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 شتريب یريازگيامت یبرا آفرينيجنجال        روز حرف▼

متفاوت  انیدر دوحه دو پا کایو آمر رانیا میرمستقیغ مذاکره

از مثبت و سازنده بودن مذاکرات  یرانیطرف ا کهدرحالیداشت؛ 

و  نتیجهبی کامالًمذاکرات را  ی، طرف غربکردمیصحبت 

، ینظر، رابرت مالاظهار نیو در آخر دهینام خوردهشکست

 یرانیطرف ا د،ش یمدع نیز رانیدر امور ا کایآمر ندهینما

 !خواهدمیچه  دانستنمی

ا ربه توافق برجام  ازگشتب لیتما کایآمر گرا -1 تحليلي:ات نک

را جبران  نآاز  جانبهکیاز خروج  یناش یهاخسارت دیبا دارد

از آن عدول  تواندینم یکس واست  رانیحق ملت ا نیا ؛کند

 میدو مطالبه مهم ت عنوانبه نیو تضم ییآزما ی. راستندک

همواره با  یرانیا میت -2 موضوع دارد. نیدر هم شهیر ،یرانیا

 ؛برود شیپخود باعث شده که مذاکرات  دیجد یهاابتکار عمل

ه در فاز اول مذاکر ،وگوتعامل و گفت یجابه ییکایاما طرف آمر

 جادیهمراه با ا ،یبیو ترک یدیبریه یاتاق را تمام کرده تا با جنگ

چون حوزه رسانه و  یمختلف یهانهیگوناگون در زم یفشارها

استفاده از  ،یبریجنگ سا ،یو شناخت یجنگ ادراک اگاندا،پروپ

وارد فاز  عمالً...  و یبه منطقه، جنگ ارز دنیسفر با یغیتبل بار

 سکه مذاکره گرید یهمواره در سومذاکره شده است.  دوم

 یهافناز  یکی -3 !جود داشته استوتهدید ، فشار و آمریکایی

زمان و از دست رفتن  تیمحدود نیدر مذاکرات، تلق هاییکایآمر

است که در  یدر حال نیا ؛طرف مقابل است یفرصت برا

تن است! در در حال از دست رف مریکاآ یزمان برا قتیحق

منتشر  ییکایمقام ارشد آمر کیبه نقل از  وسیکه اکس یزارشگ

 یبرا یاعجله چیه هایرانیا شدیاحساس م» :استآمده  ،کرده

 میت یموضع منطق نیا«. به توافق از خود نشان ندادند یابیدست

شده است. در  یطرف غرب یختگیرهمبهباعث  ،کنندهمذاکره

سرنوشت کشور را به مذاکرات گره نزده است و  رانیا زیعمل ن

 ،یل فشار زمانبَگفت که از قِ  هاییکایبه آمر توانیلذا از حاال م

 شما نخواهد شد. دیعا یزیچ

دارد که به توافق  زیم یرو یاریبس یهانهیگز رانیا :يانيپا کتهن

 استیدر چهارچوب س یندارد. بهبود تجارت خارج یبا غرب بستگ

 یاسالم یجمهور یتیترانز تیو فعال نمودن ظرف یگیهمسا

به توافق به غرب، قابل انجام هست.  یبدون وابستگ باًیتقر ران،یا

 ریگدامندر غرب وجود دارد،  اآلن هک یو انرژ ییغذا موادبحران 

 توانیم گرید لیها دلو ده لیدال نینشده و نخواهد شد. به ا رانیا

عجله منجر  نیندارد تا ا یاههستتوافق  یبرا یاعجله رانیگفت ا

ا سپری شدن باست که  یطرف غرب نیا اتفاقاًبه توافق بد بشود و 
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 يعرب یهاتختيبا پا رانيروابط ا ديصفحه جد                روز گزارش▼

 ،یرا در ابعاد روان یاتحرکات گسترده ران،یاز ا یدسازیبا تهد یستیونیصه میکه رژ یطیشرا در

