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 ۰۳ به ترامپ نمایندگان سفر

 صادرات کردن صفر برای کشور

 ایران نفت

 تالش در آمریکا دولت تسنیم:
 های حمایت جلب برای
 ایران، علیه ها تحریم از المللی بین

 ۰۳ از بیش به را خود نمایندگان
 گروه. »است کرده اعزام کشور
 خارجه وزارت که «ایران اقدام

 تشکیل پیش وقت چند آمریکا
 برای تاکنون کرد اعالم را آن

 ها دولت و ها شرکت کردن همراه
 از بیش به ایران علیه ها تحریم با

 کرده اعزام فرستاده ر،کشو ۰۳
 ایران اقدام گروه کارکنان. است

 «هوک برایان» را آن ریاست که
 خبری سکوت در دارد، عهده به

 های پایتخت به را سفرهایی
 و داده انجام مختلف کشورهای

 نمایندگان و کشورها های مقام با
 درباره و دیدار ها شرکت
 وگو گفت ایران های تحریم

 دولت ایه فرستاده. اند کرده
 به سفرها این در آمریکا
 در اند داده هشدار ها شرکت
 ها تحریم با همراهی عدم صورت

 با ایران با تجارت ادامه و
 مواجه آمریکا دولت های تحریم

 مالی نظام به آنها دسترسی و شده
 جمله از. شود می قطع آمریکا
 کردن محقق گروه این اهداف
 ،«ترامپ دونالد» دولت اهداف
 برای آمریکا هورجم رئیس

 به ایران نفت صادرات رساندن
 .است صفر

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 ما راهبردی انتظارات و عراق جدید تحوالت
 

 یا و قوم جای به «گرایی ملی» بنام تا کردند می تالش سعودی و آمریکا :کیهان

 نقض با و بزنند کنار داشت هم ملی ای جنبه خود که را قبلی توافقی ساختار گرایی مذهب
 اگر یا و آورند کار سر بر عراق در را خود عوامل وزیر نخست انتخاب در اکثریت حق
 رو این از و نمایند فراهم بعد های دوره برای را آن زمینه نیستند، آن جامان به قادر فعالً
 فقط او انتخاب چرخه در چرا ولی باشد شیعه وزیر نخست که ندارد ایرادی گفتند می

 آن برابر در عمالً عراق ملت که بود ماجرا طرف یک این. باشند داشته رأی حق شیعیان
 آینده چهارسال در.شود تغییر دستخوش عراق قوقیح جوان ساختار نداد اجازه و ایستاد
 «تر پررنگ هویتی» منطقه محیط در و داشت خواهد بهتری بسیار داخلی روزهای عراق
 دولت و پارلمان جدید روسای متفاوت موضعگیری مسئله این از نمونه یک. کند می پیدا

 جدید رئیس. باشد می ایران علیه آمریکا های  تحریم موضوع در قبلی نفر دو به نسبت
 شورای مجلس رئیس با تلفنی تماس در خود انتخاب اول روز در عراق پارلمان سنی

 اقتصادی تحریم یا فشار هرگونه عراق جدید مسئوالن» گفت صراحت با ایران اسالمی
 حیدر این از پیش «ایستاد خواهند آن برابر در و دانسته ظالمانه را اسالمی ایران علیه

 گفت ایران علیه جدید های تحریم از ناراحتی ابراز ضمن شیعی وزیر نخست العبادی
 4 این در عراق شود، می مشاهده آنچه حسب.«بود خواهد «ملتزم» ها تحریم این به عراق»

 نوید منتخب، فرد سه این بودن فراجناح و بود خواهد نزدیکتر ایران به رو پیش سال
 کردی مناطق در طلبی تجزیه تجربه دو کستش اینکه کما داد، خواهد را مقتدرتر حکومتی

 بیشتر ثبات بیانگر «خودکنترلی» نوعی به عراق وسیع بخش دو این شدن مجهز و سنی و
 مختلف ابعاد در روابط توسعه و عراق به اسالمی جمهوری نگاه. باشد می عراق کشور در

 های یینارسا ای پاره دلیل به هرچند است ظرفیت با کشور یک عراق. شود تقویت
 توانیم می ما ولی است مشکالت از انواعی گرفتار سیستمی برون های مخالفت و سیستمی

