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  »مقاومت فعال«تداوم        روز حرف ▼

آمریکا  ایاالت متحده خروججمهوري اسالمی ایران پس از 

اروپا به خود آید و با  کرد تا شاید یک سال صبراز برجام 

اتخاذ یک سیاست مستقالنه راه خود را از آمریکا جدا کند؛ 

 داشت، داوم چنین وضعیتی را خوش میگویی تکه اروپا 

 1398اردیبهشت  18از  اماعملی شده بود؛  بیکامالً دچار 

هایی که بر اساس آن  ایران با طراحی گامجمهوري اسالمی 

بود، عمالً راهبرد » موازنه تعهدات«به دنبال برقراري 

  .را اعالم کرد» مقاومت فعال«

 و تحقیق زمینه در محدودیت رفع ایران که سوم گام

 اثرات و جنتای که است گامی شود، می شامل را توسعه

 دیگر، عبارتی به. چربد می فوري و آنی نتایج بر آن بلندمدت

 راهبردي بلکه تاکتیکی، صرفاً جنس از نه گام این جنس

در اینجا توجه به یک نکته حائز اهمیت است و آن،  .است

اینکه ایران در سیاست مقاومت فعال، دورنماي خروج از 

چیزي است که  برجام را نشان داده است؛ این دقیقاً همان

محاسبات آمریکا و اروپا را تغییر داده است؛ زیرا یکی از 

شد آمریکا از برجام خارج شود و   مفروضات اصلی که سبب

اروپا نیز عمالً خود را کنار بکشد، اطمینان از این تصور بود 

مزایاي ابطال . ماند که در هر شرایطی ایران در برجام باقی می

هاي آن بیشتر خواهد بود؛ کافی  نهاین فرضیه قطعاً از هزی

اروپا که اتحادیه است در نظر آوریم در یک سال گذشته 

ایران وارد جمهوري اسالمی حاضر نبود درباره حقوق برجامی 

مذاکره شود، حال رویکرد دیگري را در پیش گرفته است و به 

همراهی آمریکا به ارسال پیام، اعزام واسطه، درخواست 

اند؛ هر  یشنهادهاي متعدد به ایران روي آوردهمذاکره و ارائه پ

  . وانسته رضایت ایران را تأمین کندچند این پیشنهادها نت

رفع «ایجاد معادله » مقاومت فعال«رکن دیگر راهبرد 

است؛ ایران اعالم کرده است تحریم » تحریم در مقابل امنیت

ایران و جنگ اقتصادي آمریکا، قطعاً در امنیت منطقه اثر 

  .گذاردبه جاي می منفی

اما در خصوص نقد منتقدان به مذاکره ایران با فرانسه و 

اروپا باید گفت، آنچه صحیح نیست، نقدهایی است که برخی 

ایم؟ مذاکره  کنند که چرا دوباره به مذاکره روي آورده بیان می

گاه منع ذاتی نداشته و ندارد و از قضا راهبرد  با اروپا هیچ

ارج کردن طرف اروپایی از الك مقاومت فعال براي خ

عملی است؛ اما آنچه صحیح است، این است که اقتصاد  بی

  . کشور را نباید معطل مذاکرات کرد

  

  !است نه ایران علیه صلح آمریکا تهدید       گزارش روز ▼

براي تأمین در طول چهل سال گذشته، نظام اسالمی با وجود اینکه بیشترین تالش را  

ت و هنگفتی را صرف تبلیغاهاي  ها هزینه آمریکاییاما  داده است، صلح جهانی انجام

 معرفیترین تهدید علیه صلح  بزرگ هوري اسالمی ایران رااي کردند تا جم فضاسازي رسانه

ها  در علل و چرایی دشمنی آمریکا با جمهوري اسالمی ایران، خود آمریکایی !دکنن

پرداز مشهور آمریکایی چندي  نظریه »چامسکینوام «براي نمونه،  اند؛ هاي زیادي زده حرف

چرا آمریکا اصرار دارد «پیش در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 

درباره ادعاي آمریکا، «: گوید می» صلح جهانی مطرح کند؟ ي علیهایران را به عنوان تهدید

