا به اعتماد مرده منطق به كوشند مي است، ابهام از اي هاله در آن

 بار هر و كرده توافق بار چند حال به تا آمريكا و شمالي كره. بدهند مصنوعي

 ۱۹۹۱ سال از كه جنوبي كره شهروند چَنگ هاجون پروفسور. اند زده زيرش

 صادرات» نويسد مي «كار نابه نيكوكاران» دركتاب كند، مي دريست كمبريج  دانشگاه

 و ماهي سامسونگ شركت و بود ماهي و تنگستن ۱۹۵۱ دهه در جنوبي كره

 حكم ما ميهني وظيفه آموختند مي ما به مدارس در... كرد مي صادر ميوه و سبزيجات

 و خون ستيرا به ارز. كنيم گزارش كشند، مي خارجي سيگار كه را كساني كند مي

 ارز بيهوده خريد با كه كساني. بود صنعتي جنگ در ما صنعتي سربازان جبين عرق

 .رفتند مي شمار به خائن دادند، مي هدر را
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 اصالحات اصالح

 و ساختار اصالح خواستار اصالحات، دولت رئيس به سرگشاده اي نامه در طلب اصالح سياسي و اي رسانه فعال صد  ایران:

 كه طلبان اصالح سياستگذاري عالي شوراي به مستقيم و واضح اي شارها شدند؛ طلبان اصالح ساز تصميم و گير تصميم نهاد سازوكار

 نهادي. نيست منحصر «انتخاباتي» پسوند به ديگر سال سه از بعد امروز اما كرد، كار به آغاز انتخاباتي نهاد يك عنوان به ۹٤ سال اگرچه

 وجود با و است گذرانده سر از را پنجم شهر رايشو و يازدهم جمهوري رياست اسالمي، شوراي دهم مجلس انتخابات سه تاكنون كه

 بعد و پيش يكسال اما شد، مي شنيده وار زمزمه ۹٤ زمستان اگرچه كه انتقاداتي دارد؛ قرار اردوگاهي درون انتقادات آماج نتيجه، كسب

 به نسبت اصالحات دولت يسرئ موضع اعالم تأخير كه اي گونه رسيد؛به خود اوج به تهران شهر شوراي نامزدهاي فهرست انتشار از

 .شد تعبير سياستگذاري شوراي خروجي از وي رضايت عدم و ناخرسندي به نيز شده ياد

 خودسر های پیامك

 در آنها زيسته تجربه اما ند«خودسر» نام به. مشخص و است بارز شان صفات هرچند اند، نشده شناسايي هنوز ؛«خودسرها» اعتماد:

 .فرمانند به گوش بايد، آنچه از بيش اتفاقا كه گويد مي ها سال اين همه در آنها با ما زيسته تجربه نيز، و سياسيون ميان و سياست عالم

 رساند آنجا به را كار مجلس، نمايندگان از اقليتي طوماري عمليات با شد همزمان وقتي اما مجلس بيرون از خودسرها پيامكي عمليات

 تنها مهم اليحه اين تصويب تا كه شرايطي در و زدند «خودتحريمي» نوعي به دست الي،اعتد و طلب اصالح نمايندگان از طيفي كه

 اليحه اين بررسي در ماهه ۲ تعويق براي نماينده ۵۱ پيشنهاد به اليحه، به دادن راي جاي به نمايندگان بود، مانده باقي گيري راي يك

 با كه خودسرها اخير خودسري به گذشته روز دو هر نيز مجلس ييسر نايب و رييس مطهري، علي و الريجاني علي ازقضا .دادند راي

  .دادند نشان واكنش شده، هشتگ «خودسرانه هاي پيامك» كليدواژه

 بال یا طال

 يا است نعمت نفت كه است اين سؤال همچنان و گذرد مي ايران نفت استخراج براي «دارسي» قرارداد انعقاد از سال ۱۱۱ شرق:

 دالرهاي و نفت هرحال به است اين واقعيت. است داده پاسخ پرسش اين به خود ظن از هركس و بال؟ يا طالست اينكه يا نقمت؟

 تبع  به و دالر قيمت نوسانات آن آخرين كه داده قرار تأثير تحت را كشور اقتصاد و سياست گذشته سال ۱۱۱ در آن فروش از ناشي

 دالرهاي به انقالب از پس هاي دولت اتكاي .است توجه  درخور زير نكات باره دراين .است بوده اخير  ماه چند در ديگر كاالهاي آن

 ديگر و كشور نقاط اقصا به گازرساني هاي پروژه فراگيرشدن مانند جامعه در رفاه سطح باالبردن براي مانور قدرت ضمن نفتي،

 مقطع مانند شود، اختالل دچار كشور به نفتي ارزهاي انتقال چرخه كه است زماني هم آن و دارد هم ديگري روي عمراني كارهاي

