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  چالش، سردرگمی و پرخاشگري    روز  حرف ▼ 

طلبان این روزها چندان بسامان  اوضاع اردوگاه اصالح

توان از مناقشات شکل گرفته در  این نابسامانی را می. نیست

آخرین آن درگیري بین . این اردوگاه نیز مشاهده کرد

الدین  غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران و حسام

کرباسچی به تازگی گفته . اي شده است رسانهآشنا است که 

و آشنا در » .روحانی به خواب سنگینی فرو رفته است«: بود

  اندیشه«وگو با آخرین شماره ماهنامه  پاسخ به وي در گفت

براي اینکه آقاي کرباسچی از آقاي روحانی «: گفته بود» پویا

خیلی تعریف بکند، کافی است که آقاي روحانی یک انتصاب 

اگر آن انتصاب را انجام دهد، کامالً . اش انجام دهد به توصیه را

بیدار است و اگر آن انتصاب را انجام ندهد، در خواب غفلت 

این هشدارهاي کنشگران سیاسی را زیاد جدي . است

: کرباسچی هم کوتاه نیامده و در پاسخ گفته است» .نگیرید

  »!گوید الدین آشنا دروغ می حسام«

هایی  ها حاصل ناکارآمدي و پرخاشگريها  این درگیري

گیر دولت مورد حمایت  است که این روزها گریبان

طلبان شده و امروز چگونگی مواجهه با آن به یک ابهام  اصالح

برخی همچنان . و مناقشه در میان این اردوگاه بدل شده است

گریزي از این  راه کنند و بر حمایت از دولت پافشاري می

و معتقدند جداسازي راه از دولت اعتدال یابند  حمایت نمی

دستاوردي براي ایشان نخواهد داشت و به هر حال عملکرد 

برخی دیگر اما . دولت به پاي اصالحات هم نوشته خواهد شد

از » !جلوي ضرر را هر وقت بگیري منفعت است«معتقدند 

این رو بر عبور از روحانی تأکید دارند و این واگرایی را با اتخاذ 

دیدگاهی که چند ماهی است . اند کرد انتقادي آغاز کردهروی

قدرت بیشتري یافته و این روزها انتقاد از دولت با تکرار 

  !شود طلب شنیده می هاي اصالح بیشتري از رسانه

اند که عبور از آن هر  طلبان در چالشی قرار گرفته اصالح

طلبان  شود؛ چرا که از یک سو خیز اصالح تر می روز سخت

کلید خورده است و باید تکلیف  1398ي انتخابات سال برا

لت دوازدهم هر چه زودتر مشخص طلبان و دو نسبت اصالح

رأس در  تضعیف و کاهش مقبولیتو از دیگر سو  شود

ها در این اردوگاه ها و مرکزگریزي طلبان بر آشفتگی اصالح

طلبان گذاري اصالح عالی سیاست  شوراي. افزوده است

شنوي از  دیگر وجاهت چندانی ندارد و حرف هاست که مدت

در نتیجه . سفیدان نیز دیگر محلی از اعراب ندارد ریش

طلبان حکایت از آن دارد که روند  وضعیت اصالح انداز چشم

واگرایی در این اردوگاه روزافزون خواهد شد و این قبیل 

  .اختالفات هر روز بیش از پیش سر باز خواهد کرد

  

  

  

  
  

  

  

  گرایی در مسیر واقع                     زرو گزارش ▼

انتقادات   FATFها با پذیرش درصدي هزینه 20جمهور درباره کاهش  هاي رئیس صحبت

بسیاري از کارشناسان پس از این جمالت، سخنان آقاي روحانی و ! بسیاري را برانگیخت

یادآوري کردند و  اي دیگر حامیان توافق با غرب و به ویژه آمریکا را بر سر مسئله هسته

گفتند این سخن رئیس دولت اعتدال از همان جنس سخنان او در آن دوران است؛ دورانی 

تر از  تر بود و تورم و اوضاع اقتصادي به سامان که قیمت ارز و طال به مراتب از اکنون پایین