 مشکالت مشترک حل برای آن ارشد مسئوالن و عراق ملت و دولت اعتماد حسن از
 جمهوری اداری روندهای و قوانین در اصالحاتی به نیاز این. کنیم استفاده عراق و ایران

 .دارد ایران خصوصی بخش کردن درگیر به ویژه توجه و اسالمی
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 کند می ایران برابر در نرمش به وادار را ترامپ نفت، قیمت: بلومبرگ
 ایران سنگین نفت خأل پرکردن توانایی زیادی کشورهای که این بر تاکید ضمنی گزارش در بلومبرگ آمریکایی رسانه خراسان:

. کند ایران برابر در نرمش به مجبور را ترامپ تواند می نفت قیمت افزایش که کرد تصریح رند،ندا آن کیفیت و نوع به توجه با را
 دریافت بر کشور این اصرار از ژاپنی های پاالیشگاه برای ایران نفت جدی های مطلوبیت به اشاره با هم ژاپنی های رسانه

 در بلومبرگ! خرد می نفت ایران از همچنان تند، ادعاهای دوجو با کشور این که رسد می خبر هم امارات از. دادند خبر معافیت
 به را ایران از نفت خرید است داده وعده( ایران علیه اقدام گروه رئیس) هوک برایان که موضوع  این به اشاره ضمن گزارش این

. است رسیده دالر 58 به نفت قیمت اکنون هم اما کند پر را ایران خأل بتواند عربستان امیدوارند ها آن که نوشت برساند صفر
 ای دوره میان انتخابات در خواه جمهوری حزب سرنوشت نگران را ترامپ تواند می نفت قیمت افزایش: کند می اضافه بلومبرگ

 دوجو آن احتمال داد، رخ شمالی کره درباره چه آن همانند رسانه، این نوشته به. کند وادار ایران برابر در نرمش به را او و کنگره
 .دهد چرخش معامله به تمایل به طلبی مبارزه از را مواضعش ترامپ که دارد

 

 شود؟ نمی سیر عربستان دوشیدن از امریکا چرا
 قبال در را امریکا سیاست ماهیت و اساس ساده تعبیر این واقع در و است عربستان نفت به اشاره شیر از ترامپ منظور جوان:

 در خصوص به منطقه در گذشته سال دو به نزدیک خالل در که را نظامی عملیات هر ههزین امریکا کند می آشکار عربستان
 همه این رغم به عربستان چرا که است این آید می پیش که سوالی حال. است کرده دریافت عربستان از است داده انجام سوریه

 بار نتیجه در و کند جلب را وی رضایت تاس نتوانسته باز است داده انجام مدت این در ترامپ شخص و دولت به که خدماتی
 مبارزات اکنون هم اینکه نخست: کرد اشاره توان می عامل چند به پاسخ است؟در گرفته قرار وی های شماتت معرض در دیگر

 ایبر تبلیغاتی سوژه عنوان به عربستان انداختن دست از ترامپ و است افکنده سایه امریکا بر کنگره ای دوره میان انتخاباتی
 قانع کرده دریافت عربستان از تاکنون که هایی باج به ترامپ اینکه دوم. کند می استفاده جمهوریخواهان متزلزل موقعیت تقویت
 امتیازاتی اعطای به را وی خواهد می است حاکم سلمان بن محمد رهبری به کودتاگر جناح بر که متزلزلی موقعیت از و نیست
 شود نفت بهای کاهش باعث هم که دهد افزایش قدری به را خود نفت تولید عربستان داشت انتظار ترامپ اینکه سوم.  کند وادار

. کند فراهم بازار در شوک ایجاد بدون ایران نفت فروش رساندن صفر به بر مبنی ترامپ بندی شرط برای را زمینه اینکه هم و
 استخراج به کویت کردن متقاعد برای سلمان بن محمد حتی و گرفت کار به را خود تالش نهایت زمینه این در عربستان هرچند

 اقدامات رسد می نظر به. انجامید شکست به ها    تالش این همه نهایت در اما کرد سفر کویت به طرف بی و مشترک مناطق از
 اش نظامی ناو آخرین کردن خارج همچنین و فارس خلیج از پاتریوت هوایی دفاع های سامانه برچیدن خصوص در امریکا جدید

