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 ییمنطق آمریکا             روز   حرف ▼

شکست مذاکرات ترامپ و اون پس از گذشت چند روز 

همچنان در معرض قضاوت و تحلیل کارشناسان سیاسی قرار 

در حالی که ترامپ دلیل شکست مذاکرات را درخواست . دارد

هاي آمریکا عنوان کرده  یانگ براي رفع همه تحریم پیونگ

روایت ترامپ از دلیل شکست مذاکرات بود، اما کره شمالی 

ویتنام را به چالش کشید و وزیر خارجه کره شمالی گفت 

واقعیت  .ها بوده است کشورش به دنبال رفع بخشی از تحریم

هاست که ادامه دارد و  جزیره کره سال آن است که بحران شبه

المللی است و انتظار  ترین مسائل بین از نظر موضوع از پیچیده

اما از دیگر سو  ؛ل آن در مدتی کوتاه منطقی نیستحل و فص

خیر چندان دشوار به نظر تحلیل علل شکست مذاکرات ا

  .رسد نمی

دهد؛  گیرد اما امتیاز نمی ایاالت متحده آمریکا امتیاز می

این خصلت فراگیر سیاستمداران آمریکایی است؛ اما این 

هنر «جمهوري نویسنده کتاب  وضعیت در زمان  ریاست

. کند تر خودنمایی می ، برجسته ، یعنی دونالد ترامپ »ملهمعا

جمهوري  ترامپ که تا پیش از تکیه زدن بر کرسی ریاست

در «: آمریکا در کار تجارت و اقتصاد بوده است، بارها گفته بود

اي، هر طرف که بیشتر تحت فشار باشد، باید بیشتر  هر معامله

مراه او منطق حاال نیز وي و تیم سیاسی ه» .امتیاز دهد

شان این است که کره شمالی پس از سپري شدن  رفتاري

چند دهه محدودیت و تحریم، در موقعیتی هستند که به هر 

  .گونه توافقی تن خواهند داد

در قاعده و رفتار سیاستمداران آمریکایی، کره شمالی باید 

هاي آمریکا را مو به مو اجرا کند، همه ذخایر  همه خواسته

کی خود را نابود کند، دانشمندان اتمی و موشکی اتمی و موش

» بعداً«و » شاید«ها تسلیم کند و آنگاه  خود را به آمریکایی

با این حال، برجام هم اکنون . ها را بردارند اندکی از تحریم

مایه عبرت کره شمالی شده است؛ آنها به چشم خویش 

از  بینند که ایران پس از توقف و از بین بردن بخش زیادي می

اي در انتظار عمل آمریکا به تعهدات خود  هاي هسته توانمندي

بود که ناگهان با پیدا شدن فردي به نام ترامپ و امضاي یک 

اي را زیر پا گذاشت و آن مختصر  متن کوتاه، کل توافق هسته

با . هایی که برداشته شده بود، بار دیگر برگردانده شد تحریم

ها پیش روي خود  تار آمریکاییها از رف اي این تصویري که کره

جزیره به این زودي حل و  بینند، بعید است بحران شبه می

اما نکته جالب توجه اینکه اگرچه هزاران کیلومتر  .فصل شود

اما  ،ندا درس گرفته برجام ازتر رهبران کره شمالی  آن طرف

ایی هستند که برجام را موفق ه جریان هنوز در کشور ما

  .ر آن در موضوعات دیگر اصرار دارندو به تکرا دانسته

  

  

  

 
 

 

  !خیال خام                                       روز گزارش ▼

 تشریفات را از لحظه ورود به آسمان یک هواپیماي پاکستان 17اف  هاي جی جنگنده

آباد به زمین بنشیند، هواپیمایی که حامل  کنند تا در فرودگاه اسالم می همراهی پاکستان

هاي اولیه ورود به این کشور شروع  سلمان از همان ساعت طلب سعودي است و بن عهد جاه لیو

 جوادر بندر در عربستان آرامکو پاالیشگاه کند؛ احداث گذاري می به امضاي قراردادهاي سرمایه

 گذاري سرمایه براي نامه تفاهم دالر، امضاي میلیارد 10 ارزش به پاکستان غرب جنوب در واقع

