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  یتقابل دو دستگاه محاسبات     روز    حرف ▼

 اتیبر اساس نظر رانیا یاسالم يغرب و جمهور تقابل

و  یغرب لگرانیتحل یبرخ. شده است لیو تحل ریتفس یگوناگون

اند محاسبات چند ماه گذشته غرب در  داشته لیتما یداخل

 ای» بزدل يباز« هینظر يرا بر مبنا یاسالم يتقابل با جمهور

 لاص نیبزدل بر ا يباز يتئور. کنند ریتفس »میگ کنیچ«

 نیکه ب يگریبا دو باز یفرض تیموقع کیاستوار است که در 

 کنند یم یرقابت وجود دارد، دو طرف سع ایآنها تعارض منافع 

وانمود  يدارند طور اریکه در اخت یبا همه ابزارها و امکانات

 نیتا از ااند  حالت ممکن آماده نیوقوع بدتر يکنند که برا

. به در کنند دانیکرده و او را از م جادیهراس ا بیدر رق قیطر

 يغربگرا انیدر غرب و جر یدستگاه محاسبات نیانجام ا کلیس

 یاسالم يجمهور یعنیـ  مذاکره است؛  فشار يبر مبنا یداخل

  .دیایمذاکره ب زیم يبه پا يمجبور است در قبال هر فشار

راـ که   تقابل با غربدر  یاسالم يجمهور دیجد رفتار

 ییایتانیکش بر نفت فیو توق ییکاینمونه آن اسقاط پهپاد آمر

 کردیرو«و گذر از  يپندار نیابطال چن توان یـ م است

تقابل « نکهیدانست؛ اما ا» تقابل هوشمندانه«به » منفعالنه

در چهار اصل  توان یدارد، م یچه مختصات» هوشمندانه

  :خالصه کرد

 يمبنا کی دیجد کردیو رو یاه محاسباتدستگ يمبنا ـ الف

سوره بقره به صراحت دستور  194 هیاست؛ خداوند در آ یقرآن

 يهر کس به ستم بر شما دست دراز کند، او را از پا«: دهد یم

  ».که به شما رسانده است یبه قدر ستم دیدرآور

 دهیفا ـ نهیهز يبر مبنا یاسیس دهیدستاورد هر پد ـ ب

سازش با  ایپرسش که تقابل  نیمقابل ادر . شود یمحاسبه م

گونه که رهبر معظم  دارد؟ همان يشتریکدام منفعت ب کایآمر

و منطبق با منطق باشند،  یچالش اگر عقالن«: انقالب فرمودند

توان در  یرا م یاصل نی؛ چن»کمتر از سازش است اش نهیهز

  .جست ها ییکایبا آمر یمذاکرات قبل دهیفا ـ نهیهز

 يبرخالف ادعا ن،ینو کردیرو نیا یپژوه ندهیدرباره آ ـ ج

 يکردیرو نیگفت سرانجام چن توان یغربگرا م انیجر

 نیاست نه احتمال جنگ؛ مستند چن شتریب یبازدارندگ

در سه  ها ییکایرفتار و گفتار آمر رییدر تغ توان یرا م ییادعا

  .ماه گذشته مشاهده کرد

تقابل «حقق ابزار ت یبه طور قطع نکهیاما نکته آخر ا دـ

ائمه  داریگونه که رهبر معظم انقالب در د همان» هوشمندانه

. است »یعناصر مؤمن انقالب«جمعه سراسر کشور فرمودند، 

و  ستین یبر عناصر مؤمن صرفاً منحصر به حوزه نظام هیتک

 یاصل يها اماز گ یکیکه  ابدی يتسر زیها ن حوزه گریبه د دیبا

 شاءاهللا ان. است »یالله زبکارآمدن دولت جوان و ح يرو«آن 

 

 

 

  
  

  

 !انتخاب با خودتان است                            روز گزارش ▼

هاي اخیر  روز گذشته براي چندمین بار در هفته» امانوئل مکرون«و » حسن روحانی«

جمهور کشورمان بار دیگر با اتخاذ موضع  طی این تماس رئیس! وگو کردند تلفنی گفت

وي . تسریع اقدامات اروپا براي تأمین منافع ایران در برجام را خواستار شد،  شفاف و صریح

