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 !دوباره شعار مذاکره        روز    حرف ▼

اي  چرا مذاکره با آمریکا، به ویژه در شرایط کنونی، نتیجه

ندارد؟ کافی است در این پرسش تأمل کنیم که چرا ترامپ 

از برجام خارج شد؟ ترامپ با خروج از برجام، بازگرداندن 

هاي جدید و در نهایت  هاي گذشته و وضع تحریم تحریم

خواست ایران را دوباره پاي  هبرد فشار حداکثري میاجراي را

میز مذاکره بکشاند؛ اما این بار بر اساس آنچه به طور مکرر 

هاي  اند، موضوع مذاکره توانمندي ها بیان کرده آمریکایی

که ایران است موشکی جمهوري اسالمی ایران و تعهداتی 

. اي باید در بخش موشکی خود بپذیرد مانند صنعت هسته

آمریکا سعی دارد ضمن جمهور کنونی  اي از اینکه رئیسجد

برقراري تماس یا مذاکره محدود با ایران و گرفتن چند 

عکس یادگاري، عمالً ایران را به کارتی براي نشان دادن توان 

 آمریکا 2020هاي انتخاباتی در رقابت  دیپلماسی خود و بازي

ستور کار همین حاال، هم د ها تبدیل کند، از منظر آمریکایی

مشخص است و هم نتایج مذاکره و  و موضوع مذاکره

  .امتیازاتی که باید از ایران بستانند

هاي  هاي دیپلمات البته نباید نقش دیپلماسی و تالش

هاي اخیر به تجربه  کشورمان را نادیده گرفت؛ اما در سال

ایم که پیوند حل مسائل اقتصادي کشور به برجام و  آموخته

هنگامی . خطایی راهبردي و پرمخاطره است خارج از کشور،

شود،  که اقتصاد و معیشت مردم به برجام وابسته می

صاحبان کار و سرمایه در داخل چند ماه منتظر امضا شدن 

مانند و پس از آن هم منتظر اجرا شدن  یا نشدن برجام می

مانند که ببینند  سپس منتظر می. یا اجرا نشدن آن هستند

حال نیز با طرح . ماند ماند یا نمی جام میآیا آمریکا در بر

مجدد مذاکره، مردم و فعاالن اقتصاد کشور در انتظار 

در نهایت اینکه . شوند اقدامات اروپا و آمریکا نگه داشته می

با شرطی کردن بخش اقتصادي، جامعه همیشه معطل 

مسیر اصالح اقتصاد کشور از راه مذاکره با  .هاست خارجی

بیان روز گذشته مسئول سیاست . گذرد نمیاروپا و آمریکا 

خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه عملیاتی شدن کانال 

بر است و نیز پیش کشیدن مذاکرات غیر  مالی زمان

اي دیگر بر ضرورت جدا کردن راه  اي با ایران، نشانه هسته

گفتنی است . هاي اروپایی است اقتصاد کشور از وعده

هاي داخلی و  ه بر ظرفیتیمشکالت اقتصادي با تک

هاي غربی نه در زمینه  قابل حل است و نسخه ها همسایه

هاي  هاي دیگر حالل مسائل و دشواري اقتصاد و نه در عرصه

  .کشور نیستند

 

 

  

  

  

 !کلید مشکالت در داخل است                    روز گزارش ▼

فشار ). ندارد(بیند به مذاکره نمی ایران نیازي. کند تحریم، تغییري در رفتار ایران ایجاد نمی«

جمهور ترامپ در منزوي کردن آمریکا  متأسفانه رئیس. حداکثري خودمان را منزوي کرد

» .توان با تحریم به تغییر رفتار وادار کرد گوید ایران را نمی تاریخ به ما می. تر بوده تا ایران موفق

برخی . پست است در روزنامه واشنگتن مشاور اوباما »دنیس راس«اینها تنها بخشی از یادداشت 

صحبت کردن از مذاکره، بازي در : از کارشناسان حوزه آمریکا نیز در اظهاراتی اعالم کردند

دولت ترامپ چون تحت فشار است، به دنبال فرصتی براي اثبات سیاست . زمین ترامپ است

اعترافات و . بزنیم شود که ما درباره مذاکره هر روز حرف خود است و این زمانی درست می