براي ارزیابی ادعاي (ي مهم هاي جالب و بسیار کمی داریم؛ چون یکی از معیارها دیدگاه

ترین تهدید  یعنی اینکه جهان چه کسی را بزرگ. هاي جهانی است دیدگاه) مقامات آمریکایی

الوپ، براساس نظرسنجی مؤسسه گ«: دهد می چامسکی ادامه» .داند براي صلح جهانی می

 اما... . خود آمریکا به عنوان اولین تهدید صلح جهانی مطرح شده است و بعد از آن پاکستان

، یک پاسخ شود تهدیدي براي صلح جهانی قلمداد می) آمریکا  از طرف(اینکه چرا ایران  براي

هاي راهبردي  هاي اطالعاتی آمریکا داریم که ارزیابی منظمی درباره موقعیت معتبر از انجمن

قایسه ایران هزینه نظامی بسیار کمی در م ،ها به گزارش این انجمن. دهند به کنگره ارائه می

راهبرد . اي دارد؛ بسیار کمتر از عربستان، رژیم صهیونیستی و دیگران با استاندارد منطقه

خواهد به اندازه کافی توان بازدارندگی در برابر حمالت داشته باشد تا  ایران دفاعی است و می

هستند؟ یا در دیپلماسی از آن بهره ببرد؛ اما آمریکا و اسرائیل چرا از بازدارندگی ایران نگران 

  ؟»چه کسانی از بازدارندگی ایران نگران هستند

کنند و یا کسانی که می خواهند  آنهایی که از زور استفاده می«: دهد ادامه میچامسکی 

ترین تهدید براي صلح جهانی  آزاد باشند تا از زور و قدرت استفاده کنند ایران را بزرگ

بنابراین اگر » .ر زور و قدرت آمریکا را داردرابدانند؛ چون ایران توان بازدارندگی در ب می

باز هم این  ،هاي مدنظر آمریکا را اجرا کند اي شفافیت جمهوري اسالمی در موضوع هسته

  .کشور دست از خصومت علیه ملت ایران بر نخواهد داشت

  !الریجانی آملی اهللا آیت سانسور نامه                 ویژه اخبار ▼

 که الریجانی آملی اهللا آیت جدید نامه انعکاس از بیگانه، زبان فارسی هاي رسانه بیشتر

 هشدار و وحدت بر تأکید یزدي و اهللا آیت به خطاب قبلی نامه تند لحن از عذرخواهی حاوي

 همه که است حالی در این. اند کرده خودداري است، دشمنان افکنی تفرقه به نسبت

 اندك اي فاصله با را نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس قبلی نامه اشاره، مورد هاي رسانه

هاي خود  خروجی روي مبسوط تحلیل و گزارش ها ده آن، حاشیه در و داده پوشش

 را خود هاي تحلیل و اخبار اي گونه به قبلی نوبت در مزبور، هاي رسانه! بودند فرستاده

 اي وي چهره از و دهند قرار نظام برابر در را الریجانی آملی اهللا آیت که کردند می مهندسی

 خود دوگانه هاي استاندارد به اخیر نامه انتشار از پس اما بکشند؛ تصویر به افشاگر و منتقد

  .اند داده قرار سرلوحه را هدفمند سانسور و بازگشته

 ناطق االسالم حجت است، کرده ادعا خود گزارش جدیدترین در فارسی سی بی بی◄ 

 نظام مصلحت تشخیص مجمع جلسات در دیگر اسالمی شوراي مجلس اسبق رئیس نوري،

 تشخیص مجمع جلسه آخرین از شده منتشر تصاویر بررسی اما. کند نمی پیدا حضور

 و است داشته حضور جلسه آن در نوري ناطق االسالم دهد، حجت می نشان نظام مصلحت

 صحت که ادعایی کردن مطرح با فارسی سی بی بی. ندارد صحت فارسی سی بی بی ادعاي

 از وي گیري کناره به را مجمع جلسات در نوري ناطق حضور نیافتن کرده تالش دارد،ن

 .بداند اختالفات از ناشی را گیري کناره این ادامه در و کند تبدیل سیاست

 