با اشاره به اینکه اگر منافع ایران در برجام تأمین نشود، جنگ اقتصادي علیه کشورمان 

ایران براي  هشدار داد در این صورت ،روپا زمان و فرصت را از دست بدهدمتوقف نشود و ا

جمهور فرانسه،  در مقابل رئیس. ت خود تردید نخواهد کردبرداشتن گام سوم کاهش تعهدا

هاي اعمال شده از  پس از بیان مواضع تکراري درباره اینستکس و طرح این بهانه که تحریم

برانگیز بیان کرد  ها را دچار مشکل کرده، یک جمله تأمل سوي ایاالت متحده آمریکا فعالیت

ها  نیاز به تالش همه طرف! حفظ برجام حل و فصل مسائل و مشکالت و«: و اظهار داشت

خطاب  عبارتیچیست؟ بیان چنین » ها همه طرفتالش «منظور این مقام اروپایی از » .دارد

  به رئیس دولت ایران چه معنایی دارد؟ 

اي نگاهی  اگر به راهبرد مقامات قاره سبز در روزهاي پس از خروج آمریکا از توافق هسته

راهبردي که خالصه آن  .ئیس دولت فرانسه سخت نخواهد بوددرك منظور ر داشته باشیم،

اي یا به عبارت  سازي براي مذاکرات موشکی و منطقه زمینه: گونه توضیح داد اینتوان  را می

  !گوید باید به برجام افزوده شود هایی که ترامپ می تر تالش براي تحقق همان پیوست دقیق

وار شرط تحقق منافع ایران در  ها، کنایه  پاییبه نمایندگی از ارو در شرایطی مکروناما 

آمریکا و دیگر  او، دیگر کشور کهپذیرش تعهدات فرابرجامی از سوي ایران دانسته برجام را 

و این جمهوري اسالمی است که میدان بازي را  ندکننده زمین بازي نیست تعیین ها اروپایی

در این میان دو راه  ر اروپاییسه کشو. کند و این شطرنج را پیش خواهد برد مشخص می

برند یا  اي بهره می شان براي تأمین منافع ایران در توافق هسته بیشتر ندارند یا از فرصت کوتاه

شهریورماه دریافت خواهند  14شان را  هاي پیدا و پنهان گذاري پاسخ جمالت تکراري و شرط

  .را برخواهد داشتاش  کرد، روزي که ایران گام سوم کاهش و توقف تعهدات برجامی

 رویکرد تعامل با غرب دیگر اعتبار ندارد             اخبار ویژه     ▼

وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به نیویورك در مصاحبه » محمدجواد ظریف«

در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه آیا شخص او در ) NPR(» رادیو ملی آمریکا«با 

: اي اعتبارش را در داخل ایران از دست داده است، گفت توافق هسته اثر خروج آمریکا از

شان به  مردم دیگر نگاه. اعتبارش را در داخل کشور ما از دست داده است] با غرب[تعامل «

شان به آمریکا نیست؛ به دلیل اینکه به قولش عمل  المللی نیست، نگاه تعامل با جامعه بین

خاطر اینکه آنها نتوانستند در برابر آمریکا ایستادگی کنند،  بهها هم نیست  نکرد و به اروپایی

بنابراین، بله، تعامل با غرب اعتبارش را از دست داده و بر همین اساس، من هم اعتبارم را 

تواند آغازگر جنگ با ایران  آمریکا می«: وزیر امور خارجه همچنین گفت» .ام از دست داده

  ».این واقعیت تاریخ است. بود کننده آن نخواهد باشد، اما تمام
  

هاي اشغالی اعالم کردند، درپی بحران بودجه در وزارت خارجه  منابع آگاه در سرزمین ◄

اي به این وزارتخانه از تصمیم خود  هاي این رژیم در نامه رژیم صهیونیستی، سفرا و دیپلمات

