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 !ها ها و عبرت درس             روز حرف ▼

وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته در  ،دکتر ظریف

کنگره حزب نداي ایرانیان بیان داشت، دوران قدر قدرتی در 

مان را روي آمریکا  جهان تمام شده است، نباید همه نگاه

وي این را هم اضافه کرد که خیال نکنیم هر . متمرکز کنیم

ر جهان یک سرش در آمریکاست؛ دنیا عوض شده و اتفاقی د

 .غرب مرکز عالم نیست

این نگاه وزیر محترم امور خارجه هر چند دیرهنگام، اما 

واقعیت آن است که رویکرد تئوریک دولت . قابل تحسین است

گیري بر  کنونی در عرصه سیاست خارجی از ابتداي شکل

متمرکز شده  1+5 ساز و کار عالوه برمذاکره مستقیم با آمریکا 

این رویکرد را آقاي روحانی مدتی پیش از انتخابات سال . بود

گونه توضیح داده بود که آمریکا کدخداي ده است و  این 92

اي باید به سراغ کدخدا  اروپا رعیت و براي حل مسئله هسته

با این یادآوري، اظهارات دیروز دکتر ظریف اهمیت . رفت

بر آنکه این اظهارات هم ناشی از ؛ اما مشروط یابد بیشتري می

ها در عرصه  گیري تغییر در راهبردها، رویکردها و جهت

آموز باشد به  اي درس سیاست خارجی باشد و هم آنکه تجربه

 .نحوي که در ادامه راه دولت و حرکت نظام به کار آید

اندوزي نیز آن است که آنچه در این  مصداق صحیح تجربه

اند، به  الملل آموخته ش روابط بینها در عرصه پر کشاک سال

رهروان این راه بیاموزند؛ از اعتمادهایی که نباید به دشمن 

بینی نداشت،  هایی که نسبتی با واقع بینی کردند، از خوش می

از اشتباه در باور و معرفی آمریکا به منزله کدخداي جهان، از 

خطاي طرح مشکالت و مسائل سیاسی داخلی نزد دشمن و 

به که تعلیم آنها ها تجربه ریز و درشت دیگر  و از ده بیگانه

ها، دانشجویان و استادان علوم سیاسی و روابط  سایر دیپلمات

هاي انجام شده در این  تواند بخشی از هزینه الملل می بین

اظهارات دیروز دکتر ظریف، دردي از . کندحوزه را توجیه 

کند،  ان نمیدرم را دردهاي وارده در چند سال اخیر بر کشور

ها به تجربه تبدیل شده و چراغ راه آینده  اال اینکه این عبرت

اندوزي باشد،  روایت رویدادهاي گذشته اگر بدون تجربه. شود

اندوختن تجربه، یعنی اینکه . کند با خواندن رمان فرقی نمی

گیران سیاست  سازان و تصمیم دکتر ظریف و دیگر تصمیم

رهاي بدعهد به اقتدار خارجی همین حاال که برخی کشو

اند، به  اي و توان موشکی ایران چشم طمع دوخته منطقه

رهبر معظم انقالب به دشمن پهلو ندهند و قاطعانه از  تعبیر

هاي قدرت ملی  هاي برنده کشور و مؤلفه  مانده برگ

 .کنندجمهوري اسالمی با آگاهی و اقتدار دفاع 

 

  !حرف و عملدوگانگی در                   گزارش روز ▼

 این اال و است شده ساخته ما توسعه عدم براي گویی نوشتند دنیا در که مقاالتی برخی «

 سر پشت رفتیم و شدیم مقاله سري یک گرفتار گاهی هم ما نیست، خودشان براي مقاالت

 کنند؛ نمی مراعات هیچ خودشان هم آنها انداختیم؛ دردسر به را خودمان ملت و ها مقاله آن

 خودشان گویند، می که را اي گلخانه گازهاي به مربوط هاي بحث و مسئله این هاآن مگر

در سخنانش  حاشیهدر جمهور در هیئت دولت  این اظهارات آقاي رئیس ».کنند می مراعات

ترین اظهارات  توان آن را یکی از دقیق زمینه مشکل آب در کشور است؛ موضوعی که می

جمهور محترم  شود رئیس برانگیز این است که چطور می لاما نکته تأم ،آقاي روحانی دانست

