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 بصیرت خرازی   /سیاسی تحلیل آموزش
دهم نمى تیمن اهم»گفته بود: شیخرازى به رفقا دیشه :خامنه ایامام 

او « را راضى کنم. تیخواهم دل والمن مى ند؛یگوما چه مى درباره

به جماران، به تهران و به  ران،یفقط به ا ر،یدانست که آن دل آگاه و بصمى

و در وراى  شدیانداسالم مى اىیدن به شد؛یاندملت نمى کی یمجموعه

شود؟ چگونه حاصل مى رتیبص نیمن! ا زانی. عزتیبشر بهاسالم،  اىیدن

قدر مشکل آسان، اما در عمل، آن کلمه کی نیبر اثر گذشتن از خود؛ هم

« اند!کلمه، درجا زده و مانده کی نیدو قدم ا نیها در همکه اکثر انسان

9/8/1380 

 نقش داشته است یمانیدولت مرکل در ترور سردار سل

و ا رانیز وزا یو شمار پارلمان آلمان، پنجشنبه هفته گذشته رسماً از آنگال مرکل، صدراعظم آلمان ندهیهشت نما : کیهان

 تیکاش یسالمقدس سپاه پاسداران انقالب ا یروین دیفرمانده شه «یمانیقاسم سل»مشارکت در ترور سردار  لیبه دل

که در  «نیرامشتا ییهوا گاهیپا»از  کایآمر ییهوا یرویاند نگفته ندگانینما نیاند اگزارش داده یالمللنیب یهارسانهکردند.

 استفاده کرده است. یمانیمربوط به ترور سردار سل یپهپاد اتیانجام عمل یخاک آلمان واقع است برا

 قایآفر و انهیمپرواز در آسمان خاور یبرا کایآمر یپهپادها تیو رله هدا اتیکانون عمل «نیرامشتا ییهوا گاهیپا»

ترور  یبرا ییکایراد آمپهپاد )پهپ نیکنترل ا یهاگنالیپارلمان آلمان گفته است: س ندگانیاز نما یکی، «نو الکساندر»است.

ال قر است ارسان مستکه در خاک آلم یستگاهیا رینظ یارله ماهواره ستگاهیا کی قیاز طر توانستهی( فقط میمانیسردار سل

 شود.

 کویها»از  بر مرکلقرار داده عالوه تشیساوب یپارلمان آلمان رو ندهینما نیکه ا یفریک هیشکوائ نیاز ا یانسخه در

ت دول یضااع ریسا»کشور و  ریوز ،«هوفریهورست س»دفاع،  ری، وز«باوئرکارن-رت کرامپآنگ»خارجه،  ری، وز«ماس

ر د« سطه غفلتبه وا یتهمدس»او را به  نهیکاب یپارلمان آلمان مرکل و وزرا ندگانینما. آلمان نام برده شده است« فدرال

 اند.متهم کرده یمانیترور سردار سل اتیعمل

 یونرقانیغ یادنگ پهپاز ج تیو حما تیکه دولت فدرال با تقو میریبپذ میتوانیآمده است: ما نم« الکساندر نو» هیانیب در

ه کنگره ب کیزدن ،«لیه» گاهیهم پا نیاز ا شیپ .کندیم تیرا نقض کرده و از نقض آن حما یالمللنیب نیقوان کایآمر

 د. بر داده بوخ یستیترور اتیعمل نیدر ا یستیونیصه میاز مشارکت رژ یمانیاز ترور سردار سل یاتیبا ارائه جزئ کایآمر

 افتیدر ازمندیاز باال ن یاماهواره شیبر پاعالوه یمانیترور سردار سل اتینوشت عمل شیپنجشنبه دو هفته پ «لیه» گاهیپا

 بوده است. نیزم یدر رو یاطالعات از مخبران

 دییتأ نیزم یوردر  یوارد بغداد شود الزم بوده افراد یمانیسردار سل یمایآنجا که قرار بوده هواپ گزارش، از نیا طبق

