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 !چیست؟ فردا ماجراي        روز حرف ▼

 مالی اقدام ویژه کردند، کارگروه اعالم ها رسانه روز گذشته

 نظام ایمنی و امنیت موضوع با پاریس در خود اجالس در

 الزامات اجراي براي ایران مهلت ملت المللی، بین مالی

 اساس بر. کرد تمدید دیگر ماه چهار را براي آن به پیوستن

 الزامات دارد مهلت فوریه ماه تا ایران گروه، ینا بیانیه

 گروه این زمان آن تا و کند اجرایی راFATF به  پیوستن

 FATF .دانداز می تعویق به را ایران علیه اي مقابله اقدامات

 اجراي زمینه در است خواسته کشورمان از خود بیانیه در

  .کند عمل بیشتري جدیت با آن الزامات

سوژه  فقط نهFATF موضوع  بارهدر بحث است مدتی

 طبقات و عمومی موضوع مورد بحث افکار بلکه ها، داغ رسانه

 و مثبت پیامدهاي از نظر صرف. است شده مردم گوناگون

 این گسترش که است آن مهم نکته وضعیت، این منفی

 پاره دو را جامعه اجتماعی، هاي الیه از هایی بخش در موضوع

 اقتصاد روي برFATF روانی هاي جنبه که بماند است؛ کرده

 به حتی کار. است کرده ایجاد منفی اثر نیز مردم معیشت و

 را کشور قوه دو رئیس مجلس نماینده یک که رسد می جایی

 همین که نامد می خائن  FATFبا موافقت دلیل به

 خاتمی اهللا آیت شد سبب اصولی غیر و تند گیري موضوع

 موافقان که سانیک از تهران جمعه نماز دیروز خطیب

FATF بگشاید انتقاد به زبان نامند، می خائن را .  

 از به طور مشخص و کالن سطح در که موضوعی

 نحوه و رویکرد که است آن رود، می انتظار نظام مسئوالن

 هاي کنوانسیون به نسبت را اسالمی جمهوري عمل

 زمینه در دیروز که نیست صحیح. کنند مشخص المللی بین

 موضوعی درباره فردا و  FATFدرباره امروز ،2030 سند

 در اینکه هم و بریزد هم به جامعه ثبات و آرامش هم دیگر،

 ظاهر انفعال موضع در همواره مواجهه با چنین موضوعاتی،

را  المللی بین هاي کنوانسیون که است آن واقعیت. شویم

 درصد صد توان نمی شده، نوشته خاصی اهداف با چون

 را آنها به طور مطلق و زد میز زیر توان نمی هالبت و پذیرفت

 از نظام مدیران کند می اقتضا کشورمان ملی منافع. کرد رد

 چه با آینده در که کنند بررسی و بنشینند اکنون هم

 آن، با متناسب و شد خواهیم رو به رو دست این از مسائلی

چرا . کنند مشخص را کشور عملیاتی طراحی و راهبرد

المللی به صالح ملت  بین هاي کنوانسیون النه بابرخورد منفع

 به را کشور امنیت و در برخی موارد منافع و کشور نیست و

 اندازد؟ می مخاطره

  

  !گرایی مصداق قبیله                           گزارش روز ▼

کشور  اي هاي اخیر در فضاي سیاسی و رسانه که در سالاست  اي واژه »گرایی قبیله«

آن در فضاي سیاسی  مصداقاما ! مذمت و نکوهش آن سخن گفته شده است بسیار در

! هران استتماجراي شهرداري  ،نامیم گرایی می ترین نمونه از آنچه قبیله کشور چیست؟ تازه

است و باید طبق قانون مصوب مجلس که به  که بازنشستهشهردار تهران  ،آنجا که افشانی

کرسی  ،ابالغ شده براي اجرا جمهور نیز رئیس شوراي نگهبان رسیده و از سوي تأیید

شهرداري تهران را وانهد و شوراي شهر تهران براي انتخاب شهردار جدید تهران وارد عمل 

بلکه همچنان در حال عزل  ؛شهردار تهران نه تنها اصرار دارد در بهشت بماند اما عمالً ؛شود

براي نگه داشتن شهردار بازنشسته هاي فراوان  و نصب است و شاهد جلسات متعدد و رایزنی

طلب فراکسیون  طلب تهران با نمایندگان اصالح اعضاي شوراي اصالح! در این سمت هستیم

کنند و از ضرورت استثنا شدن شهردار تهران از قانون سخن  امید جلسه برگزار می

ر بلدیه طلب هر روز تیتر جدیدي در حمایت از ابقاي افشانی د هاي اصالح رسانه! گویند می

