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  دو روي یک سکه          روز    حرف ▼ 

المثلی  ؛ این ضرب»سکه دو رو دارد«اند  از قدیم گفته

است که در زندگی انسان گسترده شده و موضوعات بسیاري 

ها و زندگی  از حرف گرفته تا عمل انسان. شود را شامل می

رویی زیبا و رویی زشت، . تواند دو رو داشته باشد آنها می

اظهارات چندي پیش جناب آقاي . ویی صحیحرویی غلط و ر

یافته در کشور  ظریف درباره وجود پولشویی سازمان

هاي بسیاري را در جامعه و در میان نخبگان ایجاد  واکنش

از واکنش نمایندگان و مسئوالن کشور گرفته تا . کرد

حرف منتقدان این بود که آقاي وزیر . ها و مردم رسانه

در . ر و تحریم به غرب داده استناپختگی کرده و گراي فشا

کنند و این  هایش دفاع می مقابل طرفداران وي، از حرف

شوند  ور می دانند و به منتقدان حمله سخنان را حق و بجا می

او وزیر خارجه : گویید اید و می برداشت کرده چنینکه چرا 

زمانی که موضوع ... . و! در ایران FATFما است یا نماینده 

منع پولشویی و تأمین مالی تروریسم در  تصویب قانون

شد، برخی نمایندگان خطاب به مخالفان  مجلس بررسی می

CFT کنید که نگران  مگر شما پولشویی می: گفتند می

فارغ از اینکه این نوع سخن گفتن نشانه ضعف ! هستید

منطق و تدبیر موافقان تصویب بود و البته تهمتی غیر 

  .شد می مستقیم به مخالفان هم محسوب

اما سخنان ظریف فرصتی را ایجاد کرد که مخالفان 

تصویب بتوانند خود را از این تهمت دور کنند و به وجود 

به عبارتی، این . پولشویی در کشور واکنش نشان دهند

کنند و  پولشویی نمی FATFاعتراضات نشان داد مخالفان 

حاال توپ . شان نیست مخالفتشان از محدود شدن اختیارات

 FATFر زمین کسانی است که ادعا دارند مخالفان د

این همان روي دومی است که موافقان . کنند پولشویی می

FATF کنند و عامدانه  و مدافعان ظریف به آن توجه نمی

 ويظریف به خود  محمدجواد ها را از نقد سخنان ذهن

روي دومی که روي سخنش لجاجت و . کنند معطوف می

لکه اثبات نبود پولشویی جنگ با یک شخص نیست؛ ب

یافته در کشور است و رد هرگونه ارتباط بین مخالفت  سازمان

  . شود و پولشویی محسوب می FATFبا 

واقعاً چرا موافقان هنوز طیف مقابل خود را کاسب و دالل 

اند تا پیام این  شان را گرفته هاي  دانند؟ و چرا گوش تحریم می

تدبیر صحیح براي حل و چرا به جاي ! مخالفت را نشنوند؟

  مسئله به دنبال غوغاساالري و جوسازي هستند؟ 

  

  

  

  
  
  

  تجربه تاریخی                             روز گزارش ▼

 براي کربال که بیرون شهر بود ستاد در که اندیمشکی هاي خانم از بودیم نفر 13 ما«

 گیج همه بیرون، دیمآم خانه حیاط از هواپیماها صداي با دوختیم، می لباس رزمندگان

 کنیم؟ کار چه ما حاال: گفتیم می. برویم کجا و کنیم کار چه باید دانستیم نمی بودیم

 و اند شده کشته همه نیست، اندیمشک در کسی هیچ واقعاً برویم اگر: گفتند می ها خیلی

 از ها، مبا پشت روي از دیوارها، روي از شدیم بسیج ها بچه با روز دو تا.. .ایم مانده ما فقط

