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  !اما و اگرهاي مناسبات اروپایی     روز حرف ▼

امروز تهران شاهد ترافیک سفرها و اقدامات دیپلماتیک 

سفر وزیر امور خارجه . ها به ایران یا درباره ایران است اروپایی

ها با محوریت  انگلیس به تهران، برگزاري همایش اروپایی

 اي در هاي آمریکایی و تشکیل جلسه کاهش اثرات تحریم

وین با حضور خانم هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست 

خارجی اروپا با مقامات سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و 

) spv(آلمان براي بررسی سازوکارهاي ویژه مالی برجام

  .بخشی از فرایندهاي دیپلماتیک با محوریت ایران است

ـ آمریکایی با  ایجاد چالش سیاسی در مناسبات اروپایی

المللی و  هاي بین طرفه ترامپ از برجام و پیمان یکخروج 

خارج شدن از زیر فشار تعلل در تمهید بسته حمایتی از 

ایران که پس از خروج عهدشکنانه واشنگتن از برجام به 

خواست اروپایی با وجود سپري شدن بیش از شش ماه هنوز 

هاي غربی و برخی  در برجام مانده، تصویري است که رسانه

کنند به عنوان  هاي جریانی در داخل تالش می نهاز رسا

مرتبط با  ها تحرکات اروپاییبخشی از دالیل روند صعودي 

  . جمهوري اسالمی ایران تحلیل کنند

میان  است که نباید روي این تنش موقت واقعیت آن

اروپا . خیلی حساب ویژه باز کرد آمریکاایاالت متحده اروپا و 

ساز ترامپ براي قاره سبز  نهدر پرتو برخی اقدامات هزی

که کاخ سفید در  شداببه این نتیجه رسیده ممکن است 

ترامپ دیگر دوست و حامی اتحادیه اروپا دونالد دوران 

رسانند که به  تقابل با آمریکا را به جایی نمی؛ اما آنها نیست

هاي واگرایانه از قبیل ایجاد  تالش .تنش کشیده شود

اسم سوئیفت اروپایی و حتی سازوکارهاي ویژه مالی به 

پیشنهاد ارتش واحد نیز با هدف سر عقل آوردن ترامپ انجام 

دانند چشم  ها می ها و هم آمریکایی شود؛ زیرا هم اروپایی می

این . سازي نقشی بیشتر از این نیستند ها قادر به عملی آبی

در حالی است که دستگاه دیپلماسی ما نتوانسته است پس 

ها در قبال ایران به این نکته  شی اروپاییک از شش ماه وقت

پی ببرد و هنوز به شکاف بنیادین بین اروپا و آمریکا و 

گیري از آن به نفع منافع ایران امیدوار است و  بهره

با مدیریت ها  اروپایی. دهد هاي خود را از دست می فرصت

تهران را در آب نباتی  امتیازاتدادن سعی دارند با شرایط 

. نگه دارند که همان حفظ برجام استاه خود مسیر دلخو

گیري عقالیی، قاطعانه و انقالبی در دستگاه  تصمیم

تواند راه را  دیپلماسی و کاربست عزت، حکمت و مصلحت می

  .به ما نشان دهد

  !تدبیري بی                                    گزارش روز ▼

 عنوان به شهروندي حقوق امور در جمهوري رئیس ویژه دستیار موالوردي، شهیندخت«

همین » .است شده معرفی کشور وزارت به رضوي خراسان استانداري تصدي هاي گزینه از یکی

بسیاري از مسائل در کشور بوده و ریشه بسیاري از مشکالت در کننده  تواند بیان خبر کوتاه می

اما پاسخ ! را و چگونهشاید براي شما این پرسش مطرح شود که چ! اوضاع کنونی را نشان دهد

چنین مسئولیتی را دارد و  تواناییبسیار واضح و روشن است؛ اینکه سرکار خانم موالوردي آیا 

تواند مسائل استان مهم و بزرگی چون خراسان رضوي را که افزون بر چند میلیون ساکن  می

ریت کند، ها میلیون مسافر از سراسر کشور و جهان است، مدی دائمی، سالیانه میزبان ده

توان بسیار نوشت و تردیدهاي فراوانی را مطرح کرد؛ اما آنچه  اي است که درباره آن می مسئله