 
  اخبار ▼

  !گذارم هاي نظامی ایران احترام می به توانمندي

یشکده شوراي روابط ستاد مشترك ارتش آمریکا در نشست اند  رئیس» جوزف دانفورد«

وي در پاسخ به پرسش یک . هاي نظامی ایران اظهارنظر کرد خارجی آمریکا درباره توانمندي

قیمت آمریکا را با  تابستان امسال آنها یک پهپاد پیشرفته و گران«خبرنگار مبنی بر اینکه 

ن آ«: گفت» آیا این موضوع شما را متعجب نکرد؟. هاي خودشان سرنگون کردند فناوري

تجهیزاتی . هاي پیشرفته طراحی نشده بود براي استفاده در مبارزه) پهپاد آمریکایی(تجهیزات 

که آنها سرنگون کردند، ابزارهاي الزم براي محافظت از خودش را نداشت و براي کسب 

این مسئله مهمی است که مردم . خطر طراحی شده بود اطالعات دریایی در یک منطقه بی

هاي زیادي براي  توانم بگویم که ایران تالش این را می«: فورد در ادامه گفتدان» .باید بدانند

هاي کروز و  موشک  هاي بالستیک، توانمندي هاي خود در زمینه موشک ديتوسعه توانمن

گذارم، ولی  ها احترام می من به این توانمندي. هاي سایبري کرده است توانمندي

هاي  هاي کارکردي را در حال حاضر در حد توانایی هاي آنها در هر کدام از این زمینه توانمندي

 ».دهم روسیه و چین قرار نمی

 ت گام سوم ایران در نامه ظریف به موگرینییائجز

سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان درباره جزئیات نامه » سیدعباس موسوي«

دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه : محمدجواد ظریف به فدریکا موگرینی گفت

نده عالی اي خطاب به خانم موگرینی، نمای با ارسال نامه) شهریور 14(شنبه  کشورمان روز پنج

سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا اعالم کرد به دلیل تبعات ناشی از خروج آمریکا از 

هاي آن کشور و ناتوانی سه کشور اروپایی به اجراي تعهدات  برجام و تحمیل مجدد تحریم

هاي کمیسیون مشترك، جمهوري اسالمی ایران از امروز تمامی  خود در برجام و در بیانیه

در : موسوي افزود. کند اي را متوقف می ود در برجام در حوزه تحقیق و توسعه هستهتعهدات خ

این نامه تأکید شده است این اقدام دقیقاً در راستاي حقوق ایران در برجام و به ویژه بر مبناي 

ماه گذشته صورت  16آن بوده و در پاسخ به نقض گسترده و مستمر برجام طی  36پاراگراف 

اي  ات فنی و عملیاتی توقف تعهدات ایران در حوزه تحقیق و توسعه هستهجزئی. گیرد می

  . المللی انرژي اتمی خواهد رسید متعاقباً به اطالع آژانس بین

  !رکوردشکنی عجیب مجلس در تصویب یک الیحه

 331متأسفانه : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت» دلیگانی حسینعلی حاجی«

دقیقه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  10ون تجارت در مدت ماده الیحه اصالح قان

ضرورت داشت با توجه به اهمیت موضوع کمیسیون مزبور بند به : وي افزود. مصوب شده است

گیري به  ماده الیحه قرائت و به لحاظ تخصصی بررسی، مصوب و در نهایت براي رأي 331بند 

ر این مواد به صورت دقیق و جزئی بررسی اگ: وي همچنین اظهار داشت. شد صحن ارسال می

ها در این  شد یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضاي کمیسیون اقتصادي و دیگر کمیسیون می

: دلیگانی گفت حاجی. شد تري به صحن ارائه می شد، شاید متن بهتر و جامع ارتباط تشکیل می

خانه ملت معتقدند برخی مواد کلیات الیحه اصالح قانون تجارت مورد قبول است؛ منتها اهالی 

  .هاي جدي دارد الیحه ایراد

 مبادالت ایران و اروپادرصدي  76کاهش 

دهد،  نشان می) یورو استات(آمار منتشرشده از سوي اداره اطالعات اقتصادي اتحادیه اروپا 

عضو این اتحادیه در نیمه نخست سال جاري میالدي با افت قابل  28مبادالت تجاري ایران و 

