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 !آمریکا طرفدار اینستکس شد    روز    حرف ▼

واکنش عملی ایران به خروج آمریکا و عدم اجراي تعهدات 

اگرچه هنوز . غرب به شدت اروپا و آمریکا را آشفته کرده است

هاي اولیه را در این زمینه برداشته؛ ولی محدودسازي  ایران گام

ز دهد خروج آمریکا ا تعهدات برجامی کشورمان نشان می

ها  ها ناشی از تصور اشتباه غربی سازي اروپایی برجام و معطل

مبنی بر این بوده است که با وجود نقض برجام باز هم ایران 

معمار » ریچارد نفیو«موضوعی که . اقدامی نخواهد کرد

  . ها دیروز با صراحت به آن اعتراف کرد تحریم

ان در واکنش به تصمیم اخیر ایراما نکته قابل تأمل آنکه 

براي کاهش تعهدات به برجام، یک مقام مسئول آمریکایی ابراز 

وکار مالی اروپایی  امیدواري کرده است که با موفقیت ساز

اي  ، ایران به پایبندي به توافق هسته»اینستکس«موسوم به 

  . ادامه دهد

بنابراین در زمینه طرفداري آمریکا از اینستکس و صحبت 

اوالً امضاي پنج کشور عضو از اجرایی شدن آن باید گفت، 

المللی انرژي اتمی و  بار تأیید آژانس بین 14شوراي امنیت، 

قطعنامه سازمان ملل، همه با هم نتوانستند آمریکا را با وجود 

د و نامه نگه دار تعهداتی که در برجام داده بود، در این توافق

شان متعهد کند، حاال به  ها را به اجراي تعهدات اروپایی

هاي برجام را ندارد،  که هیچ یک از پشتوانه »ستکساین«

توان اعتماد کرد؟ ثانیاً، با مطرح شدن اینستکس  چگونه می

ها در تالشند تا نشان دهند بین برجام و آمریکا، برجام  اروپایی

اند؛ اما واقعیت امر این است که اروپا نشان داد  را انتخاب کرده

ات نمادین حتی تبلیغ. هیچ وقت مستقل نبوده است

اینستکس نیز تکمیل کردن سیاست فشار حداکثري به ایران 

است؛ به این صورت که آنها با گرفتن وقت از ایران سعی 

هاي آمریکا اقتصاد ایران را همچنان  کنند از طریق تحریم می

. آشفته نگه دارند و اجازه اقدام متقابل به ایران را ندهند

. رف آن گذشته استرسد تاریخ مص رفتاري که به نظر می

ثالثاً رفتار مقتدرانه جمهوري اسالمی ایران در کاهش تعهدات 

رفتار استعماري مدرن غرب را به شدت  ،برجامی خود

کنند به هر نحو ممکن اجازه  دار کرده و آنها سعی می خدشه

صحبت از اجرایی شدن . پاسخ متقابل را به ایران ندهند

رانی از سوي روباه پیر کش غول پیکر ای اینستکس، توقف نفت

و اظهارنظرهاي متفاوت مقامات غرب همگی نشان از اراده 

  . گیري مقتدرانه مسئوالن دارد غرب در تأثیرگذاري بر تصمیم

اما انتظار از دولت و دستگاه دیپلماسی این است که مسیر 

انتخاب شده را با قوت و قدرت بپیمایند و اطمینان داشته 

  .یستادگی استباشند پیروزي در گرو ا

 

 

 

 
 

 
 

 دو اپیزود، یک واقعیت                     روز گزارش ▼

یک خواننده انگلیسی خالف قوانین، بدون داشتن مدارك ضروري براي سفر : اپیزود اول

شود و مسئوالن مربوطه طبق قانون از  می» کیش«به جمهوري اسالمی ایران، وارد فرودگاه 

فیلمی را در صفحه خود » جاس استون«در مقابل ! کنند ورود وي به کشور جلوگیري می

در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده و بدون اشاره به ناقص بودن مدارکش، مدعی 

این لحظه، درست همان زمانی است که ! شود به او اجازه ورود به ایران داده نشده است می

بالفاصله این خبر در صفحه ! شود آغاز می» سی فارسی بی بی«هایی، مانند  مأموریت رسانه

