روزنامهاقتصادیصبح ایران

وزیر نفت از روشن شدن تكليف
فاز  ۱۱پارسجنوبي با توتال
تا  2ماه آينده خبر داد؛

رهبر معظم انقالب اسالمي
در دیدار مردم آذربایجان؛

مخالفان برجام
در انتظار بازگشت تحريمها

«آشتي ملي» معني ندارد
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توساز تهران زیر ذرهبین «جهان صنعت»؛
وضعیت صدور پروان ه ساخ 

10

نشانههایرکوداقتصادیدربحرانمسکن
فرمان شورای پول و اعتبار صادر شد؛

افزایشدرآمدبانکهاازکارمزد

حرف و حديث واردات پرتقالهاي مصري باال گرفت؛

12

7

سخنگوي وزارت بهداشت اعالم كرد؛

رواج قراردادهاي موقت

 ۴۵درصد تختهاي بيمارستاني فرسودهاند

رواج قرارداده��اي موقت كار تا حدي جدي
شده كه رييسجمهور از وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي خواس��ت گزارش��ي در اين زمينه به
دولت ارائه دهد.

از جدال سرخابی با اصفهانیها
تا نبرد فوالدی ها در غبار

یادداشت

تنظیف

پشت پرده استعفای مايكل فلين

15
جعبه سیاه

ليگ منطقهاي انتخابات!

متحدان رييسجمهور سابق آمريكا و مقامات
سابق دولت باراك اوباما ماهها بهصورت محرمانه
فعاليت كردند تا جايگاه مايكل فلين ،مشاور سابق
امنيت ملي كاخ سفيد را در رسانه ملي تضعيف
كنند و توافق هستهاي ايران را نجات دهند.

حذف فيزيکي گوينده خبر سيما !

16

نگاه نخست

دیپلماسی تعاملگرای تهران

1

پايگاه اطالعرسانی رياست جمهوري

مهديبهلولي*
تنها در مجلس شوراي
اسالمي نيست كه نسبت
زن��ان ب��ه مردان ،بس��يار
كوچك است...

14

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشور؛

7

سفر رييسجمهور به عمان و كويت پایان یافت؛

استقبال تهران از پيام  6كشور حوزه خليجفارس

14

رییس جمهور از سفر یک روزه به عمان و
کویت بازگشت .حسن روحاني پيش از ترك
تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت :اخيرا
ازطرفششكشورحوزهخليجفارستوسط
دولت كويت پيام��ي را به دولت جمهوري
اسالمي ايران ارسال كرده بود مبني بر اينكه
ش��ش كشور به دنبال روابط بهتر با ايران و
حلوفصل س��وءتفاهمها و ارتقاي روابط از
طريقگفتوگوهستند.رييسجمهورگفت:
ما از اصل پيام استقبال كرديم و در اين سفر

4

یک مقام آگاه در کاخ سفید نظر داد؛

شرايط واردات محصوالت فوالدي تغيير كرد

وعده دولت برای تامین امنیت شغلی کارگران
محقق نشد؛

متحدان رييسجمهور س��ابق آمريكا
و مقامات س��ابق دولت باراك اوباما ماهها
بهصورت محرمانه فعاليت كردند تا جايگاه
مايكل فلين ،مشاور سابق امنيت ملي كاخ
سفيدرادررسانهمليتضعيفكنندوتوافق
هستهاي ايران را نجات دهند.
فريبيكن مینویس��د :فلين يكي از
منتق��دان قديمي توافق اي��ران به دليل
گزارشهايي مبني بر تماس تلفنياش با
سفير روسيه پيش از انتقال قدرت از سمت
خود استعفا داد .او متهم است كه در طول
اين مكالمه به مساله تحريمهاي وضعشده
عليه روسيه پرداخته است اما در مصاحبه
اخير خود اين اتهامات را رد كرده است.
چندينمنبعداخلوخارجازكاخسفيد
از كمپين چندين ماهه براي تخريب فلين
آگاه بودند .گفته ميشود بن رودز ،مشاور
س��ابق اوباما كه در م��ورد ايجاد يك اتاق
پژواك در رسانهها براي كمك به قبوالندن
توافق ايران به مردم صحبت كرده بود در
ميان كساني بود كه در راس روند بياعتبار
كردن عمومي فلين قرار داشتند.