 نیبه کار گرفته است، ا رانیا هیعل یااجماع منطقه کی لیتشک یبرا یتیو امن کیپلماتید ،یارسانه

 شود.یم دهید رانیتعامل با ا یبرا یمعنادار یهاتالش یعرب یکشورها یبرخ تختیروزها در پا

گذشته به دمشق  یکه در روزها یدر سفر شورمانکامور خارجه  ریوز -1 :یخبر یهاگزاره

 رانیا یعراق از طرف عربستان برا ریوزکه نخست یامیدر پاسخ به پ»گفت:  یداشت، در اظهارات

 ییبازگشا ز. اکندیبا عربستان استقبال مروابط  یسازیعاداز  رانیکه ا مییگویآورد، م

و گسترش روابط  تیاز تقو نی. همچنمیکنیاستقبال م یاسیس یوگوهاو آغاز گفت سفارتخانه

روز  چند -2. «میکنیسود منطقه و جهان اسالم است استقبال م تهران و قاهره که به انیم

در گفتگو با شبکه  زیامور خارجه عراق ن ریوز ن،یحس فؤاد ان،یرعبداللهیاز سخنان ام شیپ

 یهاطرفبا  رانیاز ا ییهائتیه انیم یمقدمات یدارهاید»اعالم کرده بود:  هیالعرب یونیزیتلو

 شبه سمت گستر زیکشورها ن نیا بیترتنیابهدر بغداد انجام شده است تا  ینو ارد یمصر

 بارهنیدراوزارت امور خارجه عراق  یدکتر احمد الصحاف، سخنگو«. حرکت کنند رانیروابط با ا

 هایمصر ن،یبر ا عالوه -3 «.اعالم خواهد شد نهیزم نیدر ا یخوب یخبرها یزودبه»: گفته است

کرده و  یگریانجیو عربستان م رانیا انیکه م طورهماناند، از عراق رسماً درخواست کرده زین

 نیکند، مشابه ا ایدر بغداد اح نیدو کشور را بعد از مذاکرات سنگ نیتوانسته است روابط ا

 دائماً  ران،یبا ا یررسمیغ یوگوهاگفتدر  مصرانجام دهد.  زین رانیمصر و ا انیرا م یگریانجیم

 ید و اگر هم تحت فشارهاباش رانیدر جبهه مخالفان ا ستیحاضر ن گاهچیکه ه کندیم دیتأک

 کنندهلیتسه عنوانبه نقشش ای تالش کرده دیآ در یامجموعه تیبه عضو مجبور شده یخارج

و منافع  رانیا هیعل ییذایحداقل نقش ا ایباشد  یربع یهاتختیتهران و پا انیدر کاهش تنش م

که هدف  یاهیاتحاد گونهچیرسماً اعالم کرده است وارد ه زین راًیاخ ید. مصر حتآن نداشته باش

که ملک  یطور ؛دارد یمشابه تیوضع زین اردن -4 باشد، نخواهد شد. رانیبا ا یاز آن دشمن

 :به او گفته است ،در واشنگتن داشتهکه  آمریکا جمهورسیرئبا  نشستش نیعبداهلل اردن در آخر

 .«ستین ریپذامکانو مشارکت آن  رانیبدون در نظر گرفتن ا یگروه لیتشک ایتوافق  چیه»

و مسلمان،  هیهمسا یدوجانبه و چندجانبه با کشورها یهایهمکار گسترش :يليتحل گزاره

 دیو تأک موردتوجه زدهمیاست که در دولت س رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیاول س تیاولو

جامع  یهابرنامه ،«یگیهمسا استیس»در چهارچوب  زیدولت ن نکهیقرار گرفته است. ضمن ا یجد

کشور  یخارج استیس یتمرکز اصل ،یو بر اساس اسناد باالدست نموده هیته نهیزم نیدر ا یو مدون

