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 مصمم تا احقاق حق                 روز حرف ▼

درخواسـت ایـران و کشـورهاي اروپـایی،      و روز پیش به د

در این نشسـت  . کمیسیون مشترك برجام در وین برگزار شد

هاي اروپایی نسبت به رویکرد ایران در کاهش تعهـدات   طرف

ها  عملی اروپایی برجامی خود معترض بودند و ایران نیز به بی

ارادگـی آنهـا در انجـام     ال خروج آمریکـا و تعلـل و بـی   در قب

آمریکا،  از به نیابت تعهدات برجامی و همچنین برخی اقدامات

هاي ایرانی به واشنگتن و سرقت و  مانند استرداد دستگیر شده

این نشست وفق اظهار . کش ایرانی اعتراض داشت توقیف نفت

انم خـ «و » آقاي عراقچی«نظرات رؤساي کمیسیون مشترك 

بخش و امیدوارکننده ارزیابی شد و مقرر شد  رضایت »اشمید

تـر وارد عملیـاتی کـردن     اعضاي باقیمانـده در برجـام جـدي   

  .تعهدات برجامی خود شوند

هاي گام به گام  رسد، انجام دو مرحله از سیاست به نظر می

اي ایران تأثیر خـوبی داشـته و تحلیـل     کاهش تعهدات هسته

معتقد بود ایـران در هـر شـرایطی در    محاسباتی غلطی را که 

وجـوش و   جنـب . برجام خواهد مانـد، تصـحیح کـرده اسـت    

برجام براي . وآمدهاي دیپلماتیک گواهی بر این ادعاست رفت

ایران و اروپا حائز اهمیت است؛ اما یک تفـاوت نگـاه در ایـن    

نقطه اشتراکی بین آنها وجود دارد؛ برجام وراي نگاه سیاسی، 

ش هویتی و هنجاري دارد و در طول چند دهـه  براي اروپا ارز

ترین  توان گفت تنهاترین و موفق گیري اروپا می از عمر و شکل

پرونده آنها در حوزه دیپلماسی خارجی اسـت کـه حفـظ آن    

هایی، نظیر ناکارآمدي در حـوزه   اي که با چالش براي اتحادیه

تحقق اهداف تکوین اتحادیه اروپا مواجه است، ارزش و مزیت 

هـاي   اهبردي دارد؛ اما ایـران برجـام را پـذیرفت تـا تحـریم     ر

آمریکـا بـا   . ناجوانمردانه آمریکا و اروپا علیه مردم را لغو کنـد 

خروج عهدشکنانه، تکلیفش در نقض معاهدات روشن است و 

باید متناسب با رفتار خودش برخورد کرد؛ امـا اروپـا نیـز در    

م همـه آنهـا   تعهد مشخص داشته که در انجـا  11قبال ایران 

تقریباً ناتوان بوده یا اینکه اراده سیاسی کافی براي انجـام آن  

طبیعی است برجـامی کـه یـک تعهـد     . تعهدات نداشته است

چندجانبه است، اگر تنها یک طرف به تعهدات خود به صورت 

کامل عمل کند و دیگران تعهدات خود را محتـرم نشـمارند،   

ایران در این نشست  قابل تداوم نیست؛ از این رو حرف اصلی

و هر اجالس دیگري این است که تصمیم شوراي عالی امنیت 

ملی ایران مبنی بر کـاهش تعهـدات برجـامی تنهـا در یـک      

 وصورت قابل توقف است، انجام تعهدات از سوي سایر اعضـا  

عملی اروپا به  هاي آمریکا و بی تأمین منافع ایران که با تحریم

  .خطر افتاده است

 

  !پرسش مهمیک                                  وزگزارش ر ▼

رئیس جدید بنیاد مستضعفان در جلسه معارفه خود به صراحت اعالم کرد، یکی از 

هاي  برداري از دارایی گیري اموال متعلق به مستضعفان و بهره هاي اصلی وي باز پس برنامه

کوتاه در عمل  نمود پیدا کرد  اي مستضعفان به نفع خود آنها خواهد بود؛ قولی که با فاصله

