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 متن شروط همان رهبری شروط

است برجام  

 رهبر اخیر سخنان از پس جوان:

 با برجام ادامه شروط درباره انقالب
 داخل در سیاسی فعاالن برخی اروپا،

 گفتند برجام، برای ریختن اشک با
 را شروط این اروپا که است معلوم

 دهد می نشان خوبی به این. پذیرد نمی
 کوتاه طرفدار فقط ها غربزده برخی که

 حتی و هستند غرب مقابل در آمدن
 ایم، بسته غرب با که را ای معاهده اگر

 بر ها غربزده به کنیم، یادآوری
 رهبری واقع در !غرب به تا خورد می
 جمله از شروط، برخی تعیین با

 برقراری و ایران نفت خرید تضمین
 نکشیدن میان به و بانکی روابط
 از ای، منطقه و موشکی های بحث

 متعهد برجام متن به اند خواسته پاارو
 را برجام از امریکا خروج و باشد
 صورت، این در زیرا نکند بهانه

 فاقد برجام، در اروپا امضای و حضور
 است کسانی از تعجب اما. است معنی

 دانند، می برجام را خود چیز همه که
 را غرب به برجام متن یادآوری اما

 دقتی کسی است ممکن !تابند برنمی
 متن کجای بپرسد و بدهد خرج به

 در امریکا اگر که است آمده برجام
 خللی ایران نفت از میزان هر فروش

 را میزان آن خرید باید اروپا کرد، وارد
 قابل بخش مثال برای زیرا کند، تقبل

 خرد می چین را ایران نفت از توجهی
. است برجام طرف یک خود چین و

 ریدخ چین امریکا، فشار با اگر حاال
 اروپا چرا داد، کاهش را ایران نفت
 نه و کند جبران را خسارت این باید
 تکلیف یک این لذا و! چین؟ خود

 نپذیرفتن و است اروپا برای ماالیطاق
 .است ها اروپایی حق آن
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 !نپیچید ذلت نسخه
 بودند رشته ای هسته تیم و دولت آنچه همه برجام از خروج با آمریکا که اکنون کیهان:  

 دود برجام، پای به کشور امکانات همه ساله 4 هزینه که است داده نشان و کرده پنبه را

 پیشنهاد ملت، از عذرخواهی جای به برجام حامی لیبرال طیف است، رفته هوا به و شده

 ابتدا باید جماعت این اوال!!پیچند می ملت برای «ذلت نسخه»،«آمریکا با مستقیم مذاکره»

 حاال که زدند ایران ملت سر به گلی چه مودب اوبامای با مذاکره از که دهند پاسخ

 نشان ذلت پیچی نسخه این ؟ثانیا!بزنند نزاکت بی مردک این ترامپ، با مذاکره با خواهند می

 و عزّت حفظِ بزرگ آزمون» در «است بعید بسیار» برجام همچون لیبرالی جماعت دهد می

 ایران مقابل در ترامپ» تسایت آلمانی زنامهرو قول به. باشند موفق «ایران عزیز ملّت اقتدارِ

 !«بگیرد گاز تواند نمی اما کند، می پارس

 دیدار ضرورت به بازگشت
 جمله ازاین شود می را این.است شده اون با دیدار به مصمم دوباره ترامپ خراسان:

 خیلی شمالی کره رهبر با احتمالی نشست سر بر مذاکرات":فهمید جمهورآمریکا رئیس

 خود شمالی همتای با دیدار از بعد نیز جنوبی کره جمهور رئیس. "رود می یشپ خوب

 که است کرده تاکید اما است کره جزیره شبه شدن غیراتمی خواهان اون، که گوید می

 در. نه یا کند می تضمین را اش دولت ثبات آمریکا آیا که نیست مطمئن شمالی کره رهبر

 و سایت برچیدن داد؛ انجام اعتمادساز اقدام دو تهگذش ماه یک در شمالی کره میان، این

 مغایر اقدامی در اما آمریکا. کرد آزاد را شمالی کره در زندانی آمریکایی مجرم چند که این

 به که کرد برگزار مشترک رزمایشی جنوبی کره خود متحد با صلح، برای مذاکره روح با

شرایطی  چنین در.شد منجر واشنگتن نشینی عقب و یانگ پیونگ تهدیدآمیز واکنش

 ای شیوه است؛ گرفته پیش در متزلزل مواضعی با ای تازه بازی اخیر، روز دو در ترامپ

 .دیپلماتیک تدبیر یک تا آمریکاست سیاسی حیثیت قراردادن بازیچه که
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 شود نمی تسلیم تهران
 گام این و است شده منتقل حمله به اعدف فاز از ای هسته توافق از آمریکا خروج به واکنش در گذشته روز دو در ایران صبح نو:

 در اروپایی کشورهای برای اسالمی انقالب رهبر ای، خامنه اهلل آیت که یافته تجسم ای هفتگانه شروط در شده بینی پیش و جدید استراتژیک
 راهبردی مطالعات مرکز رییس پوردستان، احمدرضا آقای که است حالی در این.کرد تعیین ای هسته توافق به کشورش تعهد ادامه ازای

 های پایگاه گیرد، قرار آمریکا سوی از تجاوزی هرگونه هدف کشورش که درصورتی کرد تهدید مستقیم و آشکارا نیز ایران ارتش
 به فرصتی خواهد می ایران رهبر که است واضح.شود می گرفته هدف قطر و امارات عربستان، اردن، شامل عربی کشور چهار در آمریکایی

 از خروج درباره آمریکا جمهوری رییس ترامپ، دونالد تصمیم به نسبت طرفی بی برای فرانسه و آلمان انگلیس، شامل اروپایی ورکش سه
 اهلل آیت سوی از ای گانه هفت شروط رو همین از بدهد ها آن به را بازی زمانی سقف که خواهد نمی حال درعین اما بدهد ای هسته توافق
 و پنجشنبه روزهای که نشستی بُرد، وین نشست به خود با را آن ایران خارجه وزیر معاون عراقچی، عباس آقای که شد تعیین ای خامنه
 .شد برگزار آمریکا های تحریم با مقابله در ایران منافع تضمین برای گذشته جمعه

 

 تحریم استراتژی جزئیات
 و اوباما دوم دوره در ایران، علیه ها تحریم طراحی تیم مسئول «نفیو اردریچ» را «میدان درون از نگاهی ها، تحریم هنر» تابک فرهیختگان:

 پیش که دانند می ایران های تحریم معمار را نفیو. است نوشته وین در ها تحریم امور در توافق این کنندگان مذاکره پشتیبان تیم اصلی چهره
 خارجه وزارت در تحریم سیاست هماهنگی مقام قائم و سفید کاخ در ملی امنیت شورای در ایران امور مسئول سال 01 مدت به آن، از

 تاریخچه ذکر با و کرده بیان را ایران علیه شده اعمال های تحریم راهبردهای و ها شیوه اهداف، خود کتاب در او. است بوده متحده ایاالت
 برای کتاب این خواندن. است کرده ذکر را دهش اعمال های تحریم انواع تاکنون، آغاز از ایران ای هسته های فعالیت از مختصری

 ها تحریم با مقابله برای ای ریزی برنامه گونه هیچ بدون کوشند می و دارند آن رفع در سعی ها، تحریم به نگری سطحی با که دولتمردانی
 .رود می شما به ضروری امر یک بگیرند، پیش در را ای افتاده پا پیش های راه

 نه متحده، ایاالت خارجی سیاست دستگاه در استراتژیک ابزار عنوان به گذاری تحریم که دهد می نشان خود تابک جای جای در نویسنده
. است مورد این در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، مختلف ابزارهای خالقانه گرفتن کار به و گیری تصمیم هنر بیشتر بلکه فنی، صرفا امری

 احساس به تا کرده مستثنی تحریم از را لوکس کاالهای واردات مختلف، اقالم تحریم عین در گونهچ که دهد می نشان نفیو مثال، عنوان به
 فشار افزایش به نبوده، تحریم  هدف که موضوعی ایران، در مرغ قیمت افزایش چگونه مثال یا. بزند دامن بیشتر شدگی تحریم اجتماعی

 .برود تحلیل زودتر و بیشتر سرعت با ایران ارزی ذخیره تا نکرده منع را اقالم برخی واردات چطور یا است کرده کمک ها تحریم
 

