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                              (91/91/9911). ندیداده شده به مردم عمل نما هایوعدهدر وقت خود به  دیدولتمردان با
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 !مقاومتميوه                    روز حرف▼

حکایت از پیشروی  های مذاکره کننده در وینطرفاظهارات 

 ایران دارد. شدهیطراحمثبت مذاکرات در مسیر نقشه راه 

 ۱+9 یبا اعضا یطیدر شرا یاسالم یجمهور -9 :يليتحل نکات

و  یمل یهاتیظرف یوگو شده که ضمن آنکه تماموارد گفت

 یتمامبهآورده،  دانیبه م یپلماسیاز د یبانیپشت یرا برا یالمللنیب

متعارض  امیپبوده و  بندیپا کنندگانمذاکرهاز  تیحما یالزامات برا

در  یاسالم ی. خاستگاه جمهورستبه طرف مقابل منتقل نکرده ا

و تجربه اندوخته  یزندو مؤلفه توان چانه یبر مبنا ۱+9مذاکره با 

در پس  یاسالم یجمهور -2شده از گذشته شکل گرفته است. 

آموخته  یخوببهتجربه اندوخته شده و متراکم در دوران پسابرجام 

 یبراقدم بردارد که در آن دست برتر را  یاذاکرهدر م دیاست که با

 نیا یداشته باشد. به عبارت اریدر اخت یبا طرف مدع یزنچانه

 یااز مذاکره دیکه نبا بوده آموزدرس ثیح نیاز ا رانیا یتجربه برا

ندارد.  اریگفتگو در اخت یبرا یانتظار انتفاع داشت که در آن توان

 اریوران اوباما و ترامپ گذشت بسدر د رانیتجربه آنچه بر ا -9

 طرفهکیو  یاست. تجربه دوران اوباما در بدعهد هبود آموزدرس

 یراست یبرا رانیا گذاریشرطکننده  هیکردن برجام، اکنون توج

و در کنار آن خروج  دهیدر مذاکرات گرد هامیرفع تحر ییآزما

از  نیاخذ تضم یبرا رانیا گذاریشرط ،ترامپ از برجام جانبهکی

و  یاسالم یرمقاومت جمهو -۱نموده است.  یرا منطق کایآمر

در حال پاسخ دادن است.  یپلماسید یالزم برا یاتخاذ ابزارها

شروط  اتیکل رشیرا وادار به پذ هاییکایآمر ،یاکنون مقاومت مل

آن در حال انجام است؛ اگر  اتینموده و مذاکره بر سر جزئ رانیا

 ،یاصول منطق یتوافق بر مبنا یبراطرف مقابل اراده الزم را 

 ،برجام است یمنافع اعضا کنندهتأمینکه  رانیا یمستدل و ابتکار

 یاسالم یجمهور یخواهد بود. برا یافتنیدستداشته باشد، توافق 

 نیباشد و ا یانتفاع اقتصاد کنندهنیتضممطلوب است که  یتوافق

به  یابیت. دستاس سریم هامیرفع تحر ییآزما یراست قیصرفاً از طر

 زیدر فر رانیا یعمل ماتاست که اقدا نیا درگرومهم  نیا

به زبان  ؛ینیشیباشد و نه پ ینیپس ،یامرتبط با هسته یهابخش

 یاز سو هامیبعد از رفع تحر یستیبا رانیا یساده اقدامات عمل

 جادیا ییآزمایو پس از راست یبا فاصله زمان همآنطرف مقابل 

 اتیو جزئ تیفیکه اکنون ک یزیچ رد؛یورت گص یانتفاع اقتصاد

 است. یزنچانه لآن مح

 یارسانه اتیاز عمل یریرپذیتأثبدون  ملتاگر  :نکته راهبردی

کشورمان  کنندهکرهمذا میتموضع عزتمندانه از  ،دشمن

با  زیاجازه داده نشود اقتصاد ن زمانهمو  کند یبانیپشت

میوه  توانیم، شود یخورده و شرط وندیمذاکره پ یفرازوفرودها

 (یاحمد بناف :سندهی. )نوچیدمقاومت را در آینده نزدیک 

 

