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 است يریکه در حال شکل گ نظمیحرف روز       ▼

ا آغاز و با کرون وعیبا ش که المللبیندر روابط  ریاخ تحوالت

را با  آمریکا یخارج استیشدت گرفت س اوکراینجنگ 

برخاسته از  یمواجه نموده است، چالش يجد يهاچالش

، »گرانید«و » ما« جهان به دو بخش کیتفک استیس ییمعنایب

 مانشرور و متفرق؛ ه یگرانیستکار و متحد در مقابل ددر ییما

 ریطور تعب نیرا ا آن سپتامبر 11که جرج بوش بعد از حمالت 

 گرید امروز یغرب »يما«». ما هیعل ای دیبا ما هست ای«: کردیم

ج که در او يرا همان روز نیگذشته را ندارد اکمی معنا و مح

ش ک گریکدیا از ماسک ر يهامحموله یغرب يهاکرونا دولت

 تیتوجه وضعیب آمریکاو البته امروز  دیفهم شدیم ندرفتمی

 يزده که در آستانه زمستان سرد با بحران انرژوحشت ياروپا

گزاره  نیا کندمیخود را دنبال  يهاتاسیسرو است تنها بهرو

 .ردیگیبه خود م يتريجد يمعنا

د در صورت هشدار دادن یروز گذشته مقامات آلمان یدر حال

ا ب نیکشور، برل نیبه ا هیانتقال گاز روس انیتداوم قطع جر

حال در چشمان  نیرو خواهد شد با اهروب يانرژ يبحران جد

گفت میترامپ سخن  هینش علاکه در جمع هوادار که دنیبا

ا ر که او یان. نگرشدینم دهیموضوع د نیاز بابت ا ینگران چیه

 منداهش تنش با دو کشور قدرتک يوادار کند تا در رفتارش برا

در  از خود نشان دهد. اما یانعطاف رانیو ا هیروس یعنی يگاز

ز ا خود را نیشیپ يوندهایرفته پکه غرب رفته یمقابل و در حال

مختلف در حال شکل  يهابه بهانه »گرانید« دهدیدست م

ت و درش زیر گرانیاز باز یهستند، کانون دیجد تیهو کیدادن 

 یلیتحم يباز نیقواعد و زم دیکه با موضوع نیر اکه حداقل د

 يوندهایاز پ یفی. طندالقولگذشته را عوض کرد متفق

ساخته شده و شینظم پ که میو نظا ياقتصاد کیاستراتژ

 .کنندمیدعوت  انیغرب را به روز پا بالمنازع تیحاکم

والت جهان دچار تح نکهی. با استیهم ن یسادگ نیهم به کار اما

 يزروینکرده آن است که پ رییکه تغ يزین شده اما آن چگوناگو

 نیبرنده است که بهتر تیمی تیو در نها ستین یتصادف

ه ککنون ا نیدارد بنابرا اریرا در اخت ياستراتژ نیو بهتر کنانیباز

 میرا دار ییفرصت طال نیا در هوا معلق است یتوپ نظم جهان

آنچه که  دیتردیب. میکن فیفردا تعر يایتا سهم خود را در دن

 ياریکه سرعت و هوش ییاست که آنها نیافتد امیاتفاق 

 .زنندیمرا به نفع خود رقم  يباز جهیاند نتبه خرج داده يشتریب

  نژاد)(حسین حسینی

 

 

 

 

 

  

  
  

 مذاکره به وقت اروپا                         گزارش روز    ▼

ال آن ارس و هامیرفع تحر یتوافق احتمال سینوشیبه متن پ رانیپس از ارائه پاسخ ا یساعات

 نیر زمد نیواروپا، واشنگتن که عموما  تالش دارد توپ را در موضوع مذاکرات  هیاتحاد يبرا

 .سازنده نبوده است رانیشد که پاسخ ا یمدع اندازد،یب رانیا

 هاراتدموکبه   بحران که یالمللنیب هدر گرو رانیپروژه ا ریواعظ مد ی. علـ1: يخبر يهاگزاره

به  نرایفت ارات نفرصت صاد ران،یپاسخ ا نیسفانه با اأمت« :نوشت یتیدارد، با انتشار توئ شیگرا

 اتکینیرجیپژوهشگر دانشگاه و يزیعز وسفیـ 2 »هم از دست رفت. مسالاروپا در زمستان ا

 د از گذشتبع رندیبگ ادیشان هست ؟ حقهااروپاییدست رفت،  از یک يبرا«نوشت:  زین آمریکا

 یجهان يهااستیس رویگوش بسته پ همچنان چشم و دی، نبادوم یجنگ جهان انیدهه از پا 8

 میشان تصممردم خود یمنافع مل يمبنا بر داشتند و یاسیاستقالل سکمی باشند! اگر  آمریکا

ق ساب برنگارخ یصادق فرشته ـ3 »بود.می هاییاروپا يروشیپ يگرفتند، حتما زمستان بهترمی

 :ه استاز خود نشان داده و نوشت با واکنش فوق یی، نظر نسبتا همسورهیالجز و يویتپرس

 میتحر کارکرد رفع ست،ین همیآپشن م یلیامکان صادرات نفت به اروپا خ رانیا يچون برا«

 »است. یسایس يدوست و شرکا يبه کشورها شتریب و سمیامکان صادرات ر ،انیرانیا ينفت برا

 وشت:نواعظ  تیوزارت بهداشت دولت دوازدهم در پاسخ به توئ يجهانپور سخنگو انوشیک ـ4

 بتال بهم یرانیو پانسمان کودکان ا یپزشک زاتیدارو و تجه یکه حت یینگران نفت زمستان جا«

 ».دیکنند، نباشمی غیرا در ياپروانه يماریب

و  تربیهمگاز و برق،  گذشت، اما زمستان بدون یاروپا با خشکسال تابستان :یلیتحل گزاره

رما فصل س ندیکه فرا رس شوندیمتوجه م یخوبه ب یی. مقامات اروپارسدیمرگبارتر به نظر م

ان، نگلستاتورم در  و يکاریب تیوضععالوه بر این آنان خواهد بود.  يرو یاهرم فشار مضاعف

به  ن اروپامیا در ایندر حال تصاعد است.  ییاروپا ياز کشورها ياریهلند، آلمان و فرانسه و بس

ست که اث شده و همین باع شدهبدل  هاییآمریکاجاي آنکه به فکر خود باشد به تابعی از رفتار 

 شود.می هاییآمریکابیندیشد گاه هیزم آتش  آمریکابه جاي آنکه به تعدیل و کنترل 

رات صاد يراب رانیکه سخن از فرصت ا ستیو اروپا ن آمریکازمان به نفع  اکنون؛ پایانی نکته

 رشیپذ يریگیپ در مذاکرات و رانیبلکه صحبت از دست برتر ا ،دیآ انینفتش به اروپا به م

. نرایه امذاکره به وقت اروپاست ن یکنون طیدر شرا؛ است برجام يایاح يبرا به حقش شروط

 ست.ا بینیو واقع تیعقالن کیبر یمطرح کرده مبتندرخواست به عنوان  رانیآنچه ا نیبنابرا

شار اهرم ف که قرار است را به امضا برساند یتوافق ستین رشیقابل پذ یالمللنیب گریباز چیه يبرا

  (حسین عباسیان) .بماند یطرف مقابل در دستانش باق

  سواري با اخبار جعلیموج                        خبر ویژه       ▼

در  مینظا ترك مراکز يبرا رانیاز ا هیدرخواست روس یمل تیامن یعال يبه شورا کینزد رسانه

 نیولت اد یبا هماهنگ هیدر سور رانیا ينوشت: حضور مستشار وزینورن کرد. بیرا تکذ هیسور

در  هیروس و هیسور ران،یا يراهبرد يصورت گرفته و همکار سمیکشور و با هدف مبارزه با ترور

وسط لشرق االا وزنامهر دامه دارد.در شامات همچنان با قدرت ا ژهیودر منطقه به سمیمبارزه با ترور

در  امیکز نظخواسته مرا رانیاز ا هیکه روس بودشده  یچاپ لندن به نقل از منابع ناشناس مدع

 کنند. را ترك هیخود در مرکز و غرب سور يهاگاهیپا نیو همچن هیغرب استان حماه سور

 شیزااف یر پد هیواست روسدرخ نیشدند که ا یخبر، مدع نیسوار بر موج ا زین یغرب يهارسانه

رار ز هدف قا يریو با هدف جلوگ ریاخ يهادر هفته یستیونیصه میمنتسب به رژ ییحمالت هوا

  صورت گرفته است. یرانیا يروهایگرفتن ن

  



 

   

   اخبار ▼

  اهیدر بازار س آمریکا حاتیتسل

 یآمد. به تازگ به صدا در اه،یبه بازار س نیبه اوکرا یمال يهاو کمک حاتیزنگ خطر نشت تسل

 نهیزم نیدر ا ییوگوکل پنتاگون گفت یخبرنگاران بلومبرگ با شان اودانل، سرپرست بازرس

 يهاسالح نهیماز تقلب، اتالف و نشت در ز يریاودانل هم اکنون جلوگ یاصل فهیاند. وظداشته

درباره نشت  ییهادر واکنش به گزارش يرا به و موریتمأ نیاست. پنتاگون ا نیبه اوکرا یارسال

 انهیو خاورم یشرق يدر اروپا »اهیس يبازارها«به  فیبه ک یارسال حاتیپول و تسل میعظ

 يهاستمیسبک، بلکه س يهانه تنها سالح فیگزارش ک نیکرده است. بر اساس ا یسازمانده

 يدر بازارها زیرا ن ییاهدا جمیتها نیبدون سرنش يماهایهواپ یو ضد تانک و حت ییضد هوا

در  نیبه اوکرا ییاروپا يو کشورها آمریکا ییاعطا حاتیبه فروش رسانده است. فروش تسل اهیس

 هاها از سالدر همه حوزه نیاوکرا يایماف نکهیاما با توجه به ا ست،ین ياموضوع تازه اهیبازار س

را به صورت قاچاق  يپدافند يهاجنگنده و سامانه یحت ایماف نیدر جهان معروف بود و ا شیپ

به افراد بانفوذ  ایماف نیا ستین یکار سخت یحاتیتسل نیانتقال چن فروختند،یکشورها م یو برخ

  است.  آنها آسان يبرا زیبه همه چ یدر حکومت متصل و دسترس

  خواهی یا قانون جنگل؟آزادي

 رخواستددهد که میسال پیش از برخی متفکران فرانسوي نشان  50انتشار یک سند از 

 تن از 80 !ستی، مربوط به امروز نآزاري و کودك وباريبندبیرواج از  ییزداجرم يبرا انیفرانسو

آلتوسر، روالن  ییلو دا،یفرانسه مثل فوکو، ژان پل سارتر، در يو روشنفکر یفرهنگ يهاچهره

 ایلیپدوف لیبدت« :نوشتند 1973مه  23 در وتاریو ل ریدلوز، ژاك رانس لیژ دوبوار، مونیس بارت،

به  ناست که کودکا فیاست. ح یانسان ستیز يو معنا یهست ریناپذتابو، مصادره تحمل کیبه 

زاد با آ یکرده نتوانند از تجارب جنس نیو تبب نیآنها تدو يکه جامعه برا ییهاسبب نقش

که نکته جالب اینکه این نویسندگان و آثار آنها منابعی است  »بزرگساالن برخوردار شوند!

  شود. میتوسط برخی نیروهاي دانشگاهی و نخبگانی ما تبلیغ و ترویج 

  یا راهبردي؟ یکیتاکت اختالف

در یادداشتی تحلیلی نسبت به تحوالت منطقه و  ستیونصهی کارشناس و تحلیلگرمایا کارلین 

ف اشاره کرده و معتقد است که اختال هاو صهیونیست هاییآمریکااي به اختالف مذاکرات هسته

یک اختالف تاکتیکی و نه راهبردي است. این نویسنده صهیونیست معتقد  هاییآمریکابین 

و وضع بدتر  دیزمان بخر دیتوانینم گویدیم لیاسرائ د،یزمان خر دیبا دیگویم آمریکا« :است

 دنیرس گویدیم لیخط قرمز است، اسرائ رانیساخت بمب اتم توسط ا دیگویم آمریکا شود،یم

به آستانه  رانیاست که امروز اتفاق افتاده و ا يزیچ نیخط قرمز است، ا يابه آستانه هسته رانیا

  ».کردیمان را باور نمدر جهان حرف یو کس میگفتیمطلب را م نیها اسال ده،یرس ياهسته

  پایان فتنه و یک ادعا

اق به سرعت تمام عرعرب در پاسخ به اینکه چگونه بحران پدید آمده در  نگارشم روزنامههاعلی

الصدر از  يمقتد یبه علت درخواست ناگهان يادر مقاله د. اوکرملی را مطرح شد ادعاي قابل تأ

 نیمنطقه سبز بغداد پرداخته که ایه و تخل عهیش يبا رقبا يریدرگ انیپا يبرا انشیحام

 نای صورت گرفته بود. هللانصرا دحسنیس ياز سو یتماس تلفن کیدرخواست به دنبال 

استند خوعراق و لبنان که  يهاتختیمنابع آگاه در پا :نوشت انهینگار حوزه خاورمروزنامه

گذشته نقش  يلبنان در روزها هللاکردند که جنبش حزب دیکأشان فاش نشود، هر دو تنام

 .در عراق داشته است انیعیش یدر مهار فوران جنگ داخلهمی م

  تخته گاز قیمت انرژي

 يدالر برا 64دو ماه گذشته دو برابر شد و به  یط ییایآس ي) در بازارهایجان(ال عیگاز ما متیق

. دیمتر مکعب گاز) رس 8/26 معادل ،يانرژ يریگاندازه ياز واحدها یکی( وییتیب ونیلیهر م

 سه،یمقا ياوج گرفته است. برا وییتیب ونیلیم 83 يبه باال يرقم در اروپا در هفته جار نیا

 3حدود  2020دالر و در ماه مشابه سال  15سپتامبر سال گذشته حدود  لیواگاز در ا متیق

ان آغاز نشده و بسیاري تاین افزایش قیمت در حالی است که هنوز سرماي پاییز و زمس دالر بود.

  ي انرژي بیش از این خواهد شد.هااز کارشناسان معتقدند با شروع این ایام قیمت حامل

 

  اخبار کوتاه ▼

 رسمیبراساس آمار  /فهمد؟یا را چه کسی میزبان دن ◄

 نژاديدولت احمد انیپادر  ران؛یا در یخارج يگذارهیسرما

 ی بهاول دولت روحان سالاست که در  دالر بوده ونیلیم 3329

میلیون دالر رسید.  945 به دوم سالو در  دالرمیلیون  1394

در یلیون دالر و م 2430 یدولت دوم روحان شروعاین رقم در 

رقم  نیا میلیون دالر شد. نکته مهم اینکه 2400ال آخر هم س

است.  دهیدالر رس ونیلیم 4800به  یسیسال اول دولت رئ در

 فهمد؟میچه کسی زبان دنیا را بهتر 

در عراق تحت  هاییلیپک انتشار از بعد /الحسین یجمعناحب ◄

ي هابرخی رسانهتوسط  یرانیو تمسخر زائران ا میاحترایعنوان ب

به  یکس دهدیاسد اعالم کرد که اجازه نمیبن لهیقب ،انگیزتفرقه

با  یمانیعهد و پ رایز. کند میاحترایب (ع)نیزوار اباعبداهللا الحس

عرب یا عجم  یتیاند که از زوار با هر تابع(ع) بستهنیامام حس

 کنند. می(عج) استقبال و تکرباشند تا ظهور حجت

 التیدر ا« :ی نوشتسیبیب /؟آمریکاي خیالی یا واقعی ◄

به  البیخاطر ورود س بهبه مردم گفتن  یپیسیسیم

به  بیقر ل،یاز س بعد !دیریبا دهان بسته دوش بگ نه،اخهیتصف

» ندارند. دنیآشام يآب سالم برا لیوهزار نفر در جکسون 200

ي واقعی آمریکایک کاربر در واکنش به این خبر نوشت این 

 لیوودي.ها يآمریکااست نه 

اعالم کرد  آمریکا خارجه وزارت /هاگویی وزیر یانکییاوه ◄

 حال . درمیکنمین تیآژانس حما قاتیما از بسته شدن تحق

. میهست ياتوافق هسته ندهیخود درباره آ يبا شرکا هماهنگی

 چیو ه میکنمیآگاه  ياتوافق هسته ریرا از مس لاسرائی ما

گرفتن  دهیموجب ناد ايهسته فقتوا وجود ندارد. يدیجد رییتغ

 شود.مین رانیا یبرنامه موشک

 یخارج اتیعمل يماهواپی /ها در قطرردپاي صهیونیست ◄

قطر به  تختیدر دوحه پا یستیونیصه میرژ یسازمان جاسوس

موساد به  يمایها از ورود هواپرسانه زنی ماه بهمن نشست. نیزم

سئوالن قطر بارها بر است که م یدرحال نای قطر خبر داده بودند.

  اند..کرده دیکأت یستیونیصه مینداشتن ارتباط با رژ

در  ستیونصهی ؟/ یک خاخامهاتنها راه فرار صهیونیست ◄

سخت براي  اشاره به شرایطبرنامه تلویزیونی با توجه به 

ما را محاصره کرده و تنها راه فرار  رانای« :گفت هاصهیونیست

که معجزه اتفاق  میستین ياهدر دور. است ایما به سمت در

 ».میزده و از خدا کمک بخواه ادیفر دیفقط با فتدیب

اول  معاون /شوندمی مسکن صاحب دولت کارکنان ◄

 کیدولت موظف هستند تا  وزراي اعالم کرد تمام جمهورسیرئ

 ازیمورد ن نیمنابع و زم نیبسته و برنامه مشخص از نحوه تأم

 زارتخانه خود ارائه دهند.دار شدن کارکنان وخانه يبرا

العسال خبرنگار و فعال رسانه  ارانی /ایران سلمان و حاج قاسم ◄

است که به ما سلمان  نیدانم امی رانیکه از ا يزیچي گفت مصر

  .رفتیهر دو را پذ میداد و امت اسال یمانیو قاسم سل یفارس

 