هاي گوناگون در  برانگیز است، نوع عملکرد و نگرش خانم موالوردي در حوزه در این میان سؤال

ینی و هاي د جمهوري و اختالف نگاه وي با برخی مبانی و ارزش زمان حضور در معاونت ریاست

شرایط خاص  به براي استانداري خراسان رضوي با توجه اي گزینه چنین انتخاب !اسالمی است

ها در درون  برخی از جریان ،دهد یک شهر مذهبی نشان می منزلهاستان و مشهد مقدس به 

دولت و جریان سیاسی حاکم وجود دارند که به جاي نگاه تعاملی و اجماعی در کشور، همچنان 

جریان مذکور که در انتخابات . بینند اي می ها و ایجاد مسائل حاشیه ا در تشدید تقابلنفع خود ر

 قطبی ساختگی و جعلی در کشور بودو روزهاي پس و پیش آن به شدت به دنبال ایجاد دو 96

القاي تافته جدا بافته بودن خراسان رضوي و قوانین آن با کل کشور داشت،  برايو تعابیري 

هاي اخیر براي استانداري  ردن نام خانم موالوردي با مواضع خاصش در سالحاال با مطرح ک

سازي بیشتر این دوقطبی ساختگی و ایجاد  رسد به دنبال برجسته خراسان رضوي به نظر می

کننده است که در شرایط ویژه  عجیب و نگران. استاي بیشتري در این زمینه  هاي رسانه تقابل

براي عبور از  هاي کشور ها و جریان افزایی همه چهره همراهی و همکشور و در حالی که نیازمند 

و  برندتدبیر و بدون خرد امور را پیش  ترین حالت چنین بی بینانه هستیم، در خوش مشکالت

 . شوند هاي خاص می ساز سوءاستفاده جریان زمینه

  !دولت به مردم نیازي نداشت                     ویژه خبر ▼

 حجاریان که آمده سنگین داخلی خیال خوش غربگرایان بر آنقدر ترامپ دولت سر کار آمدن

 سر بر ترامپ مانند راستی دست دولت دانستیم می اگر«: است برانگیز گفته تأمل سخنانی در

 سرنوشت و بخشیدیم می لقایش به را انتخابات عطاي اساساً بود بهتر شاید آمد، خواهد کار

ن درباره نسبت دولت روحانی و یحجاریان همچن» .زدیم نمی گره روحانی دولت به را اصالحات

 پروژه آن در. بود برجام دولت اصلی پروژه ام، گفته پیشتر من«: طلبان گفته است اصالح

 به احتیاج که بود) محور نخبه( الیتیستی اي پروژه الواقع فی و کرد می ایفا را اول نقش دیپلماسی

دو  گرفتن کار به و نبود نیازي اصالحات به را کرده تدبیر خود تدول ابتدا از لذا نداشت؛ مردم

 با عقدي اساساً دولت. کرد می کفایت کابینه براي خدماتی امور در طلب اصالح وزیر سه

 کم فرصت قدري به ،1392 سال در یعنی کند؛ عبور آن از بخواهد که نکرد منعقد طلبان اصالح

 گذشته، این از و نپرداختند ائتالف به خاص وضوعاتم سر بر دولت با طلبان اصالح که بود

 هاي خواسته کننده بخشی از برآورده روحانی شعارهاي منتهی. نداشت ائتالفی برنامه روحانی

 گفت، بتوان شاید خاطر همین به و نماند وفادار آنها از یک هیچ به البته او که بود طلبان اصالح

در ادامه توان  میرا این اظهارات حجاریان ست، اگفتنی » .است کرده عبور خودش از خودش

که براي جلب اعتماد و  ارزیابی کردطلبان از دولت روحانی  سناریوي جدا کردن حساب اصالح

 . شود رو مطرح می هاي پیش کسب سبد رأي در انتخابات

 