بودجه خبر هاي دیپلماتیک در کشورهاي خارجی به دلیل کاهش  براي بستن ساختمان

هاي  گفتنی است، دولت صهیونیستی از پنج سال پیش و براي جبران هزینه. دادند

ها دالر از بودجه همه  علیه نوار غزه تصمیم گرفت میلیون 2014آور جنگ سال  سرسام

  .ها، از جمله وزارت امور خارجه را کاهش دهد وزارتخانه

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 !چیز فداي برجام همه 

نظر به آنکه عزم اروپا در حفظ «: در یادداشتی نوشت» همدلی«طلب  حروزنامه اصال

ترین مسیر حفظ  رسد که همکاري تهران با اروپا مطمئن برجام جدي است، به نظر می

به این ترتیب و با همه موافقتی که اعضاي اروپایی برجام براي حفظ برجام . برجام است

دهد حفظ برجام از این مسیر، متضمن  شان میاند، اما شواهدي وجود دارد که ن نشان داده

اگر چه پایبندي ایران به . ..هاي بیشتري است که آنها از ایران انتظار دارند قبول همکاري

هاي  برجام مورد تأیید اعضاي اروپایی برجام است، اما آنها مانند آمریکا در قبال سیاست

هاي موشکی و  تعدیل در برنامه. اي ایران و برنامه موشکی آن موافقتی ندارند منطقه

جام و تواند نقش کلیدي را در بقاي بر اي می هاي منطقه همچنین تجدید نظر در سیاست

در غیر این صورت . ماندگاري آن بازي کند و عاملی براي ماندن اروپا در کنار ایران باشد

البته این روزنامه ننوشت که برجام » .چه بسا ممکن است ایران، اروپا را نیز از دست بدهد

اي و  اي، اقتدار منطقه چه دستاوردي براي ایران داشته است که باید افزون بر دانش هسته

  !ن دفاع موشکی نیز قربانی آن شودتوا

  !اهللا تنها مانده است رژیم صهیونیستی در مقابل حزب

برآورد «: نوشت» یدیعوت آحارونوت«یک تحلیلگر صهیونیست طی مطلبی در روزنامه 

این است که سعودي تنها شده و ایران در برابر آن به ) فارس(اسرائیل از تحوالت خلیج 

سعودي در حمله به یمن «: در ادامه تصریح کرد» ن فریدمنیارو» «.پیروزي رسیده است

هایی به دست آورد؛ اما با گذشت زمان  آغاز شد در ابتداي کار پیروزي 2015که در آوریل 

عربستان ابتدا توانست ائتالفی . رو شده است مشخص شد که سعودي با شکستی عمیق روبه

دان تشکیل دهد و موافقت الزم براي متشکل از کشورهاي امارات، کویت، قطر، بحرین و سو

کم و  حضور صوري نیروهاي نظامی اردن، مصر و مغرب را کسب کند؛ اما متحدان آن کم

خواستند بخشی از  یکی پس از دیگري از این ائتالف خارج شدند، زیرا هیچ کدام از آنها نمی

تنها شده؛  ها سعودي در مقابله با حوثی. شکستی باشند که براي همه آشکار شده است

  ».اهللا تنها مانده است طور که امروز اسرائیل هم در مقابل حزب همان

 آمریکا و اروپا در قبال ایران اختالف راهبردي ندارند

ها درباره همکاري نکردن  داري آمریکا برخی روایت معاون وزیر خزانه» سیگال مندلکر«

نها را کامالً اشتباه توصیف کرده واشنگتن با کشورهاي اروپایی علیه ایران را رد کرده و آ

صحبت » آسپن«داري آمریکا که در اجالس سالیانه مجمع امنیتی  این مقام خزانه. است

اما طیف «: کرد، با بیان اینکه آمریکا و اروپا نگاه متفاوتی به برجام دارند، گفت می

» .مکاري کنیمسازنده هتوانیم در خصوص آنها به نحو  ها هست که می اي از فعالیت گسترده

جمهور فرانسه هم ماه گذشته در یک نشست خبري مشترك با  رئیس» کرونامانوئل م«

آمریکا و اروپا اهداف مشترکی در قبال «: جمهور آمریکا تصریح کرد رئیس» دونالد ترامپ«

هاي میان دو طرف در قبال ایران راهبردي نیست، بلکه بر سر مسائل  اختالف. ایران دارند

  ».تتکنیکی اس

  هاي ایران تالش آمریکا براي مصادره بخشی از دارایی

پذیر کردن  مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی را به تصویب رساند که خواستار دسترس