 بوده است. شانیخارج شده ا مایکه از هواپ یکنند که فرد

ه ب یمانیسل ردارسهنگام ورود  کایکار داشته است. آمر نیانجام ا یبرا ییهاشبکه ل،یبا کمک اسرائ کاینوشته آمر لیه

هپاد پکه دو  یرتر صوبوده که د نیبه کار گرفته است که علت آن ا یستیترور اتیعمل نیانجام ا یبغداد، سه پهپاد را برا

 اشد.اشته بد اتیعمل شبردیپ یبرا گریپهپاد د کیهنوز  کایآمر رندیمورد هدف قرار گ ایکنند  دایپ یکینقص مکان
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 ضرب شست اسد به اردوغان

از  هیارتش ترک یهاروینفر از ن 33در استان ادلب  هیسور یبه مناطق شمال ییحمله هوا یبامداد جمعه در پ :وطن امروز

 هیجه دنبال توب هیراز سو تیدر حما هیو انتقاد از اقدامات روس یبا فرافکن هیحمله مقامات ترک نیرفتند. پس از ا نیب

 002از  شیدن بار دادر هدف قر هیوزارت دفاع ترک یاعالم رسم با زین یزا در منطقه برآمدند. در صحنه نظاماقدامات تنش

 رسدیم شده و به نظر یدیها وارد مرحله جدحمالت، تنش نیبه ا یبه عنوان پاسخ هیمورد از مواضع ارتش سور

 یجمهورسیئر ینگوسخ.کنترل باشد رقابلیغ هیبا روس هیو ترک هیسوربا  هیرابطه ترک ژهیمدت بواوضاع در کوتاه تیریمد

. دریر نظر بگشمن درا به عنوان اهداف د هیسور یروهایگرفته ن میواقعه، آنکارا تصم نیاعالم کرد پس از ا زین هیترک

 یربغو  یمرکز ،یدر مناطق شمال شانتیتحت حما یریتکف یهاستیو ترور یاهیوارد آمده به اشغالگران ترک ضربات

ا سراقب ر یشهر راهبرد یریگبازپس اتیبوده است که عمل نیسنگ یساعت گذشته به قدر 48استان ادلب در 

ارتش اشغالگر  یهاپوشو زره یو پهپاد یاتوپخانه نیبا کمک سنگ هاستیاز آنکه ترور پسالشعاع قرار داده است.تحت

 یاتیلمت عمالقاعده شدند، محور مقاو یهاستیترور یشهر ادلب، کانون اصل یشهر در جنوب شرق نیاردوغان وارد ا

. به گفته ه استبا شدت تمام آغاز شد اتیعمل نیکرد که ا یآن از بامداد روز جمعه  طراح یریگبازپس یبزرگ را برا

 یابوده یالهشهر و سقوط موقت سراقب، ت نیاز ا هیارتش سور یواحدها ینینشعقب لیاز دال یکی ،یکارشناسان نظام

رفتن گ یراباردوغان  قیگذاشته است تا آنها را که به تشو هاستیاز ترور یتلفات گرفتن حداکثر یکه مقاومت برا

و در  دهیشک رونیدر نقاط مختلف ادلب و غرب استان حلب ب شانیاز مقرها کردند،یتقال م مکنم متیسراقب به هر ق

 .تلفات کند نیترنیمتحمل سنگ یاو توپخانه ییآنها و سپس استقرارشان در شهر با حمالت هوا یشرویپ انیجر

 هیال سورود شمآستانه قرار ب یهادر نشست یاست که مطابق توافقات قبل یدر حال هیدر شمال سور هیترک ینظام حضور

ها از جمله وهگر نیاز ا تیدرباره حما هیشود اما اقدامات ترک یپاکساز یستیترور یهااز حضور گروه زیو استان ادلب ن

ناتو  در کایآمر ریسف «سونیهاچ یلیب یک». گسترده شود هیسور مالها در شاحرارالشام سبب شد تنش یستیگروه ترور