مذاکره مجدد  دهد این ترامپ است که به آمریکایی به خوبی نشان می هاي کارشناس دیدگاه

به عبارتی دیگر صحبت از مذاکره با آمریکا نه تنها . نیازمند استجمهوري اسالمی ایران 

تخاب اي خواهد بود که به ان گونه نفعی براي کشورمان ندارد، بلکه همچون برگ برنده هیچ

آخرین نظرسنجی . جمهور آمریکا کمک شایانی خواهد کرد مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس

دهد میزان محبوبیت ترامپ به شدت کاهش  نشان می  2020جمهوري  از انتخابات ریاست

شکست وي در جنگ تجاري با چین، ناکامی وي در جایگزین کردن ایده جدید به . یافته است

رگیري سیاست واگرایی با اتحادیه اروپا، سوق دادن این اتحادیه به دامن کا جاي برجام، به

هاي پیش روي ترامپ  روسیه و کاهش شدید درآمد کشاورزان در داخل آمریکا، از جمله چالش

از . ها را تا حدودي اصالح کند تواند فضاي منفی ناشی از این ناکامی است که مذاکره با ایران می

اکره مجدد با دشمنی که آشکارا از تالش خود براي از بین بردن سوي دیگر صحبت از مذ

در . راند، به هیچ وجه براي مردم و مسئوالن قابل قبول نخواهد بود جمهوري اسالمی سخن می

شود که علت مطرح شدن مذاکره مجدد با آمریکا بر  ها مطرح می چنین شرایطی این پرسش

جمهور  به رئیس) آمریکا(قامات دیگر کشورها چه اساسی است؟ چه کسانی براي دیدار با م

رغم بی نتیجه بودن مذاکره با غرب پس از  رسد علی به نظر می! دهند؟ کشورمان مشاوره می

ها و تقویت کارآمدي در داخل به  گذشت شش سال، همچنان برخی به جاي اصالح ضعف

  . گاه سیراب نخواهند شد دنبال سراب غرب هستند، اما واقعیت این است که با این رویکرد هیچ

 !ها به آمریکا باج جدید سعودي               اخبار ویژه       ▼

فارس و  هاي خلیج نمایی ایران در آب آخرین خبرها حاکی از این است که پس از قدرت

فارس  هاي خلیج کش انگلیسی، عربستان سعودي به تکاپو افتاده تا بتواند در آب توقیف نفت

به نقل  ،»نشنال اینترست«به گزارش نشریه آمریکایی . و خودي نشان دهد عرض اندام کند

را به همراه  LCS، عربستان سعودي تصمیم گرفته چهار ناو جنگی )24عربی (از شبکه 

تجهیزات مورد نیاز این ناوها از آمریکا خریداري کند؛ اما نکته جالب این است که نیروي 

، غیرقابل اعتماد و ضعیف بودن قدرت درگیري ناو دریایی آمریکا به دلیل هزینه سنگین

LCS کند و عربستان بابت این قرارداد باید شش میلیارد دالر  از این ناوها استفاده نمی

  !تقدیم آمریکا کند
  

اهللا  وزیر سابق لبنانی در مصاحبه با المیادین افشا کرد که آمریکا به حزب» وئام وهاب« ◄ 

اخیر رژیم صهیونیستی در ارسال پهپاد انفجاري به ضاحیه  پیام داده است اگر به اقدام

اهللا را اعمال نخواهد  هاي جدید علیه حزب بیروت واکنش نشان ندهد، آمریکا نیز تحریم

هاي  اسرائیل را در مقابل عدم اعمال تحریم مقاومت لبنان عدم واکنش به«: وي افزود. کرد

وهاب در » .اسرائیل حتمی خواهد بود اوزتججدید آمریکا رد و تأکید کرده که واکنش به 

وزیر لبنان درباره تجاوز  نخست» سعد الحریري«ها از موضع  ادامه اعالم کرد که آمریکایی

  .اند زده شده به ضاحیه جنوبی لبنان شگفت رژیم صهیونیستی
 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 سرنگونی پهپاد آمریکایی سایه جنگ را برطرف کرد

