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 با اروپا دیدارهای پسابرجامی   روز حرف ▼

 اتحادیه و ایران میان فرهنگی و اقتصادی سیاسی، روابط

 و سیاسی تحوالت ثیرأت تحتسال همواره  این چند در اروپا

 هاای نشیبفراز و  ایران ایهای منطقهو سیاست اجتماعی

موضاو    دلیال ط سرد فیماابین باه   رواب زیادی داشت؛ این

 حا   بار هماواره   ایاران  و شد تشدیدای و هلوکاست هسته

 و داشاات کیاادتأ اورانیااوم سااازیغناای در خااود مشاارو 

 ایاران  اتمای  برناماه  توقف خواهان اروپایی کنندگانمذاکره

تاا   .یافات نمای  دست اینتیجه به مذاکرات ،روایناز. بودند

باا   ماذاکرات  اروپاا  اتحادیاه  ،میالدی 2۰۰6 سال دراینکه 

 شورای به ایران ایهسته پرونده و دانست نتیجهبی ایران را

 پی در ،در نهایت .شد داده ارجا  متحد ملل سازمان امنیت

 هاای فعالیات  توقاف  منظاور  به ایران علیه هاتحریم تشدید

 قاانون  2۰92در ساال   اروپاا  اتحادیاه  اعضاای  ،اشایهسته

 جمهوری مرکزی بانک و ایران نفت صنعت تدریجی تحریم

 ،اروپاا  اتحادیه ماقدا پی در .کردند را تصویب ایران اسالمی

 بهمن در دستانهپیش اقدامی در نیز اسالمی شورای مجلس

 باه  نفات  فروش از ایران ،تصویب را دوفوریتی طرح ،931۰

 سابب همین عوامل . کندمی خودداری اتحادیه این اعضای

و  ایهسته تواف  اما، شد ط اقتصادیسطح رواب کاهش بسیار

در  ویژه به ،هامجدد همکاری هایشدن برجام زمینه اجرایی

دو  به روحانیجمهور سرئی سفر. کرد فراهم را اقتصادی حوزه

ت بازر  اقتصاادی در   ئهی کشور ایتالیا و فرانسه به همراه

هار چاه بیشاتر     گساترش  شاود. همین راستا تحلیال مای  

پذیرش سارمایه، فنااوری و    وبرجام ی در فضای پساهمکار

هاای مشاتر    ظرفیت توانددو طرف میهمکاری صادراتی 

ظرفیات   کناد؛ ایجاد  هافراوانی برای ارتقای سطح همکاری

های ناعادالناه  های گذشته به دلیل تحریمسال درهایی که 

 اکنون زمان جبران. نشداستفاده از آنها به خوبی و نادرست 

 های خاود را باا تعامال و در   باید همکاری دو طرف است و

 دانندآنان به خوبی مید. راستای منافع متقابل افزایش دهن

 ،هاای انار،ی، سارمایه انساانی    های ایران در حاوزه ظرفیت

نقطاه   ومیلیاونی   4۰ جمعیات ، موقعیت ممتاز جغرافیایی

موقعیات   یاک اتصال آسیای مرکزی، قفقاز و اقیانوس هند 

و  هاای طراحای  تیا است و ماا هام بایاد باا اولو     راهبردی

باه باازار    صارفا  کاه  شده با دقت و درایات نگاذاریم   مطالعه

  شویم.تبدیل ها مصرف اروپایی
 

 

 فوتبال در آفساید     روز گزارش▼ 
صدای وسر وانتقال میلیاردی و موارد پرنقل ،جنجالی، نتایج عجیب و غریبهای سوت

، خوردبال ایران به چشم میست در حاشیه فوتهاسال ی کهمباحث دیگر در فوتبال ایران،

از  یو برخا  کردناد نگااه مای   هاا آنمومی همیشه به دیاده تردیاد باه    عکه افکار  مسائلی

در ایان   البتاه،  .خواندناد یر فوتبال مای ذجداناپ اشتباهات مسئوالن و اهالی فوتبال آن را

پشات   هایکه از دست کسانیند اه، کم نبودمدیران فوتبالی ها میان اهالی فوتبال وسال

ناد.  اهدادخبار  ایاران  جایی مبالغی هنگفات بارای تغییار نتاایج در فوتباال      پرده و جابه

