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 هاي سیاسی دولت و جریان    روز    حرف ▼ 

آقاي روحانی با منتخبی از  پیشپس از دیدار مدتی 

 شدطلب، هفته گذشته خبري منتشر  بزرگان جریان اصالح

الوقوع رئیس دولت با اصولگرایان حکایت  که از دیدار قریب

هر چند زمان دقیق این دیدار و قطعیت آن مشخص . دارد

قدام دولت را باید به فال نیک گرفت و است؛ اما این ا نشده

در روند  تواند می این اقدام که در زمینه. به استقبال آن رفت

  :اهمیت داردسیاسی کشور مؤثر باشد، توجه به چند نکته 

ها و مدیریت کشور  ـ دولت دوازدهم براي پیشبرد برنامه1

همه ها و معضالت، نیازمند تعامل مستمر با  و حل چالش

است؛  وجود در اردوگاه دو جریان سیاسیهاي م طیف

همراهی و . توان آنان را نادیده گرفت بازیگران فعالی که نمی

و مخالفت  کندتواند کار را براي دولت آسان  سویی آنان میهم

و واگرایی احزاب خود به مثابه مانعی پیش روي دولت عمل 

  . خواهد کرد

مل مهم عمومی نیز عا ـ تأثیر احزاب سیاسی بر افکار2

دیگري است که ضرورت تعامل دولت با آنان را دو چندان 

ها و اثرگذاري بر  احزاب با در اختیار داشتن رسانه. کند می

توانند بر پایگاه اجتماعی دولت اثر مثبت و  افکار عمومی می

منفی گذاشته و شرایط دولت را براي تعامل با جامعه دشوار 

  .یا آسان کنند

تواند موجب بیرون  ي سیاسی میها ـ تعامل با گروه3

نظرات  ،بدون شک .شودآمدن دولت از حصار یک تیم بسته 

مورد نیاز دولت  گوناگونهاي  کارشناسی ارزشمندي در حوزه

این  در فرایندهاي سیاسی کشور وجود دارد که  نزد جریان

  .تواند در خدمت دولت قرار گیرد تعامالت می

د فعالیتی واقعی و ـ تعامل دولت و فعاالن سیاسی بای4

ها از حالت  مؤثر باشد و به سمتی برود که این نشست

نشانه این حرکت،  .شودفرمالیته و انجام تکلیف خارج 

پیشنهادهاي  از دولت اثرپذیري و جلسات بخشی تداوم

  .کارشناسی است

ـ وضعیت کنونی کشور و التهابات ایجاد شده در بازار، در 5

یار اقتصادي دشمن علیه ع کنار کلید خوردن جنگ تمام

جمهوري اسالمی، عامل مهم دیگري است که بر ضرورت 

. هاي سیاسی افزوده است تعامالت حداکثري دولت و جریان

عبور از این وضعیت با وحدت حداکثري و  ،بدون شک

  .کارگیري همه توان کشور ممکن خواهد بود به

هاي سیاسی  ـ ارتقاي سطح تعامالت دولت و جریان6

. ند در ایجاد آرامش در افکار عمومی نیز مؤثر باشدتوا می

هاي سیاسی، موجب ناآرامی  ها بین دولت و گروه تشدید تنش

جز سرخوردگی  حاصلیکه  شود میعمومی  و تالطم در افکار

   .داشتنسبت به سیاست و کاهش اعتماد عمومی نخواهد 

  

  

  

  
  

  

  

  !متغیر يامعن ،واژگان ثابت                  روز گزارش ▼

ان، تایم، نیوزویک، رویترز،  ان سی، سی بی و فارسی، ان یسی عربی و انگلیس بی بی

نگار سعودي در  ، هر کدام را که نگاه کنید، درباره قتل یک روزنامه...االخبار و ،راشاتودي

بر ضرورت رسیدگی به پرونده ... سران آمریکا، آلمان، انگلیس و! نویسند سفارت ترکیه می