خوش  یستیونیصه میرژکه  یو جهان اسالم قرار داده است؛ موضوع هیهمسا یرا در کشورها

. است به کار بسته رانیا یگیهمسا استیناکام گذاشتن س ینداشته، لذا تمام تالش خود را برا

و  رانیصلح ا یگفتگوها شرفتیپروبهروند  نیو همچن رانیدر گفتگو با ا یمقامات مصر اظهارات

که حتماً به گوش مقامات  دنیبا جو با داریپادشاه اردن در د یریگموضع زیعربستان و ن

 میکه رژ یطیدر شرا همآن. ستین یستیونیصه میرژ یبرا یخوب یاست، خبر دهیرس یستیونیصه

 هیعل یاائتالف منطقه کی لیخود و تشک یرانیضدا یهااستیس شبردیدر پ زین یستیونیصه

اضالع مهم  عنوانبهرا  هاآنباز کرده و  یسه کشور عرب نیا یرو یحساب خاص یاسالم یجمهور

 یگذارهدف کیدر  رانیا یاسالم یجمهورکرده است!  فیتعر رانیا هیعل یااجماع و ائتالف منطقه

که  یامهم منطقه یبا کشورها زیآمو صلح یاسیس یو هوشمندانه، با آغاز و تداوم گفتگوها قیدق

با  یمختلف یهاتنش ،ییکایو آمر یستنیویصه یهااستیو عمدتاً متأثر از س ینوعبه کیهر 

 ازجمله یرانیضدا یهاطرح شبردیپ یبرا یستیونیصه میژدارند، تحرکات ر یاسالم یجمهور

 (ندیآخوش)نویسنده: حمید  را ناکام گذاشته است. رانیا هیعل یاو منطقه یاجماع عرب

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 ايدر غرب آس کايآمر بيرق نيترسخت

منافع  هیعل رانیو ا هیروس یانبوه مانورها»نوشت:  یدر گزارش پستواشنگتن ییکایآمر هینشر

 کیخود در منطقه  ینظام یهاتیواشنگتن را وادار کرده تا در مورد فعال انه،یدر خاورم کایآمر

 جادیرا ا یترگسترده یریجرقه درگ نکهیاز موعد انجام دهد؛ بدون ا شیپ یحساب سرانگشت

همراه  رانیا زیآمکیاقدامات تحر دیبا تشد ،هیتقابل با روس: »سدینویم پستواشنگتن .«کند

 یهااز دغدغه یکیهاست مدت انه،یدر خاورم کایآمر بیرق نیترسرسخت ران،یشده است. ا

و مدعی شده اشاره  وزین یسیبان لیبه تحل هینشر نیدر ادامه ا«. فرماندهان سنتکام بوده است

منجر  کدامچیهانجام داده که  ییکایاهداف آمر هیحمله عل 2۲ رانیا تاکنون اکتبراز ماه  است،

با اردن  هیسور یکه در امتداد مرزها تنف پادگان» ؛تنشده اس کایآمر یاز سو یپاسخ قو کیبه 

در ماه اکتبر را دارد.  رانیبه ا کینزد یروهایاز حمله ن یناش یهاو عراق قرار دارد، هنوز زخم

مرکز  یکیدر نزد یبه محوطه ساختمان نیبدون سرنش یماهایاز محل اصابت هواپ ییهانشانه

از نشان دادن  دنیدولت با ،مقاله اذعان شده نیدر ا«. است مشاهدهقابل کایارتش آمر یفرمانده

 .ناتوان است هیو روس رانیدر برابر ا رانهیگسختموضع 

 !کشديمحزب کنار و دبير کل  مؤسسوقتي 

و خطاب به  کرد یریگکنارهاز این حزب  انیرانیا یحزب ندا و دبیرکل مؤسس« یصادق خراز»

به  ،ندهیه آدر گذشته و با نگاه ب تأملبا  ،یسالگشصتمن در آستانه » :خود نوشت یهایحزبهم

