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 !وآمدهاي تو خالی رفت        روز    حرف ▼

وزیر خارجه آلمان در حالی به کشورمان سفر کرد که پیش 

از آن دیدارهایی با مسئوالن برخی کشورهاي منطقه نیز 

) نظریه مکیندر(اهمیت غرب آسیا به عنوان قلب دنیا. داشت

اي است که آنها براي تأمین  براي کشورهاي غربی به اندازه

خود به شدت به دنبال مدیریت منطقه و تحمیل منافع 

از سوي . شان به کشورهاي غرب آسیا هستند هاي خواسته

دیگر، پیروي کردن از سیاست آمریکا، سیاست همیشگی 

المللی  کشورهاي اروپایی در قبال مسائل مختلف جامعه بین

از  بوده وتر  است که نمود آن در غرب آسیا آشکارتر و عینی

نیست سفر وزیر خارجه آلمان به ایران در  این رو، شکی

شرایط تعدیل برخی از تعهدات ایران، در راستاي معطل کردن 

جمهوري اسالمی نسبت به پیگیري مزایاي برجام و وارد 

کردن کشورمان در مذاکرات جدید از جمله مذاکره مستقیم با 

  :سه نکته اساسی در این زمینه قابل توجه است. آمریکا است

ئوالن دولتی به ویژه وزارت امور خارجه باید تا به ـ مس 1

حال متوجه شده باشند تصویري که اروپا به ویژه در دو سال 

گذشته از خود نشان داده، مؤید این نکته است که آنها بدون 

آمریکا همچون مترسکی هستند که هیچ اختیاري از خود 

ها  اروپایی ندارند؛ از این رو انتظار دستیابی مفاد برجام از طریق

محور در برجام به  امري بیهوده است و اتخاذ رویکرد منافع

ها مورد انتظار  محور نسبت به اروپایی جاي رویکرد فرصت

  .همگان است

ـ جمهوري اسالمی ایران براي پیشرفت و توسعه بیش از  2

بنابراین مقاومت باید . پیش خود، راهی جز مقاومت ندارد

در . ت در مواجهه با غرب باشدهاي دول سرلوحه همه سیاست

بخش اقتصادي نیز اجراي اقتصاد مقاومتی ایران را به کشوري 

با اقتصاد قدرتمند بدل خواهد کرد و دیگر نیازي به اینستکس 

  . نداردها  اروپایی

برخی  ـ با توجه به کاهش نرخ ارز و روند کاهش قیمت 3

سب از این گیري منا رسد دولت باید با بهره به نظر می  کاالها

 نظارتفرصت و تأمین نیازهاي اساسی مردم و مدیریت و 

کافی ثبات و آرامش را به بازار برگرداند و با عبرت از مذاکرات 

  . قبلی دل به مذاکره با غرب و اروپا نبندد

وآمدهاي توخالی برخی  نکته مهم این است که نباید رفت

ن را کشورها ولو کشورهاي مطرح اروپایی مسئوالن کشورما

مسامحه تاریخ نشان داده است، . دچار خطاي محاسباتی کند

کشورهاي اروپایی براي به دست آوردن اعتماد آنها، همواره با 

نتیجه معکوسی داشته و جرئت خنجر زدن آنها را فراهم آورده 

  . است

   

 

 

 
 

 

