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 !اثرگذار يپلماسيد                  روز حرف▼

به  یابیدست ستگاهیابه  رانیااثرگذار  یپلماسیبا د نیو مذاکرات

 اظهارنظرهایو  یرونیب یهاکنش یااما پاره ؛است دهیتوافق رس

 کنندهمذاکره گروه یبا راهبر یاروند مذاکرات هسته ،یداخل

ده است که الزم است کر برورو دیو ترد سؤالرا با  زدهمیدولت س

 توجه شود. هاآندشمن به  یجنگ شناخت یسازیخنثبرای 

 چراکهغرب است؛  نیامروز توپ در زم -9 ي:ليتحل نکات

را وارد  یتوافق احتمال ،خواهانهادهیو ز دیبا شروط جد هاییکایآمر

خود در  یعملیبا ب ییاروپا یکایاند و تروئکرده دهیچیپ یداالن

 یجا رییبا تغدر آن  که هیانیب تفای صرف به یکاکو  یریگمیتصم

 لیبه مصداق بارز تعلل در روند مذاکرات تبد ،یمتهم و شاک

از حصول توافق  شیپ ونیاسیس یبرخ زیدر داخل ن -1اند. شده

 دیجد میعملکرد ت یبه بررس یانتقاد یکردیبا رو ،نیدر و یاحتمال

با  ی،لیتحل یهایزنهگمانو با مبنا قرار دادن  پردازندیم یاهسته

 گروهعملکرد  لیبه تحل ی،جناح حسابهیتسوو  یجانیه یکردیرو

 یویسنار ،غربگرای داخلی انیجر-3! پردازندیم کنندهمذاکره

در  گرفته است؛ شیفرجام مذاکرات در پ لیتحل یرا برا یدووجه

خواهد شد که  ییبازنما ریتصو نیتوافق خوب، ا کیصورت تحقق 

و « شش و عملکرد دولت قبل است نیافق موجود، محصول وتو»

 یرگزاره تکرا نیا یدر صورت شکست مذاکرات، آماده باز القا

و منافع  ستیرا بلد ن یپلماسیزبان د یانقالب انیجر»هستند که 

 -0!«. دهدیم حیترج یرا بر منافع مل کیدئولوژیو ا یجناح

موسوم به  یداخل یاسیس اناتیجر یخبر یهم از سو ییهالیتحل

 ییگراآرمان»که با  میشاهد هست یو انقالب یارزش یروهاین

وارد  کنندهمذاکره گروهرا بر  یدیانتقادات شد ،«نانهیبرواقعیغ

با مذاکرات دولت گذشته  یمذاکرات تفاوت نیو معتقدند ا کنندیم

 شده است!ن تیدر آن رعا زین یبرجام یهالحداق ینداشته و حت

پس  ؛مذاکرات منتشر نشده است جهیهنوز نت ،اوالً :یراهبرد نکات

 یلیو تحل یخبر یزنگمانه کیاز  شیب ،شودیهر چه گفته م

جامعه  حقبه یهایو دلواپس هایضمن پاسداشت نگران ،اً یثان. ستین

 اتیواقع ن،ییجهاد تب یدر راستا دیبا ی،انقالب انیجر خصوصبهو 

 یایاح منظوربه زدهمیدولت س یو عملکردها ردکیمرتبط با رو

آن به عمل به تعهداتشان را  یهمه اعضا یبرجام و وادارساز

گذشته که  یازات فرابرجامیامت سهیراستا مقا نیبرجسته کرد. در ا

 مؤثرو  یاقناع ی،با اقدامات دولت فعل ،منجر شد «!چیه»به دستاورد 

ده و پشت اتاق مذاکرات ش هیتنب کایآمر ،یاست. در مذاکرات کنون

و مواد  وژهایفیسانتر داشتننگهمثل  یذات نیاست. تضام ستادهیا

از  یریجلوگ یبرا یمناسب ینسب یبازدارندگ ،در داخل شدهیغن

مذاکره  نکه،یا ترمهمو  کندیم جادیا ندهیدر آ کایآمر یتخلف احتمال

 شده است. تیخطوط قرمز رعا و ادامه دارد هامیلغو کامل تحر یبرا

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 

 
 