ت. او ور داشدر جمع خبرنگاران حض یکنفرانس خبر کیدر  هیهنگام انتشار اخبار مربوط به کشته شدن سربازان ترک

از  400اس دیاز خر هیترک دوارمیام»گفت:  ینسبت دهد. و 400سامانه پدافند اس دیموضوع را به خر نیتالش کرد ا

شخص اسخ مپاز  ییکایمقام آمر نیا ،یکنفرانس خبر نیخبرنگاران حاضر در ا یطبق نوشته برخ«. منصرف شود هیروس

چاپ مسکو،  «ایزوستیا» روزنامهکرد. ی( خودداریناتو )اصل دفاع جمع مانیپ ۵کردن ماده برنگاران درباره فعالبه سؤال خ

متعلق به  یمنظا یکشت 2روز جمعه اعالم کرد  هیروس اهیس یایناوگان در یرسم یسخنگو «فییرول یآلکس»به نقل از 

را به  هیکنل تربسفر و داردا یهاتنگه قیهستند، حرکت از طر بریکروز از نوع کال یهاناوگان که مجهز به موشک نیا

در حال عبور از  اهیس یایناوگان در یگشت نظام یکشت 2»ادامه داد:  یمقام نظام نیاند. اآغاز کرده ترانهیمد یایسمت در

 رالیآدم»و « ماکاروف رالیآدم»گشت  یهایهستند. کشت ترانهیمد یایو حرکت به سمت در هیتنگه بسفر و داردانل ترک

 هیو روس هیات ترکاما مقام«. هستند بریکال یموشک نهبا دقت باال، از جمله ساما ینظام یهامجهز به سالح «چیگورویگر

 یار تالفمال و انتظند احتچهستند تا از اقدامات خود دفاع کنند. هر  نیبه دنبال ا گریکدیبا انتقاد از  ریاخ یریپس از درگ

رو است که  نیاوضاع هستند. از ا تیریطرف به دنبال کاهش تنش و مد 2اما  ستیچندان دور از ذهن ن هیترک یاز سو

 . کندیم هیانتقاداتش را متوجه سور کانیپهمچنان  هیترک
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 د؟یچرا بورس از کرونا نترس

 میانال نارد ابرکاسفند تجربه کرد و نه تنها با قدرت و یزهارو نیرا در اول یهفته تماما صعود کیبورس  : راسانخ

 یمنف ریثنا تااست که کرو نیمسئله واضح و سرراست ا کیکانال هم رشد کند.  نیشد بلکه توانست در ا یواحد ونیلیم

 هیثل ترکمما  هیهمسا یکشورها یبورس ها یشده اند و حت یزشیر یجهان یاز بورس ها یاریدارد. بس یبر اقتصاد جهان

ر د شده اند. متاثر هم یمیاست و فوالد و فلزات و پتروش افتهینفت به شدت کاهش  متیفعال قگرفته اند.  یمنف ریهم تاث

 یال شرکت ها، فعحال نیها هم هست. با ا متیق شتریدر مهار کرونا، احتمال افت ب ایدن یو ناتوان طیصورت تداوم شرا

 یروناکطه با بادر ر .است دهیهم رس رانیهفته است به ا 2کرونا  اما،در بورس، به خاطر رشد نرخ دالر مثبتند.  یصادرات

 نهیرنطق ،یلیتعط یوانر رها و دوم اث یلیو سود در اقتصاد در اثر تعط دیوجود دارد؛ اول افت تول یجد یدو نگران ،یداخل

ه درازا ار کرونا به مهک یکرد. در صورت ییبزرگ نما دی. درباره موضوع اول، فعال، نباهیبر بازار سرما ینیچن نیو امور ا

 نیا دیلش تودارند و کاه یخال تیمواجه نخواهند شد. چرا که اکثر شرکت ها ظرف یبا مشکل یداخل ینکشد، شرکت ها

نظاره  به دیم، باضوع دوبعد جبران کنند، اما درباره مو یتوانند در ماه ها یکاهش تقاضا( را م ای یلیروزها )در اثر تعط