حمایت ترامپ از صلح اسراييل و فلسطین
بدون راهحل 2كشور

مصوبهدولت؛

3

تالش ايران براي ايجاد رابطه بهينه و
خروج از تنش در ديپلماسي منطقهاي در
شرايطي است كه روابط ايران با كشورهاي
شوراي همكاري خليجفارس به جهت نفوذ
منطقهاي و نق��ش تعيينكنندگي ايران
به س��ردي گراييده بود .از طرف ديگر در
س��الهاي اخير پس از حادثه منا در شهر
مكه و نيز مسايلي چون اعدام شيخ نمر،
روحاني ش��يعه مخالف دولت عربستان و
به آتش كشيدن و غارت سفارت عربستان
در تهران و كنسولگري عربستان در مشهد،
روابطايرانوعربستانسعوديبهشدتتيره
شد .در همين ارتباط جنگهاي سوريه و
يمن و پشتيباني ايران و عربستان سعودي
از طرفهاي متخاصم از جمله موارد ديگر
اختالفات منطقهاي دو كشور بوده است.
ايران همچنين در چند س��ال اخير بارها
متهم به دخالت در امور بحرين و تحريك
ش��يعيان در اين كشور ش��ده است .اين
دس��ت از مشكالت سبب شده بود سران
شورايهمكاريخليجفارسدربيانيهپاياني
سيوهفتمين نشست اين شورا در منامه از

حال اجراي برجام خوب است

2

تنظیم بازار با اعمال شاقه

در حال��ی کارمزد س��هم چندانی در درآمد
بانکهای ایرانی نداشته و از چالشهای موجود
محسوب میشود که اخیرا شورای پول ...

شایستهساالری در کشور
گرفتارتبعیضجنسیتی

گزارشعراقچيبهکميسيونامنيتملي؛

دیپلماسی تعاملگرای تهران
ايران بخواهند به قوانين بينالمللي پايبند
باشد و در امور داخلي كشورهاي منطقه
دخالت نكند و همچنين ضمن اجتناب
از سياس��ي كردن حج ،به مداخله در امور
داخلي كشورهاي عربي حوزه خليجفارس
پايان دهد.
حال حس��ن روحان��ي در راس��تاي
ديپلماسي تعاملگرا و همچنين اولويت
اخالق راهبردي آن هم با هدف روابط بهتر
و نيز حلوفصل سوءتفاهمها و ارتقاي روابط
از طريق گفتوگو و مذاكره درصدد پاسخ
به خواستههاي كشورهاي شوراي همكاري
خليجفارس است .بنابراين اين سفر را آن
هم با چنين اهدافي بايد آغاز فصل جديد
درتاريخمناسباتمنطقهايدانستكهقرار
است اين كشورها با عزم و اراده سياسي به
آن دس��ت يابند .هماينك چشمانداز اين
مناسبات پيداست و مسلم است كه سفر
روحاني خواهد توانست گرهي از روابط را
باز كند .اهميت اين س��فر هم قبل از هر