 آمریکا های تحریم لیست در جمهور رییس اختصاصی هواپیمای

 هواپیمایی های شرکت علیه آمریکا تحریمی اخیر لیست در نوشت خبر این انتشار با قطر، الجزیره شبکه انگلیسی سایت وب ایران: عصر
 زیادی احتمال نوشته الجزیره .است گرفته قرار لیست در دهد، می پوشش را جمهوری رییس اختصاصی هواپیمای اتنه که شرکتی ایران،
 تریتا. کند تحقیر را مهوریج رییس خود زعم به تا داده قرار خود تحریمی لیست در نیز را شرکت این عامدانه آمریکا که دارد وجود
 هدف: است نوشته توییتر در آمریکا جمهوری رییس اختصاصی هواپیمای تحریم درباره ها یآمریکای و ایرانیان ملی شورای رییس پارسی
 مشکالتی تواند می جدید تحریم. ایران در تندروها موضع تقویت و ایران روی میانه جمهوری رییس تحقیر چیست؟ کار این از ترامپ
 این به که هایی شرکت چون کند، ایجاد شرکت این و هواپیما ینا از استفاده با ایران جمهوری رییس رسمی خارجی سفرهای در را جدی

 .گرفت خواهند قرار مجازات مورد آمریکا ثانویه های تحریم با برسانند سرویس یا سوخت هواپیما
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 قبال در ما استراتژی: امریکا خارجه وزیر

است جهانی اجماع یک ایجاد ایران  

 استراتژی از امریکا خارجه وزیر ایران:

 علیه جهانی اجماع ایجاد منظور به واشنگتن
 «پمپئو. » گفت سخن ایران اسالمی جمهوری

 ایران، قبال در ما استراتژی: »نوشت توئیتر در
 فقط آن در که است جهانی اجماع یک ایجاد

 ما که آنچه مانند شود خواسته ایران رژیم از
 مانند خواهیم، می کشورها دیگر تک تک از

 چندی او.« کند رفتار نرمال و عادی ملت یک
 باید ایران: »بود نوشته توئیتر در هم قبل

 تعداد اندازه هر به ما. دهد تغییر را رفتارش
 است ممکن که شرکایی و متحدان از بیشتری

 برای مان مشترک هدف به حصول منظور هب
 ای غیرهسته و ای هسته تهدیدات همه توقف
 ایرانی ضد مواضع.« کرد خواهیم کار ایران
 که شده مطرح حالی در امریکا خارجه وزیر
 استراتژی تشریح در گذشته هفته وی

 کردن وارد ضمن تهران، قبال در واشنگتن
 یتحما مدعی ها، زنی  اتهام اقسام و انواع
 قلب» حتی و منطقه در تروریسم از ایران
 .بود شده «اروپا

 

 

 (1) مذاکره تجربه/سیاسی مسائل تحلیل روش
 به موسوم توافق رهبرانقالب بود قرار که زمانی ،۴4 مهرماه وهفتم بیست

 مقامات بدعهدی از که ای تجربه از درست فهم با کنند، تأیید را برجام

 آن برای شروطی جمهور، رئیس به خطاب ای نامه در داشتند، آمریکایی

 برجام متن که بودند کرده تصریح بانقال رهبر نامه آن در. کردند تعیین

 در که است متعدّدی موارد و ساختاری های ضعف و ابهام نقاط دچار

 به تواند می  لحظه، به لحظه و دقیق مراقبت فقدان صورت

 بنابراین و شود منتهی کشور ی آینده و حال برای بزرگی"های خسارت"

 گرفته «قوی تضمین» ها آمریکایی از که است الزم آن از صیانت برای

 درخصوص امریکا جمهور رییس از مکتوب  تضمین» ها آن از یکی. شود

 راه و نشد گرفته تضمین آن متأسفانه اما( ۴۹۴4/۷۰/۹۴.«)بود ها تحریم لغو

 ماند باز ها تحریم ماندن و برجام مکرر های نقض برای

 

 کشور در بدافزار یک انتشار خطر احتمال درباره هشدار
 و روزها درVPNFilter بدافزار احتمالی خطر از ماهر مرکز اطالعات:

 در قربانی هزار ۷0۷ از بیش تاکنون که داد خبر کشور در آینده ساعات

 همچنین مختلف برندهای های دستگاه و تجهیزات. است  داشته جهان

 مستعد رسانی بروز عدم صورت درQNAPسازی ذخیره تجهیزات

 فوق برندهای باالی استفاده به توجه با .هستند بدافزار این به شدن آلوده

 و ها شبکه مدیران ها، سرویس دهندگان ارایه حاضر هشدار کشور، در

 و آلودگی از جلوگیری به نسبت که دهد می قرار مخاطب را کاربران

 های دستگاه نوع. قراردهند کار دستور در را الزم اقدامات سازی، ایمن

 هستندBackboneغیر های دستگاه نوع از بیشتر بدافزار این به آلوده

 و کوچک ISPهای شرکت و کاربران بدافزار، این اصلی قربانیان و

 .دهستن متوسط