 و کردیم می جمع را بودند شده پودر که گوشت و خون هاي تکه تکه ها درخت روي

 آنجا در سرباز خیلی. کنیم خاك ببریم که شهداء معراج بردیم می و جعبه توي گذاشتیم می

یکی از کسانی تنها این جمالت روایت » .نداشتند هم نشانی و نام هیچ که شدند شهید

هاي رژیم دیکتاتور بعثی  ر اندیمشک بوده و به یاد دارد، جنگندهد 1365آذر  4است که 

 میدان مسکونی، مناطق، شکاري چهارم دقیقه به صورت مداوم، پایگاه 100بیش از 

 و سد شریعتی، دبیرستان دوکوهه، پادگان بار، تره و کاال روز بازار آهن، راه ایستگاه ،آهن راه

اي  رحمانه در این شهر را بمباران کردند، حمله  بی.. .بهشتی و شهید دز، بیمارستان نیروگاه

نفر دیگر مجروح  800مان به شهادت رسیدند و  نفر از هموطنان 300کم  که در آن دست

سال پیش در  32این روزها سالگرد این جنایت جنگی است که اگر چه نزدیک به . شدند

هاي  ت بازدارندگی و سامانهاین شهر عزیز به وقوع پیوست؛ اما امروز دیگر به دلیل قدر

اي از این  چه مسئله. شود دفاعی و نظامی کامالً بومی جمهوري اسالمی ایران تکرار نمی

تر که اگر امروز ما دوست نداریم چنین اتفاق تلخ و ناگواري بار دیگر در ایران اسالمی  روشن

هاي دفاع  امانهتکرار شود، باید هرگونه مذاکره و معامله بر سر توان دفاعی کشور و س

موشکی با هر طرف خارجی، خواه آمریکا و خواه اروپا را به منزله خط قرمز خود بدانیم و 

و نگذاریم برخی در داخل با ! اجازه ورود به این مباحث را به هیچ طرف خارجی ندهیم

، توان دفاعی »جهان امروز، جهان گفتمان است نه موشک«جمالت به ظاهر زیبایی، چون 

 !میلیونی را از کار بیندازند 80بزرگ  یک کشور

 شود؟ چه کسی شهردار تهران می              ویژه    خبر ▼

هاي نظارتی کسب اطالع  طلبان گویا هرچه بیشتر درباره پیروز حناچی از دستگاه اصالح

همچنان که رئیس کمیسیون . شوند کنند، بیشتر درباره تأیید صالحیت او ناامید می می

دهد در تأیید حکم آقاي حناچی مشکلی وجود  شواهد نشان می«: ا تأکید کردعمران شور

» .روز حکم شهرداري تأیید شده بود 10دارد؛ چرا که اگر قرار بر تأیید بود، ظرف مهلت 

اش نوشت، شواهد، قراین و  این در حالی است که سخنگوي شوراي شهر در صفحه شخصی

حکم شهردار منتخب از سوي وزیر محترم  دهد فرایند صدور برخی مذاکرات نشان می

نکته . سرعت صادر نخواهد شد رو است و حکم شهردار منتخب به کشور، با تنگناهایی روبه

ها از احتمال صرف  وگو با رسانه جالب اینکه برخی از اعضاي شوراي شهر تهران نیز در گفت

جود این، محمد خاتمی با و. اند ي تهران نیز سخن گفتهرنظر کردن از حناچی براي شهردا

که اصرار اولیه او براي شهردار شدن حناچی در نهایت به رأي بیشترش در شوراي شهر 

این گزینه . تهران منجر شده، به تازگی براي تعیین جانشینی پیروز حناچی فعال شده است

 تواند در حال حاضر حکم گزینه ذخیره را داشته باشد و در نهایت در به اعتقاد خاتمی می

صورت تأیید نشدن صالحیت پیروز حناچی به مثابه گزینه جانشین مطرح شود؛ اما بر 

اساس برخی اخبار از نزدیکان رئیس دولت اصالحات، گزینه بعدي محمد خاتمی، نصراهللا 

ساله است، در حال حاضر معاون فناوري و نوآوري  61نصراهللا جهانگرد که . جهانگرد است

  .ارتباطات و فناوري اطالعات است جهرمی، وزیر محمدجواد آذري

 



  
  

  اخبار ▼

 !نگرانی یک جریان سیاسی از ثبات بازار ارز

» دولت را براي کاهش نرخ ارز تحت فشار نگذارید«در مطلبی با عنوان » آرمان«روزنامه 

هاي دولت کاهش مقطعی نرخ ارزها در بازار ایران را براي خود یک دستاورد  رسانه«: نوشت

