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 ایران فالت گستردگی به اقتصادی

 توافق و اوپک گذشته روز توافق صبح نو:
 این از ایران معافیت و نفت کاهش برای

 هنوز اقتصاد امید چشم که داد نشان مسأله
 است آن شدن بسته و باز و نفت شیر به هم
 ناسور زخم دوباره شدن زنده یعنی این و

 با بیمار اقتصاد یک .نفت بر متکی اقتصاد
 های بزنگاه در که باال پذیری آسیب سطح

 ایرانیان احد تنگه به تبدیل المللی بین حساس
 سلطه نظام توسط ها آن خوردن دور و

 که  شده اثبات همه برای دیگر حاال. شود می
 با نه اسالمی جمهوری با سلطه نظام مشکل
 هر یا موشکی یا ای هسته آمیز صلح برنامه
. است اسالمی جمهوری خود با که دیگر چیز

 روزگاری که سلطه نظام با ما درگیری سطح
 به حاال بود خاردار سیم سطح در 06 دهه در

 این نفس. رسیده یک تکنولوژ باالی سطوح
 به رو مسیر و گرفتن قدرت از نشان مسأله
 ما آشیل پاشنه هنوز حال این با ماست، رشد

 امید چشم کشور، اقتصاد حل راه. نشده درمان
 و برداشتن غرب و شرق های هشفاخان از

 و اطرافیان و خود تمایزهای به انداختن چشم
 بازار. است همسایه و دوست کشورهای

 و افغانستان از ایران پیرامونی کشورهای تشنه
 سوریه حتی و عراق و پاکستان تا ترکمنستان

 تعامالت برای خوبی مقصد تواند می
. شود دوستان با ایران اقتصادی و بازرگانی

 با که برسد روزی شاید داند می چه سیک
 و آسیا غرب المنافع مشترک کشورهای اقتصاد
 تعرفه مثالً که ایران مرکزیت با مرکزی آسیای

 یا صفر به را خود میان صادرات و واردات
 اما کوچک نظام یک بتوان اند، رسانده حداقل
 نفت به اتکایی نه که کرد بنا اقتصادی مستقل

 غرب؛ ملیتی چند های کمپانی بارانداز نه دارد
 کشورهای توان به اتکا پایه بر که اقتصادی
 تولید محل به که شده ایجاد المنافعی مشترک

 و صنعتی خدماتی، کاالهای مصرف و
 و بازار یک اند؛ شده تبدیل یکدیگر بازرگانی

 .ایران تمدنی فالت گستردگی به پویا اقتصاد
 

 
 

 

  

 

 
 

 سبز قاره قدمی یک در توفان
 

 وقوع است؛ گرفته قرار حساسی مرحله در اکنون هم اروپایی اتحادیه وطن امروز:
 میزان و ضریب شده سبب یکدیگر کنار در امنیتی و اجتماعی سیاسی، مزمن های بحران
 «جمعی سازی تصمیم» حوزه در دیگر، سوی از. یابد افزایش مجموعه این پذیری آسیب

 را «اروپا اقتصادی  بحران» و «بریگزیت» جمله از مسائلی مدیریت قدرت اروپا سران نیز
 بودجه کاهش و ریاضتی های سیاست سال 06 اعمال کرد فراموش نباید .اند داده دست از

 پی در قاره این شهروندان یبرا مطلوبی نتیجه یورو، منطقه عضو کشورهای عمومی
 از فراتر. کند می خودنمایی یورو حوزه در همچنان اقتصادی بحران نمادهای و نداشته

 راست و گرا ملی های جریان رشد نام به جدی معضلی با اروپایی اتحادیه شد، ذکر آنچه
 های دولت ناکامی از پس که ضدمهاجرت های جریان. کند می نرم پنجه و دست افراطی

 5602 سال در مهاجرت بحران وقوع همچنین و اقتصادی بحران فصل و حل در روپاییا
 و ها پارلمان تسخیر ضمن درصددند اند، شده برخوردار بیشتری عمومی اقبال از

 پول واحد» جمله از آن نمادهای و «واحد اروپای» موجودیت به اروپایی، های دولت
 تصور کسی کمتر قبل، سال 8 تا که حالی در .دهند خاتمه... و «شنگن پیمان» ،«یورو

