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  !گري روایتی از یک میانجی     روز حرف ▼

پیروزي  از پس سال 41 حالی در ژاپن وزیر نخست

 مناقشه که کرد سفر ایران به اسالمی انقالبشکوهمند 

 جمهور آمریکا دارد و رئیس قرار اوج نقطه در ایران با آمریکا

نه تنها به ایران سفر کرده، پس از سفر به ژاپن از وي خواست 

در این . م وي را نیز به رهبر معظم انقالب برساندبلکه پیغا

توانست  زمینه هر چند نفس سفر شینزو آبه به ایران می

هاي بسیاري را به خود اختصاص دهد و تا روزها  تحلیل

ارزیابی شود، اما از آنجا که این سفر در هماهنگی با 

گري میان ایران و  جمهور آمریکا و با هدف میانجی رئیس

اولیه سفر کمتر دیده شد، اما بعد احی شده بود، آمریکا طر

  . دوم سفر بازتاب جهانی پیدا کردهدف 

وزیر  نخست آبه، شینزو آقاي و انقالب معظم رهبر دیدار در

مأموریتی خود را مطرح کرد که دربرگیرنده  موضعژاپن پنج 

، »اي آغاز مذاکرات هسته«، »تغییر ندادن نظام در ایران«

انجام مذاکرات «، »اي سالح هستهت ساخجلوگیري از «

هاي صریح و  پاسخ کهبود » پیشرفت ایران«و » صادقانه

  .قاطعانه رهبر معظم انقالب  اسالمی را در پی داشت

عبارت بنیادین و با  یک ،موضوعپنج  پس از طرح آبه

را بر مبناي شناختی که از ماهیت آمریکا داشت، بیان  اهمیت

ها  رفت مورد توجه رسانه ظار میکرد و شاید آن گونه که انت

هموار  ها آمریکایی«وي به صراحت ابراز کرد  .واقع نشد

 تحمیل کشورها دیگر به را خود عقاید و فکر طرز خواهند می

اعتراف یک میانجی و فرستاده ویژه به اینکه آمریکا به » .کنند

دنبال تحمیل دیدگاه و عقاید خود است، خود بهترین دلیل 

نتیجه بودن اصل مذاکره با آمریکا  ره صادقانه و بیبر نفی مذاک

  .است

وزیر  با نخستدر دیدار  اسالمی اینکه رهبر معظم انقالب

ایاالت متحده ، مذاکره با مالقات و حتی پیشتر از اینژاپن 

و بر پیشرفت  دانستهآمریکا را فاقد دستاورد و بلکه مضر 

ناگونی ملت ایران بدون مذاکره تأکید کردند، دالیل گو

دارد؛ اما یکی از علل اصلی آن را باید در این نکته یافت که 

با سرباز به دنبال آن است که آمریکا پس از خروج از برجام 

زدن از تعهدات خود در برجام و با اعمال فشار حداکثري، 

تعهداتش را دوباره به عنوان امتیاز به ایران بفروشد؛ 

 موضوعاتخواهد در  یامتیازاتی که در ازاي آن از ایران م

هاي جدید را  و محدودیت مذاکره کردهاي  موشکی و منطقه

  .بپذیرد

  !ساعت 24دو شکست در                  گزارش روز ▼

کشی  با پرچم پاناما دو نفت» کوکوکا کاریجس«با پرچم جزایر مارشال و » فرونت التر«

به سوي و دیگري ژاپن  بودند که در عربستان و امارات بارگیري کرده، یکی به سمت

سنگاپور به راه افتاده بودند، اما پیش از آنکه منطقه را ترك کنند، در دریاي عمان 

وزیر ژاپن  این انفجارها همزمان با حضور نخست! مانع از ادامه حرکت آنها شد هاییانفجار

نشان  اسالمی ایراندر تهران و رد پیام و درخواست مذاکره دونالد ترامپ از سوي جمهوري 

سناریویی که تنها دقایقی پس از شنیده شدن ! عبري داشت ـ عربیـ  غربی از یک سناریوي

العاده از سوي پمپئو  صداي انفجار در دریاي عمان از آن با برگزاري نشست خبري فوق

وزیر خارجه آمریکا ایران را مسئول این انفجارها دانست، ادعایی که دونالد ! رونمایی شد