کننده  ههاي مذاکر داد با امضاي توافق میان ایران و طرف جمهور وعده می امروز بود و رئیس

اما آنچه در این مطلب مورد توجه است، نه انتقاداتی از این دست ! اوضاع بهبود خواهد یافت

به همین ! جمهور از زاویه دیگري است که وارد نیز هم هست؛ بلکه نگاه به سخنان رئیس

اندیشی با  وي در نشست هم. جمهور را مرور کنیم منظور بار دیگر باید جمالت آقاي رئیس

هاي  بدون همکاري با بانک«: وشهرسازي گفته است هاي گوناگون وزارت راه ن بخشمسئوال

حال این جمالت را مقایسه » .تر درصد گران 20شود، اما  خارجی مشکل اقتصاد ما حل می

گوییم تحریم ظالمانه  اینکه می«: گفت کنید با جمالت آقاي روحانی پیش از برجام که می

هاي ظالمانه باید از بین  تحریم! شان را زیاد نچرخانند هاي شمها چ باید از بین برود بعضی

تا . تا اشتغال جوانان حل شود. تا مسئله محیط زیست حل شود. برود تا سرمایه بیاید

هاي  تا بانک. تا منابع آبی زیاد شود. تا آب خوردن مردم حل شود. صنعت جامعه حل شود

ل همه مشکالت را به مسئله مذاکره و حآن زمان ؛ آقاي روحانی که »...ما احیا شود

گوید بدون کمک و همراهی  دانست، اکنون می همکاري و تفاهم با بیرون مرزها منوط می

تر،  به معناي دقیق! تر ها هم مشکالت کشور حل خواهد شد، اما کمی گران خارجی

شکالت جمهور حاال با تجربه برجام به این باور رسیده است که در داخل توان حل م رئیس

را داریم و امید است پیش از آنکه ماجراي برجام این بار با عنوانی دیگر تکرار شود، 

  .تر و با اتکاي بیشتر به نیروي داخلی، کشور را پیش ببرند بینانه واقع

 !ها افزایش صادرات آمریکا به ایران در دوران تحریم     ویژه     خبر ▼

هاي مالی این کشور  پس از اعمال تحریم ارش جدید مرکز آمار آمریکا حاکی است،گز

است؛  ، صادرات ایران به ایاالت متحده تقریباً متوقف شده )ماه اوت(علیه ایران در مرداد ماه 

واردات این کشور از . اما صادرات آمریکا به ایران کماکان افزایش چشمگیري داشته است

است؛ در حالی  هزار دالر بوده  200ا ایران در ماه سپتامبر به صفر رسیده و در ماه اکتبر تنه

 5/8هاي ژانویه تا اوت نزدیک به  که پیش از آن میانگین واردات آمریکا از ایران طی ماه

محصوالت سنتی صادراتی ایران به آمریکا شامل فرش و پسته و . است  میلیون دالر بوده

تحریم کرد و ماه اوت نیز زعفران است؛ اما ژوئیه سال جاري آمریکا واردات فرش از ایران را 

برخالف توقف صادرات . هاي مالی و صنعتی آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته شد تحریم

به گزارش رادیو . ایران به آمریکا، واردات ایران از ایاالت متحده کماکان در اوج خود است

لیون دالر می 410ماه سال جاري میالدي حدود  10فردا، کل صادرات آمریکا به ایران در 

آمریکا فروش کاال به . است  بوده که نسبت به دور مشابه سال گذشته سه تا چهار برابر شده

صادرات آمریکا به ایران بیشتر شامل . است  ایران را از ماه ژوئیه به شدت افزایش داده

به این ترتیب، تراز تجاري دو کشور در . هاي کشاورزي، پزشکی و دارویی است فرآورده

بر اساس . است  میلیون دالر به نفع آمریکا بوده 342هاي ژانویه تا اکتبر تقریباً  ماه فاصله

، 2008به جز اکتبر ) سال پیش 33( 1985آرشیو تجارت ماهیانه آمریکا با ایران از سال 

 .صادرات ماهیانه آمریکا به ایران هرگز به میزان ماه اوت سال جاري نبوده است

 