 اندام عرض شاهد اکنون هم کرد، می را قدرت به اروپا افراطی راست های جریان راهیابی
. هستیم...  و فرانسه سوئد، هلند، آلمان، اتریش، مانند کشورهایی سیاسی فضای در آنها

 انتخابات ینهای و دوم دور به فرانسه ملی جبهه نامزد «لوپن مارین» راهیابی
 این با. شد محسوب اروپایی اتحادیه برای سختی تلنگر ،5602 سال جمهوری ریاست

 به گذار» نتیجه در و «موجود وضعیت تحلیل» قدرت اروپا سران رسد می نظر به حال
 در «اروپا پارلمان» انتخابات آتی، های ماه طی .باشند داده دست از را «مطلوب وضعیت

 این در گرایان ملی شود می بینی پیش. شود می برگزار مجموعه این عضو کشورهای همه
 ناکارآمدی تاثیر تحت و کرده تقویت اروپا پارلمان در را خود موقعیت بتوانند انتخابات

 انتخابات در. کنند ثبت خود نام به را بزرگی پیروزی واحد، اروپای طرفدار سنتی احزاب
 افراطی راست و گرا ملی های جریان به ابستهو نماینده 066 از بیش ،5602 سال پارلمانی
 بیشتری های کرسی گرایان ملی دارد امکان بار این. کنند پیدا راه اروپا پارلمان به توانستند

 .درآورند خود کنترل به اروپا پارلمان در را
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 میدانی ناکامی از بعد آویو تل دیپلماتیک شکست

 با اسرائیل وزیر نخست عنوان به نتانیاهو بنیامین. است مواجه زیادی های چالش با خارجی و داخلی عرصه در اسرائیل جوان:

 آویو تل دلیل همین به. است شده داخلی عرصه در اسرائیل دولت تضعیف باعث مسئله همین و بوده رو روبه مالی فساد اتهام

 در گروگان عنوان به را حماس نظامی فرماندهان از یکی و کرده نفوذ غزه نوار به اطالعاتی عملیات یک با داشت سعی اخیراً

 این به شدت به فلسطین مقاومت ناموفق عملیات این الدنب به و شد مواجه کامل شکست با مسئله این. بگیرد خود اختیار

 بر سختی شکست شد موفق اشغالی های سرزمین به موشک 226 شلیک با حماس جنبش. داد نشان واکنش عملیات

 موردپذیرش ها بس آتش ترین سریع از یکی و کرد بس آتش درخواست سرعت به نتانیاهو که ای گونه به کند، وارد ها صهیونیست

 متعدد های شکست مقاومت محور علیه دیگر اقدامات برخی با نوعی به تا است این دنبال به نتانیاهو دلیل همین به. گرفت قرار

 26 حدود دقیقه 22 مدت به نیز آذرماه 8 شنبه پنج اسرائیل راستا همین در. کند جبران را فلسطین مقاومت برابر در ویژه به خود

 دفاعی های سامانه سریع واکنش با که کرد شلیک سوریه جنوب در قنیطره و دمشق ومهح در اهدافی سمت به موشک فروند

 معنای به این و کرد صادر را عملیات این اجرای دستور پمپئو با دیدار از بعد نتانیاهو اینکه ویژه به.. شد رو روبه سوریه ارتش

 تمسک و اهلل حزب علیه شمالی سپر عملیات سوریه، به حمله. است مقاومت محور علیه اسرائیل و امریکا جدید پروژه و نقشه

 و اسرائیل مجموع در. است اسرائیل داخل در خود علیه ها فشار کاهش برای نتانیاهو های راه ملل سازمان عمومی مجمع به

 هماورد یک در واشنگتن برای تلخی نتیجه مسئله این و کنند بسیج حماس جنبش علیه را جهان های کشور نشدند موفق امریکا

 از بعد همچنان آزادیخواهانه مسئله یک عنوان به فلسطین آرمان که دهد می نشان قطعنامه این شکست. شود می محسوب نابرابر

 معامله طرح به جهانی جامعه بزرگ «نه» نیز مسئله این دیگر نتیجه. است برخوردار جهان سطح در قبولی قابل جایگاه از سال 26

 علیه مختلف های کشور ملل سازمان عمومی مجمع در بعد سال یک دقیقاً اکنون. است فلسطین مورد در ترامپ دونالد قرن