 یسع"با من است که  یو هنوز آن پند سعد شمیاندیم یدر زندگ یاتازه یهاها و کوششروش

 یو استاد ملجأو  میحک هیتوص شیها پمدت. "مختصر است یعمر بس نیکه ا یکن سع

 یبه سراب زندگ دانمیکوچ کردم، هنوز هم نم استیو از عالم س دمیخر ودلجانرا به  هیماگران

من است و  یدواریام، آنچه مهم است امبه سرچشمه زالل رهنمون گشته ایام و گرفتار شده

و  تیخاصیبکشورمان شمار زیادی از احزاب در «. است یاچه واژه مقدس و فرخنده دیالحق ام

و با کنار کشیدن آن،  اندزندهجلوداری یک مقام و مسئول  لیدل به فاً صر وادگی داریم کهخان

چند نفره که اصطالح حزب را یدک  یهاجمعنین چصرف وقت در  ؛رسدیمعمرشان به اتمام 

؛ رسانندیم؛ نه کنش سیاسی دارند و نه نفعی برای جامعه است مرع بطالت مثابهبه کشندیم

 .کندیممنافع بیشتری از بودنشان عاید ملت  مراتببهالحق که نبود چنین احزابی 

 !نقالبيااز مجلس  ردار سپاهسگاليه 

 یاز طوالندیروز خود  یکشور در نشست خبر یسازندگ جیسازمان بس سیرئ، ییسردار زهرا

طرح اصالح : »گالیه کرد و گفت در مجلس یسازندگ جیاصالح قانون بس یشدن روند بررس

را  مسئله نیماه است که ا 1۵و  میرا آماده کرده و به مجلس فرستاد یسازندگ جیقانون بس

مجلس  یمل تیامن ونیسیدر کم یول میداد هیاصالح یبند برا 2کل  در .میکنیم یریگیپ

 یتیباعث مشکالت امن نیبود که ا نیا هالیتحلاز  یکینوشته بودند  لیو تحل رادیصفحه ا 111

 د؟یصفحه نوشت 111ما  یکه برا دیصفحه نوشت 11برجام هم  یگفتم برا یخواهد شد. به شوخ

عنوان  یشده است ول یتیدوفور و طرح میمجلس را گرفت ندهینما ۸1 یامضا شیدو ماه پ

 .«هستند و در نوبت قرار دارد ادیهم ز یتیدوفور یهاطرحکردند که 

 احيای برجامعدم از مقصر  فيمقام ظرقائمتوصيف 

مصاحبه  کیاز  یدر وزارت خارجه در بخش فیوقت محمدجواد ظر مقامقائم «یسرمد یمرتض»

 ییکایاگر طرف آمر» :فته استگ ،توافق نیاز ا کایبرجام و خروج آمر یایاح طیشرا رامونیپ

 تیبرجام در وضع یایمذاکرات اح دیشا ،زدیگره نم گریمذاکرات را به موضوعات د انیجر

 ،میدید دنیکار آمدن با یرو زمانمدت یط ییکایآمر میقرار نداشت. آنچه ما از ت اشیفعل

 غاتیدموکرات در زمان تبل جمهورسیرئ نیاز آنچه ا یاست که بخش تیواقع نیا یایگو

در گوشه ذهن  یعنی ؛برنامه عمل، شعار بود یجابه ،گفتیم کایآمر یجمهور استیر تخاباتان

که ترامپ انجام داد، وجود داشت.  یبه کار یبستگدلهمچنان  دموکرات هم یدایکاند نیا

 یایدور کرد و امکان اح خود یاصل ریبود که مذاکرات را از مس یهمه پارامترها و عوامل هانیا

 .«خود رساند زانیم نیکمتر هبرجام را ب

 اخبار کوتاه

 امیلیو» /ر منطقهد ييکايخطوط قرمز آمرنابودگر  ايران؛ ◄

 یکیو  کیآتالنت یدر شورا انهیخاورم یهابرنامه ریمد «وکسلر

 طورمعمولبه رانیا»سابق پنتاگون، گفت:  هیاز مقامات بلندپا

را  کایکه ممکن است خطوط قرمز آمر ییتا جا کندیتالش م

از رفتارها را  یادر تالش هستند تا مجموعه هاآنکند.  شیآزما

و ما  که به نفع خودشان باشد نندک جادیا ییکایدر طرف آمر

ضافه ا یو «.میارفتهیپذهنجارها را  نیا یادیتا حد ز درواقع

سال گذشته کمرنگ  21در  کایترس از قدرت آمر» :کندیم

پس از  کایآمر یحضور نظام انه،یدر خاورم ژهیوبهشده است. 