  !شد کاش کسی پیدا می                   روز گزارش ▼

ریف در پاسخ به این نشست خبري مشترك با محمدجواد ظ وزیر خارجه دولت آلمان در

هاي مستبد و جعلی منطقه  هاي ساخت آلمان به برخی از دولت بمبپرسش که چرا 

 جنگ نجایا و است جنگ منی و هیسور در حاضر حال در«: شود، گفته است فروخته می

 ،دارد وجود منطقه در که یتنش. ندهد رخ یجنگ که میکن یم را خود تالش همه و ستین

 اوضاع و دهد رخ اتفاقات از يا رهیزنج اتفاق نیا اثر در است ممکن و است خطرناك اریبس

 .ندهد رخ یجنگ کنند تالش دیبا منطقه ریغ و منطقه يکشورها همه. شود خارج کنترل از

 امر نیا از میکن یم تالش خصوص نیا در و میهست تیامن يشورا عضو حاضر حال در و

بگوید،  »ماس کویها«شد که به  کاش در آن نشست خبري فردي پیدا می» .میکن يریجلوگ

هاي شما و  وگوها و رایزنی آقاي دیپلمات اگر اینجا در تهران جنگ نیست، به دلیل گفت

دوستان آمریکایی شما نیست؛ بلکه به دلیل قدرت بازدارندگی جمهوري اسالمی ایران 

تان در کنار سران کاخ سفید به  پیمانان اروپایی اي که اتفاقاً هم قدرت بازدارندگی! است

هاي  همه جنگ روانی غولوجود وقتی با ! هاي واهی هستند دنبال از بین بردن آن با بهانه

جرئت نزدیک شدن و فارس لنگر انداخته  ناو جنگی آمریکایی بیرون از خلیج ،رسانه غربی

بدهید که به  نشیند، به ما حق ین میبه تنگه هرمز را ندارد، هواپیماي شما در تهران به زم

با هدف آغاز مذاکرات موشکی و محدود کردن حضور ماجرا بدبین باشیم و گمان کنیم 

دفاع کردن ایران در مقابل  سازي مقدمات بی تر فراهم اي ایران یا به عبارت دقیق منطقه

سی پیدا کاش در وزارت خارجه جمهوري اسالمی ک .یدا هبه اینجا آمدتهدیدات نظامی 

شد که پس از این اظهارات، وزیر خارجه آلمان را سوار بر ماشین تشریفات به یکی از  می

هاي ساخت دولت  برد تا از نزدیک ببیند بمب هاي جانبازان شیمیایی در تهران می آسایشگاه

  .گیرد دارد قربانی میسال پس از پایان جنگ تحمیلی همچنان  30آلمان 

 !جشن تولد ملکه الیزابت در تهران           اخبار ویژه       ▼

  شنبه جشن روز ملی انگلیس و نودوسومین سالگرد تولد ملکه الیزابت دوم، در حالی پنج

... هاي مختلف تجاري، دیپلماتیک، هنري، بازیگران و شب با حضور میهمانانی از شخصیت

هاي این   هزینه هاي پیشین که در سفارت این کشور برگزار خواهد شد که برخالف سال

شدن  ها و جمع واسطه تحریم  بار به کردند، این مراسم را اسپانسرهاي انگلیسی تأمین می

هاي ایرانی باید دست به جیب شده  هاي انگلیسی از ایران، خود میهمان بساط همه شرکت

پوند  2500تا  1000سهم هر شرکت هم . شان، خرج مراسم را بپردازند و با پرداخت دنگ

هاي گذشته سفارت انگلیس خبرساز  باري است که در هفته این البته چندمین . ودش می

تعدادي از معاونان ( از افطاري پرحرف و حدیث ماه قبل با حضور مدیران دولتی . شده است

و بخش خصوصی در سفارتخانه گرفته تا پارتی هفته پیش )  هاي دولت وزرا و مدیرکل

که رایزن اقتصادي سفارت انگلیس را چند ساعتی راهی ولنجک با حضور بازیگران سینما 

  .بازداشتگاه کرد

ترین شیوه  طلبان به ادعاي سیدمحمد خاتمی مبنی بر اینکه مطلوب جمعی از اصالح◄ 

مدیر » سیدجواد طباطبایی«. اند حکومت مردمی، اداره فدرالی است، واکنش نشان داده

ادداشتی از خاتمی خواسته است اظهارنظر خود المعارف اسالمی در ی گروه فلسفه مرکز دائره

ها به این ادعا، دامنه اختالفات در  طرح ادعاي خاتمی و واکنش. در این زمینه را پس بگیرد

هاي وابسته به این جریان به منظور  برخی از رسانه. طلب را افزایش داده است جریان اصالح