! به چنین دیدگاهی باور داشته باشد؛ ولی در عمل دولت برخالف این رویکرد اقدام کند

هاي  شود دولت بر این باور باشد که بسیاري از این قراردادها و کنوانسیون چطور می

وشته شده است؛ اما در پیوستن المللی براي عقب نگه داشتن جمهوري اسالمی ایران ن بین

؛ براي نمونه در همین فقره معاهده باشد  قدم و پیشها و معاهدات پیشتاز  به این کنوانسیون

 تاریخ در پاریس توافق براي ایران  INDCمدنظر ملی مشارکت آب و هوایی پاریس، سند

 رخانهدبی در ،1394 آذر 20 تاریخ در و رسید دولت هیئت تصویب به 1394 آبان 20

توان آن را در ماجراي پر  موضوعی که می !شد ثبت ملل سازمان اقلیم تغییر کنوانسیون

کنوانسیونی که عمالً براي ! هم صادق دانست FATF مناقشه این روزها، یعنی الحاق به

ها شکل گرفته است؛ اما اعضاي آن از حامیان اصلی  مبارزه با تأمین مالی تروریست

با منطق ! هستند... ستی، همچون داعش، جبهه النصره، طالبان وتروریسم و گروه تروری

هم براي جلوگیري از گسترش و تقویت محور مقاومت و ضعیف نگه   FATFآقاي روحانی

حال راز این تفاوت نظریه و دیدگاه میان آنچه ! داشتن انقالب اسالمی و ملت ایران است

موضوعی است که باید دولت درباره  شود، شود و آنچه براي آن در عمل تالش می بیان می

  !آن توضیح دهد

  هاي آینده بینی رژیم صهیونیستی از چالش پیش        ویژه اخبار ▼

بینی این رژیم از وقوع جنگ بزرگ در  یک مرکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی پیش

اگر این جنگ انجام نشود، در سال «: را مطرح کرد و نوشت 2019خاورمیانه در سال 

تواند در نتیجه یک  جنگ گسترده در منطقه می... . دهد تري رخ می جنگ بزرگ 2025

توان به حمله رژیم صهیونیستی به لبنان یا  تنش غیر عمد ایجاد شود که از جمله آنها می

این مرکز مطالعاتی صهیونیستی در این گزارش دو عنصر اساسی  »... .سوریه اشاره کرد

با  هایی هللا و سوریه براي تولید موشکا ه را تالش حزبهاي موجود در منطق نسبت به تنش

هاي ایران براي تبدیل سوریه به پایگاه پرتاب موشک ضد  و همچنین تالشدقت بسیار باال 

  .رژیم صهیونیستی دانسته است

  هشدار کنگره درباره ضعف ارتش آمریکا

چشمگیر قدرت آمریکا با هشدار صریح درباره انحطاط » کمیسیون استراتژي دفاع ملی«

اش ممکن است به طرز غیر  ارتش آمریکا در نزاع بعدي«نظامی این کشور اعالم کرده است، 

اگر ارتش آمریکا مجبور ... بزرگ و اساسی رنج ببرد هاي قابل قبولی از تلفات باال و خسارت

اي در معرض  شود به طور همزمان در دو یا چند جبهه بجنگد، ایاالت متحده به طور ویژه

شرکا و منابع حیاتی   توانایی آمریکا براي دفاع از متحدان،. طر مغلوب شدن قرار داردخ

فوراً ) کشور آمریکا(اگر ملت . اي از ابهام قرار گرفته است اي در هاله خودش به طور فزاینده

 ».براي رفع این شرایط اقدام نکند؛ تبعات، وخیم و پایدار خواهد بود

 



 
  اخبار ▼

  !مچنان به دنبال فرار از مسئولیتهطلبان  اصالح

با  »اعتماد« طلب اصالح روزنامه با مصاحبه در 88 فتنه دستگیرشدگان از »تاجرنیا علی«

 آقاي دولت در طلبان اصالح حضور«: گفته استطلبان در عملکرد دولت  اصالح انکار سهم

 ادامه در رنیاتاج» .است بوده نداري و ناچاري سر از آن عمده بخش و کمرنگ شده روحانی

 و بزند تغییر به دست خودش باید روحانی. است خودش دولت روحانی اصلی مشکل«: گفت

 روحانی ظاهراً اما آید؛ برنمی بوده همراه تاکنون که طلب اصالح سیاسی جریان از کاري

 اگر. شدند او آوري رأي باعث که حامیانش تا کند مشورت خود اولیه حلقه با دهد می ترجیح