 

 
 

 
 

 !دينساز گاوصندوقترامپ  یبرا                     روز گزارش▼

 انیجر ریختگیهمبهباعث ، «است یانتقام حتم»با عنوان  ایهیثان 91۱ شنیمیان کی انتشار

 شیپو»جشنواره  دهیبرگز شنیمیان نیا شد. یو عربستان سعود کایترامپ در آمر یحام

 ،دانستمی یرهبر معظم انقالب منتشر شد و وعده انتقام را حتم تیکه در سا« قهرمان

 وزیپنتاگون در گفتگو با فاکس ن یسخنگو ،«یکرب جان» را به دنبال داشت. یبیعج اتفاقات

 یدئویپنتاگون از و» گفت: کایآمر نیشیپ جمهوررئیس، «دونالد ترامپ» یلدرباره ترور احتما

 جمهوررئیسکه ترور دونالد ترامپ  رانیا یمقامات رسم تیساوبدر  منتشرشده شنیمیان

 رانیاست که ا یمخرب یهاتیاز فعال یخشب نیا. آگاه است کشدیم ریرا به تصو کایسابق آمر

 .«دهدیما انجام م یمل تیامن هیاست که عل ییدهایمان تهدو از ه شودیدر منطقه مرتکب م

 ،به هراس افتاده است یشنیمیان دیتهد نیا یپنتاگون که از محتوا-9 :خبری هایگزاره

؛ در ادامه این دستور، خود دستور مقابله با انتشار آن را صادر کرد یاجتماع یهابالفاصله به شبکه

 دیاز قاتالن شه یانتقام حتم» شنیمیانتشار ان لیانقالب را به دل رهبر معظم تیحساب سا ترییتو

و عربستان به  آلمان ،سیانگل کا،یآمر یونیزیتلو ویراد یهاشبکه یتمام -2 کرد. دمسدو «یمانیسل

 به دنبال سوءقصد به جان ترامپ است. رانیاند که اشده یپرداخته و مدع ییانمایپو نیپوشش ا

به  کایکرد و از آمر داریخود منطقه را ب اتیدر زمان ح یمانیسردار سل -9 :تحليلي هایگزاره

کرد و همه مستضعفان جهان  داریجهان را ب ،با شهادت خود یانتقام گرفت ول هایشجنایتخاطر 

قاتالن  فرخواستیدر ک اگرچه -2 هستند.قهرمان  نیخاطر شهادت اه ب کایانتقام از آمر یدر پ

به  ستیل نیاز ا لیافراد ذ یاله بیغ یرهایاکنون با ت یذکر شده است ول نفر 9۶ ،یمانیسل دیشه

 «سیلیو یمزسیج» ،یمانیمسئول پرونده ترور سردار سل «آندرا ید کیما: »اندشدهک واصل در

 یمغز متفکر برنامه موشک «وانیهار ا یآو» در قطر، کایآمر ییهوا یروهایفرمانده اسکادران ن

 ... یستیونیصه میرژ «ناحال»موسوم به  نظامادهیپ پیفرمانده ت« ارون آس مانش»ژنرال ، لییاسرا

و  ستین کایآمر تیکار جنا انیپا نیاما ا؛ رسدمی انیقاتالن به پا نیا ستیل زودیبه شاءاهللان

 یمانیسردار سلسخت در هر زمان و مکان انتقام  هرروزکه  رودمی شیپ ایگونهبه تیوضع

 هایتکنیکبا  کندمیتالش  کایو آمر جوشدمیهمه  هایرگخون قاسم در  ونکنگرفته شود. ا

 کیمورد تکن نیاما در ا ؛تقاص حاج قاسم به سکوت و انفعال بکشاند انیما را از ب یخبر

مطمئن است که قاتالن حاج  کایآمر ،شودمیانتقام  انیبلکه باعث غل ،دهدنمیجنجال جواب 

تقاص باید قبل از مرگ حتماً  ،قرار دهندنیز  گاوصندوقرا در  مپاندارند و اگر تر تیقاسم امن

