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 !تأملی در سفر یک روزه      روز    حرف ▼

به ژاپن و دیدار با  جمهور کشورمان رئیس سفر یک روزه

وزیر این کشور در حالی به پایان رسید  نخست» آبه شینزو«

طلب یا  هاي اصالح که پیش از آغاز این سفر بخشی از رسانه

وابسته به دولت کوشیده بودند، این سفر را متفاوت و داراي 

گشایی از کار برجام  کرد اقتصادي و مسیري براي گرهکار

معرفی کنند؛ اما الاقل تاکنون شواهد و رخدادها نشان 

. دهد، این سفر متمایز و داراي پیام خاصی نبوده است می

هاي اقتصادي ویژه سخنی  در این سفر نه تنها از گشایش

ها،  شنیده نشد؛ بلکه حتی برخالف انتظارات برخی رسانه

هاي  رف ژاپنی بود که از ایران خواست از اتخاذ گاماین ط

که ممکن است به ) اي کاهش تعهدات هسته(بیشتري 

  .تضعیف این توافق منجر شود، خودداري کند

هاي داخلی بر این نکته متمرکز شدند که  برخی رسانه

راهی را که مکرون نتوانست برود، آبه شینزو قصد دارد 

ه تالش کرد هر طور شده هاي گذشت مکرون در ماه. برود

وگو  مقامات ایرانی و آمریکایی را بر سر میز مذاکره و گفت

این خواسته او با پافشاري آمریکا بر تداوم . بنشاند

» ژاپن تایمز«از سوي دیگر  .هاي ظالمانه عملی نشد تحریم

در تحلیلی خاطرنشان کرده است، توکیو قدرت دیپلماتیک 

ـ واشنگتن ندارد  روابط تهران چندانی براي تغییر معادله در

در دیدار آینده » آبه«و همزمان هشدار دادند ممکن است 

  .به پیشرفت قابل توجهی نرسد» روحانی«با 

آنچه در اینجا حائز اهمیت است، توجه به این موضوع است 

که اوالً سیاست قطعی جمهوري اسالمی گسترش رایزنی و 

رهاي منطقه هاي اقتصادي با دیگر کشو توسعه همکاري

گیري همواره در دستور کار نظام جمهوري  این جهت. است

در این میان، هر چند ژاپن . اسالمی ایران قرار داشته است

شود؛ اما با  در نگاه ایرانیان کشوري خوشنام شناخته می

هاي ظالمانه  این حال به دالیل مشخص این کشور از تحریم

باید از روش مذاکره  در اینکه. آمریکا علیه ایران تبعیت کرد

و دیپلماسی براي احقاق حقوق و تأمین منافع ملی ایران 

استفاده کرد، کمترین تردیدي وجود ندارد؛ اما آنچه در 

اینجا اهمیت دارد، در حوزه خبررسانی و کاري است که 

نکته مهم . دهند ها در عرصه افکار عمومی انجام می رسانه

جامعه و اقتصاد  نیز در اینجا آن است که شرطی کردن

کشور به سفري که نه پیش از انجام آن و نه پس از اجراي 

اش معین نشده است، تعدي به اقتصاد،  آن نتایج قطعی

مندانه کشور محسوب  منافع ملی و سیاست خارجی عزت

 .شود می

  

 

 

 

  
 

 !کودتاي لیتیومی                                روز گزارش ▼

جمهور شدم، فردي  زمانی که رئیس«: رکنار شده بولیوي گفته استجمهور ب به تازگی رئیس

. هر کجا سفارت آمریکا هست، کودتا هم هست. به من گفت حواست به سفارت آمریکا باشد

چرا سفیر آمریکا را اخراج کردیم؟ . به جز خود آمریکا، چون آمریکا در آمریکا سفارت ندارد

زمانی که سفیر وقت  .کرد ریزي می ا برنامهکرد، داشت براي کودت چون داشت توطئه می

توانید با هر کشوري رابطه داشته  آمریکا براي اولین بار به دیدن من آمد، به من گفت می

به او گفتم ما یک کشور مستقل هستیم و خودمان تصمیم . باشید به جز کوبا، ونزوئال و ایران