. يافت كاهش روز در بشكه ميليون يك تا نفت صادرات و شد امنيت شوراي اي هسته هاي تحريم دچار كشور كه ۹۱ و ۹۱ هاي سال

 هاي ماه در دالر نرخ تا است شده سبب را ايران به دالر ورود چرخه در اختالل ائبهش. بود دالر نرخ درصدي ۳۱۱ افزايش آن نتيجه

 .باشد داشته رشد نيزاخير
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 اعظم عهدشکن توهم 
 سپاه سياسي معاون جواني، يداهلل سردار : صبح نو
 سخنان درباره نو صبح روزنامه با گو و گفت در پاسداران

 امروزه: »گفت ايران عليه او هاي هجمه و ترامپ
 در حتي و اند شناخته جهان همه را ترامپ يتشخص
 دروغ راحتي به كه آدمي به فرد اين هم آمريكا كشور

 موضوع اين جهان رهبران و است شده معروف گويد مي
 عمليات اين با خواهد مي ترامپ. شدند متوجه را

 ايران مواضع اما ببرد، پيش را خود اهداف انحرافي
 كه نبوده ضعف موضع در وقت هيچ و است مشخص

 امروز دهد؛ تغيير را خود هاي سياست بخواهد امروز
 است ضعف مقام در كه دهد موضع تغيير بايد كشوري

 مرتجع كشورهاي و اسرائيل و آمريكا كشورها، اين كه
 كاخ سكان كه ديوانه تاجر اين سخنان.«هستند منطقه
 از او اطالعي بي نشانگر دارد، دست در را سفيد

 و سو يك از منطقه در اسالمي يجمهور هاي سياست
 و يمن و لبنان عراق، در شده ايجاد تغييرات از خبري بي
 سه همچنانكه. است اي منطقه تحوالت كلي طور به

 عراق پارلماني انتخابات در را رأي بيشترين كه ائتالفي
 مخالف جريان يا ايران طرفدار جريان يا اند آورده
 را پارلمان اكثريت هللا حزب نيز لبنان در. هستند آمريكا

 ايران حمايت مورد جنبش يمن در. گرفت دست در
 محاصره و كم امكانات رغم علي است توانسته

 درست چشمگيري هاي پيروزي به عربي كشورهاي
 . يابد

 

 (1خاص ) نقش بصیرتی اصحاب/ شیوه تحلیل سیاسی
 السالم علیه امیرالمؤمنین میل» که کسی: فارسی سلمان جناب سوم، و

 اهل بر را آنها و داشت می دوست را فقرا... داد می غلبه خود میلِ بر را

 دوست را علما داشت، می دوست را علم.داد می ترجیح ثروت

 امام که شود می موجب بزرگوار، این در خصوصیت سه این.داشت می

 پیدا گرایش او به نسبت عظمت، و جاللت آن با السالم علیه صادقِ

 باری،(2/11/69.«)بکند او به نسبت -تعظیم و تجلیل یا - محبّت کند،

 به خدمت و پذیری والیت و استقامت، و صبر روشنگری، و تبیین

 امام علی علیه السالم اصحاب بارز خصوصیات جامعه، ضعیف طبقات

 اصحاب به الگویشان و تأسی نیز اسالمی انقالب اصحاب اگر .بود

 مخالف ی جبهه سه بر توان می باشد، السالم علیه امیرالمومنین راستین

 این ی سه هر بر  خمینی امام که چنان آن کرد، پیدا غلبه نیز انقالب

 .یافت غلبه ها جریان

 

 مبهم توافقی با جنجالی دیداری

 در شمالي كره رهبر با آمريكا جمهور رئيس ديدار :خراسان

 بجل ترامپ به را سياستمداران و گران تحليل نگاه سنگاپور
 حالي در شمالي كره و آمريكا مشترک بيانيه ديروز،. است كرده
 نه آن، در است؛ گرايانه آرمان سنگاپور نشست بيانيه. »شد امضا

 مشخص زماني جدول نه شده، تعريف اتمي سالح خلع مفهوم
 ترين آزاردهنده. است مشخص آزمايي راستي جزئيات نه شده،
 موضوعي بيانيه، اين ازاي در آمريكا كه است اين مسئله

 واگذار را جنوبي كره با نظامي هاي رزمايش يعني ملموس،
 شوراي رئيس «هاس ريچارد» كه بود توييتي اين.« است كرده

 حاصل. كرد منتشر بيانيه انتشار از پس آمريكا خارجي روابط
 در فراگير و پايدار صلح ايجاد سر بر توافق ديدار، اين
 در اي هسته تسليحات كامل خلع براي حركت كره، جزيره شبه
 در شدگان كشته پيكرهاي استرداد و شناسايي و كره جزيره شبه

 .بود كره جنگ
 