چيز در عزم و آمادگي ايران و اين كشورها
در تحقق اهداف و منوياتي است كه فقدان
آن در روزگاران اخير موجب تنش در روابط
ديپلماتيكشدهبود.نكتهدرخورتوجهديگر
آنكه ازس��رگيري اين روابط گامي به جلو
محسوب ميشود كه از رهگذر آن ثبات،
امني��ت و همكاريهاي متقابل اقتصادي
ميان طرفين در منطقه تضمين ميشود.
بعد ديگر اهميت اين س��فر ،بيارتباط با
مسايل بينالمللي نيست .محققا محافل
بينالمللي با رصد و پايشي كه از اهميت
پرابعاد اين سفر ميكنند ،خواهند ديد كه
تا چه مي��زان كنشها و الگوهاي رفتاري
ايران در عرصههاي نظر و عمل منطبق بر
هم و همسو است.
به ه��ر تقدي��ر ازس��رگيري روابط و
ت�لاش براي برونرفت از وضعيت موجود
و همچنين ت�لاش براي اجراييس��ازي
منطق خودياري ،واقعيت و نياز اساس��ي
اين كشورهاست و اين كشورها نميتوانند

پشت پرده استعفای مايكل فلين
بر اساس اين گزارش هدف از ايجاد اين
كمپينضدفلينمانعتراشيدرمسيرتالش
دولتترامپجهتافشايجزيياتمحرمانه
توافق هستهاي با ايران بود كه مدتهاي
مديدي از س��وي دولت اوباما پنهان مانده
بود.گفتهميشودفليندرتالشبرايعلني
ك��ردن جزييات توافق ايران بود كه دولت
باراك اوباما از ديد عموم پنهان كرده بود.به
نقل از يكي از منابع نزديك به كاخ سفيد
ترديدي وجود ندارد كه كمپين بياعتبار
كردن فلين پيش از روز تحليف آغاز به كار
كردهبودوزنجيرهايازافشاگريهايسخت
و سياسي جهت تضعيف وي طراحي شده
بود.دونالد ترامپ سهشنبه گذشته گفت
داستانواقعيرفتنفليننيستبلكهافشاي
غيرقانونياستكهباعثشداينژنرالچهار
ستاره سابق استعفاي خود را ارائه دهد.
فلين اين مساله را اندكي پيش از اين
اتفاقدرآخرينمصاحبهاشمطرحكرد.وي
گفت :در برخي از اين موارد ،شما مبادرت

به صحبت در مورد مسايلي ميكنيد كه از
سيس��تم محرمانه خارجشده و در اختيار
خبرن��گاران قرار گرفته اس��ت .اين جرم
محسوب ميشود .به اين موارد افشاگري
ميگويندواقداممجرمانهمحسوبميشود.
اين جرم است.از طرفي طبق گزارش ژانويه
امس��ال دولت اوباما تا روزهاي پاياني كار
خود ،ميزبان چندين و چند تن از منتقدان
روند گمراه كردن مردم آمريكا نس��بت به
مفاد توافقنامه هستهاي بود .اين جلسات
ش��امل يكي از مقامات سابق دولت ايران
و رييس ش��وراي ملي ايراني آمريكايي يا
نياك بود كه متهم به جانبداري از ايران در
واشنگتنديسي بودند.از آن زمان اعضاي
ارش��د تيم امنيت ملي دولت اوباما پس از
ترك كاخ سفيد ،يك ساختار ارتباطي را
راهاندازي كردند و به خبرنگاران گفتند از
اين ساختار براي تضعيف سياست خارجي
ترامپ اس��تفاده ميكنند.يكي از مقامات
ارشد كاخ سفيد گفت كه اين افشاگريها

سفر رييسجمهور به عمان و كويت پایان یافت؛

استقبال تهران از پيام 6كشور حوزه خليجفارس
بادوعضوشورايهمكاريخليجفارسدراين
زمينهديداروبحثوتبادلنظرخواهيمداشت.
به گزارش ایرنا ،روحاني تصريح كرد :اساس
سياستجمهورياسالميايرانهموارهحسن
همجواريباهمسايگانوامنيتخليجفارس
است .ايران هيچگاه نه به فكر تجاوز بوده و نه
مداخله در امور داخلي كش��ور و نه تحميل