 .اند درباره فدرالیسم کردهجلوگیري از گسترش اختالفات اقدام به بازنشر توضیح 



 
 اخبار ▼

  جمهور خود را جاي مردم بگذارید آقاي رئیس

: نماینده مردم قم در مجلس در تذکر شفاهی گفت» االسالم مجتبی ذوالنوري حجت«

جمهور شما وعده داده بودید با مردم صادقانه رفتار کنید و بدانید تعداد   آقاي رئیس

میلیون نفر و جمعیتی  16وزارت آموزش و پرورش حدود استادان، کارمندان و شاگردان 

بر این اساس و به نظر شما آیا : وي افزود. هاي اروپایی است بیشتر از جمعیت برخی کشور

اي به احتمال نسیه  پذیرند که وزیر چنین وزارتخانه گسترده مردم این استدالل را می

نماینده مردم قم در ! کاندیدا شود؟اي را رها کند و  نماینده شدن، نقد چنین وزارتخانه

جمهور آیا موافقت شما با استعفاي وزیر آموزش و پرورش  آقاي رئیس: مجلس تصریح کرد

زندگی ابعاد مختلفی دارد که یک مورد آن خورد و : گفت مشابه وزراي دیگر است؟ وي

خواهد مثل آنان  جمهور به مردم اعالم کند یک ماه می خوراك آن است و خوب است رئیس

  .تواند دوام بیاورد زندگی و خورد و خوراك داشته باشد تا ببینیم می

  کند آمریکا اینستکس را تحریم می

گیري در  دولت ترامپ براي تصمیم: ی شددر گزارشی مدع» بلومبرگ«شبکه خبري 

یا » ساز و کار تأمین مالی و تجارت ایران و اروپا«مورد تحریم نهاد مالی موسوم به 

»STFI«یک مقام ارشد دولت ترامپ که نخواسته . هاي الزم را آغاز کرده است ، بررسی

اد مالی را که نامش فاش شود، به خبرنگار بلومبرگ گفته است کاخ سفید قصد دارد این نه

هاي آتی  اندازي کرده است، هدف تحریم ایران به عنوان نهاد مالی متناظر با اینستکس راه

به گفته این مقام آمریکایی، سازوکار تأمین مالی و تجارت ایران و اروپا . خود قرار دهد

)STFI ( زیرمجموعه بانک مرکزي ایران است و بانک مرکزي ایران نیز تحت تحریم

. ت؛ به همین دلیل دولت ترامپ تحریم این نهاد مالی را در دست بررسی داردآمریکاس

اي  داري آمریکا با ارسال نامه بلومبرگ پیش از این در گزارشی فاش کرده بود، وزارت خزانه

  .به مقامات اروپایی درباره اینستکس هشدار داده است

  هزار خودرو تحویل مشتریان شد 16

با توجه به : خودرو اعالم کرد عامل گروه صنعتی ایرانده مدیرنماین» آزما علیرضا بخت«

آغاز فصل افزایش تقاضا در بازار خودرو و ضرورت تأمین نیاز مشتریان از سویی و ایجاد 

گردش نقدینگی در زنجیره تولید خودرو از سویی دیگر، با دستور مدیرعامل گروه صنعتی 

سازي  ریزي و سازندگان، بر تجاري نامههاي تأمین، تولید، بر خودرو همه گروه ایران

 255هزار و  16اند و در روزهاي اخیر  خودروهاي ناقص و تحویل به مشتریان تمرکز کرده

در روز عید سعید فطر : وي تصریح کرد. دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده شده است

خودروهاي . تدستگاه خودرو تکمیل و تحویل مشتریان داده شده اس 500تعداد دو هزار و 

پالس و  90، تندر207، دنا، دناپالس، رانا، پژو 206سازي شده شامل گروه  تجاري

بوده که در  2008، پژو 405سمند، سورن، آریسان، گروه پارس، پژو   ،90اتوماتیک، تندر

 .روزهاي اخیر به مشتریان تحویل داده شده است

  !خواهد نامزد مجلس شود نژاد می احمدي

طلبان براي  هایی که اصولگرایان و اصالح در روز« :در مطلبی نوشت» لثمث«نامه  هفته

اند به اجماع برسند؛  هاي متنوع، نتوانسته انتخاب سرلیست تردید دارند و با وجود نام

رو بازي هر دو جریان را با چالش  خواهد با نامزدي در رقابت سیاسی پیش نژاد می احمدي

که با نامزدي و سرلیست قرار گرفتن از حوزه انتخابیه تصور او این است . جدي مواجه کند