 توسعه صندوق گذاري سرمایه قرارداد پتروشیمی، تولیدات و پاالیش حوزه در تانعربس

 هاي انرژي زمینه در نامه تفاهم بنزین، و خام نفت حوزه در پاکستان دولت با عربستان

 نامه تفاهم ورزش، حوزه در همکاري قرارداد معدنی، ذخایر حوزه در نامه تفاهم تجدیدپذیر،

فقط در روز اول حضور ... و پاکستان در برق تولید براي عربستان عهتوس صندوق گذاري سرمایه

افزون بر این، قول واریز شش میلیارد دالري کمک نقدي . سلمان در پاکستان به امضا رسید بن

اما این  ،در نگاه اول شاید این یک همکاري عادي بین کشورها تلقی شود. دهد را هم می

ی خواهد گرفت که کمک مشابه از سوي امارات به پاکستان گذاري زمانی معناي متفاوت سرمایه

دهد خرید آمریکا از پاکستان در سال جدید  نشان می و گزارش جدید بانک مرکزي پاکستان

ترین خریدار از  میالدي چنان جهشی داشته که سبب شده است ایاالت متحده به بزرگ

 میلیون 36 و میلیارد 2 از بیش اتوارد با بر اساس این گزارش، آمریکا. پاکستان تبدیل شود

 صادرات درصد 17 آمریکا گزارش این طبق. است کشور این کاالهاي خریدار ترین بزرگ دالر

توجه ویژه امارات، عربستان و ایاالت متحده به  .است داده اختصاص خود به را پاکستان

یزي جدید آمریکا و ر دهنده برنامه نظر پاکستان نشان پاکستان و تالش ویژه آنها براي جلب

رسد این جریان با شکست در سوریه،  به نظر می؛ اي آن در غرب آسیا است وابستگان منطقه

افزون بر این، آمریکا و دیکتاتورهاي . به دنبال تغییر زمین بازي است... لبنان، یمن، عراق و

له از جم غرب آسیا هاي گسترده مردمی در کشورهاي گرایش از متحجر منطقه به خوبی

خش پول و پبا آنند که به دنبال و  با خبر هستند پاکستان به گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت

شود، نفوذ  دیگري. ..گذاري پیش از آنکه پاکستان نیز براي آنها یمن، سوریه، عراق و سرمایه

بداد و علیه استها  ها و خروش ملت ري ملتآباد تثبیت کنند، غافل از آنکه بیدا خود را در اسالم

 .توان با اقداماتی از این دست متوقف کرد استکبار را نمی

 ترین و باسوادترین رهبر تاریخ ایران شجاع        ویژه     خبر ▼

  :گفته است) ره(عبدالکریم سروش به تازگی طی سخنرانی در کالیفرنیا درباره امام خمینی

پذیرید، اگر فرض  شان را می کدام مخیر کنند،) ره(اگر امروز شما را بین شاه و آقاي خمینی

کنیم هیچ اختیاري نداشته باشیم جز اینکه یا شاه و آقاي خمینی یکی را انتخاب کنیم، بنده 

ترین رهبري بود  براي اینکه آقاي خمینی، مردمی. کنم صد درصد آقاي خمینی را انتخاب می

طور در دل  ي را نداریم که اینما در تاریخ ایران هیچ رهبر... که در تاریخ این کشور ظهور کرد

شاه که هیچ، پدرجد شاه هم خواب اینجور پشتیبانی مردمی را . مردم جا داشته باشد

اي  مردم به هرحال یک چیزي دیده بودند، نشان یک عشقی بود، نشان یک عاطفه. دیدند نمی

مینی خ. شد که دوستش داشتند؛ در او چیزي دیده بودند بود که معطوف به یک رهبري می

باسوادترین رهبر این کشور بوده تا کنون؛ از ایام اولیه حکومت هخامنشیان تا روزگار حاضر 

چرا؟ براي اینکه اوالً فقیه درجه اولی بود، عرفان . رسید کس به لحاظ علمی به پاي او نمی هیچ

له سا 20شاه قبل از آقاي خمینی که بود؟ یک جوان . هم خوانده بود، فلسفه هم خوانده بود

اش که درس و مکتب و  بعد از پادشاهی. که از سوئیس بلند شد آمد ایران پادشاه شد

. اي نبود؛ قبلش هم حداکثر یک دیپلم، اگر آن دیپلم را هم داشت، من خبر ندارم مدرسه

  ».داري نظیر بود در مقام حکومت بی  در تاریخ ما آقاي خمینی واقعاً یک نمونه. سوادي نداشت