نفر مسافر  290وقتی که هواپیماي ایرباس ما با «: گفت» هزاد سردار امیرعلی حاجی«

جمهور آمریکا عذرخواهی نکرد و حتی بعدها به  مورد اصابت آمریکا قرار گرفت، رئیس

ایم که هواپیماي فوق پیشرفته  اي رسیده فرمانده آن ناو مدال هم داد؛ اما امروز به نقطه

بشود و سالیان سال در  »2یو «ماي ها که قرار است جایگزین هواپی جاسوسی آمریکایی

 شود، روي هوافضاي سپاه سرنگون میارتش آمریکا خدمت کند، توسط رزمندگان نی

 »8پی «کنند، بلکه از ما به خاطر نزدن هواپیماي  ها نه تنها اقدامی علیه ما نمی آمریکایی

ا تأکید بر اینکه این اتفاق به خاطر فرمانده نیروي هوافضاي سپاه ب» .کنند تشکر هم می

زمانی سایه جنگ «: ، تصریح کردو اجراي فرامین رهبري افتاده است تبعیت از والیت 

ما این اطمینان را داشتیم که اگر اولین . طرف شد که پهپاد آمریکایی سرنگون شدبر

و امارات و ناو ها به سرزمین ما اصابت کند، پایگاهاي آنها در قطر  موشک یا بمب آمریکایی

  ».گیري کرده بودیم بزنیم ز قبل هدفآنها در دریاي عمان را که ا

 !ایران مراقب نیرنگ اروپا باشد

اروپا براي ایران دام پهن کرده است و «: در یادداشتی نوشت» ي الیومأر«سردبیر روزنامه 

ش اروپا براي تال. خواهد فریبکاري درباره عراق و فلسطین را براي ایران هم اجرا کند می

ترتیب دادن مذاکرات میان ایران و دولت ترامپ بدون چراغ سبز آمریکا نیست؛ البته این 

: وي افزود ».ها براي منافع ایران نیست، بلکه در درجه اول براي منافع آمریکاست تالش

اي  رهبر انقالب اسالمی ایران وقتی در نیات آمریکا در پایبندي به هرگونه توافق هسته«

به محض نشستن بر سر میز «: عبدالباري عطوان تأکید کرد» .راز تردید کرد، حق داشتاب

ها و شروط سخت آمریکا شروع خواهد شد، در این صورت خروج ایران از  مذاکره، خواسته

مذاکرات هیچ ارزشی نخواهد داشت؛ زیرا هدف آمریکا و اروپا تنها نشستن بر سر میز 

کننده ایرانی داده  تی اگر امتیازاتی هم به هیئت مذاکرهح. مذاکره است نه حصول نتایج

  ».شود، صوري و ظاهري خواهد بود و ضمانت اجرایی نخواهد داشت

  همه نیروهاي خیرخواه و ملی باید از حشدالشعبی دفاع کنند

وقتی حکومت در «: رهبر جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد» سید عمار حکیم«

مه نیروهاي سیاسی و اجتماعی باید به دفاع از حکومت گیرد، ه معرض خطري قرار می

خواهند  هایی که می وي با بیان اینکه از عمق تالش» .برخیزند و اختالفات را کنار گذارند

به همه تالشگران در «: عراق را به میدان جنگ و نه مرکز ثبات تبدیل کنند آگاهیم، گفت

ملی خود و حاکمیت و استقالل خود و  گوییم که عراق در مسیر تأمین منافع این راه می

حکیم با اشاره به اینکه تحقیقات و اطالعات » .قدرت و عزت ملتش پیش خواهد رفت

همه نیروهاي «: دهنده حمله خارجی به مواضع حشدالشعبی است، تأکید کرد قطعی نشان

تند تا خیرخواه و ملی باید در برابر این موضوع با شجاعت و قاطعیت در کنار حکومت بایس

ابهت و حاکمیت آن تقویت شود و بتواند در تشخیص مشکل و حل آن تصمیم درست را 

  ».بگیرد و آن را اجرا کند

  اعضاي برجام باید خواسته ما را براي فروش نفت برآورده کنند

آقاي مکرون پیش قدم «: اظهار داشت معاون سیاسی وزیر امور خارجه» چیعباس عراق«

هاي تلفنی مکرري بین دکتر  در این راستا تماس. کرده است شده و ابتکاري را شروع

جمهور فرانسه برقرار شد و فرستادگانی نیز اعزام شدند و فرانسه و ایران  روحانی و رئیس