کنند و حتی دولت ترامپ،  و روشن شدن زوایاي کشته شدن او تأکید میخاشقجی 

ترین حامی رژیم سعودي مجبور شده است تحت فشار از لزوم مجازات ریاض به دلیل  بزرگ

اي ضد سعودي آورده، سخن به میان آورد و پس از گذشت  آنچه بر سر این چهره رسانه

اما آنچه ! هم در فضاي مجازي استهاي م چندین روز همچنان نام خاشقجی جزء هشتگ

در این یادداشت مورد نگاه و توجه ماست، نه قتل خاشقجی و اثرات آن بر دولت سعودي و 

به مرگ حقوق بشر در جهان است؛ به   عهد مغرور و خودسر عربستان؛ بلکه توجه آینده ولی

اه افتاده داري است که به بهانه مرگ خاشقجی پشت عنوان حقوق بشر به ر نمایش خنده

نگار سخن  این روزها در حالی همه از ضرورت بررسی زوایاي پنهان مرگ این روزنامه! است

هاي به اصطالح مدافع حقوق بشر  سازماند و ژست مدافع حقوق انسان دارند و گوین می

بر  ستها سالهمگی  نند دولت سعودي باید پاسخگو باشد کهک دهند و اعالم می بیانیه می

اند، قحطی گسترده در  مظلوم یمن به دست شاهزادگان سعودي چشم بستهکشتار مردم 

پندارند و  بینند، جان باختن هزاران مرد و زن و کودك یمنی را هیچ می کشور یمن را نمی

المللی که عنوان حقوق  کنند و مجامع بین از کنار فاجعه انسانی در یمن به سادگی عبور می

دانند کشوري به نام یمن بر روي نقشه جهان وجود  نمی کشند، گویا اصالً بشر را یدك می

گذارد و  که حقیقت حقوق بشر در جهان را به نمایش می و متناقضی  رفتار دوگانه! دارد

 .هاي به ظاهر انسانی تا چه حد تابع مواضع سیاسی در جهان هستند دهد واژگان نشان می

تصویري واضح از یمن  در زمینه خاشقجی و سکوتهیاهو درباره مرگ تر،  عبارت دقیقبه 

 !اند جهان متعفنی است که سیاستمداران ساخته

 اندازي آمریکا براي لبنان سنگ          اخبار ویژه       ▼

پنهان  دخالت عوامل خارجی در تعویق تشکیل کابینه لبنانشود  می  در حالی که تالش

سرتیپ آنطوران منصور، . ه استاطالعات موثق حاکی از دخالت آمریکا در این مسئل بماند،

در سفر اخیرم به آمریکا که به دعوت سازمان سیا «: فرمانده سرویس ارتش لبنان گفته است

حبران » .بود، متوجه شدم آمریکا خواهان تشکیل دولت لبنان در این مقطع زمانی نیست

گاهی ها به صورت غیر مستقیم و  آمریکایی«: باسیل، رئیس جریان آزاد ملی نیز گفت

کنند؛ اما با جدي  اهللا در کابینه ارسال می هایی مبنی بر حضور نداشتن حزب مستقیم پیام

مشکل . تري کرده و فشارها را افزایش خواهند داد شدن ترکیب کابینه، مطمئناً ورود جدي

یکی » .هاي تروریستی قرار داده است اهللا را در فهرست گروه اصلی این است که آمریکا حزب

: گفته استنیز ـ  ـ که با سرویس اطالعاتی عربستان مرتبط است ن ندهان امنیتی لبنااز فرما

 » .اند تا وضعیت منطقه مشخص شود ها پرونده لبنان را مسکوت نگه داشته آمریکایی«

  !کننده منافع تشکل خاص تأمین

عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران درباره اصرار برخی نمایندگان مجلس و یک 

به هر حال حضور آقاي : هر تهران براي حضور افشانی در شهرداري، گفته استشوراي ش

کننده منافع تشکل خاصی در شهرداري تهران شده و طبیعی  افشانی در شهرداري تأمین

محمد  علی. است نمایندگان این تشکل همه تالش خود را براي ادامه حضور وي انجام دهند

: اخیر افشانی در شهرداري تهران اظهار داشته استهاي روزهاي  نمازي درباره عزل و نصب

اي رو به پایان است، نباید اقدام به تغییر  بیند عمر حضورش در مجموعه وقتی مدیري می

  .کند بدنه سازمان زیر نظر خود کند؛ زیرا این اقدام کار را براي مدیر بعدي دشوار می

 



  
  