کوبند که روند کاهشی  هاي گروهی داخلی نیز مداوم بر این طبل می نند و رسانهک تلقی می

المللی، چیز دیگري  در حالی که منابع معتبر بین. قیمت سکه و دالر همچنان ادامه دارد

گویند؛ بنابراین در شرایط فعلی امکان کاهش نرخ ارز تا زمانی  درباره آینده اقتصاد ایران می

در روابط خارجی کشور برطرف نشود و ارتباطات اقتصاد ایران با هاي موجود  که تنش

ویژه بازارهاي سرمایه جهان برقرار نشود، تغییري در اوضاع فعلی اصوالً  بازارهاي مالی و به 

طلبان از کاهش نرخ ارز و بازخورد مثبت این روند  ناخشنودي اصالح» .غیرقابل تصور است

طلب  کارشناس اقتصادي اصالح» حسین راغفر«است که در بازار و افکار عمومی در حالی 

نوسانات بازار ارز مربوط به مافیایی در داخل کشور است و هدف «: چندي پیش گفته بود

تواند اقتصاد ایران  جمهور آمریکاست که می هاي رئیس گیري آن این است که القا کند موضع

  ».را متالطم سازد

  مزایاي برجام نزدیک به صفر است

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در سومین سمینار سید

مندي ایران  هاي آمریکا، بهره اعمال مجدد تحریم«اي ایران با بیان اینکه  هاي هسته همکاري

برجام متعلق به آمریکا یا ایران : ، گفت»از مزایاي برجام را به صفر نزدیک کرده است

این در حالی است که آمریکا این قطعنامه را نقض . استالمللی  نیست، بلکه توافقی بین

وي اقدامات اتحادیه اروپا . کند کرده و دیگر کشورها را در صورت پیروي از آن مجازات می

دهد اروپا از نظر  این مسئله نشان می: در راستاي حفاظت از برجام را تحسین کرد و گفت

ن است که هنوز راهکارهاي عملی و سیاسی در مسیر درستی قرار دارد؛ اما واقعیت ای

مند شده و سبب شود  سازوکارهایی که ایران بتواند از مزایاي اقتصادي برجام بهره

عراقچی با بیان اینکه توازن . هاي آمریکا این توافق را از بین نبرد، محقق نشده است تحریم

مند نشود،  برجام بهره اگر ایران از مزایاي: برجام از بین رفته است، هشدار داد» بده بستان«

  .ماند این توافق زنده نمی

  بازداشت عوامل نفوذي در حوزه کنترل جمعیت

یکی از نهادهاي امنیتی کشور با همکاري دستگاه قضایی تعدادي از عوامل نفوذي در 

اي خود،  این افراد با اقدامات شبکه. حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است

آفرینی  هاي گوناگون حاکمیتی و مانع هاي علمی اقدام به نفوذ در دستگاه در پوشش فعالیت

که » ب.م«. اند هاي کلی نظام در زمینه جمعیت کرده در برابر اجراي صحیح سیاست

کرد و دوتابعیتی نیز هست، بازداشت شده و برخی  ها با عنوان پژوهشگر فعالیت می مدت

این افراد با نفوذ در برخی نهادها مانند وزارت علوم، . اند افراد نیز چندین مرتبه احضار شده

هاي مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز  وزارت بهداشت، مرکز پژوهش

هاي کلی نظام  مانع تحقق صحیح سیاست... جمهوري و هاي استراتژیک ریاست بررسی

  .شدند می

  الخروج شدن سه آمریکایی به دلیل جرایم اقتصادي ممنوع

در گزارشی اعالم کرد، چین سه شهروند آمریکایی را » تایمز  نیویورك«ی روزنامه آمریکای

تبار که  بر اساس گزارش این رسانه آمریکایی، این افراد آمریکایی. الخروج کرده است ممنوع

از خروج از چین » م اقتصاديیجرا«فرزند ارشد وي هستند و به ظن ارتکاب  دویک زن و 

در ماه ژوئن سال جاري میالدي وارد چین شده بودند و اکنون از سوي پلیس اند،  منع شده

اند تا از این طریق پدر آنها که مدیر پیشین یک بانک دولتی  الخروج اعالم شده چین، ممنوع