کودتا علیه من،  .مره آمریکا نیستیمما مستع. گیریم که با چه کسانی رابطه داشته باشیم می

هاي آمریکایی در استخراج لیتیوم بولیوي مشارکت  چون شرکت. کودتاي لیتیومی بود

مطالب مطرح شده بخشی از رفتار استکبارگونه » .کردیم نداشتند و ما با اروپا و چین کار می

چپاول و ویرانگري هاست که از نزدیک شاهد جنایت،  سال. دهد آمریکا در جهان را نشان می

جنایتی که آمریکا در این منطقه انجام داد، خیانت علیه . آمریکا در غرب آسیا هستیم

عادل «گفته شده است، چند روز پیش از استعفاي . گناه است ها انسان بی میلیون

جمهور آمریکا در پیامی به وي، عمالً خواسته  رئیس» ترامپ«وزیر عراق،  نخست» عبدالمهدي

عراق باید نصف نفت صادراتی خود را در اختیار آمریکا قرار دهد؛ اگرچه این موضوع بود که 

کشوري . دهد رو شده، ولی خوي استعمارگونه آمریکا را نشان می ها روبه با مخالفت عراقی

کشور مستقل داشته باشد و تنها با در نظر گرفتن منافع  همانند بولیوي که در تالش بود

شود؛ از این  اقتصادي بگیرد، بالفاصله با توطئه آمریکا مواجه می خود، تصمیمات سیاسی و

هر  با رسد که آمریکا همه تالش خود را براي دشمنی رو درك این موضوع آسان به نظر می

تواند  این کشور می. کار خواهد بست کشوري که در جهان بخواهد مستقل عمل کند، به

  ... . من، چین، کره شمالی، روسیه وجمهوري اسالمی ایران باشد یا بولیوي، عراق، ی

 تحلیل یک رسانه عربی از مواضع رهبر معظم انقالباخبار ویژه       ▼

از افزایش نرخ بنزین  در یادداشتی تحوالت اخیر ایران پس »الیوم رأي«اي  روزنامه فرامنطقه

ي هاي خیابانی را بخشی از سناریوي خارجی براي مقابله با جمهور را بررسی و آشوب

رهبر ایران با حمایت از مصوبه سران «: در این یادداشت آمده است. اسالمی توصیف کرد

سه قوه این کشور نشان داد، به احترام آراي اکثریت، از مقامات دولتی هرچند که از جناح 

اي از منظر و جایگاه یک رهبر معنوي،  اهللا خامنه آیت. کند طلب باشند پشتیبانی می اصالح

به منافع ملی و مصالح سیاسی اندیشید تا لغو مصوبه یاد شده به تقابل با دولت  کامالً محکم

در عین حال، او خردمندانه موافقت خود را به حمایت از اقشار ضعیف و . تعبیر نشود

متوسط مشروط نمود تا دولت از مسیر اقتصاد مقاومتی به اصالح امور بپردازد؛ چراکه ایران 

  ».ایع و تولیدات ملی برخوردار استکشوري مستقل است و از صن

  !مقتدي صدر در قم تهدید شده است؟                                 

دهنده مواضع مقتدي صدر، رهبر جریان صدر عراق به  بازتاب» صالح محمد العراقی«صفحه 

. صدر در ایران واکنش نشان داد مبنی بر تهدید مقتدي» ربیه الحدثالع«ادعاي شبکه 

ما را وارد بگومگوهاي  …این یک نصیحت است«: اقی در صفحه خود در توئیتر نوشتالعر

العراقی در آخر این پیام لوگوي » !واضح است؟ …چراکه به نفعش نیست ؛اش نکند سیاسی

شبکه العربیه الحدث را ضمیمه کرد که از مطرح شدن اظهارات فوق خطاب به این شبکه 

لحدث در خبري فوري ادعا کرد، مقتدي صدر در قم پیشتر شبکه العربیه ا. حکایت داشت

  .شود  فراخوانده و تهدید شده که از ایران اخراج و از ورود وي به لبنان نیز ممانعت می

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 ـ برد تبدیل شده است برجام به یک بازي باخت

