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 گام راهبردي                روز    حرف ▼

روزه ایران به  60همزمان با پایان سومین فرصت 

هاي باقیمانده در برجام، گام چهارم کاهش تعهدات  طرف

  طبق برجام بیش از هزار سانتریفیوژ. برجامی برداشته شد

وجود دارد و قرار بود این سانتریفیوژها بچرخند، ) 1044(

کیلویی که  2800اما  مخزن  تزریق نشود؛ اما گاز به آنها

(UF6) اورانیوم فلوراید هگزا گاز کیلوگرم 2000 حدود حاوي

سازي شهید  است، پس از انتقال از مجتمع غنی 

سازي شهید مسعود  به مجتمع غنی) نطنز(روشن  احمدي

دهی مجتمع فردو قرار  در سالن خوراك) فردو(علیمحمدي 

ت تزریق گاز به سانتریفیوژها شنبه عملیا گرفت و روز پنج

  .انجام شد

اي فردو همواره براي کشورهاي غربی  تأسیسات هسته

اهمیت بسیاري داشته است؛ چرا که با در نظر گرفتن اصول 

ها واقع شده و از امنیت بسیار  پدافند غیرعامل در دل کوه

نظر به چنین اهمیتی، ایران در . باالیی برخوردار است

ذیرفت که تأسیسات فردو تعطیل شود و مذاکرات برجام نپ

سازي اورانیوم به یک  تنها پذیرفت آن را از یک مرکز غنی

اهمیت گام چهارم در این  .تحقیق و توسعه تبدیل کند مرکز

از  پایگاه فردو است که تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهاي

سازي  شود و بار دیگر فردو به یک مرکز غنی سر گرفته می

  . وم تبدیل خواهد شداورانی

هر چند هنوز دقیقاً مشخص نیست آیا این گام سبب 

عملی خارج شود یا نه، اما خواهد شد که اروپا از وضعیت بی

اي نباید هیچ تردیدي داشت که روند کاهش تعهدات هسته

مانده در برجام را صحنه دیپلماسی و مذاکرات اعضاي باقی

اره آن است که اگر نکته مهم در این ب. واقعی کرده است

انتظاري وجود دارد که روزي اروپا به تعهدات برجامی 

برگردد و منافع اقتصادي کشور تأمین شود، مسیر منطقی و 

واقعی آن همین است که ایران با انسجام در حال پیمودن 

به تجربه ثابت شده است، بهترین حالت براي اروپا . آن است

د و هم آنکه از منافع آن است که ایران هم در برجام بمان

اي بهره چندانی نبرد تا شاید بر اثر ناشی از توافق هسته

مضاف . اي تن دهدفشارهاي اقتصادي به مذاکرات غیرهسته

اي که بر اثر برجام متوقف یا  بر اینکه حرکت صنعت هسته

کند شده بود، در صورت پیشروي، آثار آن در پیشرفت 

این را هم باید . د شداقتصادي و صنعتی کشور آشکار خواه

المللی بر پایه اعتماد و قواعد اخالقی افزود که مناسبات بین

گذاري نشده که با درنظر گرفتن این مالحظه انتظار بنیان

داشته باشیم منافع ملی تضمین شود؛ یگانه راه تأمین منافع 

 .هاي قدرت ملی استکشور توسعه و تعمیق مؤلفه

  

 

 

  
  

  

 آمریکا رو به افول                              روز گزارش ▼

ایاالت متحده یک امپراتوري رو به مرگ و افول است، دقیقاً مثل امپراتوري بیزانس در «

هاي چشمگیري دارد؛ ولی از نظر  آمریکا اگرچه از نظر مادي ثروت .میالدي 1490 سال

ل تصور نیست که غیر قاب .فرهنگ و اقتصاد بلندمدت در حال پوسیده شدن از داخل است

جهان از دخالت  .یک فروپاشی شبیه اتحاد جماهیر شوروي براي ایاالت متحده اتفاق بیفتد

آمریکا و سگ دست آموزش بریتانیا در تروریسم اقتصادي و نظامی علیه کشورهاي مختلف 

رودنی «اي از آمریکاي بدون روتوش است که آن را  اینها تنها نمونه» .دنیا خسته شده است