 
 

 
 

 !يهمه آناتول هيعل یديتهد                       روز گزارش▼

، چهارشنبه گذشته منطقه یبا کشورها یستیونیصه میرژ انیروابط م یسازیبه دنبال عاد

 ،ترکیه یگرااسالمو فعاالن  ینیفلسط نیاز مبارز یاریمخالفت بس باوجود هیترک جمهورسیرئ

 اسفر ب نیهستند که ا یمدع هی. مقامات ترکبود یستیونیصه میرژ سیهرتزوگ رئ یرایپذ

بوده و  یاسیس ،سفر نیکه هدف از ا ندیگویم هیاما محافل ترک شود،یانجام م یاهداف اقتصاد

 دو طرف است. میانروابط  یسازیعاد یها براتمام تالش

 هیترک وزیرینخستهنوز به مقام  زمانی کهاربکان  نیالدنجم مرحوم -9 خبری: یهاگزاره

گفته  رژیم صهیونیستیدرباره  نیآتش یسخنران کیدر  یالدیم 9111بود، در سال  دهینرس

ذره در  کی اندازهبه دیکاله بگذارد. نبا ، سر ملت ما راهااسرائیلیدر مورد  دیدولت نبا» بود:

 انینیفقط دشمن فلسط لیراحت باشد، اسرائ التانی. خمیکن پوشیچشممسامحه و  هاآنبرابر 

را از  هاصهیونیست نیا دیو جهان اسالم است. با هیترک ،یهمه آناتول هیعل یدیو تهد ستین

قبل از فوت در مورد  یو .«میبرقرار نکن هاآنبا  یارتباط چیو ه میزیبر رونیجهان اسالم ب

این رژیم با  یشکل چیخواسته بود به ه هیترکدر منطقه هشدار داده و از  هاصهیونیستاهداف 

دولت »مطرح کرده است: نیز  هیترک لگرانیاز تحل نیریبکر ش -1ارتباط برقرار نکنند.  گراشغال

به مردم  ایترکیهبشردوستانه  هایکمکه )کشتی حامل مرمر یقبالً و پس از واقعه ماو هیترک

میالدی که با حمله رژیم صهیونیستی مواجه شد و در آن واقعه  1191تحت محاصره غزه در 

 طیشدن شرا یاعالم کرد که عاد هاصهیونیست، بارها خطاب به کشته شدند( ایترکیه 91

 .«مذاکره است زیبازگشت به م یبرااز شروط مهم آنکارا،  یکیدر غزه و رفع محاصره،  یزندگ

 نییبا پا شبشنبهسهکشور،  نیجوانان ا ه،یبه ترک یستیونیصه میرژ سیدر آستانه سفر رئ -3

شده است، اعتراض خود را نسبت به  نصب یحرکت و ریدر مس که میرژ نیپرچم ا دنیکش

ها نصب پرچم نیا یرا به جا نیفلسط هایپرچم نیسفر اعالم کردند. معترضان همچن نیا

شاخه جوانان حزب سعادت( در  سیو رئ هیمجلس ترک ندهیعبدالقادر کارادومان )نما کردند.

نوشت:  ،هیبه ترک یستیونیصه میرژ سیرئبه سفر  مردمی یهاواکنش نوع باره ایندر یتیتوئ

آن شدند.  نیگزیجا نیباشکوه فلسط یها( پاره شدند و پرچمیستیونیصه می)رژ هاپرچم»

سفر هرتزوگ به  انیمعترضان در جر یبرخ .«ندارد ییمسلمان جا یهانیدر سرزم لیاسرائ

ما قاسم » همچون هاییشعار ،انصاراهلل و اهللاحزب یهاپرچم با در دست داشتن زین هیترک

 .دادندسر  «اهللسالم بر حزب»و  «لیمرگ بر اسرائ» ،«کایمرگ بر آمر»و  «میهست یمانیسل

 یفعل تیکه وضع دهدینشان م هیترک یو نظام یاقتصاد تیکوتاه به وضع ینگاه :گزاره تحليلي