در ها علیه ایران  هاي مکرر اروپایی یک تحلیلگر مسائل سیاست خارجی درباره تهدید

کنند،  ها اتخاذ می هایی که اروپایی سیاست: موضوع فعال کردن مکانیسم ماشه، اظهار داشت

آنها بنا را بر این دارند : مقدم ادامه داد حسین کنعانی. هاي آمریکا نیست خارج از سیاست

که از اهرم مکانیسم ماشه علیه جمهوري اسالمی استفاده کرده و موضوع را به شوراي 

هدف آنها از این . را زیر سؤال ببرند 2231ن ملل متحد بازگردانند و قطعنامه امنیت سازما

ها را علیه ایران افزایش دهند و هم اینکه به طوري هم  فشارکار این است که هم بتوانند 

به : وي افزود. هاي آمریکا حرکت کنند که کشورمان از برجام خارج نشود راستا با سیاست

کردیم یک بازي  هاي اولیه که ما تصور می رسد در حال حاضر برجام برخالف برآورد نظر می

یل شده، به این معنا که باخت براي ایران است و ـ برد تبد بردـ برد است، به یک بازي باخت

کنند از  اي حاصل شده است؛ بنابراین آنها سعی می هاي توافق هسته برد براي دیگر طرف

این اهرم علیه جمهوري اسالمی بیشتر استفاده کنند تا بتوانند پرونده کشورمان را به 

  .شوراي امنیت ببرند

  مروز استتشکیل مجلسی انقالبی و جهادي نیاز ا

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل مجلسی انقالبی و جهادي را الزمه وضعیت 

در حال حاضر، کشور با دو پدیده داخلی و خارجی مواجه است : فعلی کشور خواند و گفت

کنند حرکت انقالب را از ریل اصلی آن  که باید با آن مبارزه کند؛ یک گروه که تالش می

محسن «. کند انقالب ما را از پاي درآورد من خارجی که تالش میخارج کنند و دیگري دش

این تغییر در : با تأکید بر لزوم تغییر و تحول در مجلس شوراي اسالمی، افزود» رضایی

مجلس باید راهبردي و داراي یک نقطه عطف باشد تا اوضاع به نفع ملت تغییر کند؛ اگر 

وي با . اد روندي به نفع دشمن خواهیم بودنهضت تغییر را ایجاد نکنیم، قطعاً شاهد ایج

نباید برجام را در کارنامه یک دولت : اشاره به موضوع برجام و مذاکرات درباره آن، گفت

  .دانست؛ چرا که محصول یک اندیشه و تفکر غلط در اداره کشور است

  !اي براي فروپاشی کامل برجام ندارند ها عجله اروپایی

مانده  از چند دیپلمات اروپایی گزارش داد، کشورهاي اروپایی باقیبه نقل » رویترز«خبرگزاري 

اي ایران، احتماالً مکانیسم حل و فصل اختالفات در برجام موسوم به  در توافق هسته

هاي سازمان  اما براي احیاي تحریم کنند؛ فعال می 2020در ماه ژانویه را  »مکانیسم ماشه«

بر این اساس، یک . کنند شود، عجله نمی جام میملل علیه ایران که سبب فروپاشی کامل بر

ساز و حفظ  آغاز این فرایند با هدف حل مسائل مشکل«: گوید منبع دیپلماتیک اروپایی می

به صورت خودکار به دنبال این ] اما[هاي سازمان ملل  تحریم. گیرد انجام می] اي هسته[توافق 

را انجام دهیم، ) هاي سازمان ملل یاي تحریماح(اگر ما تصمیم بگیریم این کار . آید فرایند نمی

  ».بزنیم] برجام[ایم میخ آخر را به تابوت  به معناي آن است که تصمیم گرفته

  هاي مورد استفاده در حمله به آرامکو تأیید نشده است ایرانی بودن سالح

» آنتونیو گوترش«شوراي امنیت سازمان ملل متحد براي بحث درباره هشتمین گزارش 

در تأیید برجام تشکیل جلسه  2231کل این سازمان در زمینه اجراي قطعنامه شماره  دبیر

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی در این جلسه از ایران » رزماري دي کارلو«.داد