بر آن تأکید کرد و سازمان » فاکس نیوز«اي با  درنگ با ترتیب دادن مصاحبه ترامپ نیز بی

هایی به  کیفیت و سیاه و سفید مدعی شد ایران با چسباندن مین سیا نیز با انتشار فیلمی بی

ادعایی که عادل الجبیر نیز بر آن ! است شدهها سبب وقوع این انفجارها  کش بدنه این نفت

ها آنقدر براي به سرانجام رساندن این سناریو و به عبارتی به حاشیه  ییآمریکا! مهر تأیید زد

رفتن تحقیر ترامپ از سوي ایران عجله داشتند که به سرعت جلسه شوراي امنیت را 

اي در محکومیت ایران در این  و نماینده آمریکا تالش کرد حداقل بیانیه دادندتشکیل 

ها چین و روسیه ادعاهاي آمریکا را  مریکاییجلسه به تصویب برسد؛ اما برخالف خواست آ

نامعتبر دانستند، کویت به عنوان کشور حاضر در شوراي امنیت فرضیه آمریکا را اثبات 

نشده خواند و کشورهاي اروپایی شواهد آمریکا را براي مقصر نشان دادن تهران ناکافی 

کش با یک  ، این نفتان اینکهبا بیهاي ژاپنی  کش مالک یکی از نفت» یاتاکا کاتادا«. دانستند

جلسه  ها را رد کرد و ادعاي آمریکا درباره وجود مین ،ء پرنده هدف قرار گرفته است شی

ساعت ترامپ دو شکست تلخ  در  24در کمتر از  تاشوراي امنیت بدون نتیجه پایان یافت 

  !کندبرابر ایران را تجربه 

  !هاي اروپایی سفارت کننده با ارتباطات نگران           ویژه اخبار ▼

امروز : گفت ایران در اروپایی هاي سفارتخانه اخیر هاي درباره میهمانی »سروري پرویز«

 که نیست پوشیده کسی بر دیگر. شاهدیم دیپلماسی حوزه در را اتفاقات ترین عجیب از یکی

 چه ه،کرد حرکت آمریکا سیاست مدار در همیشه که انگلیس ویژه به و اروپا بعضاً و آمریکا

 در آنها ارتباط شدن تر پررنگ شاهد به تازگی اند؛ زده کلید ایران ملت با را صریحی دشمنی

 با اینقدر ها سفارتخانه کشوري هیچ در: افزود وي .هستیم مدیران برخی با تعامل عرصه

 و کننده نگران بسیار ارتباطات این و ندارند ارتباط سوم و دوم رده مدیران ویژه به مدیران

 اقدامی هیچ از سال چهل این در انگلیس و آمریکا: کرد تأکید ادامه وي در. است اسحس

 اي عده حال این با ولی اند؛ نداده نشان تردید خود از اسالمی جمهوري به زدن ضربه براي

  .کنند می هزینه ایران ملت جیب از انگلیس ملکه تولد سالگرد براي

 در مطالعاتی فرصت از استفاده براي که جمهور رئیس مشاور »القلم سریع محمود«◄ 

 منافع با آمریکا با رابطه سازي عادي است، شده مدعی یادداشتی طی برد، می سر به آمریکا

 را آمریکا با خود رابطه ایران که زمانی است، تا تأکید کرده وي .است همسوتر ایرانیان ملی

 سیاست که زمانی تا و ماند هدخوا باقی نظامی و امنیتی ایران خارجی سیاست نکند، عادي

 و بود خواهد غیر ممکن جهانی نظام در ایران ادغام باشد، نظامی و امنیتی ایران خارجی

 اقتصادي نظیر بی هاي ظرفیت و ها قابلیت از تواند نمی ایران نیز جهانی نظام به ورود بدون

 !ببرد اي بهره  خود

 