انفجار است  یفشار کوچک برا کیکشور آماده  نیا یداخل طیشکننده است و اقتصاد و شرا هیترک

 با ترکیه جمهورسیرئرجب طیب اردوغان،  شخصآن  یمقصر اصل ،دهد یرو یاتفاق نیو اگر چن

روز همراه با همسرش، با بشار اسد و  کی اردوغان. خواهد بوداش یرمنطقیغ یهایطلبجاه

از  یزمان ؛ندکیقلمداد م تکاریاو را جنا یمدتاز و او را برادر خطاب و بعد  رودیم حیبه تفر شهمسر

بر  و فرستدیآن را پس م گرید یو زمان ردیگیم ادگاری مرصع جواهرنشان به ریشمش ،یمعمر قذاف

و  داندیرا قاتل م یسیسالعبدالفتاح  یزمان؛ زندمی تأییدمهر  یبیبه ل هحمل یو ناتو برا کایاقدام آمر

و در همان  کندیماعزام  مصرروابط، به مجدد زدن جوش  یبرا ژهیونمایندگانی  کی گرید یزمان

. کندیشکل عمل م نیبه هم زین گرید یهاو حوزه ونانیقبرس،  رینظ یگرید یهادر پرونده حال

، از جنس عادت در کشورشان یستیونیصه میرژ جمهورسیرئبه مسئله حضور  هیواکنش مردم ترک

ملت از  کی یجد یتیارضاو ن هشدار انگریب هااعتراض نیا اردوغان نبود و یاسیس یهاچرخشبه 

مردم  ازجمله جهان اسالم و سال انیسال که ییهاارزش شودیاست که حاضر م یجمهورسیرئ

 )نویسنده: حسین عباسیان( د.بگذار اپ ریز را اندپرداخته نهیآن هز یبرا هیترک

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 !جمهورسيرئمقايسه دو 

 رانیا یفعل جمهوررئیس و یروحان هایتفاوت»افرز نوشت:  نفارینشریه علمی آمریکایی 

به کار  «یاقتصاد مقاومت»را در جهت  هامیمنابع حاصل از کاهش تحر یسرئی است. ریچشمگ

 نیاز ا بخشی در افرز فارن .«کندیوابسته نم یرا به اقتصاد جهان رانای اقتصاد او خواهد گرفت.

با دولت  رانیا ینبازکرده و به تفاوت دولت کنو «یسیمقاومت رئ»با عنوان  یمقاله سرفصل

 ینوشتن قراردادها یبرا یحسن روحان یهاتالشبه  ییکایآمر هینشر نیپرداخت است. ا یروحان

در  یگذارهیسرمابه  هایغرب قیتشو یبرا ی. تالش دولت روحانپردازدیم هاییاروپامتعدد با 

 ازا داشته باشد. ر موردنظردر کشورمان اما ناکام ماند و نتوانست منافع  هاآنو حضور  رانیا

 میابراه ران،یا یفعل جمهوررئیسو  یروحان نیاختالفات ب: »دیگویافرز م نیرو فار نهمی

و  هیروس ران،یا گانیبر بهبود روابط با همسا یسیرئ یخارج استیاست. س ریچشمگ ،یسیرئ

 یاسیس کنش لیبا تحل مقاله، نای ادامه در .«و اروپا متحدهاالتیامتمرکز شده است، نه  نیچ

را  یا[ خامنهاهللتیآ] «یاقتصاد مقاومت»احتماالً مفهوم  یسیرئ»آمده است:  ،زدهمیدولت س

 یبرا رانیا تیظرف تیتقو یرا برا هامیآمده از کاهش تحردستو منابع به کندیم یریگیپ

 .«ردیگیبه کار م یبه اقتصاد جهان یابستگو ینه برا نده،یآ یمیتحر یهامقاومت در برابر شوک