  



   
  

  اخبار ▼

 افتد تا زمانی که منتظر خارج مرزها باشیم اتفاقی نمی

ترین  مهم: نوشت» شرق«طلب در روزنامه  هاي اصالح ابراهیم اصغرزاده یکی از چهره

دستاورد دولت که قابل دفاع بود، مسئله برجام بود که اآلن به یک وصله ناجور بدل شده 

هم به  95برجام گذاشت و در سال  اي و دولت روحانی اولویت خود را حل مسئله هسته. است

تر داشته و  ها دست پایین موفقیتی دست پیدا کرد، اما این موضوع سبب شد در سایر حوزه

بر همین اساس، با خروج آمریکا : کند او اضافه می. ریزي نداشته باشد اي هم براي برنامه انگیزه

الطم شده و دولت از نظر سیاست داخلی و خارجی براي تحقق اقتصاد و سیاست خارجی مت

شود یا وزراي قدرتمند از کابینه خارج شوند یا  اهداف خود پشتوانه کافی ندارد و سبب می

بازگشت نیروهاي قدرتمند به دولت تا : گوید اصغرزاده می. هاي تندروها بیشتر شود اعتراض

جرایی کشور را به دست بگیرد، فایده ندارد و زمانی که دولت تصمیم نگیرد مسئولیت کلی ا

شود هر فردي خود را صاحب نظر  تداوم این شرایط موجب فرسایش دولت شده و سبب می

اینکه منتظر باشد تا اتفاقی در خارج از کشور . بداند؛ بنابراین دولت باید تصمیم جدي بگیرد

  . ، پدیده خوبی نیستجمهوري کنار برود و امثالهم بیفتد، مثالً ترامپ از ریاست

  !طلبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار اصالح

در حالی که قرار است امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم خود را درباره تصویب 

اي سرگشاده خطاب به اعضاي این  طلب در نامه پالرمو اعالم کند، جمعی از فعاالن اصالح

. به طور ضمنی تهدید کردند FATFمربوط به  مجمع، آنها را در قبال تصویب نکردن لوایح

زاده، شهیندخت  در این نامه که به امضاي افرادي مانند سعید حجاریان، مصطفی تاج

از لوایح چهارگانه ، کنوانسیون پالرمو: طلب دیگر رسیده، آمده است موالوردي و چند اصالح

FATF کشور جهان  180تصویب یافته، تاکنون به  درباره مبارزه جهانی با جرایم سازمان

عضو نشدن در آن به معناي منزوي کردن ایران و پذیرش اختالل در مناسبات . رسیده است

از جمله چین، روسیه، هند، همسایگان و سایر  کشور جهان،  180جمهوري اسالمی با 

انزواي خودخواسته : در بخش دیگري از این بیانیه آمده است. کشورهاي دوست خواهد بود

تواند مایه  هاي مورد قبول تقریباً همه کشورهاي جهان، می گیري از پیمان دلیل کناره بهایران 

هاي مخالف ایران به ویژه آمریکا و  تحقیر ملی شود و مصالح و منافع کشور را بازیچه دولت

  .رژیم صهیونیستی کند

 گامی دیگر براي حذف دالر

امات خصمانه آمریکا و استفاده ها به دلیل اقد سال گذشته میالدي، بسیاري از کشور

ابزاري این کشور از دالر به سمت تدابیري در راستاي کاهش وابستگی به این ارز در مبادالت 

هند و ژاپن با امضاي یک قرارداد سوآپ ارزي دوجانبه جدید میان . تجاري خود رفتند

ا رسماً فعال میلیارد دالري ر 75هاي مرکزي دو کشور توافق سال گذشته سوآپ ارزي  بانک

به عنوان سازوکار  2018وزیر هند به ژاپن در اکتبر سال  این توافق در سفر نخست. کردند

اي اعالم  وزارت اقتصاد هند طی بیانیه. پرداخت مبادالت خارجی بین دو کشور ایجاد شد

 .شود توافق سوآپ ارزي به طور رسمی اجرایی می: کرد

  ریکا از عراقآوري امضا براي اخراج نظامیان آم جمع

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعالم » مهدي تقی«به گزارش منابع خبري، 

وي در ادامه . کرد، شمار موافقان اخراج نظامیان آمریکایی از خاك عراق افزایش یافته است

