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با حضور رئیس جمهوری و مقامات کشوری و لشکری برگزار شد

بزرگداشت نخستینسالگرد درگذشت آیتاهلل هاشمی

3

ریشههای دور و نزدیک تجمعات اعتراضی

تحلیل اعتراضات اخیر را در گفت وگوهایی با فرشاد مؤمنی و غالمرضا ظریفیان؛ و نقش رسانهها را در شماره امروز بخوانید
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بزرگترین قرارداد خط اعتباری اروپا و تهران امضا شد

فاینانس ۵میلیاردیورویی
ایتالیا و ایران
این فاینانس توســـط مؤسسه «اینویتالیا
گلوبال اینوستمنت» و بانکهای کشورمان
با هـــدف تأمیـــن مالـــی پروژههـــای ایران
5
امضا شد

«ایران» از گام های عملی اتحادیه اروپا گزارش می دهد

روند صعودی مناسبات اقتصادی
اروپا و ایران در <پسابرجام>

6

AFP

عملیات بزرگ نجات «سانچی»

عملیات اصلی مهارحریق نفتکش کشورمان
با ورود تیم تجسس ایرانی و «آتش خوار» ژاپنی کلید خورد

سران اروپا با موضعگیری قاطع به ترامپ هشدار دادند

گفتو گو با علی ربیعی پیش از عزیمت به «شانگهای»:
امدادگران آماده ورود به عرشه هستند
 4و18

گزارشی از آغاز جشنواره موسیقی  /طنين نغمههاي فجر در سالنهاي پايتخت 22
گفتوگو با قربان بهزادیاننژاد  /شکوفایی دانش پزشکی در سایه تمدن اسالمی 12
<آچمز» برجامی ترامپ