 مجمع اعضای غیرمسئوالنه، تصمیم این از سال یک گذشت با واقع در. کردند گیری موضع مورد این در وی های سیاست

 رژیمی را صهیونیستی رژیم بلکه هستند مخالف ترامپ تصمیم با ها تن نه همچنان که دادند نشان متحد ملل سازمان عمومی

 قطعنامه نویس پیش ایرلند حماس، علیه امریکا پیشنهادی قطعنامه رد از پس دسامبر 2 جمعه راستا، همین در. دانند می جنایتکار

 عضو پنج اتنه و است شده تأکید ها صهیونیست توسط سازی شهرک و اشغالگری پایان لزوم بر آن در که کرد ارائه را دیگری

 حق شاخصه همین.. شود تکمیل عمومی مجمع در امریکا شکست تا دادند منفی رأی آن به صهیونیستی رژیم و امریکا ازجمله

 بامداد قطعنامه دو با و شود تصویب عمومی مجمع در اسرائیلی ضد قطعنامه 02 نوامبر ۰6 تا 00 از شد سبب نیز برابر رأی

 تاریخی اتفاق این. است شده تصویب هفته سه طی فلسطین از حمایت در و رژیم این علیه هقطعنام 02 جمعاً دسامبر 2 جمعه

 .است فلسطین ضد اشغالی های سرزمین در اسرائیل و امریکا های سیاست ضد جهانی اجماع گیری شکل معنای به
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 !پایان بی های بهانه/ روز گزارش

: موسوی فخرالدین سید/  بصیرت پایگاه
 روز مراسم در و سمنان به سفر در جمهور رئیس

 شفافیت مشکالت حل راه: »است گفته دانشجو
 بد، یا باشد خوب اف تی ای اف و جنجال؛ نه است

 جهانی های بانک با مالی ارتباط الزمه و زیرساخت
 به پیوستن دهد می نشان که ای جمله.« است

 قطعی و حتمی روحانی آقای نظر از اف تی ای اف
 اینکه است برانگیز سؤال میان این در آنچه اما! است
 و اقتصاد برای «اف تی ای اف» پیش های سال در چرا

 نداشت؟ اهمیت حد این تا ایران اقتصادی مراودات
 وزیر ظریف، محمدجواد اظهارات در باید را پاسخ
 شورای مجلس به وی که روزی یافت، خارجه امور

 به پیوستن برای را مجلس تا بود رفته اسالمی
: گوید می که آنجا کند، ترغیب «اف تی ای اف»
 کنوانسیون این به پیوستن با دهم نمی تضمین»

 توانیم می اما. شود حل کشور مالی مشکالت
 آمریکا الیحه، این به نپیوستن با که بدهیم تضمین

 خواهد پیدا مشکالت افزایش برای مهمی بهانه
 «دشمن دست از بهانه گرفتن» یعنی این.« کرد

 گرفتن اما. بیفتد اتفاق باید که است اصلی موضوع
 نشینی عقب تر، دقیق عبارت به یا دشمن از بهانه

 ایران پیشتر که هایی وعده تحقق برای مجدد
 چه! است داده آن تحقق برای ای گسترده امتیازهای

 و برجام اساساً مگر داشت؟ خواهد ما برای نفعی
 به مو اتمی انرژی آژانس گواه به که ایران تعهدات

 مشکالتی همان و ها تحریم رفع برای شده، اجرا مو
 به را آن خود اخیر سفر در جمهور رئیس که نبود

 تنها نه حاال چرا پس زد؛ پیوند «اف تی ای اف»
 برنامه مطلق به نزدیک تعطیلی وجود با برجام
 است، داده دست از را خود کارکرد ایران ای هسته
 به پیوستن چون هایی، امتیازدهی تکرار شاهد بلکه

 چه تا نیست مشخص که هستیم «اف تی ای اف»
 چه نیست مشخص برساند؟ مقصد به را ما اندازه

 «اف تی ای اف» به پیوستن که دارد وجود تضمینی
 دادن به کشور منافع تأمین و نشده دومی برجام
 این نیست مشخص نشود؟ منوط دیگری امتیاز

 و داشت خواهد ادامه کی تا باطل دور و تسلسل
 ظریف محمدجواد تعبیر به یا ها خواهی زیاده پایان
  است؟ زمانی چه تا ها گیری بهانه