 غلط هاي سیاست بر و شود طی منفعالنه گونه همین روند بماند، باقی شکل همین به اوضاع

 نقد در تندتري ادبیات و زبان روحانی پیمانان هم از بخشی که است طبیعی شود، اصرار

 سال در طلبان شود که اصالح گفتنی است این اظهارات در حالی بیان می» .کنند پیدا دولت

 به صراحت دوازدهم کابینه تشکیل آستانه در و کردند وارد دولت به سنگینی فشار گذشته

  .شد چنین نیز آخر در و بگیرند روحانی از کمال و تمام را شان سهم باید کردند اعالم

  نقشه جدید دشمن علیه ملت ایران

دشمنان ایران اسالمی پس از ناکامی  ،هاي نیروهاي امنیتی و اطالعاتی بر اساس گزارش

ضد هاي  عملیات، اکنون به نفوذ ،...هاي نظامی، سیاسی، تحریم و ان با حربهدر شکست ایر

در . اند هاي اجتماعی رو آورده ها و فعالیت و اقدامات ضد ایرانی در پوشش انجمن امنیتی

 و اي هسته ایران علیه اتحاد صهیونیستی البی گذار سرمایه کاپالن، توماس ،این راستا

 باید ایران درآوردن زانو به براي گفته است »پنترا« ستیزی محیط مؤسسه کننده تأسیس

 در که ابزاري بهترین از؛ در این راستا وي گرفت پیش در را نظامی غیر راه یک ابتدا

 نام به زیستی محیط ظاهر به اي مؤسسه از پشتیبانی با و کرده استفاده بوده اختیارش

اهداف دشمنان  پرداخته و ایران حساس و نظامی اماکن از جاسوسی به »پارسیان میراث«

 در سپاه اطالعات که موساد به متصل جاسوسی گفتنی است، شبکه .را دنبال کرده است

  .از عوامل همین پروژه بودند کرد، منهدم و کشف آن را گذشته سال

  کنگره آمریکا و طرح تشدید تحریم ایران

 سناتورهاي از روهیگ طرح از آگاه منابع از نقل به» بیکن فري واشنگتن« نشریه

 به نشریه این. است داده خبر ایران بانکی نظام علیه ها تحریم تشدید براي آمریکا ضدایرانی

 سناتور »کروز تد« رهبري به که طرح این از است، هدف نوشته مطلع منابع از نقل

 بیکن فري خبرنگار رؤیت بهو  شده ارائه نمایندگان مجلس و سنا به آمریکایی جمهوریخواه

 تحریم و کند می معرفی پولشویی عامل و تروریسم حامی را ایرانی هاي بانک همه رسیده،

 و مالی نظام بانکی، نظام بر افزون نمایندگان، این پیشنهادي طرح. شود می خواستار را آنها

 زدن دور براي) ها کارنسی کریپتو( شده رمزنگاري ارزهاي از استفاده مانند هایی روش

 با مقابله. دهد می قرار هدف نیز را اروپا و ایران میان تجارت ادامه و یکاآمر هاي تحریم

  .است شده عنوان طرح این اهداف از دیگر یکی هم ریال ارزش حفظ براي ایران تالش

  قرار داریم رادار پهپاد و موشکی، هاي تکنولوژي لبه در

 دشمنان هاي حریمت اینکه بیان سپاه با هوافضاي نیروي فرمانده زاده، حاجی سردار

 حوزه در که گونه همان: گفت کنیم، خاصیت بی را آنها باید و شد نخواهد برداشته گاه هیچ

 تالش با توانستیم شدید هاي تحریم با وجود موشکی عرصه در ویژه به تسلیحاتی

 اقتصادي هاي حوزه در کنیم، خاصیت بی را آنها و مبدل فرصت به را ها تحریم روزي شبانه

 فضل به: داشت وي اظهار. یابیم دست مهم این به هدفمند و مدارانه تکلیف عمل با یدبا نیز