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .دیبساز گاوصندوق ستیترور نیا یبرا ستین یازیپس ن دهد،پس 

 رودميبه روسيه  ماهدی 52الميادين: رئيسي                 خبر ویژه▼

در  هیبه روس رانیا جمهورسیمقدمات سفر رئ ،گفته نیکرمل یسخنگو «پسکوف یتریدم»

 نیادیالمشبکه خبری  حالبااینمعلوم خواهد شد.  بعداً آن قیدق خیاست و تار یحال بررس

خبر داد. در مسکو  ید 21/  هیژانو 91در  هیو روس رانیجمهور ا یروسا نشستلبنان از 

گفته است:  هیبه روس یسیسفر رئ ، وزیر امور خارجه روسیه نیز با مهم ارزیابی کردنالوروف

کند.  دایسطح ادامه پ نیتریت دو کشور در عالارتباطا دیمهم است و با یسیو رئ نیپوت دارید»

نتایج احتمالی این سفر،  ازجمله«. میکن یها را بررسحوزه گریو د یتداوم تبادالت اقتصاد دیبا

 یمذاکرات راًیها اخروس .با روسیه برای ارسال به کردستان عراق استقرارداد سوآپ گاز  یامضا

 قیگفته از طر هیمنطقه ارسال کنند؛ اما روس نیا به اتا گاز خود ر اندداشتهبا کردستان عراق 

قرارداد  لبکار را در قا نیا رانیداده تا ا شنهادیپ لیدل نیکار را ندارد به هم نیقصد ا هیترک

به کشور عراق گاز  یاز منطقه شمال توانندیاند ماعالم کرده هاروس سوآپ گاز انجام دهد.

 .روژه را انجام دهدپ نیا تواندیم رانیارسال کنند و ا

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 د انجام دهد!توانمي؛ بهترين کاری که خاتمي يسينوخاطره

در ادامه درگیری داخلی فعاالن جریان اصالحات و همچنین سیر نزول اعتبار لیدر این جریان یعنی 

بعد از شکست سنگین در  ژهیوبهآن در زمان انتخابات مجلس و  یریگاوجسید محمد خاتمی که 

از پایان کارکرد  حاًیصر طلباصالحست جمهوری بود، این بار مهدی آیتی از فعاالن انتخابات ریا

 .خاتمی سخن گفته و از او خواسته اعالم بازنشستگی کند و کتاب خاطرات سیاسی خود را بنویسد

 طلباصالحلیدر جریان  عنوانبهبا مانع توصیف کردن حضور خاتمی آیتی در اظهارات اخیرش 

 مصرفخیتارسیاسی  یهاتیشخصتمام احزاب و »گفته است: ن جریان در کشور، برای توسعه ای

دنیا هستند.  مداراناستیسدارند؛ یک تولد و یک غروب و پایان دارند. آقای خاتمی نیز مثل دیگر 

. آقای خاتمی باید اعالم شوندمیبازنشسته سیاسی  رسدمیکسانی که کارکردشان به پایان 

د و بگذارند نخبگان و نسل جدید بیایند و یک حزب بزرگ و فراگیر بازنشستگی سیاسی کن

د انجام دهد نوشتن خاطرات و توانمیآقای خاتمی بهترین کاری را که  .ایجاد کنند طلباصالح