در ادامه مدعی » تایمز نیویورك«روزنامه . چین بوده است، به اتهام فوق به پکن بازگردد

  . برد به سر می» زندان سیاه«اکنون در مکان سرّي موسوم به شد، مادر این خانواده هم 

 

  

  کوتاه اخبار ▼

 کایشرکت جنرال موتورز آمر» پست واشنگتن«به نوشته ◄ 

 نیا يدیکارخانه تول نیچند یلیتعط ياز طرح خود برا

دستمزد کارگران  کاهش نیهمچن و کایآمر سراسر در شرکت

گزارش،  نیا براساس. کار خود خبر داد يروین ي ازو تعداد

 تیترویکه در د ییکایشرکت خودروساز بزرگ آمر نیا

و  6تی  سی الكیکاد دیقصد دارد خط تول ،مستقر است

شورولت کروز در  دیخط تول ت،یترویالکراس در د وكیب

 يویدر انتار مپاالیشورولت ا دیکارخانه تول نیهمچن و،یاوها

را متوقف  موریتو بال گانیشیدر م گریکانادا و دو کارخانه د

کار  يرویدرصد از ن 15قصد دارد  نیشرکت همچن نیا. کند

  .خود را کاهش دهد

جنبش امل لبنان با  يرهبر يعضو شورا، ان حمد لیخل◄ 

 تیاهم کننده بیان یکنفرانس وحدت اسالم نکهیا انیب

 یستیونیدشمن صه که است یطیشرا در اسالم جهان وحدت

له ئمس: ه است، ابراز داشتداد شیازکشتار مسلمانان را اف

 یدر حال نیاز دستور کار جهان عرب خارج شده و ا نیفلسط

 یستیونیاتحاد خود در مقابل دشمن صه دیبااست که امروز 

 يریتکف انیجر گرید يرو میرژ نیکه ا چرا ؛میکن شتریرا ب

جهان اسالم در برابر  یستادگیخواستار ا نیهمچن يو. است

به علت  رانیا: شد و افزود رانیا هیظالمانه عل يها میتحر

  .است شده میاز قدس تحر تیحما

 ایران بازرگانی عسگراوالدي، رئیس اتاق مشترك اسداهللا◄ 

 و ها تحریم در صادرات سخت شرایط وجود با: چین گفت و

 را صادرات که است روز 20 دولت، اخیر هاي بخشنامه

 در: وي افزود. دهیم نمی انجام کاري و کرده تعطیل

 صنعت، وزیر با دیدار تقاضاي بار سه حداقل اخیر، هاي هفته

 مالقات براي اند اعالم کرده شده؛ اما داده تجارت و معدن

 بهتر پس ندارند فرصت صادرکننده براي وقتی ندارند، فرصت

  .کند استراحت و برود صادرکننده است

 فرمانده لیوي، وعی »الیوم روسیا« شبکه گزارش به◄ 

صهیونیستی خواستار ترور  رژیم ارتش در »300 یگان«

 تجارب و شخصیت: گفت شد و لبنان اهللا حزب دبیرکل

 کرده تبدیل مهمی فرد به را او نصراهللا، سیدحسن نظامی

 از حزبش تمامی به او دادن قرار هدف نتیجه در است،

 در و زند می لطمه سرباز ترین کوچک تا فرمانده باالترین

 .بیند می آسیب دشمن جنگی روحیه نتیجه

 اروپایی کشورهاي: نوشت» ژورنال استریت وال«  روزنامه◄ 

 ویژه کانال مستقیم تحریم از جلوگیري منظور به دارند قصد

 طور به را ساختار این مالکیت ایران، با مالی مبادالت

 طرح این در کننده مشارکت اروپایی هاي دولت به مستقیم

 است قرار آلمان و فرانسه گویند می ها دیپلمات. کنند واگذار

 ایران با مالی مبادالت تسهیل وظیفه که شوند نهادي میزبان

  .گرفت خواهد عهده به را

 
  .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 

 