وي در بخش دیگري از سخنانش درباره . خواست از انجام آزمایش موشکی خودداري کند

تواند ایرانی  سازمان ملل در حال حاضر نمی: ن سعودي گفتحمله به تأسیسات نفت عربستا

کارلو در عین حال تأکید  دي. هاي مورد استفاده در این حمالت را تأیید کند بودن سالح

کرد، سازمان ملل در مراحل اولیه تحقیقات است و دبیر کل سازمان ملل در زمان مقتضی 

  .خواهد گذاشت هاي بیشتر در این خصوص را در اختیار شورا یافته

 

  

  کوتاه اخبار ▼

دبیرکل حزب اراده ملت با اشاره » پور احمد حکیمی« ◄

اي دور هم  اینکه عده: طلبان گفت نفر از اصالح 77به بیانیه

. شود جمع شوند و بیانیه بدهند، کنش سیاسی لوث می

ها، متعلق به دوره ماقبل نهادهاي  گیري گونه موضع این

نتشار این بیانیه در آن مقطع، ا: وي افزود. مدنی است

شدن ابعاد مختلف  مقداري عجوالنه بود و باید بعد از معلوم

: پور تصریح کرد حکیمی. شد گیري انجام می ماجرا، موضع

طلب باید کنش خود را در  گران سیاسی اصالح کنش

بنده . چارچوب هنجارهاي حقوقی و قانونی تعریف کنند

 .دانم یاسی نمیکار فردي و طوماري را یک کنش س

: خبر دادجمهور ترکیه  رئیس» رجب طیب اردوغان« ◄

عربستان سعودي پاکستان را تهدید کرد که اگر در «

نشست سران کشورهاي اسالمی در مالزي شرکت کند، 

چهار میلیون کارگر پاکستانی مقیم عربستان را اخراج 

خواهد کرد و به جاي آنها، از کارگران بنگالدشی استفاده 

و » العرب«هاي سعودي  روزنامه گفتنی است،» !هد کردخوا

هایی مدعی شدند، این نشست  در گزارش» الشرق االوسط«

به منزله کودتایی علیه ریاض و سازمان همکاري اسالمی 

  !است که نباید اجازه داد نتایج آن به بار نشیند

کارشناس مدیریت قراردادهاي » محمد شیریجیان« ◄

اره کارنامه فروش فرآورده در بورس المللی نفتی درب بین

میلیارد لیتر فرآورده در کمتر از چهار ماه و  7/2فروش : گفت

میلیارد دالري، سند موفقیت این سازوکار  1کسب درآمد 

ه است بینی کرد پیش 99است؛ از همین رو دولت در الیحه 

البته با (سقف درآمد فروش نفت  میلیارد دالر معادل 5/10تا 

، از راه فروش فرآورده به )تومانی 8500فتن نرخ در نظر گر

  .دست آورد و ظرفیت براي بیشتر شدن هم وجود دارد

: وزیر خارجه مجارستان اعالم کرد» جارتو پیتر سزي« ◄

از زمانی که اتحادیه اروپا روسیه را تحریم کرده 

هاي صادراتی زیادي را از دست داده و  فرصت »بوداپست«

گفتنی است، پیش از . ر کرده استمیلیارد دالر ضر 5/8

ها روسیه دومین شریک تجاري این کشور  اعمال تحریم

  .است  ه هاي صادراتی زیادي را از دست داد بوده و فرصت

در گزارشی به موضوع روابط عربستان » فیگارو«روزنامه  ◄

سلمان  سعودي و جمهوري اسالمی ایران و نقشی که محمدبن

اشاره کرده و نوشته است، پس از  کند، در این میان بازي می

هاي عربستان سعودي، گردانندگان  حمالت هوایی به پاالیشگاه

این کشور احساس ضعف کردند؛ چون دانستند آمریکا براي 

 .حفظ منافع آنها با ایران جنگ نخواهد کرد

از مراجع تقلید شیعیان » اهللا سیدعلی سیستانی آیت« ◄

وي . گام در عراق شدخواستار برگزاري انتخابات زودهن

انتخابات پیش از موعد را تنها راه خروج عراق از بحران 

  .کنونی دانست

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

 


