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  !آمریکا و کره؛ نقطه سر خط     روز حرف ▼

رهبر کره  ،جمهور آمریکا و اون رئیس ،مالقات ترامپ

) خرداد 22(ژوئن سال جاري میالدي 12 در شمالی

در این  .داشتالمللی  اي و بین منطقه گوناگونهاي  بازتاب

بین، برخی از کارشناسانی که مسائل ایران را پیگیري 

وفصل  مالقات را مدل و الگوي حل کردند، کوشیدند این می

نقطه . مسائل بین ایران و آمریکا تحلیل و تفسیر کنند

کانونی همه آن اظهارنظرها این بود، همچنان که کره شمالی 

از شعارها و ادعاهایش در برابر آمریکا کوتاه آمده و مسیر 

اي جز  جمهوري اسالمی نیز گزینه ،مذاکره را در پیش گرفته

نیست و دیر یا زود باید از مطالبات  این پیش رویش

اش دست بردارد، در غیر این صورت زمان و  بلندپروازانه

کسانی  البته در همان هنگام،! را از دست خواهد داد  فرصت

که از منطق رفتارها و راهبردهاي آمریکا در سیاست خارجی 

آگاه بودند، بیان کردند آمریکا در مناسبات و روابط خارجی 

اي قواعد ثابت پیروي  هاي رقیب، از مجموعه ولتخود با د

 نقدبه صورت معنا که امتیازات حداکثري را کند؛ به این  می

خواهد و از آن سو امتیازات حداقلی را به  از طرف مقابل می

هر چند کره شمالی براي . دهد صورت نسیه وعده می

مانند آزادي چند زندانی آمریکایی،  ،اعتمادسازي به اقداماتی

بازگرداندن جنازه سربازان آمریکایی و نابود کردن سیلوهاي 

اي روي آورد؛ اما همه اینها سبب  هاي هسته انجام آزمایش

هاي خود علیه کره تجدید  تحریم زمینهها در  نشد آمریکایی

در عین حال، مقامات کره شمالی چندي پیش در  .کنندنظر 

هاي  حپاسخ به مقامات آمریکایی که خواهان برچیدن سال

اي باید  اعالم کردند خلع سالح هسته ،اي بودند هسته

ها صورت پذیرد و این علتی شد  همزمان با رفع کامل تحریم

جمهور آمریکا دیروز اعالم کند چون روند خلع  تا رئیس

جزیره کره به کندي پیش رفته، سفر  اي شبه سالح هسته

 .وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی صورت نخواهد گرفت

مناسب است بیانات اخیر رهبر  ،حال که بحث به اینجا رسید

 باایشان  مخالفت معظم انقالب را در نظر آوریم و بدانیم

له و  گرفته از تجربیات معظم نشئتها  مذاکره با آمریکایی

رصد دقیق الگوهاي مذاکراتی آمریکا طی سالیان طوالنی 

ها و افرادي  البته امیدواریم این اتفاق براي گروه ؛بوده است

هاي  کار مرتفع شدن چالش کنند مذاکره راه که تصور می

عبرت آموز باشد؛ عبرتی که نتیجه آن  ،است اقتصادي کشور

هاي  دل بریدن از غرب و آمریکا و چشم دوختن به ظرفیت

  .ملی باشد

 قاطع و در پیش چشم جامعه               گزارش روز ▼

گشت پلیس او را ! کند پلیس در جاده توجه نمیراننده متخلف یک لندکروز به ایست 

از » لندکروز«پس از آن راننده ! شود کند و لندکروز در حین فرار واژگون می تعقیب می

شود و در کمال ناباوري به مأمور راهور  ور می ماشینش خارج شده و به پلیس حمله

عبارت خالصه یک در نگاه اول شاید این » دانی یک میلیارد چقدر است؟ می«: گوید می

تخیلی؛  ـ اي از یک داستان پلیسی فیلم پلیسی هالیوودي یا بالیوودي به نظر برسد؛ خالصه