آنها به . شوند اول پایگاه این شبکه قرار گرفته و خبرنگاران آن در فضاي مجازي فعال می

ساعت بازداشت از ایران اخراج  24شوند یک تبعه کشور انگلیس پس از  دروغ مدعی می

ودگاه کنند که گویا اجراي قانون از سوي مسئوالن فر شده است و چنان فضاسازي می

لوح و  فضایی که متأسفانه موجب شد تعدادي ساده! کیش یک اقدام ضد بشري است

جاس «اي نیز حضور داشت، به صفحه  شده و مدعی شان چهره شناخته باور که در میان زود

  !رفته و کامنت عذرخواهی بگذارند» استون

هاي  نهایی بازيکاروان تیم ملی والیبال کشورمان که مقتدرانه به مرحله : اپیزود دوم

صعود کرد، براي شرکت در مرحله نهایی این مسابقات که قرار است » لیگ جهانی والیبال«

وارد » شیکاگو«ساعته به فرودگاه  30برگزار شود، پس از سفري » ایاالت متحده آمریکا«در 

 پوشان کشورمان که اما به جاي استقبال از دومین تیم برتر مرحله مقدماتی، ملی! شود می

تر همه اقدامات براي ورودشان به آمریکا انجام شده بود و مجوزهاي الزم را داشتند،  پیش

کند؛ اما  شوند و پلیس از تعدادي از آنها بازجویی می ساعت در فرودگاه معطل میچهار 

زبان و جریان خاص در  هاي فارسی بار برخالف مورد فرودگاه کیش هیچ خبري از رسانه این

ماه از بازداشت   داند نزدیک به ده همانطور که کمتر کسی می! تفضاي مجازي نیس

گذرد، در حالی که حتی گزارش  و دو شاگردش در آمریکا می» سلیمانی«پروفسور 

دهد، او و شاگردانش هیچ اقدامی جز  کارهاي علمی، پزشکی و  نشان می» آي بی اف«

  . اند درمانی انجام نداده

 !براي ما آسان نبود آن سخنانك در           ویژه      خبر ▼

مهدي «و  »مسعود رضایی«وگو با  اهللا لبنان در گفت دبیرکل حزب »سیدحسن نصراهللا«

بود و در  »حافظ اسد«اهللا بحث  هاي حزب ترین دغدغه گفته است، یکی از بزرگ »فضائلی

ظ اسد، همین راستا بارها به رهبر معظم انقالب گفته بودیم که نگران این هستیم که حاف

رسد و اگر  دانیم چه کسی به قدرت می جمهور سابق سوریه فوت کند و بعد از او نمی رئیس

شوند؟  اهللا و ایران به هم نزدیک می به قدرت برسد، آیا جبهه مقاومت و حزب »بشار اسد«

دهد؟ رهبر حکیم انقالب در این باره به صراحت به ما  ها را به ما می آیا وي این فرصت

رسد و حجم خدماتی که  بشار بعد از پدرش به قدرت می. شما هیچ نگران نباشید فرمودند،

سیدحسن . اهللا لبنان و مقاومت خواهند داشت، چند برابر پدرشان خواهد بود ایشان به حزب

شنیدیم خیلی براي  گفت در آن زمان وقتی بیانات رهبر عزیز انقالب را می همچنین نصراهللا

فهمیم که ایشان چقدر دوراندیشانه با یک  بود؛ اما اآلن میآسان ن آن سخنانما درك 

سیدحسن نصراهللا همچنین گفته است، اآلن من روابط . زدند تحلیل واقعی این حرف را می

روم،  بعضی مواقع که به دیدار او می. تري با بشار اسد در مقایسه با پدرش دارم بسیار گرم

یک روز کامل را با . زنیم کنیم و قدم می و میوگ نشینیم و صحبت و گفت ها با هم می ساعت

  . ایشان هستیم و ایشان هم در همه مسائل و مواضع با ما همراه هستند



  
 

 

 

 

 

 

 

 