یک مشاور در کنار جوانان به ایجاد یک حزب بزرگ  عنوانبهاعالم بازنشستگی سیاسی است و 

این است که فکر  دهندیمما انجام  مداراناستیساری که ک متأسفانه .کمک کند طلباصالح

 «.نیست گونهنیامرگ باید در عرصه مدیریتی باشند. در هیچ کجای جهان  تا لحظه کنندیم

 و دست پُر در مذاکرات هانهيتنوع گز

به  بخشیتنوعقدرت و  دی. تولکندمین یمذاکره، فرق زیپشت م ای دیجنگ باش دانیم در

و دولت  کندمی دیاست که دولت جد یهمان کار نیدر دسترس، شرط عقل است. ا هایگزینه

و تک  یرا نه خط استیمجال س د،یجد دولت بکند. خواستنمی ایو  غافل بود ایسابق، 

اه مدت کوت نیهم توانسته در هم لیدل نی. به همبیندمی تودرتوو  یبلکه چند بُعد ،ایگزینه

 شیدرصد افزا ۱1از  شی، بهاتحریمتداوم  باوجودرا  غیرنفتیو  یچهار پنج ماه، صادرات نفت

و  SPVمثل  کاری سر پیشنهادهایمعطل  آنکهبی -تعامل داشته  ییاروپا هایدولت با هم دهد.

INSTEX جانیآذربا یمثل ترکمنستان و جمهور یگانیبا همسا دیجد یهم قراردادها -بماند 

و  یرا با سازمان اکو و شانگها یاقتصاد یپلماسیو هم د و پاکستان و عراق منعقد کرده هیو ترک

در داخل  یاسیوحدت و انسجام س دیعالوه کن هااین به کرده است. یاتیعمل هیروس و نیچ

 یو نظام ایهستهو  یفن هایتوانمندی شیخود را در افزا تأثیرکه  هاافزایی دستگاههمکشور و 

در  توانمیقدرت است که  شیو افزا دیدر تول یمتنوع کردیرو نیچن با ه است.نشان داد

کرد  میتفه هاآمریکاییبه  عمالًشرکت کرد و  زدگیشتاببا دست پُر و بدون  هم نیمذاکرات و

 ی(مانیا محمد) !( به سر آمده است.تر )عجوالنهو هر چه  متیکه دوره توافق به هر ق

 ميليارد دالری امارات از يارانه سوخت در ايران 51درآمد 

 در کشور را دیاز موانع رونق تول یکیدر چهاردهمین سفر استانی خود به هرمزگان،  جمهوررئیس

هر  .شود یریاز قاچاق جلوگ دیبا » فت:درباره قاچاق سوخت گبرشمرد و  کاال مسئله قاچاق

در  نیز مناطق آزاد یعال یشورا ریدب .«دوارد شو یاز راه قانون دیبا خواهدیاز ما سوخت م یکشور

 نگیدالر درآمد کشور امارات از بانکر اردیلیم 21از  شیکه ساالنه ب میدانیم: »گفت این زمینه

سمت بندر به  فارسجیخلمختلف از منطقه  یو شناورها هایکه به کشت یخدمات درواقعسوخت و 

که امارات  یاز سوخت یاکه بخش عمده مییبگو دیبا متأسفانهو  دیآیبه دست م روند،یم رهیفج

 .«رودیم رهیقاچاق و به سمت فج رانیاز ا کندیاز آن استفاده م نگیبانکر یبرا

 يحيحذف ارز ترج راهکار همراهي جامعه با

گفت:  یحیحذف ارز ترج انیحام تهران در مجلس و از ندهینما «یکوثر لیمحمد اسماع»

مجلس اعالم کردند  بونیپشت تر و از 9۱19بودجه سال  حهی، هنگام دفاع از الجمهوررئیس»

: نظر مجلس اندفرموده شانیو ا اندکردهمطرح  را نزد حضرت آقا یحیکه موضوع حذف ارز ترج

 هااعتراضاست که  نیا تیواقع. میادهینرس جهیهنوز به نت میگویم من ارتباط اخذ شود. نیدر ا

عملکرد بد دولت وقت بود و اگر اشتباهات آنان را مرتکب  لیبه دل نیبنز متیق شیبه افزا

خواهند کرد و شاهد تجمعات  یآنان همکار م،یکن هیمردم را قانع و توج میو بتوان مینشو

 .«بود میمردم نخواه یاعتراض

 اخبار کوتاه

 جمهورسیرئ !/جمهوررئيساز  یاجمعهخبر خوش صبح  ◄

رفع  یبرا یریگیپ هرچند»: صبح جمعه در توئیتی نوشت

 زدهمیدولت است، اما در دولت س یدستور کار جد هامیتحر

موکول به مذاکرات نشده  هامیتحر یسازیخنث یتالش برا

 یرقدبهفروش نفت ما  م،یتحر طیشرا نیهم در و امروز است.

