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 !بازي جدید غرب              روز حرف ▼

آمریکا از برجام و  ایاالت متحده با بررسی روند خروج

توان گفت بین کاخ سفید و  ها پس از آن، می رفتار اروپایی

  .تروئیکاي اروپا به نوعی تقسیم کار صورت گرفته است

آمریکا با خروج از برجام عمالً  ،بر اساس این راهبرد

دهد و  میرا با شدت بیشتري ادامه  هاي سابق تحریم

ها نیز با سیاست تعللی خود، همچنان ایران را در  اروپایی

حال که ایران تصمیم به اقدام متقابل . دارند میبرجام نگه 

تر سعی  گرفته است، غرب با یک تقسیم کار بسیار خطرناك

به این معنا . دارد ایران را دچار یک خطاي محاسباتی کند

و آمریکا نقش » پلیس خوب«فرانسه نقش  که این بار

بنابراین جامعه غربی نه تنها به . را بازي کند »پلیس بد«

اجراي تعهدات برجامی خود تمایلی ندارد؛ بلکه به دنبال 

 . امتیازگیري بیشتر است

ها طرح خطرناك مرحله به  در این راستا، فرانسوي

رح از اند که در این ط مرحله را به ایران پیشنهاد داده

کشورمان خواسته شده فوراً همه اقدامات خود در زمینه 

اي را متوقف کرده و به  کاهش تعهدات به توافق هسته

  .پیش از اقداماتش بازگردد

خواهند تا در زمینه  همچنین از ایران میها  فرانسوي

نقش خود در غرب آسیا تغییراتی ایجاد کند تا آنچه تحرك 

. شود نیز متوقف شود وانده میها در این منطقه خ آمریکایی

در مقابل نیز آمریکا به هشت کشور معافیت تحریمی صادر 

کاخ سفید به این نتیجه رسیده است که با سیاست . کند

گاه به سمت مذاکره نخواهد  فشار حداکثري ایران هیچ

رفت، بنابراین با پوشش اروپا به سمت سیاست به اصطالح 

یران را به خیال خود واند اتعامل و مذاکره رفته است تا بت

 .مدیریت کند

را دارد، دیگر به  اي نامه هسته توافقاما ایران که تجربه 

اثر بودن سیاست  بی. سمت مذاکره با غرب نخواهد رفت

تري به خود  فشار که با زدن پهپاد آمریکایی نماد واقعی

 جمهوري اسالمی گرفت، سبب شد رفتار غرب در قبال

آمریکا در  ایاالت متحده اي که ود؛ به گونهآلود ش ایران ابهام

یک طرف تحریم را مطرح کند و در طرف دیگر صحبت از 

کش ایرانی را  اتحادیه اروپا نیز از سویی نفت. مذاکره کند

به گروگان بگیرد و در طرف دیگر نقش میانجی را بازي 

  در یک جمله غرب همه توان خود را براي متوقف. کند

اي جز شکست  ر گرفته که البته نتیجهکا کردن ایران به

  .براي غرب نخواهد داشت

 !توریست یا دیپلمات                   گزارش روز ▼

امور خارجه اعالم کرده است هنوز سفر  سخنگوي وزارت» سیدعباس موسوي«اگرچه 

» مکرون«کنند  جمهور فرانسه به کشورمان قطعی نشده، اما منابع فرانسوي اعالم می رئیس

جمهور فرانسه در نشست  اظهارات رئیس. میم خود را براي سفر به تهران گرفته استتص

اش، مبنی بر اینکه به زودي با همتایان ایرانی،  خبري مشترك با همتاي صربستانی

دهد باید در  ها دیدار خواهد داشت، نشان می آمریکایی و روسی خود با هدف کاهش تنش

اما مکرون با چه ! اي وي در فرودگاه مهرآباد باشیمروزهاي آینده منتظر نشستن هواپیم

روز گذشته به نقل از منابع مطلع » المیادین«پیشنهادهایی به تهران خواهد آمد؟ شبکه 

ها یک فرایند مرحله به مرحله  خود در این باره اعالم کرد، ایده فرانسه براي کاهش تنش