اول دفتر
هــدف ترامــپ از نــوع تصمیماتــی کــه در دو حیطه تمدید
تعلیــق تحریمهــا و تأییــد پایبندی ایــران به برجــام اتخاذ
میکنــد بیــش از هر چیز آن اســت که در عیــن آنکه برجام
به عنوان عاملی برای نظارت بر فعالیتهای هستهای ایران
و جلوگیری از تحقق ادعای دستیابی ایران به سالح هستهای
باقــی بمانــد؛ مانع از انتفاع ایران از برجام شــود .بر اســاس
حشمتاهلل فالحت پیشه چنین سیاســتی اســت کــه حتی تمدیــد تعلیــق تحریمها
عضو کمیسیون امنیت ملی در عمــل بــا اعــام تحریمهــا علیه شــرکتها یا اشــخاص
و سیاست خارجی مجلس
حقیقی ایرانی از ســوی امریکا همراه میشود .تحریمهایی
شورای اسالمی
که بر اســاس ادعاهای تروریســتی ،حقوق بشری و موشکی
مطرح میشود تا جمهوری اسالمی ایران کماکان در کانون هدف باقی بماند.
امــا چــرا رئیــس جمهوری امریــکا نمیتوانــد به طــور کامل زیر تعهد کشــورش
بــه برجــام بزنــد؟ دلیــل اصلــی این اســت کــه میداند اگــر ایــن کار را انجــام بدهد
تنهــا میماند و کشــورهای اروپایی حتماً با او همراهی نخواهند کــرد .زیرا اروپاییها
برای ماندن به پای برجام دالیل متعددی دارند.
دلیــل نخســت اروپاییهــا یــک دلیــل سیاســی اســت .اروپــا میداند کــه برجام
نخســتین دســتاورد دیپلماتیــک اتحادیــه اروپایــی در دوران بعــد از  1990میــادی
در میــان موضوعــات مختلفــی ماننــد فلســطین ،بالــکان و ...اســت کــه اروپاییها
ورود کردنــد اما شکســت خوردند ،اما حضــور آنها در مذاکرات هســتهای در نهایت
به یک توافق منتهی شد .به همین دلیل آنها از نظر سیاسی میخواهند که این توافق
حفظ شود تا اتحادیه بتواند خود را در عرصه تحوالت دنیا به اثبات برساند .دلیل دوم
دلیلی امنیتی است .کشورهای اروپایی میدانند که اگر ایران نبود ،داعش به مرزهای
اروپا میرسید .برای همین نمیخواهند که رابطه مثبت با ایران آسیب ببیند و ایران
در مناســبات خارجــی خود به ســیم آخــر بزند .زیــرا در این صورت دیگــر خاکریزی
در مقابل عوامل ضدامنیتی منطقه غرب آسیا وجود نخواهد داشت.
دلیل ســوم اقتصادی است .ایران در قالب برنامه ششم توسعه پیشبینی کرده
اســت که  200میلیارد دالر ســرمایه خارجــی جذب کند و  50درصــد این رقم یعنی
 100میلیارد دالر پیشبینی شــده که با موافقتنامههای تجاری با کشــورهای اروپایی
تأمین شــود .چنان که قراردادهایی را که با فرانســه و ایتالیا بســته شــد شاهد بودیم.
اروپاییهــا ضمــن اینکه اوضاع و تحــوالت اقتصادی دنیــای عرب را کامــاً متزلزل
میدانند ،روی بازار  80میلیونی ایران حساب باز کردهاند.
دلیل چهارم اهمیت استراتژیک ایران در بازار انرژی است .ایران در شاهراه انرژی
دنیــا قــرار دارد و اروپاییهــا در حــوزه انرژی بویژه در مقابل روســیه و بعد از مســائل
کریمــه و بالــکان خطوط ناامنی دارند .لذا ســعی دارند مناســبات انــرژی خاصی را
با ایران داشــته باشــند .ایــن دالیل درکنار هم باعث میشــود کــه اروپاییها کماکان
از برجام حمایت کنند و میدانند که ترامپ اگر برجام را بهم بزند ،بهترین شرایطی
که پیش خواهد آمد ،شــکلگیری کره شمالی جدیدی است ،کما اینکه ایران نسبت
به کره شمالی از توان بسیار باالتری برای برهم زدن معادالت برخوردار است.
بــا وجــود ایــن واقعیتهــا ،ترامــپ بهدلیــل مواضــع شــدید ضــد برجامــی
در دوران انتخابــات ریاســت جمهوری و تمایل به گریز از تصمیمهای کارشناســی،
درصدد خروج از برجام است .ولی ساختار واقع بینی دیپلماسی امریکا که اطرافیان
رئیسجمهــوری ایــاالت متحده نیز در شــمار آن هســتند؛ او را از اعالم این تصمیم
هیجانــی و نامنطبق با منافــع امریکا برحــذر میدارند .حال باید دیــد ترامپ برای
گریز از این «آچمز دیپلماتیک» امروز چه موضعی اعالم میکند.

وضعیت سالمتی ترامپ برای نخستین بار بررسی شد

گروه جهان /رئیس جمهوری امریکا شــب گذشــته برای نخستین بار از زمان ورود
به کاخ سفید مورد آزمایشات پزشکی قرار گرفت .او پیش از این آزمایشها گفت
که اگر مشــخص شــود ،در سالمت کامل نیســت تعجب میکند .به گزارش ایسنا
بــه نقل از دیلی میــل ،دونالد ترامپ ،در جمع خبرنگاران به شــوخی گفت :بهتر
است نتایج خوب باشد وگرنه بازار بورس با روند ناخوشایندی روبهرو خواهد شد.
البتــه در میان آزمایشــات پزشــکی ،آزمایش ســامت روانی رئیــس جمهوری که
این روزها به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است ،وجود ندارد.