 نید. بنابراشواهد همه امور طبق روال انجام خ ندهیهفته آ یاعالم کرده که از ابتدا حایتحوالت نشست. فعال دولت صر

رونا اثر کالن، کاز مباحث  فارغ.است فیضع اری...، بس بورس و یلیشهرها، تعط یبرخ نهیگسترده، قرنط یلیاحتمال تعط

 ییدارو یودآورکه کرونا به رشد س ندیگو یم یهم دارد. مثال برخ هیبازار سرما یشرکت ها و گروه ها یخاص بر برخ

نا فعال ! کروخاص خودشان را دارند داتیعموما تول ،ییدارو یگفت که شرکت ها دیبا حیها کمک خواهد کرد. در توض

نعت دارو، صبر  کرونا یمثبت عموم ریتصور تاث نیکرده است. بنابرا جادیا یو مواد بهداشت کماس یبرا یادیز یتقاضا

 ینکنو طیشرا در عتایاند که طبها، ماسک و ... هم فعالکننده یضدعفون دیها در حوزه تولشرکت ی. البته برخستین قیدق

ن ال، از زماح نیا. با ستین لیفعال قابل تحل ص،خواهند داشت که البته اثر آن بر سود خال یشتریو فروش ب دیحجم تول

 یها، برخ ییروادجز  به.رشد کرد ایقو ییدارو یبهمن، نماد اکثر شرکت ها 30در  رانیکرونا در ا وعیانتشار اخبار ش

و  یرهتلدا ،یقلو ن حمل یکرونا بر آن ها وجود دارد. شرکت ها میمستق ریبازار هم هستند که انتظار تاث گرید یگروه ها

 نی.اما اارد.د تیکاو رزرو هتل ح تیبل دیسفر، خر دی. خبرها از افت شدرندیگ یاز کرونا م یمنف ریقطعا تاث ،یگردشگر

ن که صفهاکوثر ا نایپارس یالملل نیمربوط در بورس نشد! مثال شرکت هتل ب یموضوع هم موجب افت نماد شرکت ها

هم  یمل و نقلح یهفته قبل را مثبت بود. شرکت ها یروز معامالت ۵روز از  3دارد  تیفعال یدر حوزه گردشگر میمستق

ها  تیالفع نیاست و ا ی( عمدتا تجاریو کشت یلی)ر یحمل و نقل یعمده شرکت ها تیعمدتا مثبت بودند. البته فعال

 یرگذاریتاث یبرا ییرهایدهد که اگرچه مس ینشان م میچه گفت آناست. افتهیکاهش ن یرو گردشگ یفرد یمانند سفرها

 هیابازار سرم اما است ی( منفیو روان یاز هر نظر )واقع ر،یتاث نیوجود دارد و ا یبورس یکرونا بر اقتصاد و شرکت ها

ارز، در  نرخ که رشد میگفت شتریدارد. پ یموضوع علل نیکند. ا ینم یوجهخبرها ت نیکشور، در حال رشد است و به ا

ا ر یجهان یاه متیافت ق ریکه تاث نیرا رشد داده است. ضمن ا دیخر یمثبت گذاشته و تقاضا ریاز بازار، تاث یبخش مهم

داشته ن یداینسبت به کوچک ها، رشد ز ،یبزرگ صادرات یاست که شرکت ها نیا گریهم پوشش داده است. نکته مهم د

 تاما واضح اس رند،بازار را دا تیرشد دادن شاخص کل و دادن جو مثبت به کل انبازار ارز، تو تیاند و با توجه به وضع

 .ستیهمه ماجرا ن نیکه ا
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 مهربان! یاز اروپا ییجادو نستکسیا
 یعراقچ» وشته است:نو عملکرد اروپا پرداخته و  نستکسیبه موضوع ا یادداشتیخود در  قبلدر شماره  زدیآفتاب  روزنامه

 یرا ط اشیاتیمراحل عمل نستکسیموضوع گفته است که ا نیازا گریمشترک برجام بارد ونیسیدر نشست کم