 
  اخبار ▼

 ضربه آخر به هژمونی آمریکا

در » شوراي روابط خارجی ایاالت متحده«وابسته به اندیشکده » فارن افرز«نشریه 

هاي این  ریشه» فرید زکریا«اي ویژه با موضوع پایان هژمونی ایاالت متحده به قلم  پرونده

ناپذیر است و  نگریم، این افول اجتناب اکنون که می«: نویسد رخداد را بررسی کرده و می

دارد، رؤیاپردازي در پایان قرن پیش در واشنگتن درباره هژمونی آنچه اکنون به توضیح نیاز 

هاي دائمی در داخل و خارج از کشور که اکنون به  ماندگار ایاالت متحده است، نه درگیري

روي کار آمدن دونالد ترامپ «: کند وي همچنین اضافه می» .واقعیتی جاري بدل شده است

فریب است و مصمم  گراي عوام او یک انزواطلب حمایت. هژمونی آمریکا بودضربه آخر به 

اما حقیقت این است که او بیش از هر چیز . نخست قرار دهد رتبهاست آمریکا را در 

اکنون سؤال این است که آیا در حالی که قدرت ... دیگري، عرصه را واگذار کرده است

آورند یا اینکه آمریکا  هاي این نظام، دوام می زشآمریکا رو به افول است، قوانین، عرف و ار

  »افول امپراتوري تفکراتش را هم شاهد خواهد بود؟

  ارتقاي جایگاه ایران در بین فوالدسازان جهان

ها و کشورهاي برتر فوالدساز  انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود شرکت

آن ایران از رتبه سیزدهم در سال میالدي را معرفی کرد که بر اساس  2018جهان در سال 

بر اساس این، تولید فوالد ایران در سال . ارتقا یافت 2018به رتبه یازدهم در سال  2017

نکته قابل توجه این است که . هزار تن به ثبت رسید 500میلیون و  24میالدي  2018

ما تداوم تولید در کشورمان از نظر میزان تولید، هم ردیف ایتالیا در رتبه دهم قرار دارد؛ ا

بندي ماهیانه  این محدوده، آن کشور را در جایگاه دهم نگه داشته است، البته ایران در رتبه

طی این مدت، چین با . ها، رتبه دهم را از آن خود کند توانسته بود در برخی از ماه 2018

هند و . هزار تن در صدر کشورهاي فوالدساز جهان قرار گرفت 300میلیون و  928تولید 

هزار تن در  300میلیون و  104هزار تن و  500میلیون و  106ژاپن نیز به ترتیب با تولید 

  .هاي دوم و سوم جاي گرفتند رتبه

  هاست داعش در افغانستان مورد حمایت کامل آمریکایی

گروه تروریستی : سخنگوي طالبان در واکنش به اظهارات یک مقام آمریکایی گفت

. افغانستان از کمک نیروي هوایی و اطالعاتی آمریکا برخوردار استداعش در مناطق شرقی 

داعش در افغانستان تهدید قابل توجهی نیست و اگر حمایت هوایی : اهللا مجاهد افزود ذبیح

آمریکا از این گروه تروریستی در شرق افغانستان نبود، استان ننگرهار را از وجود آنها 

تنه داعش از ابتداي ظهور در افغانستان از کمک آمریکا ف: وي ادامه داد. کردیم پاکسازي می

گفتنی است، ژنرال . برخوردار بود و البته داعش عددي نیست که تهدید خوانده شود

گفته بود داعش از افغانستان قصد حمله به آمریکا را دارد و حضور » فرانک مکنزي«

  .کرده استنظامیان آمریکایی در افغانستان، از وقوع این حمله جلوگیري 

  بازگشت با دستان خالی

ماس با دست : نوشت» هایکو ماس«در بررسی سفر اخیر » وله دویچه«شبکه خبري 

خالی به تهران رفت و با دست خالی هم از این کشور بازگشت؛ سفر وزیر خارجه آلمان به 

این . ایران این موضوع را هم روشن کرد که نقش اروپا در غرب آسیا چندان مؤثر نیست

هاي مالی آمریکا، بیشتر از کانال  قاره سبز براي رهایی ایران از تحریم: شبکه خبري نوشت