و به پیش از پایان  »می«دوم ماه تاریخ است که در گام اول ایران و آمریکا باید به پیش از 

مو و حتی فراتر از برجام و   هاي تحریمی بازگردند؛ یعنی ایران به اجراي مو به معافیت

تر در طرح فرانسه شباهت و همانندي نعل به  اما نکته عجیب! ها آمریکا به کاهش تحریم

چنانچه بر اساس این ! استگانه پمپئو براي مذاکره با تهران  نعل این طرح با شروط دوازده

طرح، جمهوري اسالمی ایران باید فوراً همه اقدامات خود در زمینه کاهش تعهداتش به 

هاي  اي را متوقف کرده، در نقش خود در غرب آسیا تغییراتی ایجاد کند، گروه توافق هسته

اهللا را   حزبهاي مقاومت، از جمله  عراقی از تهدید منافع آمریکا پرهیز کنند، حمایت از گروه

متوقف کند، حضور خود در سوریه را کاهش دهد، انصاراهللا یمن را مجاب کند که حمالت 

رسد بیش از  ؛ اقداماتی که به نظر می...موشکی و پهپادي خود به عربستان را متوقف کند و

هاي فرا برجامی  تأمین منافع ایران در برجام و حفظ توافق، سازوکاري براي تحقق خواسته

هاي حاضر در برجام باید  ها و همه طرف نگتن و کشورهاي اروپایی است؛ اما فرانسويواش

بدانند که نجات برجام، تنها با اقدامات فوري، عملی و ملموس ممکن است و سفر امانوئل 

جمهور فرانسه را تا حد یک توریست  مکرون به تهران با چنین پیشنهادهایی، نقش رئیس

  .اش نخواهد داشت عایدي براي او و دوستان آمریکایی و اروپاییپایین خواهد آورد و هیچ 

 !سی به تهران بی اعزام خبرنگار بی                      ویژه اخبار ▼

رسانه دولتی انگلیس، در » سی بی بی«رئیس بخش گردآوري اخبار در » جاناتان مونرو«

این . اعزام کرده استتوئیتري مدعی شده بخش انگلیسی این رسانه خبرنگار به ایران 

پوشش اخبار از » مارتین پیشنس«با   سی بی امروز، بی«: خبرنگار در توئیتی نوشته است

هایی  محدودیت. این یک دسترسی نادر در مقطعی کلیدي است. کند داخل ایران را آغاز می

ی گویند محدودیت هاي این تیم وجود دارد، اما در خصوص آنچه آنها می جایی درباره جابه

هایی است که از دیرباز به  از جمله رسانه» سی بی بی«گفتنی است، رسانه دولتی » .نیست

در سرنگونی دولت  1332مرداد سال  28دشمنی با ملت ایران شهرت دارد و در کودتاي 

که در » سی فارسی بی بی«بخش فارسی این رسانه موسوم به . آفرینی کرد نقش» مصدق«

آغاز به کار کرد، از  1388جمهوري ایران در سال  ات ریاستآستانه دهمین دوره انتخاب

  .آفرین در فتنه این سال بود هاي نقش رسانه
  

خبرنگار خبرگزاري فارس مدعی شده است، به تازگی در جلسه هیئت دولت، اعتراض  ◄

شود که پس از آن  شدیدي از سوي محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به سریال گاندو می

هاي جدیدي در بودجه صداوسیما اعمال شود تا  کند باید محدودیت ر اعالم میجمهو رئیس

گفتنی است، پس از پخش . زمانی که دولت بتواند نظارت خود را بر این سازمان بیشتر کند

از شبکه سوم سیما که بر اساس پرونده جیسون رضائیان، » گاندو«مجموعه تلویزیونی 

هاي سیاسی از سوي مسئوالن  ه بود، موجی از واکنشـ آمریکایی ساخته شد جاسوس ایرانی

  .و مقامات دولتی علیه رسانه ملی به راه افتاد

 



 
 