این روزها جامعه داخلی . قاضی بازنشسته و تحلیلگر آمریکایی مطرح کرده است» رتینما

بر اساس . اند المللی با چهره اصلی آمریکا بیشتر آشنا شده ایاالت متحده آمریکا و جامعه بین

هاي اخیر در بین  هاي انجام شده، آمریکا به کمترین میزان نفوذ نرم در سال ارزیابی

هاي گذشته سبب  ها در طول دهه خیانت و توطئه آمریکایی. رسیده است کشورهاي گوناگون

بنابراین کشورهایی که . شده است مردم جهان بیشترین نفرت را از این کشور داشته باشند

حاکم است، کمترین ارتباط را نسبت به کشورهایی که به صورت مستبد  آنهادموکراسی در 

تر، همه حاکمان و پادشاهان که حکومت موروثی دارند،  به بیان دقیق. شوند، دارند اداره می

 اند که ارتباط گرفته ییشان و ظلم بیشتر به مردم کشورشان با آمریکا براي ادامه حکومت

از سوي . اند گونه فارس و آفریقا این برخی از کشورهاي حاشیه خلیج خود دچار بحران است؛

متحده براي سرپا ایستادن خود تالش  دیگر، طبق اعتراف اندیشمندان آمریکایی، ایاالت

تواند در بلندمدت براي کشوري دیگر یک متحد بماند؛ بلکه هر  کند؛ از این رو نه تنها نمی می

تواند به سیاست چپاولگري خود ادامه دهد تا افول و مرگ خود را به  جا که تصور کند می

سخن آخر نیز اشاره به . عنوان هژمون به تأخیر بیندازد، به آن سمت گرایش خواهد داشت

غافل . اند جریانی است که همچنان به مذاکره با آمریکا براي بهبود اقتصاد در داخل دل بسته

پژوهی درباره دنیاي بعد هژمونی  از اینکه بسیاري از کشورهاي جهان در یک نگاه آینده

  .اند ریزي کرده آمریکا برنامه

 له تسلیحاتی به جنوب یمنانتقال پنهانی محمو     اخبار ویژه      ▼

» دونالد ترامپ«دهد دولت  تصاویري را منتشر کرد که نشان می» ان ان سی«شبکه خبري 

هاي کنگره، در حال انتقال محموله تسلیحات به ائتالف تحت رهبري ریاض  با وجود مخالفت

این شده   ها حاکی است، آخرین مکان ثبت بررسی. واقع در جنوب یمن است» عدن«در بندر 

بندر جده بوده است و یک روز بعد این کشتی به ) شهریور ماه 26(سپتامبر  17کشتی، تاریخ 

سپس سیستم ردیاب کشتی قبل از آنکه بار دیگر در . سمت بندر سودان حرکت کرده است

واشنگتن در حالی به . در عدن فعال شود، خاموش شده است) آبان ماه 7(اکتبر  29تاریخ 

آبان  9(اکتبرماه  31کند که تا  هایی را به ائتالف ریاض منتقل می سالح صورت پنهانی چنین

  .، جان خود را در یمن از دست دادند2015، بیش از صدهزار نفر از سال )ماه

  شود تر می رژیم صهیونیستی به خط پایان نزدیک                            

هاي متعدد از تحوالت چشمگیر در  نشانه«: در یادداشتی نوشت» البناء«روزنامه لبنانی 

عرصه تقابل با دشمن اصلی و دیرینه در منطقه وجود دارد که بروز آن، این رژیم اشغالگر را 

هاي  این روزنامه در ادامه برخی از عالیم و نشانه. کند تر می به خط پایان خود بسیار نزدیک

ضعف قدرت نظامی و امنیتی «: شمرد الوقوع رژیم صهیونیستی را چنین بر می انقراض قریب

اسرائیل که سران این رژیم نیز به آن معترفند، خارج شدن امنیت اسرائیل از اولویت آمریکا 

البناء » .در دوران ترامپ، ضعف سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی و اقتدار جبهه مقاومت

زمان مهاجرت شواهد و قراین همه بر این مسئله تأکید دارند که «: کند در پایان تأکید می