 کودتاگر جناح و ترامپ دولت عسل ماه سریع پایان از نوعی به که است بوده امریکا فشار عوامل دیگر از فارس خلیج از
 .دارد حکایت سعودی
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 وظیفه احساس
 نظر به ،69 انتخابات از بعد صبح نو:

 فضای بر سرد خاکستری  گویی که رسید می

 نوعی اند؛ افکنده کشور سیاسی و اجتماعی

 محافل احزاب، که دلسردی و یأس

 بود گرفته دربر را مدنی فعاالن و دانشگاهی

 سابقه بی تحرکات به کنید اضافه را این و

 های شکاف کردن فعال برای ضدانقالب

 طبعا که فرهنگی و قومیتی و اجتماعی

 برخی نشینی عقب و دلخوری موجب

 دیری انگیزگی بی و تعلل این در اما. شد می

 کردند احساس همگان که چرا د،نپایی

 که ای المللی بین و فراملی ملی، تحوالت

 است، وقوع شرف در ایران پیرامون

 خواهد جدید سده بخش آمیزترین تحول

 خود، سهم به تا افتادند تکاپو به لذا  بود

 بکاهند ها گرفتاری و مشکالت دامنه از اوال

 مرحله این از عبور برای راهکارهایی ثانیا و

 است ممکن که چند هر. دهند ارائه خطیر

 و مطلوب شان های حل راه و ها نقل و ها گفته

 کشور و رهاشدن که تحرکی اما نباشد، مفید

. است توجه قابل رهانیده، خمودگی از را

 و حمله و فشار اوج در که ایرانی

 توان چنین دارای خارجی زورآزمایی

 که است مشورتی و فکری و کارشناسی

 حضور میدان در دلسوزانه و ویاپ کامال

 به کنونی سخت گردنه از حتما دارد،

 احساس این اگر کرد، خواهد عبور سالمت

 دولتمردان، و نخبگان مردم، میان در وظیفه

 .بماند و شود ساری و جاری

 

 ها بسیجی جدید مأموریت /سیاسی تحلیل آموزش

 دفاع و انقالب ی تجربه که اند «امیدآفرین» عنصر آن بسیجی، نیروهای و بسیج
 بسیج. است رفته پیش بانقال کار اند، کرده ورود که هرجا است، داده نشان مقدس

 داشته احتیاج آن به انقالب هرجا که است فعال کنشگر نیروی آن حقیقت، در
که دشمن رادیو داروها به ما گفتند  روزى آن» مثال. است شده میدان وارد است،

 گفتند ما به آمدند بعد که کردند، تالش شدند، کار مشغول هم اینهانمی فروشیم 
 کار کار این. ماند[ متحیر] دشمن ؛کنیم ...  تولید را درصد بیست توانستیم که

 بر است، روانی و اقتصادی جنگ کارزار که هم حاال( ۳۰6۰/۳6/۳9.«)بود بسیجى
 گذشته، مانند و شده جبهه این وارد که است واجب مردمی و بسیجی نیروهای

 مشکالت بزرگنمایی با است درصدد دشمن. کنند شکست به وادار را دشمن
 . کند تزریق را جامعه در ناامیدی روح دی،اقتصا

 

 سعودی عربستان در سابقه بی ثباتی کرد: بی اعالم سیا سابق تحلیلگر

 وضعیتی هیچگاه سعود آل گذشته قرن نیم سیا سازمان کار کهنه تحلیلگر وطن امروز:

 در ها شب جانش بیم از سعودی ولیعهد روزها این که جایی تا نداشته، ثبات بی چنین

 عربستان وضعیت بر تخصصی صورت به که سیا تحلیلگر این. خوابد می قایقش

 درباره تردیدها فزاینده افزایش با همزمان سعودی عربستان در ثبات دارد، تمرکز

 برادر فیصل ملک آنکه از پس .است شده شکننده بسیار کشور این ولیعهد تصمیمات

 این راس در جانشینی روند کرد، برکنار ۳694 سال در را خود صالحیت فاقد و فاسد

 این تمام در و... است نبوده مطرح آن در رقابتی هیچ و بوده مشخص کامال پادشاهی

 تا بوده مواجه آن با کشور این که خارجی و داخلی ناگوار تحوالت وجود با ها سال

 .بود نیفتاده خطر به آن ثبات اندازه این
 