 

  اخبار ▼

  هاي مسکونی پایتخت خالی است درصد از واحد 13

هاي  بر اساس گزارش معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصاد و دارایی، نرخ واقعی خانه

بوده است ) هزار واحد خالی 633معادل (درصد  4/2حدود  1385خالی در کشور در سال 

و در ) میلیون واحد خالی 1/6معادل (درصد  8/3به حدود  1390که این تعداد در سال 

افزایش یافته است؛ ) میلیون واحد خالی 2/6معادل (درصد  11/3به حدود  1395سال 

ر حالی است که این د. یعنی از هر ده خانه در کشور حداقل یک خانه خالی از سکنه است

هزار واحد در  490به  1390هزار واحد در سال  327هاي خالی در تهران از  تعداد خانه

هاي  درصد از کل موجودي واحد 13افزایش یافته و با توجه به این آمار  1395سال 

هاي خالی بین  مسکونی پایتخت خالی است، حال آنکه مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه

هاي جلوگیري  گفتنی است، یکی از راه. هاي یک شهر یا کشور است درصد کل واحد 6تا  4

  .ها از سکنه، دریافت مالیات است از احتکار مسکن و همچنین خالی ماندن خانه

 گوید ترامپ درباره ایران دروغ می

دونالد ترامپ در صفحه : نوشت» امریکن کانسروتیو«در دو ماهنامه » دنیل الریسون«

خود چندین اتهام نادرست را به ایران وارد کرد؛ از جمله اینکه ادعا کرد ایران  توئیتر

سازي اورانیوم بوده است و  اي خود براي مدتی طوالنی در حال غنی برخالف تعهدات هسته

جمهور  متأسفانه هیچ یک از ادعاهاي رئیس. این توافق پس از چند سال منقضی خواهد شد

سازي اورانیوم دست نزده است، چرا که مطابق  مخفیانه به غنی ایران به طور. صحت ندارند

سازي اورانیوم را در سطوح پایین ادامه دهد و  هاي برجام اجازه داشت غنی با محدودیت

المللی انرژي  سازمان بین. مقداري از این اورانیوم تولید شده را در داخل کشور نگه دارد

هاي توافق برنامه جامع  ندي ایران را به محدودیتگزارش متوالی خود، پایب 15اتمی نیز در 

ترامپ به دنبال گمراه کردن ما و پنهان کردن این واقعیت . اقدام مشترك تأیید کرده است

  .است که خود او عامل اصلی شروع بحران اخیر بود

  !پیشنهاد کارگزاران براي وزارت آموزش و پرورش

هاي احتمالی دولت براي وزارت  گزینهعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره 

خانه مطرح هستند که  هاي متعددي براي این وزارت گزینه: آموزش و پرورش اظهار داشت

شاپور . سیدجواد حسینی، سرپرست فعلی وزارت آموزش و پرورش گزینه اصلی است

 محمدزاده، مدیرکل دفتر وزارت آموزش و پرورش و داود محمدي، نماینده مردم تهران و

این در حالی است که . هاي احتمالی هستند عضو کمیسیون آموزش مجلس از دیگر گزینه

آقاي : جمهور گفته است هاي رئیس فائزه هاشمی، درباره مطالبه وزیر زن و وعده

هایی  کارگیري زنان شایسته و توانمند صحبت کرده و وعده جمهور بارها درباره به رئیس

ن است و معتقدیم وقت معرفی یک وزیر زن به مجلس فرا امروز نوبت عمل ایشا. اند داده

فاطمه سعیدي، نماینده : عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران افزوده است. رسیده است

  .قبول است اي قابل  مردم تهران در مجلس گزینه

  در دیدار سردار سلیمانی و پوتین چه گذشت؟

پس از چهار : ر سوریه گفتها د درباره چگونگی حضور روس» سردار محمدجعفر اسدي«

قاسم سلیمانی در سفري به روسیه به  سال مبارزه و مقاومت ایران در سوریه سردار حاج

ها را قانع کند در سوریه  وگو کرد تا روس دقیقه با پوتین دیدار و گفت 20مدت دو ساعت و 