تواند بکند و این در شرایطی است که  کار دیگري نمی» اینستکس«مالی با ایران موسوم به 

ها با دالیل  اروپایی. تاکنون حتی یک تبادل مالی هم از طریق این کانال انجام نشده است

آنها به منظور حفظ توافق بدون تالش کنند؛ اما  اي حمایت می ظ توافق هستهخوبی از حف

 . اند در پیش گرفته که آنهااست اي  آمریکا، اقدام بیهوده

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 تحلیلگر و رادیویی هاي برنامه مجري »نیکسون گارلند«◄ 

 از مورد دو گذاشتن هم کنار با یتوئیت در واشنگتن در سیاسی

 مبنی بر ایران اتهام وي به آمریکا خارجه یروز سخنان

 سؤال زیر را عمان دریاي هاي کش نفت حادثه در آفرینی نقش

 دروغ ما بودم، سیا رئیس من وقتی: پمپئو«: نوشت و برد

 این براي ما. کردیم می دزدي کردیم، می فریبکاري گفتیم، می

 جمهوري: پمپئو /داشتیم آموزشی کامل دوره یک کارها

 عمان دریاي در امروز که بوده حمالتی عامل ایران یاسالم

  ».افتاد اتفاق

 »آبه شینزو« سفر درباره تأثیر »همتی عبدالناصر«◄ 

 در متأسفانه: گفت ارز بازار نوسانات بر ژاپن کشور وزیر نخست

 ابزارهاي از برداري بهره دنبال به افرادي همیشه ارز بازار

 در هستند، نوسان ایجاد و بازار ثبات زدن هم بر براي سیاسی

 که اقتصادي هاي بنیان از یک هیچ شوم یادآور باید اینجا

 بر مرکزي بانک و نکرده تغییري است، ارز نرخ کننده تعیین

  . است مسلط بازار

دادند،  خبر »رویترز« به دریایی نقل و حمل کارگزار سه◄ 

 پی در »هیدمار« و »هولدینگ تی اچ دي« کش نفت شرکت دو

 براي جدید رزروهاي عمان دریاي در کش نفت دو به حمله

 .اند درآورده تعلیق حالت به را فارس خلیج ـ خاورمیانه منطقه

 پیکر غول هاي کش نفت از عظیمی ناوگان »تی اچ دي« شرکت

 کش نفت گوناگونی طیف »هیدمار« شرکت و دارد اختیار در را

  . دارد تملک در

 عامل: گفت ارز و سرمایهکارشناس بازار  »صداقت کامران«◄ 

 ارز گسترده عرضه اخیر، روزهاي در دالر قیمت کاهش اصلی

 تحوالت دلیل به که است اقتصادي بزرگ سوداگران از سوي

 به اقدام دالر نرخ سقوط ترس از و خارجی سیاست به مربوط

 دارندگان آن از پس .کردند بازار در خود ارز گسترده فروش

 بازار روانه فروش براي را خود يارزها نیز خانگی دالرهاي

  .کردند

 و آنجلس لس بندرگاهی مجتمع به ورودي هاي محموله◄ 

 چین با آمریکا دریایی تجارت یک شماره مرکز که بیچ، النگ

 دهد می نشان که یافت کاهش درصد 3/6می  ماه در هستند،

 شده اقتصادي هاي فعالیت کاهش سبب تجاري هاي تنش

 ترین شلوغ که کالیفرنیا هم بندر از آمریکا صادرات. است

 افت درصد 4/7 می ماه است، در کشور این صادراتی بندر

  .کرد

 دادستان» منتظري محمدجعفر والمسلمین االسالم حجت« ◄

 دوم همسر قتل به متهم که نجفی درباره پرونده کشور کل

 طی حال در قانونی مقررات طبق پرونده این: گفت است، خود

شود، از این  نهایی رأي به منتهی تا است دخو مراحل کردن

 .شود می رفتار او با متهمان بقیه رو مانند
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