 زیو درآمد حاصل از آن ن میندار ینگران گریداشته که د شیافزا

 .«در حال بازگشت به کشور است

 یهوافضا فرمانده دستاورد جديد ايران در صنعت هوافضا/ ◄

و موتور اول  شرانیپ شیآزما گذشته هفته»اعالم کرد:  سپاه

م انجا تیبار با موفق نیاول یبا سوخت جامد برا یرانیبر اماهواره

و جنس  رفلزیاز بدنه غ یرانیا دیجد یبرهاماهواره در شد.

است که سبب  رکحترمیغ زیآن ن شرانیاست و پ تیکامپوز

خواهد  هانهیدر هز ییجوصرفهموشک و  یانرژ شتریب شیافزا

 «.کشور جهان وجود دارد ۱فقط در  یفناور نیا شد.

 کلسیرئ /هيهمسا یهاتجارت با کشور یدرصد 05رشد  ◄

 1در  هیکشور همسا 9۱با  مانیتجار روابط»خبر داد: گمرک 

را  شیدرصد در ارزش افزا ۱2درصد در وزن و  9۱ ،ماهه امسال

 ونیلیم ۱۱از  گانیتجارت با همسامدت  نیا در .دهدینشان م

 .«دالر عبور کرد ونیلیم ۱11و  اردیلیم 9۶تن کاال و ارزش 

مدتی است خبرهایی در  /ارانشينزد  يروحان ياعتبارسنج ◄

سابق کشورمان  جمهوررئیسخصوص بازآفرینی چهره روحانی، 

. شودمیبرای بازگشت وی به صحنه سیاسی کشور شنیده 

در این زمینه  طلباصالحچهره مشهور « یابطح یمحمدعل»

باعث  یخارج استیبه س یروحان ازاندازهشیب باور»معتقد است: 

 هیتوص یروحان به. کندرا حل  یشد نتواند مشکالت داخل

 شهیکه پشتوانه اند یاحزب نرود؛ مجموعه لیدنبال تشک کنمیم

 .«وجود ندارد ندازدیاو باشد تا بتواند با آن حزب راه ب

 ریوز/ حل جنگ است ديکل ران،ي: ابتکار عمل امني ◄

چه در  رانیا در برادران عمل ابتکار» :گفت منیامور خارجه 

 عربستان خواهد بود. منیحل  دیگذشته و چه در حال، کل

به دنبال بهانه و  منیحمالت و تهاجم خود به  یبرا یسعود

را شکست  هایمنی توانندیها هرگز نمآن یاست ول هیتوج

 .«نندوگو کبدهند؛ لذا بهتر است که با زبان صلح گفت

 /ميهست رانياز ا تریمنزو ک،ياتپلميواشنگتن: نظر د ◄

االجل ضرب نییتع»: گفته است کایوزارت خارجه آمر یسخنگو

ممکن  نیمذاکرات و دنیرس جهیبه نت یبرا یجدول زمان ای

اما به دنبال  شدهحاصلدر مذاکرات  یاندک شرفتیپ ست،ین

را به  یتیوضع ما .میهست هاتیاز محدود تیبازگشت به تبع

خود  یادر برنامه هسته رانیر آن اکه د میاارث برده

 لیبه دل متحده االتیابا  میبگو دیبا کند،یم وتازتاخت

 کیپلماتید نظرازگرفته بود،  شیدر پ یکه دولت قبل یریمس

 «.است رانیاز ا تریمنزو