 .«ها جنگ در افغانستان و عراق رو به کاهش استدهه

 ضور ايران در دريای سرخ/حاز  يستيونيصه ميوحشت رژ ◄

و  وزیهمچون والال ن یستیونیصه میزبان رژ یعبر یهارسانه

 کیکه در  میرژ نیجنگ ا ریگانتس وز یهاآرتص به نقل از بن

نوشتند، چهار  کرد،یم یسخنران ونانی تختیدر آتن پا زگردیم

 گانتس .اندسرخ رصد شده یایدر در یرانیا ینظام یفروند کشت

گوش  خیسرخ و ب یایدر در رانیا یینماقدرتبا ابراز وحشت از 

 یهایدر حال انجام گشت زن رانیگفت، ا هاستیونیصه

 ایدر نیدر ا رانیا یسرخ بوده و حضور نظام یایدر در یرعادیغ

 .بوده است سابقهیبدهه گذشته  کیدر  ریاخ یهاماه یط

گزارش  به /شد تریجدرژيم صهيونيستي با  وسيهر قابلت ◄

خطاب  یدر دستور هیروس یجروزالم پست، وزارت دادگستر

آژانس  نیهفته به صورت نامه به ا لیکه اوا هودیآژانس  به

ممنوع  هیرا در خاک روس هاآن یهاتیارسال شده، تمام فعال

به  شتریبدستور این روزنامه،  نینوشته ا به .اعالم کرده است

در  یستیونیصه میو رژ هیروس نیب جادشدهیا یهاخاطر تنش

 نیا یستیونیصه روزنامهبوده است.  نیموضوع جنگ اوکرا

توقف مهاجرت  یو حت ریکاهش چشمگ یرا به معنا میتصم

 یدانست. دستور مسکو برا یاشغال یبه اراض هیاز روس انیهودی

 میرژ ییخطوط هوا شتریب هودیانس آژ تیتوقف فعال

 .کرده است لیرا تعط هیبه روس یستیونیصه

 /ه شدگرفت نرژی در کشورا یدالر ارديليم ۰4هدر رفت  یجلو ◄

 نظارت برنامه انیمجلس، در جر سیرئ ،«بافیمحمدباقر قال»

گچساران  یمیپتروش از پروژه، هیلویکهگخود در استان  یستاد

 کیخوشحالم که امروز شاهد  اریبس» :کردن و گفت دنید

 فهیپروژه که وظ نی. امیهست یمیپتروش زرگ در حوزهاتفاق ب

که در  یرفت خوراک است از هدر لنیاتیاتان به پل لیآن تبد

 یاهیسرما .کندیم یریجلوگ شودیم دیتول دبلندیب یمیپتروش

 جادیهوا ا یو فقط آلودگ رفتیم نیو از ب دیتول دبلندیکه در ب

 .«دالر بود اردیلیم ۰1به  کینزد ،کردمی

اتاق  سیرئ« یخوانسار» /شد يدورقماروپا نرخ تورم در  ◄

حاصل کرونا،  در کشور، یتورم کنون»گفت:  تهران یبازرگان

ارسال در . پاست هیو روس نیو جنگ اوکرا یانرژ متیق شیافزا

 زانیم نیداشتند که ا یدرصد 2ها تورم کشور سومکیاروپا 

 «.را شکست یدرصد ۵6۰رکورد تورم  زین کایآمر .شد یدورقم