 ایی که سرانجام کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی را مجاب کرد کاه در هروایت

فساد و تخلفاات فوتباال    گزارشی از بررسی آن پرداخته وبه موضو  به ورود  اب 12سال 

به صاحن   سرانجام در روزهای اخیر پس از روزهای طوالنی ی کهگزارش ؛ه کندایران تهی

و  داندمی ناپذیرانکارفساد در فوتبال ایران را  ،گزارش . اینقرائت شد آمد وعلنی مجلس 

 واقع، فرار خالف هاینامه، تصدی سند جعل ،بندیارتشاء، دوپینگ، شرطاز وجود تبانی، 

 ل، تحصای گرایای خرافاه  مخدر، رواج مواد مصرف نامشرو ، روابط و الکل مالیاتی، مصرف

در فوتباال   غیرواقعی قراردادهای و مقررات و قوانین آشکار نقض نامشرو ، طری  از مال

  دهد.ایران خبر می

اما  ،به سرانجام رسید نهم های پایانی مجلسدر ماهبا تأخیر فراوان  اگرچهکه  یگزارش

دهد فضاای  گزارشی که نشان می. دهدتغییر نمیرا های فوتبال ایران واقعیت ،خیراین تأ

، بلکاه  مدتسامان یافتن است، آن هم نه به صورت مقطعی و کوتاهنیازمند سر و  فوتبال

 را مدت و ایجاد سازوکار و قوانینی که بتواند فساد در جامعه فوتبالی ایاران با نگاهی بلند

باه   ،می و روحی مورد توجاه باوده اسات   سبا هدف ترویج ورزش و سالمت جهمواره که 

 حداقل برساند و این ورزش را به هدف اصلی خود نزدیک کند.
 

 !ایرانی فرهنگ تخریب برای روانی بیمار یک با مشارکت  ر ویژهبخ ▼

 از یآثاار  ایرانای،  اصیل هنر و فرهنگ تخریب پرو،ه ادامه در فارسی سیبیبی شبکه

 تارویج  با هادف  ایرانی هنر عنوان بهرا  مشخص ایپیشینه با فردی هایسازه و هانقاشی

 فارسای  سیبیبینام دارد و  «پویان شاپور» که فرد کرد. این معرفی هنر جای به ابتذال

 خشاونت  دارای را ایرانای  اصایل  فرهنگ خود سخنان رد ،داده است هنرمند لقب به وی

وی دیده  آثار در ایرانی ااسالمی فرهنگ تخریبدلیل آنچه به منزله  و کرده معرفی ذاتی

 به را یمفصل گزارش شبکه . اینکرده است بیان خشونت فرهنگ این با مقابلهشود را می

 غرب غیراخالقی فرهنگ به آمیخته سراسر آثار و داده اختصاص وی ترکیبی آثار معرفی

 تاریخ، با تنگاتنگ ارتباطی دارای را آنها و دانسته ایران هنر به امروزی نگاهی را فرد این

 . کرده است معرفی ایران فرهنگ و هنر

 رشاته  در خاود  کارشناسای  دوره اتماام  از پاس  است که اصفهان متولد پویان شاپور

 آمریکاا  در و خاارج  کشاور  از 44 ساال  در دانشگاهی تحصیالت تکمیل بهانه به نقاشی،

 اعتاراف  روانای  اختالالت به ،گوییوگفت در ایران از خروج از پس شده است. وی ساکن

 قاراری، بای  و نااآرامی  چاون  ،عوارضای  دچاار  فارد  شودمی سبب بیماری این بود. کرده

 ایان  ود و از ایان رو، عاوار   شا  ...و دیگاران  از ریبیازا  احساس پرخاشگرانه، رفتارهای

 .شودمی مشاهده وی آثار در وضوح به بیماری



 اخبار ▼

 بدهیم تذکر روحانی به داریم تصمیم: مدرسین جامعه عضو

 رسمی تذکر برای حوزوی برجسته نهاد این تصمیم از قم علمیه حوزه مدرسین جامعه عضو

. کند جبران نحوی به را اظهاراتش باید روحانی آقای ،کرد کیدتأ و داد خبر جمهوریسرئ به