  اخبار ▼

 ائتالف ضد مقاومت در آستانه فروپاشی

را » فارس خلیج«هاي اخیر در  کسانی که تنش«: چاپ ترکیه نوشت» ینی شفق«روزنامه 

در ماجراي . الً از تحوالت جدیدي که در حال وقوع است، آگاهی دارندکنند، احتما دنبال می

ها در الفجیره جایی که عربستان انگشت اتهام را مستقیم به سمت ایران  کش حمله به نفت

المللی در این  نشانه گرفت؛ امارات حاضر به متهم کردن ایران نشد و خواستار تحقیقات بین

ز یمن را شروع کرده است و امارات واحدهاي نظامی خود را نشینی ا بن زاید، عقب. رابطه شد

هاي استراتژیک یمن بیرون کشیده و در حال ترسیم نقشه راه جدید و البته متفاوت  از مکان

آمیز  هاي عربستان، هنوز مقاالت تحریک با وجود آنکه رسانه. سلمان است هاي بن از سیاست

اند،  کنند، تعداد مقاالتی که علیه قطر در امارات نوشته شده زیادي علیه قطر منتشر می

اي را که توسط  هایی که شکاف اتحاد منطقه نشانه. طور چشمگیري کاهش یافته است به

  ».دهد عهد امارات ایجاد شده بود، به روشنی نشان می عهد عربستان و ولی ولی

  آمریکا 2020چهره جدید انتخابات 

کاماال «گرفته در آمریکا افزایش میزان آراي سناتور  هاي صورت ترین نظرسنجی در تازه

و » الیزابت وارن«دهد، او توانسته است گوي سبقت را از افرادي، مانند  نشان می» هریس

نکته قابل تأمل اینکه، . به رتبه دوم صعود کند» جو بایدن«ربوده و پس از » برنی سندرز«

ها در آن برگزار  حزبی دموکرات ، نخستین ایالتی که انتخابات درون»آیووا«لت مهم در ایا

. گرفته استشود، آراي وي افزایش تصاعدي پیدا کرده و حتی از جو بایدن نیز پیشی  می

آید و با البی  نکته مهم دیگر این است که او از حامیان رژیم صهیونیستی به شمار می

رابطه مستقیم و خوبی دارد؛ ) ـ اسرائیل امور عمومی آمریکاکمیته (» آیپک«صهیونیستی 

تا زمانی که من . کنم اسرائیل هرگز نباید موضوعی حزبی باشد فکر می«: گوید چنانکه می

سناتور ایاالت متحده باشم، هر آنچه بتوانم براي بسط حمایت دو حزبی از امنیت اسرائیل و 

  ».دهم حق اسرائیل براي دفاع از خود، انجام می

 شوند اعضاي جدید شوراي نگهبان هفته آینده انتخاب می

زودي نام حقوقدانان مورد نظر رئیس قوه قضائیه  هاي منتشر شده به براساس گزارش

قانون  91گفتنی است، مطابق اصل . براي عضویت در شوراي نگهبان اعالم خواهد شد

ه از سوي رهبر معظم انقالب فقی 6عضو دارد که از این تعداد  12اساسی، شوراي نگهبان 

حقوقدان با معرفی رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراي اسالمی و  6شوند و  انتخاب می

نمایندگان  1395تیر ماه  23در روز . شوند گیري بر اساس اکثریت نسبی برگزیده می رأي

مجلس سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان را از بین پنج نفر انتخاب کرده بودند که 

در حال . اهللا موسوي برگزیده شدند فضل علی کدخدایی، محمدرضا علیزاده و سیدعباس

فر و محسن اسماعیلی، سه حقوقدان  اهللا ابراهیمیان، سام سوادکوهی حاضر نیز دوره نجات

شوراي نگهبان به پایان رسیده و باید دید رئیس دستگاه قضا چه افرادي را به مجلس 

  .شوراي اسالمی معرفی خواهد کرد

  آخرین وضعیت نقدینگی

آخرین رقم نقدینگی . کرد اعالم 1397بانک مرکزي آمارهاي نقدینگی را تا پایان سال 

میزان رشد نقدینگی در . هزار میلیارد تومان رسیده است 828هزار و  18سال گذشته به 

. درصد گزارش شده است 1/23و معادل  1396و  1395هاي  مماس با سال 97طول سال 

از . اي از میانگین اقتصاد ایران نگرفته است ظر همچنان سطح رشد نقدینگی فاصلهاز این ن