  
  

  اخبار ▼

  لمان این بار در لبنانس شکست بن

: نوشت» لوبالگ«افسر پیشین سازمان سیا در یادداشتی در پایگاه آمریکایی » پل پیالر«

اندازي جنگ در یمن، بازداشت و گروگان گرفتن سعد حریري و همچنین  سلمان پس از راه بن

قل از پیالر به ن. قتل وحشیانه خاشقجی، اکنون به دنبال ایجاد جنگ داخلی در لبنان است

طرح : نویس روزنامه النهار ادامه داد ـ لبنانی و ستون نگار آمریکایی ، روزنامه هشام ملهم

ثبات کردن لبنان خطر کمتري در مقایسه با جنگ داخلی این  سلمان براي بی بن

سلمان  ها، بن بنا به گزارش .تواند بازخوانی آن جنگ باشد ندارد و می) 1990ـ1975(کشور

تالش کرده بود نیروهاي مسیحی را که در جریان جنگ داخلی این کشور اسلحه به دست 

با این . اهللا تسلیح کند، اما نتوانست این طرح را پیش ببرد گرفته بودند، براي مقابله با حزب

نبش حال، تالش موازي دیگري را آغاز کرد و دست به دامن محمود عباس، رئیس ج

هاي ساکن لبنان را براي جنگ با  خودگردان فلسطین شد و از او خواست تعدادي از فلسطینی

  .اي پیشنهاد او را رد کرد اهللا تجهیز و تسلیح کند؛ اما این بار نیز عباس به صورت مؤدبانه حزب

  میان کولبر و تروریست تفاوت وجود دارد

ق یکی از نمایندگان مجلس انتقاد سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی کشور از نط

گذاري کشور است، هنوز فرق کولبر و  فردي که در مقام قانون«: کرده و گفته است

او » .داند و باید در برابر اظهارات خالف قانون و اخالق خود پاسخگو باشد تروریست را نمی

ا بخشی از کولبر واقعی مورد حمایت مرزبانی است و ما مرزنشینان ر«: توضیح داده است

به تازگی فردي در نطق پیش از دستور خود در مجلس شوراي اسالمی، . دانیم توان خود می

هاي مرزبانی سخن گفته، اما اگر کسی مهمات و  ها به دست نیرو از کشته شدن کولبر

جی آورد، باید وي را کولبر دانست؟ باید مشخص شود این مطالب با چه هدف سیاسی  آرپی

سردار رضایی » ها چه منفعت شخصی و حزبی دارند؟ در این اظهارنظر شود و عنوان می

برند و تروریست  چرا برخی عملکرد خوب، مؤثر و قانونی مرزبانی را زیر سؤال می«: ادامه داد

  »دهند؟ را کولبر جلوه می

  حمله تند رسانه سعودي به قطر

تان سعودي، مولود دشمنی صریح نظام قطر با عربس«: چاپ ریاض نوشت» عکاظ«روزنامه 

این روزها نیست؛ بلکه در دوران حکومت ملک فهد نیز این دشمنی به خوبی مشهود بود، در 

اي  سلمان رسید؛ کسی که تصمیمات شایسته زمان ملک عبداهللا ادامه یافت و به عهد ملک

ود هاي خ نظام قطر، حامی مالی تروریسم علیه عربستان است و از رسانه. علیه قطر اتخاذ کرد

این نظام، دشمن عربستان است و با تمام  .کند براي تغییر نظام حاکم در عربستان استفاده می

باید به  .اهللا المسلمین و حزب هایی نظیر اخوان کند؛ از جمله گروه دشمنان آن همکاري می

سازي با چنین نظام مجرم و خائنی که به دنبال ضربه زدن به همسایگان و برادرانش  عادي

سازي با نظامی که  عادي. گفت» نه«با دشمنان عربستان، همچون ایران همکاري دارد،  است و

  ».معناست هاي عربی انتقاد کرده و اخالق و احترام ندارد، بی از ارتش

  داخلیتولید  حمایت از با وارداتمیلیارد دالري  10کاهش 

ایجاد اشتغال در نامه  رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از امضاي تفاهم