مبادالت دو طرف در شش ماهه . جه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن مواجه شده استتو

میلیارد یورو بوده که این رقم در شش ماهه نخست امسال  67/10بالغ بر  2018نخست سال 

افت قابل توجه . میلیارد یورو رسیده است 56/2درصدي به  76چهارم شده و با افت   یک

اي  هاي هسته در پی بازگشت تحریم 2019ایران در نیمه نخست سال تجارت اتحادیه اروپا با 

هاي خود نتوانسته است از منافع  دهد، این اتحادیه با وجود وعده آمریکا علیه ایران نشان می

 . اي دفاع کند ایران در چارچوب توافق هسته

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 هاي گزارش آمریکا جمهور رئیس »ترامپ دونالد« دولت◄ 

 چند رشوه پیشنهاد درباره انگلیسی روزنامه یک در رشدهمنتش

. کرد تأیید را ایران کش نفت ناخداي به دالري میلیون 

 نماینده ،»هوك برایان« بود داده گزارش »تایمز فایننشال«

 از غیر معمول ایمیلی در ایران امور در آمریکا دولت ویژه

 هاي آب سمت به را کشتی خواسته ایرانی کش نفت ناخداي

 آمریکا از سوي آن بازداشت امکان که کند هدایت کشوري

 .باشد داشته وجود

 وزیر افغانستان، در اخیر حوادث از نگرانی افزایش دلیل به◄ 

 جنگ سال 18 به که صلح نامه توافق امضاي از آمریکا خارجه

 داد، گزارش »تایم« روزنامه. کرد خودداري دهد، می پایان

 کرده خودداري نامه توافق زیر خود امن درج از »مایک پمپئو«

 در آمریکایی دیپلمات و پیشین سفیر گذشته چند هفته. است

 به افغانستان از آمریکا دادند، خروج هشدار سرگشاده نامه

 کشور این به را آشفته اوضاع تواند می صلح امضاي دنبال

  !برگرداند

 متهمان است، کرده ادعا مکه در سعودي کیفري دادگاه◄ 

مسجدالحرام  در جرثقیل سقوط حادثه در اي کوتاهی چهی

 دادگاه این. اند و وضعیت جوي عامل حادثه بوده است نداشته

 بن شرکت است، خواسته سعودي کل دادستان از همچنین

 گفتنی است، در. نکند ملزم قربانیان به دیه پرداخت به را الدن

د حدو ،2015 سال در مسجدالحرام در جرثقیل سقوط حادثه

  .بودند شده زخمی یا کشته الحرام اهللا بیت زائران از نفر 400

 غیررسمی منابع از نقل به »آي ایست میدل« خبري پایگاه◄ 

 چندي که نیروهاي انگلیسی دریا آدریان کش نفت کرد، اعالم

 نفت محموله بودند، کرده توقیف الطارق جبل در آن را پیش

گفتنی است، . است ردهک تخلیه سوریه بنادر از یکی در را خود

 درباره ادعاهایی طرح با پیش چندي آمریکا داري خزانه وزارت

  .کرد تحریم را آن ناخداي و کشتی این دریا، آدریان فعالیت

سازان با تشریح شروط  دبیر انجمن قطعه »مازیار بیگلو«◄ 

آزادسازي واردات خودرو با تعرفه صفر که براي ارائه به وزیر 

شرط ما براي این آزادسازي، صفر : گفت صنعت آماده شده،

شدن تعرفه واردات مواد اولیه، آزادسازي قیمت خودرو و 

درصدي بابت خرید مواد اولیه داخلی  40اختصاص یارانه 

 .است

هاي مبادله شده در  براساس آمار بانک مرکزي درباره چک◄ 

قبل و بعد از اجراي قانون ( 1398و  1397بازه زمانی تیرماه 

هاي برگشتی به  ، نسبت تعداد و ارزش چک)صدور چکجدید 

  . داشته است درصد کاهش 32درصد و  34ترتیب حدود 

 جمعه روز »آحارونوت یدیعوت« صهیونیستی روزنامه◄ 

 اتحادیه به سوریه بازگشت براي ها تالش شکست«: نوشت

  ».شود می مربوط آمریکا به زیادي حد تا عرب

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