 
  اخبار ▼

 !اش هاي بیهوده نتانیاهو از شرکاي سیاسی خواهش

وزیر رژیم صهیونیستی از تصدي وزارت جنگ  نخست: نوشت در مطلبی» النشره«پایگاه 

. وزیر جنگ این رژیم خبر داد» آویگدور لیبرمن«این رژیم از سوي خودش پس از استعفاي 

در : ها براي برگزاري انتخابات زودهنگام گفت در واکنش به درخواست» بنیامین نتانیاهو«

وي همچنین از . سئوالنه خواهد بودحال حاضر، دعوت به انتخابات زودهنگام امري غیر م

این در حالی است که . شرکاي خود در دولت ائتالفی خواست که دولت را سرنگون نکنند

وزیر رژیم صهیونیستی با احزاب حاضر در کابینه ائتالفی خود بدون دستیابی  نشست نخست

ها  گفتنی است، به دنبال شکست سنگین صهیونیست. چ نتیجه مشخصی پایان یافتبه هی

از مقاومت فلسطین در تهاجم اخیر به نوار غزه، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم 

پس از این رویداد، برخی دیگر از وزراي کابینه ائتالفی نتانیاهو نیز . صهیونیستی استعفا داد

رده و لذا با شکست مذاکرات مذکور، کابینه ائتالفی وي در تهدید به انجام چنین کاري ک

  .معرض فروپاشی قرار گرفت

  اروپا و اعتباري که در حال از بین رفتن است

در تحلیلی با اشاره به شکست کشورهاي اروپایی در » بلومبرگ«وبگاه شبکه خبري 

ر حال از دست دادن اي برجام نوشته، اروپا د برخوردار کردن ایران از مزایاي توافق هسته

ها  به  نوشته این وبگاه، سران اتحادیه اروپا از مدت. هاي ایران است اعتبار در مسئله تحریم

اش را  المللی تر عمل کرده و نقش بین اند که این اتحادیه مستقل پیش خواستار آن شده

علیه  هاي آمریکا تقویت کند؛ اما شکست آنها در پیدا کردن راهی براي دور زدن تحریم

: بلومبرگ نوشته است .دهد، آنها تا چه اندازه با این هدف فاصله دارند ایران نشان می

هاي بزرگ اروپایی به جاي آنکه خودشان  زا این است که دولت مسئله بسیار آسیب«

شان پاس  تر همسایه کنند آنها را به کشورهاي ضعیف داوطلب انجام این کار شوند، سعی می

هر چه کشور مورد نظر بیشتر باشد، خطر عصبانی کردن : ن روشن استشا انگیزه. بدهند

  ».ترامپ بیشتر است

  از سوي ستاد انتخاباتی» جمهور استقبال از رئیس«تحریم 

االسالم حسن روحانی در آذربایجان غربی، استقبال از  رئیس ستاد انتخاباتی حجت

اي با اشاره  پیشه در بیانیه قتحمید صدا! جمهور در سفر به این استان را تحریم کرد رئیس

هاي انتخاباتی آقاي روحانی و تأکید بر محقق نشدن آن با انتقاد از عملکرد دولت و  به وعده

ها و  ها و عدم انجام وعده توجهی بی  در قبال همه: نویسد وجود مشکالت اقتصادي، می

ن آذربایجان غربی تعهدات، این جانب به عنوان رئیس ستاد مرکزي انتخاباتی شما در استا

ها  از حضور و سخنرانی در مراسم استقبال معذور خواهم بود؛ چرا که هنوز تکلیف آن وعده

ترین  در پیشگاه آن خیل عظیم اهل استان روشن نشده و همچنان تحقق آن تعهدات، مهم

در چنین شرایط و وضعیتی، معتقد به این هستم که تکرار مکررات . مطالبات ایشان است

  ».اي محدود، دردي از مردم را درمان نخواهد کرد سهدر جل

  وپا به دنبال روي میز آوردن مسئله موشکی استار

این روزها جامعه اروپایی در پی یافتن «: در مطلبی نوشت» شرق«طلب  روزنامه اصالح

را در آنجا مستقر ) spv(» گذرگاه ویژه مالی«مکانی است تا سازمان اداري سازوکار موسوم به 