 اگر سنگ هم ببارد!/ سیاسی تحلیل آموزش

 در را دشمنان انبوه که مظاهر بن حبیب که بود این کربال در نادر اتفاقات از کیی

 اجازه با. بپردازد(  ع) امام یارى براى نیرو جذب به که دانست خود وظیفه دید، کربال

 پیوستن برای نفر نود حدود یارانى با همراه و رفت اسد بنى قبیله سراغ به(  ع) امام

 سوار، اسب پانصد با یزید شکر .شد کربال عازم السالم، علیه حسین امام سپاه به

 توجه با افراد این نتیجه در ،نروند امام یاری به افراد این تا بستند، آنان بر را راه شبانه

 از زیرکی و تدبیر با حبیب ما. بازگشتند هایشان خانه سوى به ، اندکشان تعداد به

 نجات کشتی به خودرا حقیقت در و رساند امام به را خودش و گذشت موانع همه

 .رساند

 

 آمریکا در شکست به اعتراف/ روز حرف

 درباره آمریکایی رسانه دو گزارش به امروز یادداشت: غضنفری عزیز/  بصیرت پایگاه
 است الزم اما دارد؛ اشاره ترامپ دوره در ایران علیه کشور این های تحریم بودن ناکارآمد

 . کنیم طرح را کوتاهی مقدمه گزارش دو این اجمالی بررسی از پیش

 توافق اعالم مقطع از ایران اسالمی جمهوری علیه آمریکا های تحریم کارآمدی موضوع
 و مطالعاتی های حوزه در باور یک به آمریکا در ترامپ آمدن کار روی با ویژه به و ای هسته
 اسالمی جمهوری شد سبب ها تحریم که بود این آنها غلط تصور است؛ شده تبدیل ای رسانه

 عدول خود فناورانه و ای هسته توان از هم و بیاید مذاکره میز به هم ای هسته موضوع سر بر
 غیر های حوزه در توان می «امتیازگیری ـ مذاکره ـ فشار اعمال» الگوی با نتیجه در کند؛

 .کرد وادار نشینی عقب به را ایران نیز ای هسته

 پذیر تعمیم ایران درباره قاعده این کرد نمی فکر هرگز آمریکا در سیاسی جدید تیم اما 
 که داد نخواهند اجازه انقالب معظم رهبر ویژه به و اسالمی جمهوری کارگزاران و نیست
 در ایران راهبردی قدرت های مؤلفه تضعیف برای مجرایی به آمریکا با مذاکره موضوع طرح

 .شود تبدیل ای منطقه و موشکی های زمینه

 نکردن نشینی عقب و ایران در سیاسی مقاومت موضوع به رفته رفته نیز آمریکا در حاال اما
 در «پست واشنگتن» روزنامه زمینه، این در. شود می اشاره خود اصولی مواضع از کشورمان
 قبال در ترامپ سیاست و ها تحریم ناکارآمدی» عنوان با پیش، هفته اواخر در که یادداشتی

 به دیگر بار یک ایران برجام از خروج با که تصور این: »کند می اعتراف کرد، منتشر «ایران
 کنگره خبری پایگاه همچنین.« بود پردازانه خیال شد، خواهد کشانده مذاکره میز پای

 برابر در هرگز برجام از آمریکا خروج با و خود ای منطقه عرصه در ایران: »کرد اعالم آمریکا
 ترین غربی دموکراتیک سازوکارهای حیث از حاضر حال در ایران است؛ نشده تسلیم آمریکا
 .«است خاورمیانه در کشور

 بحث فرصت کوتاه یادداشت این شده، ارائه آمریکا در که گزارش دو این تحلیل درباره
 که ـ مقاومت نظریه اینکه آن، و برد یاد از نباید را نکته یک اما دهد، نمی را مفصل

 روابط عرصه در ـ اند شده تبیین خواستار و اند کرده اعالم را آن تازگی به انقالب رهبرمعظم
 بلکه نیست؛ ایدئولوژیک و اعتقادی موضوعی صرفاً ایران اسالمی جمهوری برای الملل بین

 جهان آنارشیک نظم در کشور ملی منافع از صیانت برای عقالنی و بینانه واقع رهیافتی
 المللی بین روابط خبره کارشناسان و اندیشه و فکر صاحبان که شود می محسوب کنونی

 .بزنند باال آستین آن عملیاتی و مفهومی توسعه و بسط برای باید
 
 
 