 ونیسیمکلسه جگفت: در  ده،یرس یاتیبه مراحل عمل بایتقر نستکسیا نکهیا انیخارجه با ب ریوز یاسی.معاون سکندیم

مقدور  رجامببه  رانیبازگشت کامل ا یاقتصاد یهاکه بدون برآورده شدن انتظاراتمان در حوزه میکرد دیمشترک تاک

ود و فته بگسخن  نستکسیا یهاتراکنش نیهم اروپا از اول شیپ کسالیکه  شودیمطرح م یاظهارات در حال نی. استین

 «.افتدیب یدتریبار قرار است تا اتفاق جد نیا ای. آافتادین یاتفاق جیه

 شدن یاتیملعره از صحبت دوبا»: میخوانینوشتار م نیاز ا یقابل تامل آمده است. در بخش یانکته ادداشتی نیادامه ا در

. داشتند]!![نه آن ب یلیتما کی چیگام برداشته اندکه ه یریو اروپا در مس رانیکه اکنون ا شودیمطرح م یدرحال نستکسیا

اش را اشهم سمیاروپا مکان ییرا برداشته است و از سو اشیتعهدات برجام اهشک یهادر پنج گام ، گام رانیا ییاز سو

 نیو ا اندازندیم قیومدام به تع هاییماشه را اروپا سمیشدن مکان یاتیروزها عمل نیا میکنیفعال کرده است.اما مشاهده م

که  دهدیشان من اندازند،یم قیرا به تعو آنمدام  نکهیکنند. ا تریرا بحران طیشرا خواهندیآنها واقعا نم دهدکهینشان م

 «ندارد. یدانچن یمعنا رشتیب انواع فشارها اتفاق افتاده است و عمال فشار رانیا یبرا ییکار ندارند]!![ از سو نیبه ا یلیتما

رق و برق پر ز یهاعمل کرده که اکنون از برجام با آن وعده یاما به گونه یسپلمایآن است که د زیتاسف برانگ اما

 کیعده کننده آن؛ به وو... حاال جماعت مدافع و بزک یاقتصاد طیشرا شیو گشا هامیهمچون برداشته شدن همه تحر

 نستکسیاشدن  یاتیبود که وعده عمل دواریبشود ام دیشا یتیوضع نیبا چن»گشته اند:  یراض یقطره چکان یکانال مال

 یرهایت و مسم اسدر حال انجا نستکسیاعالم شده بود که ا شیداشته باشد. البته از سال پ تیواقع یبرخالف دفعات قبل

بود  نیا هاییپاروا. انتظار وستیبه تحقق نپ کیچیو ه گذردیها موعده نیاز ا کسالیاز  شیبازشده است و امروز ب یبانک

تر بغرنج شکالتمشود اما صرفا  رانیا ازدادنیموضوع باعث امت نیکنند ا یحداکثر یفشارها کایهمسو با آمر یتکه وق

کر شد متذ دیبا« داشتندنبه آن  یلیتما کی چیگام برداشته اندکه ه یریو اروپا در مس رانیا»متن که  یادعا نیا درباره«شد.

بود ن ریمس نیا به لیخسارت باشد. اروپا اگر ما سازنهیزم تواندیاز اروپا م یرواقعینادرست و غ لینگاه و تحل نیکه هم

خوب  سیلپر نقش نبوده و اروپا د نیچن نیکه ا میدانیبوده است! اما م رجامو کاست ب کمیب یبه اجرا لیما یعنیپس 

 ست. چنانکهشته ا.. به عهده داو. یو موشک یامنطقه لیمسا یمذاکره برا زینشستن بر سر م یرا برا رانیا بیکار ترغ

عد بسال 2رد و ل نکرا عم داتشنشست و پس از توافق تعه رانیبه مذاکره با ا کایاروپا در دوره اصالحات بدون آمر نیهم

 را شکست. یااروپا، کشورمان پلمب مراکز هسته یبندیاز عدم پا

  