در  1983گذاري سال  هاي قربانیان بمب هاي ایران براي پرداخت غرامت به خانواده دارایی

تعهد ما براي به رسمیت «با نام  این طرح. مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت است

جمهور فعلی  ، معاون رئیس»مایک پنس«، برادر »گرِگ پنس«را » شناختن قهرمانان آمریکا

هاي  میلیارد دالر از دارایی 68/1پذیر کردن  آمریکا ارائه داده و شامل مفادي براي دسترس

گفتنی است، . شود دولت ایران است که در بانکی مستقر در لوکزامبورگ نگهداري می

المللی خواند و آن را  ماه امسال، این کار را مغایر با قوانین بین دادگاه لوکزامبورگ فروردین

  .رد کرد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

نماینده دائم عربستان سعودي در » عبداهللا المعلمی« ◄

سازمان ملل با بیان اینکه کشورش خواستار جنگ با ایران، نه 

زمان آن : ن نیست، تصریح کرددر یمن و نه در خارج از آ

گفتنی است، . رسیده است که بحران یمن به پایان برسد

پیش از این به نقل از منابع مطلع خود » تایمز نیویورك«

سلمان به دنبال راهی براي خروج  محمدبن: نوشته بود

آبرومندانه از باتالق یمن است؛ چرا که امارات فرماندهی 

 ته و با خروج این کشور از یمنعملیات در یمن را برعهده داش

 .از پیروزي در این جنگ ناامید شده است عهد سعودي ولی

» یسرائیل کاتص«وزیر خارجه بحرین براي اولین بار با  ◄

» احمد خالدبن« .کرد دیدار آمریکا در خود صهیونیست همتاي

در این دیدار بر تمایل کشورش براي همکاري کامل با رژیم 

: گردشگري و تجارت تأکید کرد و گفتاشغالگر در زمینه 

وي در اظهاراتی . مردم اسرائیل به آرامش نیاز دارند

با غیبت تشکیالت خودگردان فلسطین : گستاخانه اعالم کرد

در اجالس اقتصادي منامه که اواخر ژوئن گذشته برگزار شد، 

  .دنیا به آخر نرسیده است

ت در حالی که دول: نوشت» بلومبرگ«پایگاه خبري  ◄

ها علیه جمهوري اسالمی ایران را دونالد ترامپ تحریم

وي صادرات نفت این کند جل تر کرده و تالش می سخت

ها صحبت  مدام از موفقیت این تحریم کشور را بگیرد و

هاي او همخوانی  کند؛ اما روند در داخل ایران با گفته می

 30ندارد، چنانکه ارزش ریال این کشور طی دو ماه گذشته 

  .د رشد کرده استدرص

با اشاره به سرنگون کردن » پست ژورنالیسم«روزنامه  ◄

این نتانیاهو «: به دست ایران نوشت» گلوبال هاوك«پهپاد 

بود که ترامپ را قانع کرد به ساقط شدن پهپاد آمریکایی 

. ترسید پاسخ ندهد؛ چون اسرائیل از واکنش ایران می

کشته ندهند پاسخی  ها وقتی نتانیاهو به ترامپ گفته ایرانی

نخواهند داد، اما به محض دادن تلفات جوالن را بمباران 

 ».خواهند کرد

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حساب » جان بولتون« ◄

یکی از بدترین اشتباهات در توافق : توئیتري خود نوشت

اي ایران که حاال کامالً آشکار شده، اجازه به ایران براي  هسته

سازي  نباید هیچ غنی. سازي بود ي غنیها حفظ توانمندي

یابد  فشار حداکثري ادامه می. براي ایران وجود داشته باشد

هاي مضر خود را  اي و فعالیت هاي هسته طلبی تا ایران جاه

  .کنار بگذارد

یک مقام ارشد آمریکایی چین را بابت خرید نفت از  ◄

نشده، اي به نامش  مقام آمریکایی که اشاره! ایران تهدید کرد

ها مبنی بر اقدام چین در خرید نفت از ایران  درباره گزارش

ها  ما با همه اقداماتی که در زمینه دور زدن تحریم«: گفت

  ».شوند، مقابله خواهیم کرد انجام می
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