 اینکاه  بار  مبنی جمهوریسرئ اظهارات به اشاره با فقیهی محسن والمسلمین االسالمحجت

 به انتخابات اجرای که است این، است مسلم آنچه: گفت است، مردم آن از هاصالحیت احراز

 شاورای  که استمعن این به نظارت و است نگهبان شورای عهدهرب آن نظارت و دولت دست

 اختیااری  اگار  ولی ؛کند نظراعمال تواندمی ،است شده تخلفی که دکر احساس اگر نگهبان

 به را اختیار همراه نظارت اینکه بیان با ادامه در وی. است فایدهبی نظارت این ،باشد نداشته

 متوجاه  را اشاتباهی  اگار  که است این ناظر معنای: گفت کنند،می تعبیر استصوابی نظارت

 .کند عمل بتواند تا باشد داشته هم را اختیار این قدرت باید و بگیرد را آن جلوی ،شودمی

 3 ژنو آغاز فرایند مذاکرات
 صالح  مذاکرات برگزاری بر کیدأت ضمن سوریه امور در ملل سازمان نماینده «میستورا دی»

 کشاورهای  بارای  دعوتناماه  ارساال  ،کرد اعالم بهمن( 1) ،انویه 21 تاریخ در ،نو در سوریه

 3 ،ناو  مذاکرات موضو : گفت وی .شودمی آغاز بهمن ششم از نشست این در کنندهشرکت

 .اسات  رساانی دامدا و داعاش  باا  مباارزه  و ساوریه  در هاا درگیاری  توقف و بسآتش درباره

 ساه  تاا  دو مذاکرات این اول مرحله و داشت خواهد ادامه ماه شش مدت به 3 ،نو مذاکرات

 در گروهیکاار  های  : کارد  تصاریح  اداماه  در ملل سازمان نماینده .انجامدمی طول به هفته

 وی .پاذیرفت  نخاواهیم  نیاز  را شارطی پیش هی  و داد نخواهیم تشکیل ،نو مذاکرات حین

 جبهاه  و داعاش  گروهاک  دو کاه  کارد  ابالغ من به ملل سازمان امنیت شورای ،کرد کیدأت

 قاانون  مذاکرات این در: گفت میستورا دی .هستند تروریستی ایهگروه از سوریه در النصره

 .گرفت خواهد قرار بررسی و بحث مورد آینده انتخابات برگزاری هایراه و سوریه اساسی
 

 انتخابات تا ▼

 این: گفت اصولگرایان ائتالف در بانوان هایتشکل و احزاب کمیته سرئی ،افتخاری الله ◄

 اصاولگرایان  ائاتالف  باه  شاده معرفای  انتخاباتی نامزد 94۰ بین از نفره 6۰ لیست به ائتالف

 ،اصاولگرایان  فائتال مرکزی شورای نهایی نظر با و فرآیندی طی نهایت در تا شدند انتخاب

 تشاکل  23 از تهاران  در نهاایی  لیست به رسیدن رایب. شود اعالم تهران هنفر 3۰ نهایی لیست

 د.نکن ارائه اینفره 3۰ جداگانه لیست کدام هر تا دش درخواست ائتالف عضو

 از دهم مجلس انتخابات در که اسالمی تلفهؤم حزب مرکزی شورای عضو فرد،غفوری حسن ◄

 وقتی قاعدتا : گفت اصولگرایان ائتالف نفع به انصراف درباره ،است کرده نویسینام تهران حوزه

 اعالم بنده روایناز ؛کنند تمکین گروهی تصمیمات به باید ،کنندمی فعالیت هم با جمع یک

 دیگاری  فهرسات  هی  در و دهممی انصراف ،نگیرم قرار اصولگرایان فهرست در اگر نمکمی

 د.بو پایبند آن به و متعهد جمع نظر و تصمیمات به باید زیرا ؛گرفت نخواهم قرار هم

 انتخاباات  از وی انصاراف  علات  باه  اشاره با شیرازیحائری اهللآیت دفتر اعضای از کیی ◄

 دلیل به شده، ذکر ایشان نامه در که طورهمان: گفت هبریر خبرگان مجلس دوره پنجمین

 انصاراف  شاوند،  ناامزد  خواهناد نمی نیز مستقل طور به و نیستند جامعتین لیست در آنکه