نویس طرح قانونی  نماینده عراقی نامه به جریان انداختن پیش 70تاکنون بیش از : افزود

طبق اعالم . اند ج نیروهاي بیگانه و به ویژه نظامیان آمریکا از خاك عراق را امضا کردهاخرا

این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، قرار است ستاد مشترك ارتش این کشور 

هاي آمریکا و میزان نیروهاي مستقر در  طی روزهاي آینده گزارش جامعی درباره تعداد پایگاه

 .سیون ارائه کندآن به این کمی

 

  

  کوتاه اخبار ▼

 فرمانده کل سپاه نیجانش ی،سالم نیحس پیسردار سرت ◄

و  دیدشمنان تالش دارند جامعه ما شکسته، ناام: گفت

من ؤمضطرب باشد، اما آنان بدانند که مردم ما محکم و م

ما پرتاب  يکه دشمنان به سو ییرهایت با وجودهستند و 

و به  کنند یت و عزت خود دفاع مو از شراف ستادهیا کنند، یم

. از اسارت نجات دهند ار تیهستند تا بشر نیدنبال تحقق ا

و ما  دیاز دشمنان نهراس، فرمودند یرهبر معظم انقالب اسالم

و اکنون  میقالب دشمن را متوقف کردندر گام اول ا. میروزیپ

 .دشمنان است بیدر گام دوم انقالب نوبت تعق

شوراي  حقوقدان عضو و نگوسخ کدخدایی، عباسعلی◄ 

 علیه ها هجمه برخی به خود شخصی صفحه در نگهبان، 

 انتخاب من وقت هر: نوشت و داد نشان واکنش نگهبان شوراي

 نشدم، تأیید من وقت هر. است شده مهندسی انتخابات نشوم،

 نه دیگر شدم تأیید وقت هر اما. است بد قانونی نظارت

. است بد استصوابی نظارت نه و است شده مهندسی انتخابات

. شود انجام است من میل باب چه هر کنار، به قانون یعنی این

  »!همسایه براي ولی خوبه مرگ« گفته که است همان حکایت

 ارز: گفت بودجه تلفیق کمیسیون عضو نژاد، کوچکی جبار◄ 

 واردات و تأمین براي امسال دولت که تومانی 200 و هزار 4

 خاصی منفعت و سود هیچ کرد، پرداخت اساسی کاالهاي

 عواید و نداشته ضعیف طبقات و مردم گوناگون اقشار براي

 شده سرازیر ها دالل و گران واسطه جیب به تنها آن سرشار

 درخواست با جامعه فعلی شرایط به توجه با نیز مجلس. است

 در اساسی کاالهاي واردات براي تخصیص آن به منظور دولت

  .کرد مخالفت 98 سال

ساخت خط لوله انتقال  ،شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد◄ 

درصد تکمیل  99گاز روسیه به چین موسوم به قدرت سیبري 

از ماه دسامبر سال جاري  انتقال گاز رود انتظار می و شده است

میلیارد  24/2 ، گازپروم قرار است2019در سال . آغاز شود

 هزار کیلومتري 3دالر براي ساخت این خط لوله 

 38انه یاین خط لوله پس از تکمیل سال. گذاري کند سرمایه

  . میلیارد متر مکعب گاز را از روسیه به چین منتقل خواهد کرد

 میلیون 26 از بیش امسال ماهه 10 در گمرك آمار براساس◄ 

 شد کشور وارد دالر میلیون 672 و میلیارد 35 ارزش به کاال تن

 96 سال مشابه مدت هزارتن 478 و میلیون 31 به نسبت که

 10 بین دامی ذرت. دهد می نشان را کاهش درصد 4/17حدود 

 سهم از درصد 5/4 که است صدرنشین وارداتی عمده کاالي قلم

  .داده است اختصاص خود به را واردات کل ارزش

سوتا  مینه ایالت از آمریکایی مسلمان  نماینده عمر، ایلهان◄ 

 و دارد دولتش کل در ار دیکتاتوري هاي عالمت ترامپ: گفت

 مسلمان زن دو از یکی عنوان به عمر. است حتمی او برکناري

 پیش چندي اما کرده، جلب خود به بسیاري توجه کنگره در

  .کند عذرخواهی شد مجبور اش اسرائیلی ضد اظهارات دلیل به

 
  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