  اخبار ▼

  راهبرد آمریکا براي نفوذ در سوریه

ت آمریکا در پی تدوین راهبردي جدید براي سوریه است که در این راهبرد، دول

شبکه خبري . بیشترین تمرکز به روي بیرون راندن ایران از سوریه معطوف خواهد بود

است در این راهبرد، با توجه به قید و بندهاي قانونی  آوردهنیوز طی گزارشی  سی بی ان

ی مستقیم نظامیان آمریکا با ایرانیان و نایبان آنها در ارتش آمریکا، از صدور دستور رویاروی

بر اساس مجوزهاي فعلی ارتش آمریکا در خاك سوریه، . سوریه خودداري شده است

نی شان از سوي نظامیان ایرا نظامیان آمریکایی صرفاً در صورت به خطر افتادن جان

هاي سیاسی و  تالشوریه براي بیرون کردن ایران از س توانند با آنها درگیر شوند و می

دوستانه  هاي انسان بر اساس این راهبرد جدید، کمک. است در نظر گرفته شدهدیپلماتیک 

هاي ایرانی و  نباید به مردم مستقر در مناطق تحت تسلط ایران و روسیه برسد؛ شرکت

به زده،  بازسازي مناطق جنگ. روسی فعال در امر بازسازي سوریه هم باید تحریم شوند

  .مشخص شده استنفوذ ماندگار  راه منزلهبه ها  آمریکایی تدس

 سلمان عربستان را نابود کرده است بن

شبکه » فاکس و دوستان«با حضور در برنامه زنده تلویزیونی » لیندسی گراهام«سناتور 

سلمان رخ  نیوز ضمن تأکید بر اینکه در عربستان اتفاقی بدون اطالع بن خبري فاکس

لیندسی با . ساله سعودي باید از کار برکنار شود 33عهد  سلمان ولی نب: دهد، گفت نمی

توانید به  شما افراد بسیار خوبی را می: دادن مردم عربستان سعودي، گفت مخاطب قرار

این سناتور جمهوریخواه . سلمان کشور شما را نابود کرده است بن. جاي وي انتخاب کنید

رود، مدعی شد  ت عربستان در کنگره به شمار میکارولیناي جنوبی که از طرفداران سرسخ

پیشتر نیز کریس . تواند یک رهبر جهانی باشد شاهزاده سعودي سمی است و هرگز نمی

اي که در  مورفی، سناتور دموکرات عضو کمیته روابط خارجی آمریکا در مقاله

دلیل منتشر شد، از دولت آمریکا خواسته بود حکومت عربستان را به » پست واشنگتن«

پروایش به ویژه در موضوع ناپدید شدن و قتل احتمالی خاشقجی به  اقدامات زیانبار و بی

  .پاسخگویی وادارد

  طلبان دیگر جایگاه گذشته را ندارند اصالح

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید با تعریف و تمجید از الریجانی و مدل ریاست او بر 

طلبان در  اصالح 1400کنم که در انتخابات  بنده این احتمال را رد نمی: مجلس گفت

در عین . هاي الریجانی شوند شرایطی قرار بگیرند که ناگزیر به حمایت از فردي با ویژگی

طلبان از روحانی به ویژه در دولت  حال، با توجه به تجربه نه چندان موفق حمایت اصالح

تعامل با جناح اعتدالی یا  طلبان شد، راهبرد دوم او که سبب تنزل سرمایه اجتماعی اصالح

طلبان در حمایت از  اصالح: وي افزود. اصولگراي میانه به تأمل و دقت نظر بیشتري نیاز دارد

روحانی همه سرمایه اجتماعی خود را به میدان آوردند؛ اما روحانی یا نخواست یا نتوانست 

فعلی در افکار طلبان با شرایط  اصالح: صادقی گفت. به این اعتماد پاسخ درخوري دهد

 .عمومی جایگاه گذشته را ندارند

  تعهد ارزي کلیه صادرکنندگان به سامانه نیما

مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 

توضیح  ،است  خودتحریمیصادرکنندگان معتقدند برخی قوانین وضع شده از سوي دولت 

طلبد  اقتصاد ایران نظام چندنرخی است که در ذات خود مینظام اقتصادي حاکم بر : داد

وي درباره اینکه . گیري کرده و دزد بگیریم و نظارت بر روي نظارت داشته باشیم مرتب مچ