عقايد ديني ،مذهبي يا سياسي خود .اساس
سياست ما همكاري مشترك با دوستان و
كش��ورهاي اسالمي است.وي با بيان اينكه
خليجفارساهميتويژهايدارد،گفت:همواره
اعالم كردهايم امنيت خليجفارس توس��ط
كشورهاي منطقه و بدون حضور خارجيها
كهمضربرايمنطقهاستصورتگيردچراكه

1

دكتر صالحالدين هرسني*
حسن روحاني ،رييسجمهور ديروز از
سفر يك روزه به عمان و كويت به تهران
بازگشت .با توجه به سطح روابط ايران با
كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس،
به نظر ميرس��د هدف اصلي اين س��فر
تالش براي توس��عه رابطه با كشورهاي
اين حوزه اس��ت كه قرار است از طريق
عمان و كويت به عنوان كشورهاي واسط صورت گيرد.

ادامه نگاه نخست

نالملل
با توجه به ساختار آنارشيك نظام بي 
اينگونه مناسبات منطقهاي را فاقد اهميت
بدانند .در واقعبينانهترين شرايط اينگونه
مناسبات حيات سياسي و حتي سرزميني
اين كش��ورها را از وسوسه بدخواهيها و
بدانديشيها دول خارجي مصون ميدارد.
همهاينتفاصيلهنگاميارزشديپلماتيك
و استراتژيك بهتر و بيشتري پيدا ميكند
كه بدانيم چند روز زودتر از رييسجمهور
كشورمان ،اردوغان سفر خليجفارسي خود
را در راستاي پيشبرد اهداف سياستهاي
جديد منطقهاي آن��كارا آغاز كرده بود .به
همين خاطر تقارن اين دو س��فر با كمي
دي��ر و زود ،جدا از توجيه بلندپروازيهاي
هميشگي اردوغان بهگونهاي فصل جديد
رقابت سياسي -اقتصادي تهران و آنكارا را
درراستايتقسيموتحكيممنافعمنطقهاي
به نمايش ميگذارد.

* مدرس علوم سياسي و
روابط بينالملل

S.Harsani.k@gmail.com
ادامه یادداشت

كهفلينراهدفقرارداد،نتيجهمجموعهاي
از رويدادهاي تصادفي نبوده است .يكي از
منابع آگاه ميگويد :مساله فلين فرع است،
مهم اين است كه مقامات و سازمانهاي
بينامونشان توانستند مشاور امنيت ملي
رييسجمهور را با يك كمپين بركنار كنند
بدون آنكه مدركي برجاي بگذارند كه بايد
هر آمريكايي را نگران كند.وي ميافزايد:
دولت اوباما ميدانست فلين در پي افشاي
اسناد محرمانه مربوط به توافق ايران است
بنابراين در ماه دسامبر شوراي امنيت ملي
او كار با رس��انههاي طرفدار را آغاز كرد و
اطالعات ناقص و مخربي را در مورد فلين
در اختيار آنها قرار داد.اين مقام مسوول در
ادامه با اشاره به مجموعهاي از خبرهايي كه
طي هفتههاي گذش��ته از كاخ سفيد درز
كرده و هدفش هم فلين بود ،گفت :زماني
كه ترامپ تحليف شد ،تعدادي از اين افراد
در دولت ماندند و تعدادي نيز كار را از بيرون
آغاز كردند و همكاريها در جهت تضعيف
ترامپ را پي گرفتند.
دیپلماسی

كشورهايمنطقهازبلوغكافيبرخوردارندوبه
خوبيميتوانندامنيتمنطقهراتامينكنند.
روحاني افزود :امروز بايد به فكر وحدت بيشتر
باشيم و فاصلهاي را كه قدرتهاي بزرگ بين
سنيوشيعهايجادكردندوجعليومصنوعي
است از بين ببريم چراكه صدها سال شيعه و
سنيبهصورتهمزيستيمسالمتآميزكنار
يكديگرزندگيكردند.
صفحه  2را بخوانید
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