  ».ها از غرب آسیا نزدیک است صهیونیست

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 !نمایی اعتراضات عراق هاي غربی براي وارونه تالش رسانه

هاي جهان را به خود جلب کرده و برخی  اتفاقات اخیر لبنان و عراق توجه بیشتر رسانه

! یران به تصویر بکشندها تالش دارند این تظاهرات را به عنوان اعتراض علیه نفوذ ا رسانه

مشکل متحدین آمریکا مانند عربستان «: در گزارشی نوشت» اسپوتنیک«خبرگزاري روسی 

اند جایگاه و اعتباري براي  سعودي در منطقه این است که حتی میان اهل تسنن نتوانسته

نستند ها توا در مقابل ایرانی. خود نگاه دارند؛ چون رهبران آنها دور از مردم بودند و هستند

به . تر شده گذاري کنند و طبیعتاً این ارتباط روز به روز قوي روي رابطه با مردم سرمایه

کنند، هزاران  همین دلیل هم هست وقتی که برخی به کنسولگري ایران در بصره حمله می

ها در مقر کنسولگري ایران حضور  لجویی از ایرانینفر از عشایر و مردم منطقه بصره جهت د

هاي وابسته به آمریکا و متحدان آن در منطقه استفاده  شگردي که رسانه. کنند پیدا می

ها  کنند، این است که تعدادي افراد را اجیر کنند و بعد در گیر و دار تظاهرات و اعتراض می

هاي آنها این  رهاي وابسته به رسانهشعارهایی را علیه ایران مطرح کنند و برخی خبرنگا

  ».کنند تصاویر را ضبط و مخابره می

  دست برتر ایران در چالش با عربستان سعودي

که در لندن » المللی تحقیقات استراتژیک مؤسسه بین«به نقل از » سی بی بی«شبکه 

ایجاد کرده و المللی براي ایران مشکالتی  هاي بین با وجود آنکه تحریم: مستقر است، اعالم کرد

اند، ایران  با وجود آنکه رقباي عرب میلیاردها دالر بیشتر هزینه خرید سالح از غرب کرده

المللی  بر اساس این گزارش، مؤسسه بین. موفق شده نفوذ بیشتري در منطقه داشته باشد

نیز اي و  اي از اتحادهاي منطقه تحقیقات استراتژیک، موفقیت تهران در این زمینه را به شبکه

استریت  وال«روزنامه آمریکایی . هاي مقاومت در لبنان، سوریه و عراق نسبت داده است گروه

اگرچه اختالفات بزرگی میان عربستان سعودي و ایران : نویسد هم در این زمینه می» ژورنال

  به. اند که ارتش عربستان ضعیف است ها این واقعیت را دریافته وجود دارد، اما خود سعودي

ته این روزنامه آمریکا در حمایت از عربستان تردید دارد و حمالت اخیر به تجهیزات نفتی نوش

  .آرامکو، سستی و ضعف این کشور را بیش از پیش آشکار کرد

  طلبان اصولگرایان و اصالح آخرین وضعیت انتخاباتی

سخنگوي جبهه پیروان خط امام و رهبري اعالم کرد، این جبهه » سیدکمال سجادي«

. کند ي انتخابات مجلس لیست جداگانه ارائه نکرده و از لیست اصولگرایان حمایت میبرا

هم گفته است، جبهه پایداري در حال حاضر با سایر » ریا االسالم ناصر سقاي بی حجت«

از سوي دیگر . هاي اصولگرا تعامل دارد، ولی این تعامل و همکاري رسمی نیست تشکل

به دنبال «: طلبان تأکید کرده است عالی جبهه اصالح نایب رئیس شوراي» الري موسوي«

» .کنیم در جایی که کاندیدا نداریم فردي را معرفی نمی. اي نخواهیم رفت کاندیداي اجاره

هم پیش از این گفته بود در انتخابات مجلس امسال دنبال ائتالف » محمدرضا عارف«

طلبان با معتدالن و  مکاري اصالحتواند به معناي پایان ه ها می این گزاره. نخواهیم بود