تأکید ابتدایی دولت بر روي : فروشند، گفت چرا صادرکنندگان ارز را به سامانه نیما نمی

عهد د و پتروشیمی بود؛ اما اکنون تصادرکنندگان عمده و بزرگ کشور در دو بخش فوال

ارزي همه را مشمول کرده است و از این پس باید شاهد عرضه ارز همه صادرکنندگان به 

 .سامانه نیما باشیم

 

 

  

  کوتاه اخبار ▼

 داري خزانه وزارت خارجی هاي دارایی بر نظارت دفتر◄ 

 شرکت و بانک 20 نام جدید هاي تحریم اعمال آمریکا در

ها قرار داد که  در فهرست تحریم ایرانی را اريگذ سرمایه

 مهرآوران، گروه اندیشه گذاري سرمایه شرکت: عبارتند از

 بنیاد ،ملت بانک ،بندرعباس زینک تولید شرکت ،بهمن

 مبارکه فوالد شرکت ،کالسیمین شرکت ،بسیج تعاون

 معادن توسعه شرکت ،ایران تراکتورسازي شرکت ،اصفهان

 ،اقتصاد مهر مالی گروه ،اقتصاد هرم بانک ،ایران زینک

 ،پارسیان بانک ،رویال ساحل نگین گذاري سرمایه شرکت

 زینک ذوب شرکت ،پارسیان شیمیایی کاتالیست شرکت

 آتیه گردان طبیعت گذاري سرمایه شرکت ،سینا بانک ،قشم

 مهندسی شرکت ،تکتار گذاري سرمایه شرکت ،ایرانیان

  .زنجان اسیدسازي شرکت و تکنوتار

 اختیارات و نقش شدن ها از محدود در حالی که شنیده◄ 

 برخى دوازدهم حکایت داشت، جلسه دولت در جهانگیرى

 اقتصادى مسائل بررسى هدف با جمهور رئیس با اقتصاددانان

 حضور بدون کارشناسان پیشنهادى راهکارهاى و کشور

 که است حالى در اتفاق این. شد برگزار جهانگیري

 ستاد و مقاومتى اقتصاد ستاد فرمانده عنوان جهانگیرى

 مسئول ترین القاعده موجه علی و دارد را کشور اقتصادي

 اى جلسه چنین در حضور براى جمهور رئیس از پس دولت

  .است بوده

 دالر سهم درصدي 3/62کاهش  به اشاره با »بلومبرگ«◄ 

 نظر به :کرد اعالم جهان، مرکزي هاي بانک ذخایر در

. است کاهش این از توجهی قابل بخش عامل  تحریم رسد، می

 بیشتر جهان ذخایر در دالر سهم یابد، ادامه روند این اگر

 هایی تحریم آمریکا اینکه از پس گفتنی است، .یابد می کاهش

 کرد، اعمال آوریل ماه در روسیه دولتی مقامات و تجار علیه

 دارایی دالر میلیارد 150 از روسیه مرکزي بانک احتماالً

  .است فروخته را دالر میلیارد 85 حدود ریکایی خود،آم

مظنونان به ، در گزارشی نوشت »تایمز نیویورك«روزنامه ◄ 

نگار منتقد سعودي با  روزنامه »جمال خاشقجی«قتل 

این  .عهد سعودي در ارتباط بودند ولی» سلمان محمدبن«

سلمان به پاریس  یکی از مظنونان در سفر بن: روزنامه نوشت

عهد  رید همراه وي بوده و یکی دیگر نیز از همراهان ولیو ماد

 .لمان بوده استس سعودي در سفر اخیرش به نیویورك با بن

سلمان،  ارتباط مستقیم مظنونان با بن به نوشته این روزنامه،

 .کند تبرئه وي از قتل خاشقجی را سخت می

 به اشاره ایران با در ژاپن جدید سفیر »سایتو میتسوگو«◄ 

 گوناگون، هاي زمینه در کشور دو دوستانه و تاریخی وابطر

 و فشارها با وجود ژاپنی هاي شرکت و دولت: داشت اظهار

 ادامه ایران با خود روابط به همچنان آمریکا هاي تحریم

 ژاپنی مسئوالن و تجار که چرا مانند؛ می ایران در و دهند می

 .دارند اطمینان ایران آینده به نسبت

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