ها و بقیه  اگر اروپایی. خواست ایران مشخص است«: وي افزود» .هایی ارائه کردند طرح

برجام برگردد، باید خواسته ما را در زمینه خواهند ایران به اجراي کامل  اعضاي توافق می

. در اجالس گروه هفت، مکرون با ترامپ دیدار و صحبت کرد. فروش نفت برآورده کنند

  ».هایی در طرف آمریکایی براي صدور مجوز فروش نفت ایران مشاهده شده است انعطاف

  

 

  کوتاه اخبار ▼

پارلمان وابسته به (عضو شوراي یمنی » عصام شریف« ◄

در مصاحبه با یک شبکه ) دولت عبد ربه منصور هادي

دیگر وقت آن رسیده است که به دنیا «: سعودي گفت

اعتراف کنیم این ائتالف سعودي در یمن شکست خورده 

است و آن تفکري که این ائتالف به خاطر آن به یمن آمد 

، فاقد اعتبار و ارزش است و دروغ بزرگی )لشکرکشی کرد(

نجام دادند براي حفظ منابع خود است و است، آنچه آنها ا

وي » .مقابله با تروریست و تروریسم دروغی بیش نیست

نه ایرانی در یمن وجود دارد و نه «: همچنین افزوده است

امروز این امارات است که کشور ما را اشغال . نقشه ایرانی

 ».کند ما را بمباران می مردمکرده و 

الی انقالب فرهنگی عضو شوراي ع» اهللا ضرغامی عزت« ◄

و شوراي عالی فضاي مجازي با اشاره به طرح برخی مسائل 

خالف واقع از دخالت رهبر معظم انقالب در اداره کشور از 

طلبان براي توجیه برخی نقاط ضعف در  سوي برخی اصالح

مقام معظم رهبري در «: هاي گذشته خاطرنشان کرد سال

ها فقط  لتکنند و دو انتصاب هیچ مسئولی دخالت نمی

براي پیشبرد اهداف نظام، در دو سه پست بسیار مهم و 

  ».دهند هایی را انجام می حساس هماهنگی

خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در منطقه » الیاس کرام« ◄

اشغالی جوالن در مصاحبه با این شبکه، درباره شکایت رژیم 

ا اسرائیل ب«: صهیونیستی به شوراي امنیت علیه سوریه گفت

هاي مکرر  خواهد حمله خود به سوریه و تعرض این شکایت می

وزیر  نخست ،بنیامین نتانیاهو. خود به عراق را توجیه کند

اسرائیل به طور ضمنی به این موضوع اشاره کرد که این رژیم 

به این حمالت  کند میعراق دست دارد و تالش  بهدر حمالت 

  ».مشروعیت بدهد

سیون امید مجلس و از عضو فراک» محمود صادقی« ◄

: است در صفحه توئیتر خود نوشته ،طلب هاي اصالح چهره

فساد  ،فرمایید با بگیر و ببند درست می! جمهور آقاي رئیس«

ساز بگیر و  هاي شما نیز زمینه رود؛ اما تعلل از بین نمی

هاي  اش هالل احمر، با وجود گزارش نمونه. ببندهاست

واجا، سازمان  ل، جمهوري، حراست هال بازرسی ریاست

کنید تا نهادهاي دیگر  آنقدر دست دست می... بازرسی و

  ».مداخله کنند

واشنگتن طبق «: نوشت» اندیشکده دریایی آمریکا« ◄

که » 1 ـ  گریس«کش ایرانی  تواند نفت ها نمی قانون دریا

توقیف کند؛  تغییر داده است» دریا  آدریان«را به نامش 

یاالت متحده آمریکا در دوران صلح زیرا طبق قوانین دریا، ا

هاي آزاد یا  اختیار توقیف کشتی یک کشور دیگر را در دریا

توانند  ها صرفاً می کشور. ندارد هاي کشور دیگر در آب

  ».هاي خودشان اجرا کنند قوانین خودشان را در آب
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