در استان فارس رخ داده است و فیلم ضرب و شتم » دشت ارژن«اما این اتفاق واقعاً در 

شود؛ اتفاق و فیلم کوتاهی  هاي اجتماعی دست به دست می پلیس راه این منطقه در شبکه

فرار از دست مأمور قانون و ! نقض قانون. توان و نباید به سادگی از آن عبور کرد نمیکه 

اگر از کنار این اتفاق بگذریم یا حتی نحوه . حمله به پلیس راهور اتفاق کوچکی نیست

اي باشد که به اندازه فیلم منتشر شده در جامعه و  برخورد و مؤاخذه این متخلف به گونه

اعتباري مأموران نیروي  بی! اعتباري قانون شود بی ود، نتیجه آن میمیان مردم منعکس نش

اگر اجازه دهیم افراد متخلف و گستاخ به این باور برسند ! انتظامی و راهنمایی و رانندگی

توانند قانون را نقض کرده و به مجریان آن حمله کنند، بدون آنکه تقاص آن را پس  که می

از این  ؛با آنها بشود، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد بدهند و بدون آنکه برخوردي جدي

هاي مربوطه، از رئیس پلیس کشور، وزارت کشور و حتی رئیس  رو واجب است همه دستگاه

قوه مجریه، رئیس دستگاه قضا به موضوع ورود کرده و برخوردي جدي و قاطع با متخلف 

گرفته دلجویی کرده و وي را به از یک سو از مأمور مورد ظلم قرار . این حادثه داشته باشند

دلیل تعقیب متخلف تشویق و تمجید کنند و از سوي دیگر برابر قانون با متخلف برخورد 

  .جدي صورت داده و نتیجه آن را اعالم کنند تا مانع از تکرار چنین اتفاقاتی باشیم

  حجاریان تازه تحرکات                            ویژه خبر ▼

 خود، هاي نوشته و ها گفته در مدتی است طلب اصالح پردازان نظریه زا حجاریان، سعید

 اظهاراتی طی ماه تیر اوایل در او. است کرده آغاز نظام رهبري جایگاه درباره را تحرکاتی

 هفته چند همچنین حجاریان !نیست حقوقی و عقالنی رهبري انتخاب فعلی گفت، روش

 کردن قانونی دنبال به باید مجلس نوشت »ویاپ اندیشه« نشریه در یادداشتی طی نیز پیش

 داند می همه از بهتر خود حجاریان که بود حالی در یادداشت این! باشد رهبري منویات

 تحریر به هاي قانون چارچوب در گاهی لزوماً و فراقانونی است امري »فقیه مطلقه والیت«

 و است روش ترین عقالنی نظام، رهبري انتخاب روش آنکه واضح پر. گنجد نمی فعلی آمده

 نظر و رهبري شرایط مردم، رأي نقش از نظر آن را حقوقی جایگاه نیز حقوق علم و منطق

 افکار مجلس نیز در رهبري منویات سازي قانونی مسئله در. کند می تأیید ملت خبرگان

 در که آورند می خاطر به را »قانون چارچوب در فقیه والیت« تلخ خاطره بیشتر عمومی

 با تنها نه اما شد؛ می آورده زبان به اصالحات دولت رئیس جانب از حتی اصالحات رعص

 آنها خود انقالب، معظم رهبر گواه به بلکه نداشت، تطابق فقیه والیت مسئله با و قانون

 از استفاده با را مسائل برخی کردند درخواست نظام رهبري از که بودند کسانی اولین

 با شده ارائه نظریات زمانی تقرب الوصف مع. کنند مرتفع يرهبر فراقانون اختیارات

 افق نزدیکی در کشور داشتن قرار و اند آورده پدید طلبان اصالح و دولت که مشکالتی

 که حجاریان رفتارهاي این قبال در جدي تأمالتی و تردیدها شود می موجب همگی ،1400

 .کند بروز آزاداندیشی، و پردازي نظریه تا رسند می نظر به طراحی نوعی بیشتر

 