 !سوخت بود،شده  دپو ي که عليه دولتمطالب

ها را کمتر از تورم کار حقوق یعال یشورا نکهیقبل با تصور ا یاز مدت منتقد دولت، یهارسانه

هم مصاحبه  یکرده و با افراد هیته زدهمیحمله به دولت س یبرا یخواهد داد، مطالب شیافزا

 نیکارگران در اول دیرگران بابت کاهش قدرت خرکا یبرا یدلسوز هاآن یکرده بودند که محتوا

بردن شعارها و  سؤال ریکمتر از تورم دستمزدها و ز شیبه علت افزا زدهمیس دولت میتصم

 ی، شوراهاآناما برخالف تصور ؛ درآمد بودرفع فقر و کمک به اقشار کم یبرا یسیرئ یهاوعده

همه  بیترت نیداد و بد شیدرصد باالتر از تورم افزا 1را  ندهیکار حقوق کارگران در سال آ یعال

 یدر روزها رسدیم، جهت تخریب تغییر کرده و به نظر وجودنیبااسوخت!  ،پوشدهآن مطالب د

و  انیکارفرما یبرا یدلسوز کردیبا رو هارسانهاین  یاز سو دیجد یمحتوا دیشاهد تول ندهیآ

 انیها خارج از توان کارفرماحقوق شیران به علت افزاکارگ یروین لیهشدار درباره احتمال تعد

، «اخراج و تعدیل کارگران در راه است»شروع این خط تخریب را روزنامه اعتماد با تیتر  .میباش

با این تحلیل که افزایش  اسفندماه 19دیروز،  طلباصالحشروع کرد. این رسانه وابسته به جریان 

اعتراض برخی اقتصاددانان و البته اعضای اتاق آینده با درصدی دستمزد کارگران در سال  75

داری میان یک شکاف معنی»؛ نوشت: مواجه شده است -جامعه کارفرمایی یطورکلبه-بازرگانی 

)در  هارشد حقوق و دستمزد کارگران با رشد قیمت کاالها و خدمات و رشد قیمت دارایی

های متوسط به پایین در اقتصاد بر دهک اتفاق افتاده و فشار سنگینی هم گذشته( یهاسال

درصدی دستمزدها در آخرین جلسه اخیر شورای عالی کار  75اما افزایش  ؛ایران وارد شده است

به خود کارگران  ینوعبهخواهد شد و این رشد  9019هایی در سال منجر به چالش مسلماً

 !«.شودتحمیل می

 حمله به رژيم صهيونيستي در اربيل عراق!

چند  کیبا شل ل،یارب ؛ شرارت و ترور موساد درمرکز توطئهایران،  9211 وقتبهمداد امروز با

موشک، مراکز  فروند 91 ،یفروند موشک نقطه زن کامالً منهدم شد. به گزارش منابع عراق

 یشنبه منابع عبر روز. عراق را مورد هدف قرار داد لیموساد در ارب یجاسوس شرفتهیو پ یسر

به شهادت دو  رانیا یپاسخ نظام میاز ب یستیونیصه میارتش رژ یهاجنگندهکه  نوشته بودند

 یاشغال یهانیسرزممداوم در شمال  ی، در حال گشت زنهیتن از فرماندهان خود در سور

مواجه شده  زیطنز کاربران ن یهاواکنشبا  یستیونیصه میرژ یبه مرکز جاسوس حمله هستند.