متعلق به مستضعفان » دانشکده خبر«و روز گذشته خبر رسید، در اولین اقدام  ساختمان 

اند نه  ها نوشته قرار دارد و بر اساس آنچه رسانه» ایرنا«هاست در اختیار خبرگزاري  که سال

سوي مسئوالن بهاست و نه حاضر است آن را خریداري کند، از  حاضر به پرداخت اجاره

 از عمداً«: دهد گونه توضیح می درباره آن این» پرویز فتاح«موضوعی که  .مربوطه پلمپ شد

 اموال .است يجد عزم ؛برسد همه گوش به خبرش تا میکرد شروع خبر دانشکده

 و رسانه یاهال ارادتمند و مخلص .برگردد دیبا ،باشد یمنصب و مقام هر دست مستضعفان

 مرداد انیپا تا مهلت یول ؛کنند پلمپ فک و مالحظه فعالً میگفت .میتهس زیعز انیدانشجو

  ».ستین کار در يا مالحظه بعداً یول کردیم مالحظه را بار نیا .بود خواهد

هاي خاص حمله به پرویز فتاح را  انگیز این است که به فاصله کوتاهی جریان اما حیرت 

جریان تندرو اصالحات در مطلبی با عنوان نزدیک به » امتداد«کانال تلگرامی ! آغاز کردند

سعی کرد در تالشی مضحک این اقدام را با دادگاه یکی از مدیران » فتاح کردن هوا لیف«

گونه القا کند که فتاح با  ـ مرتبط کند و این ـ که هیچ ربطی به دوره جدید ندارد سابق بنیاد

این کانال همچنین با ! با فساد استتابلوي مبارزه با فساد به دنبال به حاشیه بردن مبارزه 

تالش کرد اقدام قانونی » ادیبن نیا به متعلق يها یشخص لباس«به کاربردن عبارتی، مانند 

همچنین کاربران خاص در ! کاري جا بزند بنیاد مستضعفان را غیر قانونی و نوعی سیاسی

  هایی، فان را با برچسبنویسی در این باره سعی کردند پیگیري اموال مستضع توئیتر با وارونه

پرسش مهم این است  .به حاشیه ببرند (!)و تبلیغات انتخاباتی (!)مانند تقابل با دانشجویان

 هاي تندرو وجود دارد؟  و این جریانپایمال کردن حقوق مستضعفان اي میان  که چه رابطه

  اطالعاتی که منجر به برکناري شد ضربه                 ویژه اخبار ▼

 تالش هاي این کشور رسانه آمریکا، ملی اطالعات مدیر »کوتس دن«گیري  کناره در پی

کنند؛  مرتبط انتخابات در روسیه دخالت و ترامپ پرونده درباره فشارها به موضوع را کردند

 و متعدد سؤاالت طرح آمریکا، کنگره در آگاه منبع یک از دریافتی اطالعات بر اما بنا

 جاسوسان شبکه به ضربه و ایران از آمریکا اخیر اطالعاتی ستشک درباره موجود ابهامات

 که است محکمی سند شده دریافت اطالعات. دلیل اصلی این استعفا بوده است سیا سازمان

 این قربانی شده، نخستین استعفا به مجبور که آمریکا ملی اطالعات مدیر دهد می نشان

 اطالعات گفتنی است، وزارت .آمریکاست اطالعاتی دستگاه به منتظره غیر اطالعاتی ضربه

 بر نهاد این اطالعاتی کنترل از مستند تصاویري گذشته هفته جمهوري اسالمی ایران

 در امنیتی تحلیلگران گفته به که کرد افشا را مختلف کشورهاي در سیا سازمان افسران

 سنگین يها هزینه تحمیل و نقاهت دوره سیا به از مهمی بخش رفتن فرو موجب« آمریکا

  .است شده »سازمان این به

 1396 تا 1392 هاي طی سال تورم که عواملی ترین مهم از یکی است، شده گفته◄ 

در آن  .است بوده درصد 28 میزان به بانکی سود نرخ این است که شده، کمتر احساس

 با. نبود گسترده مالی گردش و داشت قرار ها بانک در سپرده عنوان به پول طبعاً شرایط

 و بازار در پول گردش و خارج ها بانک از ها سپرده درصد، 13 تا بانکی سود میزان کاهش

  .شد آشکارتر و تر عریان تورم و شد بیشتر جامعه

  



 
  اخبار ▼

  دو اتفاق مرتبط با مرگ آمانو

 از دانند؛ قبل را مشکوك می» آمانو یوکیو«ها با اشاره به دو اتفاق، مرگ  برخی رسانه

» آمانو یوکیو« ساعته از 3در دیداري  »هیلی نیکی« برجام از »ترامپ لددونا« خروج

 را برجام از مفادي به ایران پایبند نبودن آژانس، جدید گزارش کند که در درخواست می

 به را برجام از یکجانبه خروج تا داشت اصرار شدت به ترامپ دولت که چرا کند؛ تأیید

 سازمان در آمریکا نماینده خواسته آژانس با لک مدیر اما .کند مستند آژانس گزارش

 حضور کند براي می توصیه ترامپ دولت مقامات به هیلی کند و در پی آن نیکی مخالفت می

 فرایند به توجه با ولی !کنند سازي زمینه آژانس اجرایی معادالت رأس در دیگري فرد

 به ایران اعالم پایبند نبودن بدون شد ناچار آمریکا آژانس، کل مدیر انتخاب مدت طوالنی

 آن از برداري بهره به ترامپ و نتانیاهو که دیگري جایگاه .شود خارج توافق این از برجام

 کامالً آمانو بود؛ اما باز هم واکنش بودند، ماجراي اسناد جعلی تورقوزآباد بسته زیادي امید

  .نتیجه ماند نیز بی یوکیا تهدید و ها براي تطمیع بود و حتی تالش حقوقی و اي حرفه

  دولتی ارز سیاست بودن اشتباه براي طلب دالیل روزنامه اصالح

 »دولتی ارز سیاست بودن اشتباه براي دالیلی« عنوان با یادداشتی در »اعتماد« روزنامه

 از. دارد را خودش خاص مشکالت مشخص، قیمت یک در ارز نرخ آنی تثبیت«: نوشت

 به تومانی 4200 دولتی ارز اختصاص. است گسترده ايه رانت ایجاد مشکالت، این جمله

 باعث اتفاق این. بود نادرستی کار  دارند، واردات در دستی که کسانی و واردکنندگان همه

 ها سفارش ثبت برابر سه 97 سال اول ماه چهار در کاال واردات براي ها سفارش ثبت کل شد

 واردکنندگان، تمام براي ارز نرخ تثبیت سیاست اصل که شد مشخص لذا شود؛ 96 سال در

 توسط اقتصاد جراحی عدم... است دیگري اشتباه نیز امروز به تا آن ادامه و نادرست ابتدا از

 دولت که است غلطی کار سیاسی دالیل به اقتصادي اصالحات همیشگی تعویق و دولت

 چرا شود ریتمدی ارز قیمت که رسید جایی به باید. بگیرد را آن جلوي زودتر چه هر باید

 سایر قیمت در شدیدتري مراتب به هاي نوسان شاهد آن، نشدن مدیریت صورت در که

  ».بود خواهیم کاالها

  آمریکا و اروپا برجام، درباره ها نظرسنجی نتایج ترین تازه

 عمومی افکار در آمریکا از تنفر حکایت از آن دارد که ها نظرسنجیجدیدترین  نتایج

 رویکرد همچنین. است یافته کاهش آمریکا با سویی هم احساس و هکرد پیدا گسترش ایران

 بیشتر اروپا به اعتمادي بی و رسیده درصد 50 از بیش به بار اولین براي برجام به منفی

 در مردم درصد 60  از بیش. ندارد را الزم اختیار اروپا که است این مردم  تلقی و شده

 درصد 70. کند عمل برجام در خود تعهدات به ایدنب ایران که اند کرده تأکید ها نظرسنجی

 به دهندگان پاسخ بیشتر. دانند کشور می ضرر به را دشمن به امتیاز هر گونه دادن نیز

 رفت برون خواهان مردم البته بود؛ خواهد بهبودي به رو آینده وضعیت معتقدند، نظرسنجی

  . هستند موجود وضع از

  بنزین صادرکنندگان باشگاه به ایران ورود

 هدف با انرژي بورس المللی بین رینگ در 91 اکتان با بنزین تن هزار 10 بار اولین براي

 تن هزار 10 آن حجم و شده تعیین افغانستان بنزین این مقصد .شود می عرضه صادرات

 بنزین محموله این .شد خواهد عرضه خریداران به انرژي بورس در چهارشنبه روز که است

 این بودن آمیز موفقیت صورت در و شد خواهد عرضه ریالی و ارزي صورت به 91 اکتان با

 خارجی و ایرانی متقاضیان همه و شد خواهد تکرار عرضه این هفته هر پس این از عرضه

 ایران ورود براي گام نخستین عرضه این است، گفتنی. کنند شرکت عرضه این در توانند می

  .شود می محسوب بنزین صادرکنندگان باشگاه به

 

  

 

  کوتاه اخبار ▼

حکایت از  ترکیه در گرفته صورت  نظرسنجی جدیدترین◄ 

 را آمریکا و صهیونیستی آن دارد که مردم این کشور رژیم

به  دانند، علیه این کشور و جهان می تهدید ترین بزرگ

 رژیم درصد 8/70 و آمریکا درصد 3/81اي که  گونه

 نیز درصد 4/39 .اند برشمرده تهدیدي  بزرگ را صهیونیستی

 نظرسنجی این .است اعتماد قابل غیر آمریکا معتقدند

 کنندگان، شرکت درصد 1/42باور  داد، به نشان همچنین

 کشور این امور در و باشد طرف بی سوریه زمینه در باید ترکیه

  .نکند دخالت

اعالم کرد،  خنگوي وزارت خارجه چینس» چانینگ هوا«◄ 

هاي توافق  وین همه طرفدر نشست کمیسیون برجام در 

هاي  اي قاطعانه مخالفت خود را با تحمیل تحریم هسته

: کرد وي همچنین اضافه  .یکجانبه علیه ایران اعالم کردند

ثر برجام هم از ؤیگر تأکید کنم که اجراي کامل و ممایلم بار د

هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد  ضروریات قطعنامه

ثر براي حل و فصل مسئله ؤاست و هم تنها راه عملی و م

  . است اي ایران هسته

 جمهوریت حزب خبري نشست در» نیا منتجب رسول«◄ 

 رویکرد اینکه بر مبنی پرسشی به پاسخ در اسالمی ایران

 به مستقل ورود مجلس، انتخابات در وي متبوع تشکل

طلب  اصالح احزاب سایر با ائتالف به قائل یا است انتخابات

 اما نیست؛ روي تک بر مان بناي قطعاً ما: تداش اظهار هستند،

 شروطش ترین مهم از یکی و دارد هم شروطی و شرط ائتالف

  .است ائتالف طرفین همه نظر پذیرش و تعامل

 اول مرحله با اشاره به نفت وزارت در مطلع منبع یک◄ 

 در: گفت ترکمنستان، با گازي اختالفات مربوط به دادگاه

 دلیل به ترکمنستان از ایران تشکای از که سالی دو طول

 و معتبر مدارك ایران گذرد، می 95 سال زمستان در گاز قطع

 قطع اجازه کشور این دهد می نشان که داد تحویل را مستدلی

 به کار این بابت باید کشور این بنابراین است؛ نداشته را گاز

  .کند پرداخت غرامت ایران

 پتروشیمی رامو در نفت وزیر معاون »محمدي بهزاد«◄ 

 صنعت در پروپیلنی طرح هفت از برداري بهره و اجرا با: گفت

 در محصول این تولید ظرفیت به تن میلیون 3 پتروشیمی،

 900 از بیش اکنون هم: کرد تأکید وي .شود می افزوده کشور

 پتروشیمی مجتمع 6 و پاالیشگاه دو در پروپیلن تن هزار

  .رسد می مصرف به رکشو داخل در آن تمام که شود می تولید

 رسان پیام از استفاده و اندازي راه« طرح تصویب صورت در◄ 

 تجارت در چندجانبه و دو پولی هاي پیمان انعقاد و مالی

 برخی مشابه هم ایران اسالمی، شوراي مجلس در »خارجی

 و ایجاد دنبال به روسیه و چین جمله از دیگر، کشورهاي

  .رفت خواهد سوئیفت وازيم مالی هاي رسان پیام از استفاده

 

  
  .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

 