 
  اخبار ▼

  ها هستند گرترین حکومت پیمانان آمریکا سرکوب هم

 به ایران حرکت اي مصاحبه در دانشگاه آمریکایی استاد پرداز و نظریه چامسکی، نوام

 سیاسی نخبگان نفرت دالیل از یکی را 1357 سال اسالمی انقالب از پس استقالل سمت

 غربی کشورهاي اتهامات همچنین مصاحبه این در وي. است ستهدان تهران از آمریکا در

 کشورهاي آسیا غرب منطقه در کشورها گرترین سرکوب«: کرد تصریح و رد را ایران علیه

 این از مورد دو مثابه به امارات و سعودي حکومت از او ».هستند آمریکا حمایت تحت

 آیا که پرسش این به خپاس در مصاحبه این در چامسکی. است برده نام کشورها

 آمریکا در سیاسی نهادهاي سکان گرفتن دست به صورت در دموکرات، حزب سیاستمداران

: گفت کرد، خواهند اتخاذ ایران به نسبت کمتري جویانه ستیزه مواضع 2020 سال در

: کرد تأکید ادامه در دانشگاه استاد این» .است دشوار واقعاً مواضع این کردن بینی پیش«

 تبدیل مدرن آمریکاي فرهنگ از دار ریشه بخشی به ایران از تنفر که است این منظورم«

  ».است دشوار بسیار آن، کردن کن  ریشه است که شده

  روسیه علیه آمریکا جدید هاي تحریم

 ها تحریم جدید دور است، کرده منتشر آمریکا خارجه وزارت که اي اطالعیه اساس بر

 هاي تحریم .شد خواهد آغاز لندن در روس دوجانبه جاسوس یک ترور با مرتبط روسیه علیه

 کاربردهاي با الکترونیکی تجهیزات صادرات ممنوعیت شامل روسیه علیه آمریکا جدید

 کشور این احتماالً است کرده تهدید را روسیه همچنین آمریکا .شود می کشور این به دوگانه

 شرکت پرواز ممنوعیت شامل تحریم نای که شد خواهد تحریم هم باز آینده ماه دو طی

 داري خزانه وزارت نیز جاري هفته طی .بود خواهد آمریکا به روسیه ایرفلوت هواپیمایی

 شمالی کره با مبادله دلیل به را روس حقیقی شخص دو و شرکت سه کشتی، شش آمریکا

 آمریکا، ماتاقدا این به اشاره با روسیه خارجه وزارت معاون ریابکوف، ی ئسرگ. کرد تحریم

: گفت سوئیس ژنو در وي. داد خواهد پاسخ متقابل صورت به اقدامات این به مسکو: گفت

 فکر نباید ها آمریکایی. است شده تحریم آمریکا از سوي روسیه شرکت 450 حاضر، حال در

  .بود خواهند مصون زمینه این در که کنند

  است غیر قانونی ایران علیه آمریکا هاي تحریم

 علیه آمریکا اقتصادي هاي  تحریم: کرد اعالم ملل سازمان ویژه گزارشگر زایري،ج ادریس

 اعضاي همه مخالفت: داد وي ادامه .هستند زا آسیب و غیر عادالنه نامناسب، نامشروع، ایران

 نامشروع دهنده نشان المللی بین هاي طرف همه واقع در و ملل سازمان امنیت شوراي کنونی

 از سوي فقط باید ها تحریم ملل، سازمان ساختار اساس بر. یکاستآمر اقدام این بودن

. شود جلوگیري کشورها رساندن به مردم آسیب از تا شوند وضع ملل سازمان امنیت شوراي

 به نباید و داشته قانونی قالب باید المللی بین هاي تحریم: گفت ملل سازمان ویژه گزارشگر

 هیچ ایران علیه آمریکا هاي تحریم دوباره اعمال در هک کند تجاوز جامعه افراد قانونی حقوق

 فشار افزایش حال در آمریکا هاي تحریم: جزایري افزود. است نشده رعایت موارد این از یک

 شده منجر ایران در نفر ها میلیون خرید توانایی کاهش به و است ایران مردم علیه اقتصادي

  .است کرده گران بسیار را وارداتی کاالهاي و

  !سلمان از سوي بشار اسد انگیز بن رد پیشنهاد وسوسه

 سوریه جمهور رئیس، کرد فاش اهللا حزب پارلمانی فراکسیون نمایندگان از الموسوي نواف

 فرستاده عنوان به به تازگی که کرده دریافت سعودي نماینده از را انگیزي وسوسه پیشنهاد