هاي مجلس را به دست گیرد، اما این  تهران در انتخابات مجلس، شاید نتواند اکثریت کرسی

سکوت این . طلب به مجلس شود هاي اصولگرا و اصالح کند مانع ورود چهره امکان را پیدا می

هاي  نام نامزد انی که دي ماه با آغاز ثبتهاي او شاید آرامش پیش از طوفان است، طوف روز

  ».گیرد شود و در دوم اسفند آرام می انتخابات مجلس شروع می

  

  
  کوتاه اخبار ▼

اقتصاددان برجسته معاصر و » ریچارد کوپر«پروفسور ◄ 

استاد دانشگاه هاروارد که در دوره کارتر براي مدت بسیار 

: گوید کوتاهی سرپرست وزارت خارجه آمریکا بوده، می

ها از سوي آمریکا،  سیاست اعمال مجازات علیه دیگر کشور

ها از  موجب شده است نه تنها مخالفان، بلکه بسیاري از کشور

جمله متحدان آمریکا نیز به دنبال کنار گذاشتن دالر آمریکا از 

اگر دالر در تجارت . المللی خود باشند مبادالت تجاري و بین

، در این صورت براي آمریکا المللی کنار گذاشته شود بین

 .هاي خود را اعمال کند سخت و دشوار است که بتواند سیاست

داران و  رئیس اتحادیه نمایشگاه» سعید مؤتمنی«◄ 

روند نزولی در بازار : فروشندگان خودرو تهران اظهار داشت

دار  ها به قیمت تعادلی و منطقی ادامه خودرو تا رسیدن قیمت

چنین  ها این کننده با اینکه قیمت رفاز نظر مص. خواهد بود

امروز تقریباً به مرز قیمت . پایین آمده، هنوز هم منطقی نیست

ایم؛ اما تقاضا  ماه سال جاري رسیده فروردین 18خودروها در 

در بازار بسیار کم شده و مردم براي خرید خودرو دست نگه 

ار باز ها در باز اند؛ چرا که قطعاً طی روزهاي آینده قیمت داشته

  .هم روند کاهشی خواهد داشت

مدیرعامل شرکت ملی صنایع » بهزاد محمدي«◄ 

هاي اخیر آمریکا علیه پتروشیمی ایران را  پتروشیمی تحریم

یک نمایش سیاسی دانست که اثري در تولید و فروش 

اي که با وزارت  طبق برنامه: وي اظهار داشت. نخواهد داشت

، سه طرح و در سال 1398ایم در سال  نفت در نظر گرفته

رسد که با افتتاح این  برداري می طرح به بهره 15، 1399

ها پنج میلیون تن به ظرفیت صنایع پتروشیمی کشور  طرح

  .اضافه خواهد شد

برخی منابع خبري از رفع : نوشت» جماران«پایگاه خبري ◄ 

هاي ارتباطی میرحسین موسوي و زهرا  برخی محدودیت

بر اساس گزارش واصله، رهنورد از این  .اند رهنورد خبر داده

 کند؛تواند در صورت تمایل از تلفن همراه استفاده  پس می

همچنین اعالم آمادگی شده تا محصوران بتوانند با نصب 

هاي محدود تلویزیونی  دستگاه ماهواره به برخی کانال

 .دسترسی داشته باشند

سخنگوي وزارت خارجه آمریکا با » مورگان اورتگاس«◄ 

حل  تکرار پیشنهاد مذاکره مجدد با ایران اعالم کرد، تنها راه

اي جدید با تهران  پایان بحران با ایران دستیابی به توافق هسته

تهدیدات اخیر ایران درباره پایبند : وي در ادامه گفت. است

اي، گامی بزرگ در  نبودن به تعهدات خود در توافق هسته

  .مسیري اشتباه است
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