اند تمایلی  تاکنون سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، آلمان، بریتانیا و فرانسه نشان داده. دکن

اینکه چرا سه کشور اصلی جامعه اروپایی از رفتن زیر بار مسئولیت میزبانی . به میزبانی ندارند

هی توان احتمال داد اروپا درصدد است با نگا اند، محل سؤال است؛ اما می شانه خالی کرده

فرابرجامی همه مسائلی که با ایران دارد، مانند مباحث و موضوعات حقوق بشر، موشکی و 

حضور در منطقه به ویژه سوریه را روي میز بگذارد و درباره آنها با تهران وارد مذاکره شود و 

 ».متناسب با نتایج به دست آمده، الگوي رفتاري نهایی خود را تنظیم کند

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

کلیپر «کش  هاي شرکت ردیابی نفت بق تحلیل دادهط◄ 

هایی که به  ها نفت کمتري را براي کشتی ، سعودي»دیتا

تخمین میزان . سوي آمریکا رهسپار شدند، بارگیري کردند

دهد، واردات  ها نشان می نفت بارگیري شده طبق این داده

نفت خام سعودي از سوي آمریکا، به کمترین میزان تاریخ 

فرستادن نفت کمتر به آمریکا به معناي . د رسیدخود خواه

این است که میزان ذخایر نفت خام آمریکا به زودي افت 

 . ها را باال خواهد برد خواهد کرد و این موضوع قیمت

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ◄ 

شود آقاي جنتی به آقاي  پاسخ به این پرسش که گفته می

شان در حاشیه یا یکی  یل اظهارات و مواضعنژاد به دل احمدي

یکی دو دفعه، : اند، گفت از جلسات مجمع تذکر داده

نژاد شد و یک بار هم خود ایشان  هایی درباره احمدي بحث

هایی داده شد، ولی ما اصوالً کشانده  تذکر. حضور داشت

دانیم و من هم  ها را به مجمع، مصلحت نمی شدن این بحث

  . ه ماجرا را متوقف کردماز افرادي بودم ک

رسان مالی  پیام  اندازي سامانه یک مقام آگاه درباره راه◄ 

هاي خارجی در حال  بانک: جایگزین سوئیفت، اظهار داشت

اتصال هستند و دانه دانه به این سامانه جایگزین متصل 

وي در پاسخ به این پرسش که این سامانه در . شوند می

البته بستر فقط سپام نیست بله : چارچوب سپام است، گفت

و بانک مرکزي در حال ایجاد بسترهاي جدید است و حتی با 

  . شود اندازي می هاي متفاوت دیگري راه ها، کانال برخی بانک

رئیس برنامه جهانی غذا خواستار نجات » دیوید بیسلی«◄ 

اقتصاد یمن و جلوگیري از مرگ ساکنانش بر اثر گرسنگی 

یچ چیز را آمیز است، ه م بگوییم فاجعهاینکه مدا: شد و افزود

جامعه  . کاهد د و از عمق فاجعه نمیده در یمن تغییر نمی

بشري باید شرمسار باشد؛ چرا که در سایه این مقدار از ثروت 

و دانش و فناوري که با خود دارد، نباید کودکی با شکم 

  .گرسنه به خواب برود

وع اوراق قرضه مجم: داري آمریکا اعالم کرد وزارت خزانه◄ 

 151/1داري آمریکایی در نزد چین در ماه سپتامبر  خزانه

میلیارد  7/13تریلیون بود که در مقایسه با ماه پیش از آن 

سه در ماه اکتبر نیز چین . دالر کاهش پیدا کرده است

داري آمریکایی خود را به  میلیارد دالر از اوراق قرضه خزانه

  .فروخته استـ واشنگتن  دلیل جنگ تجاري پکن

جمهور عراق در صفحه شخصی  رئیس» برهم صالح«◄ 

دار  ما و ایران را روابط تاریخی و ریشه«: خود در توئیتر نوشت

با جدیت براي . دهد اجتماعی و فرهنگی به هم پیوند می

هاي اقتصادي دو کشور تالش  تقویت روابط و همکاري

 ».کنیم می
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