  . حامیان دولت باشد

  میلیارد دالري مبادالت تجاري چین و آمریکا 67کاهش 

ماهه نخست امسال با  9تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی چین و آمریکا در 

میزان . کاهش بسیار جدي مواجه شد که عمده دلیل آن جنگ تجاري بین دو کشور است

میلیارد  342میلیارد دالر کاهش در محدوده  53کا از چین طی این مدت با واردات آمری

میلیارد دالر کاال از چین وارد کرده که این  40در ماه سپتامبر، آمریکا تنها . دالر ایستاد

صادرات آمریکا به چین هم با . میلیارد دالر بوده است 48رقم در مدت مشابه سال گذشته 

میلیارد دالر رسیده، در حالی که این رقم سال  7/78و به کاهش جدي مواجه شده است 

  . میلیارد دالر بوده است 3/93گذشته 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

وزارت دفاع آمریکا خبر داد، پهپاد سرنگون شده در  ◄

بامداد جمعه یک فروند پهپاد . ایران آمریکایی نبوده است

» مرصاد«متجاوز خارجی با آتش سامانه پدافند هوایی 

یروي پدافند هوایی ارتش در منطقه بندر ماهشهر ن

فرمانده نیروي پدافند هوایی ارتش نیز با . سرنگون شد

اشاره به سرنگونی پهپاد متجاوز خارجی به وسیله 

هاي بومی پدافند هوایی در منطقه عمومی ماهشهر،  سامانه

پهپاد متجاوز قبل از رسیدن به اماکن حساس : تأکید کرد

ل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور با هوشیاري کام

  .منهدم شد

» الجزایري«نگار  اندیشمند و روزنامه» یحیی ابوزکریا« ◄

از من پرسیدند که نظرت «: در حساب توئیتري خود نوشت

مرد بزرگی است، اگر : درباره حسن نصراهللا چیست؟ گفتم

کردند، اگر  ها بود او را رهبر خود می در میان صهیونیست

کردند، اگر در میان  ها بود او را تقدیسش می غربیدر میان 

بردند؛ اما او در  ها بود تا مقام قداست او را باال می بودایی

را کشتند ) ع(طالب بن ابی میان اعرابی است که جدش علی

را سر بریدند، اعراب دوستدار ذلت و ) ع(و جدش حسین

  ».خواري هستند نه عزت

خت درباره کمبود بنزین داران سو رئیس اتحادیه جایگاه ◄

عرضه این : هاي عرضه سوخت گفت سوپر در جایگاه

سوخت نسبت به یک ماه پیش افزایش داشته؛ اما همچنان 

» محمودي«به گفته . رو هستیم ها روبه با کمبود در جایگاه

مشکل تولید بنزین سوپر است که با تعمیرات پاالیشگاه 

کننده  نوان تأمینشازند بیشتر شد؛ اما این پاالیشگاه به ع

بنزین سوپر تهران، اکنون  به مدار تولید بازگشته و انتظار 

  . رود مشکل در روزهاي آینده حل شود می

با  2018ایران در سال » سایمگو«بندي  بر اساس رتبه ◄

مقاله به مقام نخست تولیدات علمی در زمینه  1813تعداد 

هوش مصنوعی در سطح کشورهاي آسیاي غربی دست 

از . مقاله در مقام دوم قرار دارد 1678افته است و ترکیه با ی

مقاله قابل استناد  1672مقاله محققان ایرانی  1813میان 

بوده است؛ در حالی که ترکیه به عنوان کشور حائز مقام 

 1618مقاله ارائه کرده که از این تعداد  1678دوم، تنها 

 . مورد آن قابل استناد بوده است

سیاست آمریکا : زارت خارجه روسیه گفتسخنگوي و ◄

در » زاخاروا«. در زمینه تقابل با ایران غیرسازنده است

امین سالگرد تخریب دیوار برلین  مراسمی به مناسبت سی

جویانه آمریکا در مقابل ایران، مخرب  سیاست ستیزه«: گفت

ایجاد یک ساختار امنیتی قابل اتکا در . و غلط است

نظیر سوریه، عراق و افغانستان بدون کشورهاي خاورمیانه، 

 ».ایران به ثبات نخواهد رسید
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