یک مقام کاخ سفید  :این می تواند آخرین تمدید باشد

اتحاد اروپا در حمایت از برجام
AFP

دیگر
صفحهها

ترامپ رفع تحریم ایران را تمدید کرد

2

موگرینی  :برجام اهمیت فوقالعادهای دارد و از اجرای کامل آن حمایت میکنیم

علی مطهری :

تجمعات با فراخوان <حزباهلل> مشهد
و هواداران احمدینژاد آغاز شد

امضای تفاهم نامه خرید  200دستگاه لوکوموتیو از هند

تهرانودهلینودیروز تفاهمنامهایامضاکردندکهبراساسآنایران 200دستگاهلوکوموتیو
و واگــن بــاری از هنــد خریــداری خواهد کرد .بــه گزارش ایرنا ،منابــع مالی الزم بــرای اجرای
این تفاهمنامه که بالغ بر  600میلیون دالر می شود ،از سوی هند تأمین خواهد شد.امضای
این تفاهم نامه در جریان سفر سه روزه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کشورمان به هند
انجام شد.وی گفت :براساس این یادداشت تفاهم ،بخشی از این لوکوموتیوها در ایران تولید
خواهد شــد بنابراین باید پیگیری کنیم تا یادداشــت تفاهم به قرارداد تبدیل شود .آخوندی
اجرایی شدن این همکاری را نیازمند « حداقل سه سال» زمان دانست.

هشدارآماریازپیامدفیلتر«تلگرام»در هفتهگذشته

21

افزایش1650درصدی
دانلود فیلترشکن<سایفون>

ت بیش از  ۷۷۰نفر در اعتراضات تونس
بازداش 

گــروه جهــان /مخلیفــه الشــیبانی ،ســخنگوی وزارت کشــور تونــس از بازداشــت
 ۷۷۸نفــر در جریــان تظاهراتهایــی کــه از دوشــنبه هفتــه پیــش در اعتــراض
به وضعیت اقتصادی در این کشــور آغاز شــده ،خبر داد .به گزارش ایســنا به نقل
از شــبکه خبری اســکای نیــوز عربی ،این اعتراضات در آســتانه هفتمین ســالگرد
انقالبی آغاز شــد که منجر به ســرنگونی زین العابدین بن علی در  ۱۴ژانویه ۲۰۱۱
شــد .یوسفالشاهد ،نخســتوزیر تونس «جبهه مردمی» را به تحریک مخالفان
و تحریک به خشونت متهم میکند اما این جبهه اتهامات مطرح شده را رد میکند.
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دونالــد ترامــپ رفــع تحریمهــای ایــران را تــا  ۱۲۰روز دیگر تمدید
کرداما افزوده این میتواند آخرین باری باشد که این کار را میکند.
بــه گــزارش «بی بــی ســی » ،یک مقام کاخ ســفید بــه خبرنگاران
اعالم کرد ترامپ میخواهد اقدامات سختگیران ه تازهای در توافق
هســتهای گنجانــده شــود و در صورت تخطــی ایــران از تعهداتش
امریکابتواندبالفاصلهتحریمهارابرگرداند.

«ایران» گزارش میدهد
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جزئیات اختالس 9ساله
کارمند شرکت ملی نفت
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روسیه عامالن حمله پهپادی به <حمیمیم> را هدف قرار داد

گــروه جهان /وزارت دفاع روســیه از کشــته شــدن عامالن حمله به پایــگاه هوایی
حمیمیــم در ســوریه خبــر داد .بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان بــه نقل از
پایــگاه خبری شــبکه العالم ،وزارت دفاع روســیه اعالم کرد ،تعــدادی پهپاد را در
اســتان ادلب از بین برده اســت .تروریستها هفته گذشــته نیز با استفاده از پهپاد
به پایگاههای روسیه در خاک سوریه حمله کرده بودند .پیشتر تصور میشد ترکیه
در این حمله دست داشته است اما دیروز پوتین تأکید کرد متقاعد شده است که
ترکیه ارتباطی با این حمله ندارد.