 این قرار داریم؛... و رادار پهپاد، موشکی، هاي عرصه در تکنولوژي لبه در امروز الهی

 به خدا به اتکا و ایمان سایه در اسالمی ایران غیور پشتکار جوانان و اخالص با ها توانمندي

 و توان ،باور مدد به و ندارند اي اراده دشمنان موشکی حوزه در امروز واست  آمده دست

  .یابد تعمیم نیز ها حوزه دیگر به باید که هستیم خودکفا داخلی ظرفیت

  

  

  کوتاه اخبار ▼

، نوشت یلیتحل در »سی بی ان« ییکایآمر گاهیپا ◄ 

و  خورده  تتهران شکس هیعل دیخصمانه کاخ سف يها استیس

روي اساسی ترامپ براي مقابله با ایران، یعنی سه رکن و نی

 »اسرائیل«به دلیل جنگ یمن و قتل خاشقجی، » عربستان«

به دلیل ناکارآمدي نتانیاهو و قدرت  ) رژیم صهیونیستی(

هاي  حامیان داخلی سیاست«روزافزون محور مقاومت و 

به دلیل شکست در انتخابات اخیر کنگره و عملکرد » ترامپ

ترین شرایط قرار  ر آمریکا، در بدترین و بحرانیضعیف ترامپ د

هاي ضد ایرانی  توانند کمکی به سیاست داشته و عمالً نمی

اگر  ،آمده است لیتحل نیاز ا یدر بخش نیهمچن. وي کنند

 اضیاز شهروندان واشنگتن و ر ،دیامروز ساکن تهران باش

  .بود دیتر خواه دلگرم ندهینسبت به آ

 دکتر ریاست به فرهنگی انقالب عالی شوراي 815 جلسه◄ 

 تبدیل جمهور رئیس به انتقاد و اعتراض صحنه به روحانی

 توجهی بی به شورا این برجسته اعضاي از شد و برخی

 انقالب عالی شوراي جامع برنامه و قوانین به جمهور رئیس

 ماجرا تلخ نکته .کردند اعتراض زنان حوزه درباره فرهنگی

 به منظور خانواده و زنان زهحو براي دولت که است این

 یونسکو همچون المللی، بین و خارجی نهادهاي قوانین اجراي

 از برخی که حالی است در این .است بوده پیشتاز و مند عالقه

 در اسالمی جمهوري و اسالمی مبانی با اساس از قوانین این

 شوراي بومی برنامه به چرا دولت نیست معلوم و است تضاد

 اسالمی و ایرانی فرهنگ با منطبق که رهنگیف انقالب عالی

  است؟ میل بی شده، تدوین

زردها   جلیقه سخنگویان از »چیوا بیووایس الکساندر«◄ 

 رد فرانسه اخیر اعتراضات در را دولتی هر گونه دخالت: گفت

 الهام ها جنبش برخی از راه این در بگویم باید البته. کنیم می

 اسالمی انقالب( 1979 نقالبا از براي نمونه،. ایم گرفته

بود،  دموکراسی به رسیدن براي و استبداد علیه که) ایران

 حال در خارجی کشور یک این را که ولی ایم؛ گرفته الهام

وي در . کنیم می تکذیب کامالً است، جریان این مدیریت

 مردم فروخورده و واقعی صداي زردها  جلیقه: ادامه افزود

 حمایت جنبش این از مردم درصد 74 و هستند فرانسه

  .کنند می

 ابراهیم« قلم یادداشتی به »شفق ینی«اي  ترکیه روزنامه ◄

 امارات و عربستان :سردبیر این روزنامه نوشت »کاراگول

 ترکیه علیه آشکارا )رژیم صهیونیستی(همراه با اسرائیل

 عهد ولی »سلمان محمدبن« که اند؛ جنگی کرده جنگ اعالن

 علیه متحده عربی امارات عهد ولی »زائد محمدبن« و سعودي

 محدود خاشقجی جمال قتل به اند، انداخته راه  به ترکیه

نیست و از مسئله سوریه آغاز شده و ما شاهد یک جبهه 

  .ـ عربی علیه ترکیه هستیم عربی

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

 