اونم  ،خورده زودتر شروع شده هی یسورچهارشنبهعراق،  لیاربتو » نفر نوشته است: کی است؛

چند تا سرگردان هم راهشو کج  ی شدینم» نوشته است: یگرینفر د .«کیبا موشک بالست

 «.ویکنه سمت تالو

 اخبار کوتاه

انقالب  معظم رهبر /يان مسلمان اروپا!پيام ولي امر به دانشجو ◄

 یاسالم یهاانجمن هیبه نشست اتحاددر پیامی ( 11/91/9011)

 یدادهاروی؛ زیعز انیدانشجو: »بیان داشتند ،در اروپا انیدانشجو

از همان  یدهنده بخش لیروزها، تشک نیدر ا یو نظام یاسیس

جهان است که گمان آن رفته بود، نخبگان و زبدگان  یخیتار چیپ

 شناخت .اندژهیو یهاتیمرحله حامل مسئول نیملت ما در ا

 تیو انتخاب موضوع درست، مسئول هاییآراو صف هایبندجبهه

در تحوالت به سود جبهه  ینیآفرنقش یبرا یو آمادگ مدتکوتاه

در  دیتوانیم زعزی جوانان شما آنان است. مدتانیم فهیحق و وظ

به نام  نیمز را که ییهابه انجمن دیو ام دیهر دو بخش بدرخش

  .«دییمبارک اسالم است، بارور نما

 /!ديرا قطع کن ني: دست مفسدي به وزارت اطالعاتسيرئدستور  ◄

ت، از این و کارکنان وزارت اطالعا ریبا وز داریدر د جمهورسیرئ

 نیو دست مفسد دیمبارزه کن یعدالتبی با» :وزارتخانه خواست

 یدر دولت مردم اطالعاتی دستگاه .دیکن را قطع انیو سودجو

 دانمی باشد. یونیلیم ۰1با مشارکت عموم مردم، اطالعات  دیبا

 «.باشد یانقالب یروهایدست ن دیوزارت اطالعات با یتیریمد

 روابط استاد /است اوکراين بحران يمسئول اصل کاي: آمرمريمرشا ◄

که  هاییتانداس: »دیگویمی آمریکا کاگویدانشگاه ش المللنبی

اساساً  ،میشنویم نیو اوکرا هیروس یهایریامروز در مورد درگ

است که از  یبحران یمسئول اصل کایآمر درواقعاشتباه هستند. 

 اریعتمام یکه امروز به جنگ یآغاز شد. بحران 1190 هیفور

و  کندیم دیبلکه کل جهان را تهد نیاوکرا تنهانهو  شدهلیتبد

 در شود. لیو ناتو تبد هیروس انیم یاهسته یبه جنگ تواندیم

 کیپلماتید یبستبناحساس کرد عمالً در  هیروس ریاخ هایهفته

جز  یاچاره هیمواجه شده است. روس نیو اوکرا کایدر مقابل آمر

 «.نداشت نیحمله به اوکرا

در  نفت روزی /روش جديد آمريکا برای توقف فروش نفت ايران ◄

 یهاکشنفتواکنش به خبر توقف مذاکرات وین به دلیل توقیف 

بارها  ریاخ یهادر ماه کامریا»ایران توسط دولت آمریکا، گفت: 

 رانیا یهاکشنفتو به  یتعد ،یصادرات یهاتوقف محموله یبرا

 هیتنها به تنب گرید رانیصادرات نفت ا هیتعرض کرده و فشارها عل

 نیتردر سخت رانای نفت صادرات .شودیمحدود نم دارانیخر

بر  یریتأث نیاست؛ بدون آنکه مذاکرات و افتهی شیافزا هامیتحر

روز  .«میمذاکرات باش جهیما منتظر نت هنکیا ایآن داشته باشد 

 یهامحموله متحدهاالتیاگزارش داد که  تدپرسیآسوششنبه پنج

 یرا در سکوت خبر رانیمظنون به انتقال نفت ا کشنفتدو 

 .کرده است فیتوق

 درآمدهای معاون /!دهنديم اتيمال ينستاگراميا یهاشاخ ◄

از  ینفر 9111 ستیل»: اعالم کرد کشور یاتیمالامور سازمان 

شده و  هیته ،کننده دارندهزار دنبال 711از  شیکه ب یکاربران

 یافراد را برا نینفر از ا 1۶1تاکنون وزارت ارشاد اطالعات 

 .«به ما ارسال کرده است اتیمال افتیدر