هزار واحد  80در حال حاضر، : بخش صنعت و معدن با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت

وي . صنعتی و معدنی داریم که باید سه میلیون واحد صنفی در کل کشور را به آن افزود

هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و  270آنچه امروز تفاهم شد، ایجاد : گفت

زایی نیستیم، به  انی با تأکید بر اینکه با توزیع پول به دنبال اشتغالرحم. صنوف است

میلیارد 10حداقل : اشاره کرد و افزود صنعت و معدن کشورهاي  تجارت خارجی و ظرفیت

 .دالر از واردات کشور باید در داخل تولید شود و این امکان و ظرفیت وجود دارد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

شوراي عالی هماهنگی  209ه در راستاي اجراي مصوب◄ 

ترابري کشور، در نشست مسئوالن سازمان راهداري، کانون 

داران، محاسبه کرایه  رانندگان و انجمن صنفی کامیون

ید و نرخ شاخص مبنا براي هر کامیون با شیوه جد

همچنین در این نشست . ریال تعیین شد 1033کیلومتر ـ  تن

ریال  1033کیلومتر ـ  مقرر شد، نرخ شاخص بر مبناي هر تن

ها اعالم شود؛ همچنین ضریب  و ضرایب مسافت به استان

ها در  درصد از سوي استان 25/1درصد تا  75/0تطبیق بین 

  . نظر گرفته شود

اهللا سبحانی با اشاره به لزوم رفع مشکالت فرهنگی،  آیت◄ 

مطلع شدیم در تهران تئاتري برگزار شده که : عنوان کرد

این حرکت در . کنند گیس در آن بازي می دختران با کاله

معنایی دارد که به معاون وزیر ارشاد  جمهوري اسالمی چه 

 وي .تر به این مسئله رسیدگی کند دیم تا هرچه سریعتذکر دا

اینکه ما : تصریح کرد از سخنانش يهمچنین در بخش دیگر

دهیم و غرب اینها را با عناوین مختلف  نخبگان را پرورش می

کند، مسئله مهمی است  برد و جذب می از کشور بیرون می

  .شود يکه باید براي آن فکر

دهد، براي نخستین بار در  آمارهاي گمرك چین نشان می◄ 

 10تاریخ این کشور واردات نفت چین در ماه نوامبر به بیش از 

ماه گذشته میالدي واردات نفت . ر روز رسیدمیلیون بشکه د

میلیون بشکه در روز به باالترین  43/10چین با رسیدن به رقم 

میزان در تاریخ این کشور رسید که نسبت به ماه نوامبر سال 

دلیل افزایش قابل . درصد افزایش داشته است 5/8، 2019

توجه واردات نفت چین، رشد شدید واردات نفت از سوي 

  .هاي کوچک و خصوصی این کشور بوده است گاهپاالیش

اظهار جریان اصالحات  صادق زیباکالم، از تحلیلگران◄ 

ه آقاي حجاریان این است که مردم حرف من ب: داشت

توانیم از مسئولیت اجتماعی  بازي ما نیستند و ما نمی سبابا

گفتنی است، . خود در قبال انتخاب روحانی شانه خالی کنیم

پردازان جریان اصالحات با بیان اینکه  سعید حجاریان از نظریه

عقدي به معناي ائتالف نبسته گاه با روحانی  طلبان هیچ اصالح

حاال که آقاي روحانی از خودش عبور کرده، : بودند، گفته بود

  .طلبان با او زاویه پیدا کنند طبیعی است برخی اصالح

عامل توانیر با تأکید بر  زاده، مدیر محمدحسن متولی◄ 

معوقات از  دریافتهاي دیپلماتیک براي  تالش و تماساینکه 

 ،کشور عراق از بابت خرید برق: گفت ،رددولت عراق ادامه دا

؛ البته میلیون دالر بدهکار است 900تا  800به ایران بیش از 

مگاوات برق به  1400اي  در حال حاضر به شکل لحظه ایران

پیگیر دریافت این مطالبات از عراق کند، اما  عراق صادر می

 .است
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