هزار  9/352، نقدینگی موجود در سطح اقتصاد به میزان 1397نظر حجمی در سال 

. میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد 966تر شد؛ به عبارتی هر روز  میلیارد تومان حجیم

ترین رشد نقدینگی در سه ماه پایانی سال رخ  هد، سریعد روند پیشروي نقدینگی نشان می

درصد گزارش شده است؛ در  7/6در این سه ماه میزان رشد نقدینگی حدود . داده است

  .درصد بود 8/5معادل  96حالی که رشد نقدینگی در زمستان 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 کش نفت افشا کرد، »بلومبرگ« خبري شبکه وبگاه◄ 

 از »پترولیوم بریتیش« شرکت به علقمت »هریتیج بریتیش«

 به حرکت از ایران جمهوري اسالمی از سوي توقیف بیم

 در کش نفت این. است کرده خودداري هرمز تنگه سمت

 بوده، عراق جنوب در بصره نفتی پایانه سمت به حرکت حال

 در و داده مسیر تغییر ناگهان) تیر ماه 15( جوالي 6 روز اما

 مقام یک. است سعودي بستانعر سواحل در حاضر حال

 ایران است نگران انگلیسی است، شرکت شده مدعی مطلع

گفتنی  .کند توقیف را کش نفت این جویانه تالفی اقدامی در

 توقیف پی در تهران در انگلیس سفیر »ایر مک راب«، است

به وزارت خارجه  بار سه تاکنون ایران نفت حامل کش نفت

  .احضار شده است

 بدهی میزان دهند،  می نشان مرکزي بانک هاي گزارش◄ 

 ماه در. است داشته نزولی روند 1397 سال در دولت خارجی

 11 دولت خارجی بدهی کل میزان 1397 سال ابتدایی

 ماه در میزان این است، بوده دالر میلیون 35 و میلیارد

 به دالري میلیون 696 و میلیارد یک کاهشی با سال پایانی

 هر سرانه سهم .است رسیده دالر یلیونم 339 و میلیارد 9

 فروردین در دالر 138 از دولت خارجی هاي بدهی از ایرانی

  .است یافته کاهش 1397 ماه اسفند در دالر 117 به ماه

 کش نفت توقیف به واکنش در »ظریف محمدجواد«◄ 

 بدعت این: گفت الطارق جبل تنگه در ایران نفت حامل

 دزدي شده و انجام »ب تیم« از نیابت به است که خطرناکی

 تلویحی اشاره ضمن وزیر امور خارجه کشورمان. است دریایی

 شامل فقط سوریه علیه اروپا اتحادیه هاي تحریم اینکه به

 اتحادیه عضو نه ایران«: افزود شود، می اروپایی کشورهاي

) سوریه به( اروپا نفت فروش تحریم مشمول نه و اروپاست

  ».شود می

 وزیر انتظامی و امنیتی معاون »فقاريحسین ذوال«◄ 

 عراق کشور وزیر امنیتی معاون »ناصر محمد بدر« کشور با

 شد انجام دوجانبه توافقی نشست این پایان در. کرد دیدار

 و شد حذف روادید صدور اربعین ایام براي آن طبق که

 .کنند عبور مرز از نامه بیمه برگه داشتن با توانند می زائران

 درباره اتمی انرژي سازمان سخنگوي» کمالوندي بهروز«◄ 

 جلسات در هم درصدي 20 سازي غنی گزینه آیا اینکه

 بله؛«: گفت است، شده مطرح ملی امنیت عالی شوراي

 است، مطرح نیز باالتر هاي گزینه و درصد 20 سازي غنی

  ».شود می اجرا خودش جاي در یک هر منتها

 به ها کوین بیت یدتول براي برق تعرفه تعیین پیشنهاد◄ 

 اکنون و شده رد دولت در صادراتی برق تعرفه میزان

 زیاد آن تصویب احتمال که پیشنهاد آخرین و ها بررسی

  .است کیلووات هر ازاي به سنت 7 است،

  

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

 