ظ گفت به لحا به من می) اهللا باز رهبران حز(شهید مصطفی بدرالدین. حضور یابند

جمهور کشوري،  تواند با رئیس دیپلماتیک هر فرد در هر سطحی در مدت زمان مشخصی می

دقیقه با پوتین  20مانند روسیه دیدار کند و وقتی شنیدم سردار سلیمانی دو ساعت و 

سردار سلیمانی به پوتین تفهیم کرد که سوریه آخرین . دیدار کرده، خیلی تعجب کردم

  .ها ارزشی براي شما قائل نیستند ین را از دست بدهید، غربیسنگر جبهه شرق است و اگر ا

  

  

 

  کوتاه اخبار ▼

گزارش داد این احتمال وجود دارد » رزولوشن«بنیاد  ◄

در . که اقتصاد انگلیس طی سه سال آینده وارد رکود شود

گزارش این مؤسسه آمده است، دالیل ورود انگلیس به 

مله آن رکود هم داخلی است و هم خارجی که از ج

هاي  توان به کاهش رشد اقتصادي به دلیل تشدید تنش می

تجاري و افزایش عدم اطمینان نسبت به آینده در سایه 

بر اساس این . خروج این کشور از اتحادیه اروپا اشاره کرد

گزارش، اگر دولت انگلیس نتواند تأثیرات کاهش رشد 

اقتصادي این کشور را جبران کند، ممکن است شاهد 

درصدي تولید ناخالص داخلی انگلیس باشیم  12 سقوط

 .پوند به ازاي هر خانوار است 8000که معادل ضرر 

سخنگوي رسمی وزارت خارجه چین با بیان اینکه  ◄

اي با  کشورش نگران اوضاع متشنج درباره توافق هسته

علت اصلی وضعیت به وجود آمده، فشار «: ایران است، گفت

ریم واشنگتن از اقدامات اوحداکثري آمریکا است و امید

} ایران{اشتباه خود دست بردارد و به حقوق مشروع 

هاي مسئول  از همه طرف» گنگ شوانگ» «.احترام بگذارد

دار باشند و همه  خواست در قبال این مسئله خویشتن

  .تالش خود را براي اجراي این توافق به کار بگیرند

ت جهاد مجري طرح چغندر قند وزار» علیرضا یزدانی« ◄

 123حدود یک میلیون و  1396در سال : کشاورزي گفت

هزار تن شکر  872هزار تن شکر چغندري و حدود 

نیشکري در کشور تولید شد و ایران به رکورد تاریخی در 

گفتنی است، نیاز . تولید این محصول راهبردي دست یافت

میلیون تن است که در  2/2سالیانه شکر کشور حدود 

درصد آن در داخل کشور تولید و  80دود هاي اخیر ح سال

  .شود مابقی آن از طریق واردات تأمین می

در صورتی : سناتور آمریکایی گفت» لیندسی گراهام« ◄

که کشورهاي اروپایی به حمایت از ایران ادامه دهند، 

ها  من به اروپایی. له خواهد کرد  آمریکا آنها را با تحریم

ران جانبداري کنید، راحت خواهید از ای خواهم گفت اگر می

باشید؛ ولی حق استفاده از یک بانک آمریکایی یا مراوده با 

  .اقتصاد آمریکا را نخواهید داشت

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با » مسیح کشاورز« ◄

درصد  10بیان اینکه واردات برنج در چهار ماهه امسال 

در : نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، گفت

هزار تن برنج در گمرك معطل تخصیص  100دو ماه اخیر، 

  .ارز است

که مأموریتش را وکالت » مرکز حقوقی شورات هادین« ◄

اعالم کرده، قصد » قربانیان تروریسم«هاي مربوط به  پرونده

به نیابت از چند » اینستکس«دارد با اقامه دعوا علیه 

  .یف کندهاي ایران در این کانال را توق خانواده، دارایی

  

   
  .دنبال کنند سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه


