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 !وپاییار مناسبات اگرهای و اما
 

 ترافیک شاهد تهران امروز :بصیرت پایگاه
 ایران به ها اروپایی دیپلماتیک اقدامات و سفرها

 خارجه امور وزیر سفر. است ایران درباره یا
 با ها اروپایی همایش برگزاری تهران، به انگلیس

 و آمریکایی های تحریم اثرات کاهش محوریت
 هلگا خانم حضور با وین در ای جلسه تشکیل
 با اروپا خارجی سیاست مسئول معاون اشمیت،
 و انگلیس فرانسه، اروپایی کشور سه مقامات

 مالی ویژه سازوکارهای بررسی برای آلمان
 با دیپلماتیک فرایندهای از بخشی( spv)برجام

 .است ایران محوریت

 ـ اروپایی مناسبات در سیاسی چالش ایجاد
 و برجام از ترامپ طرفه یک خروج با آمریکایی

 فشار زیر از شدن خارج و المللی بین های پیمان
 از پس که ایران از حمایتی بسته تمهید در تعلل

 خواست به برجام از واشنگتن عهدشکنانه خروج
 ماه شش از بیش شدن سپری وجود با اروپایی

 که است تصویری مانده، برجام در هنوز
 در جریانی های رسانه از برخی و غربی های رسانه
 دالیل از بخشی عنوان به کنند می تالش داخل
 با مرتبط ها اروپایی تحرکات صعودی روند

 . کنند تحلیل ایران اسالمی جمهوری

 موقت تنش این روی نباید که است آن واقعیت
 حساب خیلی آمریکا متحده ایاالت و اروپا میان
 اقدامات برخی پرتو در اروپا. کرد باز ویژه

 به است ممکن سبز قاره برای ترامپ ساز هزینه
 دوران در سفید کاخ که باشد رسیده نتیجه این

 اروپا اتحادیه حامی و دوست دیگر ترامپ دونالد
 جایی به را آمریکا با تقابل آنها اما نیست؛

 های تالش. شود کشیده تنش به که رسانند نمی
 به مالی ویژه سازوکارهای ایجاد قبیل از واگرایانه

 واحد ارتش پیشنهاد حتی و اروپایی سوئیفت اسم
 شود؛ می انجام ترامپ آوردن عقل سر هدف با نیز
 دانند می ها آمریکایی هم و ها اروپایی هم زیرا

 از بیشتر نقشی سازی عملی به قادر ها آبی چشم
 دستگاه که است حالی در این. نیستند این

 ماه شش از پس است نتوانسته ما دیپلماسی
 نکته این به ایران قبال در ها اروپایی کشی وقت
 و اروپا بین بنیادین شکاف به هنوز و ببرد پی

 ایران منافع نفع به آن از گیری بهره و آمریکا
 دست از را خود های فرصت و است امیدوار

 دارند سعی شرایط مدیریت با ها اروپایی. دهد می
 مسیر در را تهران نباتی آب امتیازات دادن با

 برجام حفظ همان که دارند نگه خود دلخواه
 در انقالبی و قاطعانه عقالیی، گیری تصمیم. است

 و حکمت عزت، کاربست و دیپلماسی دستگاه
 .دهد نشان ما به را راه تواند می مصلحت

 
 

 

  

 

 
 

 و نرمالیزاسیون از بیرون« دولتِ پیوستن»

ای شددند هده امری دا     ای خواستار پیوستن ایران به معاهده وزرای خارجه و نفت در نامه :نجوا

هدا   ای از ده هد  نوونده   FATF یدا معاهدداچ ارارگانده    CFTسال گذشدته از نن خدارش شدد    
 ای است هه دولت دل در گرو پیوستن به نن برای حل مش الچ هشور دارد  معاهده

ای هشور استفاده شده اسدت هده    های متفاوچ و متضادی در فضای محاوره برای دولت مستقر نام
امگدذاری  از بار ارزشی منفی و مثبت برخوردارند  برخی را خود دولتیان و بخشدی را منتقددین ن  

دولت »، «دولت اصالحاچ»، «دولت تدبیر و امید»، «دولت اعتدال»توان از جوله به:  اند هه می هرده
دولدت  »، «گدرا  دولدت توسدعه  »، «دولدت ت ندوهراچ  »، «ایده دولت بی»، «دولت میلیاردرها»، «پیرها

 و    اشاره هرد « دولت حرف»، «دولت غیرانقالبی»، «دولت غربگرا»، «بروهراچ
هدای بدا     در بین گزاره« دولتِ پیوستن به   »دهد جای نام  در حوزه نگرشی دولت نشان می دقت

گدذاری خدارجی و هضد      خالی است، دهتر روحانی راه عالش هشور را هالً در دو مقوله سدرمایه 
 های داخلی اشاره هرده است  داند و تاهنون هوتر به رهیافت الوللی می شدن در معاهداچ بین

عادی هردن رفتدار ایدن   »ها علیه ایران  ها اعالم هرده است هدف از تحری  جه امری ا باروزیر خار
ای نوشتند هه  و، اما در داخل در سال سوم دولت روحانی، جناب حجاریان در مقاله« هشور است

ای بده  و در نوشته خود وظیفده دولدت    خواه  به دولت ایده پس از دو سال صبر و س وچ می
رای نرمالیزاسیون در ایران دانستند و در تفسیر ایسدتی نرمالیزاسدیون نوشدتند هده     روحانی را اج

این توصیه مسیر جدیدی در  روحانی باید ایران را از یک هشور انقالبی به حالت عادی برگرداند 
پندداری   هد   زدایدی، خدود   های ناهدام، اسدتحاله پارلودانی، فشدار از پدایین، مشدروعیت       ادامه مسیر

رسدد روحدانی نتوانسدت یدا نخواسدت       تحقیر عزچ ملی و    بود  حدال بده ن در مدی     الوللی، بین
بنابراین پیوستن به معاهدداچ   مأموریت بازگرداندن انقالب اسالمی به حالت عادی را انجام دهد 

و قبالً هنوانسیون زنان )مجلس شش ( روشی نوین بدرای حدذف رو     FATF ،۰۲۰۲ارارگانه 
گشدایی از مشد الچ هشدور معرفدی      ست هه بدا نعدل وارونده نن را گدره    اسالم انقالبی در ایران ا

هندد و بدس     هنند  معاهداچ مذهور فقط فتح سنگر به سنگر را از داخل به بیدرون منتقدل مدی    می
 اند و توام  بیرونی شیفت داده -پارلوانی داخلی را به استحاله حقوقی –استحاله حقوقی 

هنندد     ننان هه منافع ملی ما را فدای ایدئولوژی معرفی میاز من ر روشنف ران به صحنه نگاه هنید
نگرد و یک د ر ه   اهنون باید پاسخ دهند ارا امری ای ترامپ هه غیر ایدئولوژیک به صحنه می

الوللی هوچون یونس و، معاهدده پداریس، سدازمان     شود از معاهداچ بین اش لحاظ می در محاسبه
اما ما هه نگاه ایدئولوژیک دارید  بایدد بده نن بنیونددی ؟      شود؟ حقوق بشر، برجام و    خارش می

 دهند؟ روشنف ران این تناقض را اگونه پاسخ می
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 خورند؟ می شکست ها بنگاه چرا

 بحران صورت در کشور صنایع که است این دید توان می وضوح به تپه هفت مجتمع کارگران اعتراض ماجرای در آنچه :نروزنامه ایرا

 بخش به مجموعه این واگذاری شیوه درباره. شوند تبدیل امنیتی و سیاسی اجتماعی، های چالش کانون به توانند می سرعت به زدگی

 های واحد این که افرادی عموماً گفت توان می صنعتی زده بحران واحدهای درباره کلی طور به اما نیست دست در دقیقی اطالعات خصوصی

 به معناداری گرایش و فروش بازارهای صنایع، این جنس و وضعیت از چندانی آگاهی اند شده صاحب سازی خصوصی جریان در را صنعتی

 و قدیمی زمان مرور به تپه هفت نیشکر مثل صنایعی های دستگاه نسل دیگر سوی از. نداشتند ها مجموعه این گذاری سرمایه و نوسازی

 این مشکالت تواند نمی که داده نشان «کارکرد کج» سازی خصوصی اما دارد روزرسانی به و مجدد های گذاری سرمایه به نیاز و شده فرسوده

 خود مازاد نیروهای که واحدهایی بینیم، می واحدها این بغرنج مشکالت قامت در را ها سیاست نوع این ماحصل امروز و کند مرتفع را واحدها

 کجدار سازه همان روی بیشتری وزن بلکه نشده تقویت تنها نه که ضعیفی سازه مثل اند کرده جمع یکجا فرسوده و کهنه صنایع کنار در را

 مایه گذشته های دهه در آنها رونق و است پیشین های نسل خاطرات از جزئی تپه هفت نیشکر مجموعه البته. است شده تحمیل مریز و

 آنها بر حاکم مدیریت نوع و رقابتی شرایط دادن دست از و پویایی فقدان خاطر به ادامه در اما بود ها مجموعه این کارکنان افتخار و مباهات

 و گذاری سرمایه قدرت خصوصی، بخش به ها مجموعه این مدیریت سپردن با که رفت می انتظار سویی از. گرفتند قرار رکود شرایط در عمالً

 گردانندگان اهلیت فقدان که حالی در شود ایجاد ها شرکت این در مثبتی اندازی پوست و تحول و یابد افزایش ها مجموعه این وری بهره

 بازار اندازه به بازاری هیچ گذشته سال 04 در که دهد می نشان آمارها. شود تبدیل جدید طعمه یک به خود سازی خصوصی که شد باعث

 باشد هایی مجموعه گردانندگان برای انگیزی وسوسه نقطه تواند می عامل همین و است نداشته سودآوری گذاری سرمایه در زمین و مسکن

 .اند دوخته ها مجموعه این های زمین ارزش به چشم که

 صورت به خارجی و داخلی گذاران سرمایه که داریم نیاز ما. نیازمندند جدی تکانی خانه و گذاری سرمایه به ما صنایع فعلی شرایط در

 اقتصاد کنونی وضعیت در که خواهد می را خود فضای و بستر هم گذاری سرمایه همه این با. برگردانند ما صنایع به را دوباره پویایی مشترک،

 ایران فرسوده صنایع های چالش که نیست این مسأله حقیقت در. باشد جذابیت واجد عرصه این در گذاری سرمایه رسد می نظر به بعید ایران

 تا شما که است این مسأله اما ایم شده رو روبه مسائل این با که نیستیم کشوری آخرین و اولین ما است، نشدنی حل اش کارگری نیروهای و

 خون فشار باید نخست که ماند می این مثل. بزنید عمیق های جراحی به دست توانید نمی نرسد ثبات وضعیت یک به بیمارتان که زمانی

 .داد انجام او روی را جراحی بتوان تا برسد نرمال حالت یک به بیمار

 راه سمت به توانیم می هستیم کشور صنعت معضالت دقیق شناسایی دنبال به اگر ما و است وخیم ما صنعت حال که است آن واقعیت

 ها مجموعه این رفت برون های راه و گذاری سرمایه شرایط بازارها، ارزیابی قوت، و ضعف نقاط ها، بحران تا برویم صنعتی های کلینیک اندازی

 سیاستگذاران و ریزان برنامه برابر در موجود وضعیت از دقیقی تصویر و شود بررسی ها کلینیک این در علمی و دقیق شکل به فعلی رکود از

 تا رسانده حداقل به را ایران صنایع در خارجی و داخلی گذاری سرمایه جذابیت فعلی شرایط که این به توجه با دیگر طرف از. گیرد قرار

 کرد نخواهد باز کشور صنایع و اقتصاد فروبسته کار از ای گره تنها نه روند این با سازی خصوصی است نکرده پیدا تغییر وضعیت این که زمانی

 را ها مجموعه این مدیریت بحرانی شرایط در دولت که است این وضعیت این در راهکار تنها و افزود خواهد هم فعلی های پیچیدگی به بلکه

 .بگیرد عهده به
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 !تدبیری بی/ روز گزارش

 ویژه دستیار موالوردی، شهیندخت»: بصیرت پایگاه
 عنوان به شهروندی حقوق امور در جمهوری رئیس
 رضوی خراسان استانداری تصدی های گزینه از یکی

 خبر همین.« است شده معرفی کشور وزارت به
 در مسائل از بسیاری کننده بیان تواند می کوتاه
 اوضاع در مشکالت از بسیاری ریشه و بوده کشور
 پرسش این شما برای شاید! دهد نشان را کنونی
 واضح بسیار پاسخ اما! چگونه و چرا که شود مطرح

 آیا موالوردی خانم سرکار اینکه است؛ روشن و
 مسائل تواند می و دارد را مسئولیتی چنین توانایی
 که را رضوی خراسان چون بزرگی و مهم استان
 میزبان سالیانه دائمی، ساکن میلیون چند بر افزون

 است، جهان و کشور سراسر از مسافر میلیون ها ده
 توان می آن درباره که است ای مسئله کند، مدیریت

 اما کرد؛ مطرح را فراوانی تردیدهای و نوشت بسیار
 و عملکرد نوع است، برانگیز سؤال میان این در آنچه

 در گوناگون های حوزه در موالوردی خانم نگرش
 اختالف و جمهوری ریاست معاونت در حضور زمان
 اسالمی و دینی های ارزش و مبانی برخی با وی نگاه

 استانداری برای ای گزینه چنین انتخاب! است
 و استان خاص شرایط به توجه با رضوی خراسان

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

 و تعاملی نگاه جای به که دارند وجود حاکم سیاسی
 تشدید در را خود نفع همچنان کشور، در اجماعی

 جریان. بینند می ای حاشیه مسائل ایجاد و ها تقابل
 پیش و پس روزهای و 69 انتخابات در که مذکور

 و ساختگی دوقطبی ایجاد دنبال به شدت به آن
 جدا تافته القای برای تعابیری و بود کشور در جعلی
 کشور کل با آن قوانین و رضوی خراسان بودن بافته

 با موالوردی خانم نام کردن مطرح با حاال داشت،
 استانداری برای اخیر های سال در خاصش مواضع

 دنبال به رسد می نظر به رضوی خراسان
 ایجاد و ساختگی دوقطبی این بیشتر سازی برجسته

. است زمینه این در بیشتری ای رسانه های تقابل
 کشور ویژه شرایط در که است کننده نگران و عجیب

 همه افزایی هم و همراهی نیازمند که حالی در و
 مشکالت از عبور برای کشور های جریان و ها چهره

 و تدبیر بی چنین حالت ترین بینانه خوش در هستیم،
 ساز زمینه و برند پیش را امور خرد بدون

 .شوند می خاص های جریان سوءاستفاده

 آموزش تحلیل سیاسی/ نظریه مقاومت

از اهویت با یی برخوردار بوده است  مثال  "قدرچ"در منطق عل  جدید ، هوواره موضوع 

تعریف هرده است و  "ل  قدرچع"شناس مطر  فرانسوی، سیاست را  موریس دوورژه، جامعه

هه  طوری داخلی و خارجی است، به  جزو  ینفک سیاست اع  از سیاست "قدرچ"امروزه 

هوین  دانند  به برخی از اندیشوندان، اساسا سیاست را عل  هسب، حفظ و بسط قدرچ می

 دلیل، خوب یا بد، در جران امروز، هشورها به میزان قدرتی هه دارند، در ساختار ن ام

ی بقا  هنند  پس  جرم در انین محیطی، تنرا هشورهایی ادامه الولل جایگاه و رتبه پیدا می بین

 بیشتری برخوردار باشند  "قدرچ"و پیشرفت خواهند داشت هه از 

 

خود افزود و « قدرچ درونی»بایست هر لح ه بر  بنابراین در انین شرایطی، منطقا می

مساوی است با ش ست و نابودی  برای هوین، بسیاری از « ضعفاحساس »هرگونه 

 چه خبر از پرونده برادر روحانی و جهانگیری

سخنگوی فراهسیون نوایندگان و یی گفت: پرونده برادر رئیس جورور و بدرادر   :جام جم
معاون اول در حال انجام است ولی زمان بر بوده و نیازمند تحقیقاچ بیشتری است ولی در 

پرونده برادر رئیس جوردور و بدرادر   حسینی گفت:  سید حسین نقویحال رسیدگی است  
معاون اول در حال انجام است ولی زمان بر بوده و نیازمند تحقیقاچ خیلی بیشدتری اسدت   
ولی در حال رسیدگی است هوچنین پرونده دریافت زمین محود جواد  ریجانی، یک بدار  

یت اهلل نملی بررسی شده و در هدر دو  در زمان نیت اهلل شاهرودی و یک بار ه  در زمان ن
 بار بدون وقوع جرم مختومه شده است 

این نواینده مردم در مجلس ده  ادامه داد: اژه ای با اشاره به اعدام دو مفسد اقتصدادی بده   
دلیل خرید و فروش ارز و س ونت بل ه به علت افساد و اخالل اقتصادی است، گفت هده  

 ام اقتصادی هشور را داار مش ل و اختالل هدرده اندد و   این دو مفسد با اقداماچ خود، ن
میلیون ها نفر از ملت ایران را داار مش ل در زندگی هرده اندد ادرا هده او قااداق ارز و     

 س ه هرده بود و این موارد دقیق در ح   نن ها نمده است 
جوردور  وی ادامه داد: اژه ای هوچنین تصریح هرد هه این ه یک مقام دولتی اع  از رئیس 

یا معاون اول و هرهس دیگری تصوی  به واگذاری ارز و سد ه در نن شدرایط هدرده، او     
باید بررسی شود هه نیا این تصوی  درست بوده و یا غلط و در ثانی اه هسی بایدد بدرای   

 قوه قضائیه این موضوع را اعالم هند تا قوه قضائیه ببیند جرمی اتفاق افتاده یا خیر؟
امه تصریح هرد: اژه ای اشاره داشت هه ما به بخشی از این اقداماچ می نقوی حسینی در اد

توانی  ورود هنی  هه تخلف شده و جرمی صورچ گرفته ولدی در زمینده سیاسدت گدذاری     
ورود ن رده ای  ضون این ه قوه قضائیه عوامل اصلی و موثر در این تخلفاچ بانک مرهزی 

نفدر   5نفر بازداشت و  9گیر هرده و حداقل اع  از معاون، مدیرهل حراست و غیره را دست
تحت تعقیب هستند بنابراین در برخورد با جرم و مجرم با هیچ مقام و جایگداهی تعدارف   
نداری  و قوه قضائیه قطعا ورود هرده و برخورد می هند  وی گفت: اژه ای گفته است هده  

هده اینجاندب نامده    ظریف در مورد پولشویی باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائده هندد   
نوشته و گفته ام هه اگر این جوالچ از سوی ایشان اسدت، توضدیحاچ و اسدناد وی اخدذ     

 شود 
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