 این در سلمان بن :افزود الموسوي. بود رفته دمشق به سعودي عهد ولی سلمان بن محمد ویژه

 اسد العمر مادام جمهوري ریاست با ایران، و اهللا حزب با روابط قطع شرط به است گفته پیشنهاد

 سعودي عهد ولی. شد نخواهد سوریه در هم اساسی و سیاسی اصالح خواهان و نداشته مشکلی

 عربستان ایران، و اهللا حزب با سوریه روابط کامل قطع صورت در است داده تعهد همچنین

 سعودي پیشنهاد با بشار اسد الموسوي، گفته به البته. کرد خواهد بازسازي را سوریه تمام

  .است کرده مخالفت

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 اسالمی جمهوري: گفت خارجه کشورمان امور وزیر◄ 

 بر مجدد تحریم اعمال و برجام از آمریکا خروج از پس ایران

 دادگستري در شکایتی آمریکا از ،1955 قرارداد پایه

 البته: افزود ظریف. است کرده مطرح الهه المللی بین

 الهه دیوان در را موضوعاتی چنین است ممکن ها آمریکایی

 این اما کنند، مطرح مجدد مذاکره درخواست بر مبنی

 همه به به طور قطعی دیوان. است تبلیغاتی کامالً حرکت

 مذکور دعواي معتقدیم ما. دارد توجه ایران پرونده جوانب

 جمهوري نفع به دیوان امیدواریم و است حقوقی کامالً

  .دهد رأي ایران اسالمی

 هدفمندي سازمان از تفحص هیئت رئیس نژاد، کوچکی◄ 

 شهریور پایان تا احتماالً مربوطه گزارش: گفت ها یارانه

 تولیدي مراکز و کارخانجات از بازدید. شود می بندي جمع

 از تفحص و آنها به تولید یارانه اختصاص نحوه بررسی يبرا

 با. دارد قرار بازرسان کار دستور در اجرایی هاي دستگاه دیگر

 اسامی و نام ذکر  مجلس، به هیئت این پایانی گزارش تحویل

 در شده انجام تخلفات کنار در ها دستگاه و ها سازمان این

  .رسد می مردم العاط به زودي  به ها یارانه هدفمندي سازمان

 نماینده ولی فقیه در آذریایجان شرقی و امام ابتکار با◄ 

 این استان در مدیران دولت، هفته با همزمان و تبریز جمعه

 عمومی دیدار این در. کردند دیدار مردم با جمعه نماز حاشیه

 استاندار شد، برگزار تبریز) ره(خمینی امام مصلی در که

 کل مدیران بیشتر و استاندار معاونان شرقی، آذربایجان

 دیدار مردم با چهره به چهره صورت به داشتند و حضور

 و بررسی براي را الزم دستورات راهنمایی، ارائه ضمن و کرده

  .کردند صادر مردم مشکالت کردن برطرف

 با مصاحبه در انگلیس خارجه وزیر هانت، جرمی ◄

 به وجهت با اینکه درباره پرسشی به پاسخ در سی، بی بی

 حفظ امکان آیا ایران از خروج براي غربی هاي شرکت تصمیم

 دادن پاسخ براي کنم می فکر«: گفت نه، یا دارد وجود برجام

 گویم، می اآلن آنچه اما. است زود خیلی هنوز پرسش این به

 را خود اي هسته برنامه که است ایران نفع به که است این

 توافق این به مچنانه اروپایی کشورهاي چراکه نکند؛ احیا

  ».هستند پایبند

 در ادامه روند افزایش بهاي نفت، در: بلومبرگ نوشت◄ 

 شمال دریاي برنت نفت بشکه هر انرژي جهانی بازار معامالت

 گذاري قیمت دالر 21/75 دیروز به نسبت افزایش سنت 48 با

 دالر 3/68و  رفت باال سنت 47 نیز آمریکا نفت قیمت. شد

 نفتی هاي تحریم به نسبت بازار نگرانی شد که تعیین

 بازار به عرضه کسري ایجاد و ایران علیه آمریکا روي پیش

  .است مبادالت در قیمت افزایش اصلی دلیل

  .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

 