 باا  کاه  آیاد  وجاود  باه  شبهه این خواهندنمی شیرازیحائری اهللآیت: یادآور شد وی .دادند

 .ندنکمی حمایت دیگر هایطرف از ایشان و شودمی مخالفت جامعتین

 ارائاه  ماال احت دربااره  پرسشی به پاسخ در تهران اسب  شهردار ،کرباسچی غالمحسین ◄

: گفات  هاصالحیت ردّ به توجه با معتدل اصولگرایان و طلباناصالح سوی از مشتر  لیست

 ارائاه  را مشترکی لیست و برسند اینتیجه چنین به شرایط به توجه با دوستان است ممکن

 کنند.

 کوتاه اخبار ▼

 هاای آب باه  ورود از پاس  کاه  آمریکاایی  تفنگدار 9۰ ◄

 سااس  و دساتگیر  ساااه  نیروهای به دست ایران جنوبی

 منتقل «گودیهسن» به هابازجویی ادامه برای شدند، آزاد

 وزیار  مکارر  هاای تماس از که پس تفنگداراناین  .شدند

و عذرخواهی  محمدجواد ظریف با کشورشان خارجهامور 

 شدند منتقل قطر به بازجویی برای به سرعت شدند؛ آزاد

 آمریکاا  در شاناقامت محل هب بازجویی ادامه برای حاال و

 .اندشده فرستاده

 ساند  98 ،ایتالیا جمهوری و ایران اسالمی جمهوری ◄

 امضاای  باه  کاه  ساندی 98ایان   کردناد.  امضاا  همکاری

 هااایحااوزه در ،رسااید ایتالیااا و ایااران ارشااد تامقاماا

 و آموزشاای هااایهمکاااری ریاال، و آهاانراه ونقاال،حمال 

 بناادری، هااایهمکاااری ایمناای، بازرگااانی، پزشااکی،

 دارویای  و پزشاکی  نباتاات،  حفا   و قرنطیناه  کشاورزی،

 برای را یمشترک سیاسی بیانیه ،همچنین کشور دو .است

 دو تعاامالت  و هاا همکاری گسترش کلی راه نقشه ترسیم

 .کردند منتشر کشور

 روز سعودی، عربستان و بحرین امارات، خارجه وزاری ◄

 تحاوالت  بررسای  بارای  را نشستی «ابوظبی» دوشنبه در

 خبرگازاری  .کردناد  برگزار ریا  و تهران روابط در اخیر

 ایان  در کننادگان مشاارکت  نوشات: ( وام) امارات رسمی

 نیاز  عارب  اتحادیاه  دبیرکال  «العربای  نبیال » که نشست

 در ایران دخالت» آنچه از جلوگیری هایراه داشت، حضور

 را اسات  شاده  نامیاده  «عربای  کشاورهای  داخلی مسائل

 .کردند بررسی

 این داریخزانه وزارت به وابسته آمریکا انر،ی سازمان ◄

 بار  هاا تحاریم  لغاو  تاأثیرات ، مجزا گزارش دو طی کشور

 ایان  .اسات  را بررسی کارده  ایران اقتصاد و نفت صادرات

 شرایط بهبود بر هاتحریم لغو تأثیر ،کندمی تأکید سازمان

آن چیزی  از محدودتر بسیار مدتکوتاه در ایران اقتصادی

 شود.خواهد بود که تصور می

لغاو نظاام   معااون دوماای روسایه    « نیکالی لویچف» ◄

معااون   .شاد  را خواساتار  روادید بین این کشاور و ایاران  

باه   ،روسیه این امر را برای تقویت روابط دوجانباه دومای 

 چناین . ویژه در عرصه انسانی الزم و بسیار مهام دانسات  

 کشاور  دو هاییهمکار توسعه برای منطقی گامی اقدامی

 .بود خواهد

 ،کاامرون  دیویاد  علیه را توئیتری توفانی مسلمان زنان◄

 گویاا  کاه  وی اظهارات به اعترا  در انگلیس وزیرنخست

 سنتی پذیریسلطه درباره خصوصی طور به گذشته هفته

  .اندانداخته راه به ،بود شده بیان مسلمان زنان