صالح  ها با وزارت کشور و مراجع ذي رایزنی ؛رسانند تهران بر صفحه اول خود به چاپ می

هایی که نمونه  تالش! دور زدن قانون ادامه دارد به منظوردیگر براي پیدا کردن راهی 

جریانی ؛ مردم و کشور است عگرایی و ترجیح منافع حزبی و گروهی بر مناف واضحی از قبیله

از طیف مقابل بر مسند شهرداري تهران گاه با جعل خبر و با اتکا  ان حضور افراديدر زم که

جنجال به راه و دادند و درباره آن هیاهو  بزرگ جلوه میترین مسائل را  کوچکبه شایعات 

مجلس قانون  اآشکاراکنون نه تنها  ،شدند انداختند و خواستار استعفا و عزل آنها می می

 ! کنند حمایت نیز می قاي غیر قانونی ويبابلکه از  ؛گیرند یده میشوراي اسالمی را ناد

  !طلب جمهور از سوي یک روزنامه اصالح تهدید رئیس     ویژه اخبار ▼

ها و اقدامات اسحاق جهانگیري  در یادداشتی با برشمردن تالش» آرمان امروز«روزنامه 

ور پوششی در انتخابات در دولت اعتدال، از  فعالیت گسترده در دولت یازدهم تا حض

جمهور به افشاگري  هایی از تهدید رئیس ، در جمالتی که نشانه...جمهوري و دوازدهم ریاست

 تاکنون که چرا کند؛ تحمل تواند می کجا تا جهانگیري آقاي نیست معلوم«: نویسد دارد، می

 یاديز ناگفته هاي حرف جهانگیري آقاي. است کرده صبر خیلی داده، رخ آنچه به نسبت

 شود می تضعیف دولت داند می چون اما بردارد، حقایقی پرده از تواند می گفتنش با که دارد

 گرچه. آورد نمی زبان به را آنها نباشد، هم خودش نفع به جامعه عمومی فضاي در شاید و

 در دوقطبی و شکاف فاصله، این و است ناراحت اول معاون آقاي که است مشخص کامالً

  ».ددار وجود دولت

 دار شده است وجهه ما خدشه: الجبیر

شیخ صباح خالد الصباح، وزیر خارجه کویت در دیدار چندي اند  منابع آگاه اعالم کرده

: اي گفته است هاي منطقه پیش خود با عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان درباره پرونده

من با فشار زیادي کویت به دلیل عضویت غیر دائم در شوراي امنیت، در زمینه بحران ی«

عادل الجبیر » .دهد رو است و راه حل سیاسی در این کشور این فشارها را کاهش می روبه

رود بیشتر  فشارها طی شش ماه اخیر بر عربستان افزایش یافته و انتظار می«: است نیز گفته

جهان به جنگ تمایلی . دار شده است وجهه عربستان به دلیل جنگ یمن خدشه. هم شود

خود را از این مسئله خارج کرده و بر   رد و عربستان تالش دارد از طریق راه حل سیاسی،ندا

  ».هاي منفی آن پایان دهد بازتاب

  



 
  اخبار ▼

  !به رژیم سعودي براي مبارزه با تروریسم نیاز داریم

 عربستان از حمایتش بر دیگر بار اي مصاحبه در آمریکا جمهور رئیس ترامپ، دونالد

 خاشقجی، جمال شدن ناپدید پرونده دلیل به کشور این از انتقادها ا وجودب سعودي،

 نیاز سعودي عربستان به ما« اینکه بیان با ترامپ .کرد تأکید سعود آل منتقد نگار روزنامه

 با همکاري خواستار واشنگتن که دانست هایی حیطه را ایران و تروریسم با مقابله ،»داریم

 با آمریکا تسلیحاتی قراردادهاي توقف :کرد تأکید دیگر بار وا .است آنها درباره ریاض

 باره این در پرسشی به پاسخ در ترامپ. زد خواهد لطمه آمریکا به تنها سعودي عربستان

 درباره قطع آمریکا جمهور رئیس» بزنیم؟ لطمه خودمان کشور به خواهیم می مگر«: گفت

گفتنی است، بر  ».دهم انجام را کار این خواهم نمی«: گفت سعودي عربستان از حمایت

ترین حامی تروریسم در  هاي اطالعاتی غربی، عربستان بزرگ ها و دستگاه اساس اعالم رسانه

سپتامبر  11اي در حمله تروریستی  است و نقش ویژه... منطقه از جمله داعش، القاعده و

  .در آمریکا داشته است 2011

  راه حل عبور از مشکالت موجود کشور

 و ورزي اندیشه و وگو گفت تعارف، بدون داریم نیاز ما«: ضرغامی گفت اهللا عزتسید

 که چیزي باشیم، بوده، داشته انقالب معظم رهبر سفارش و تأکید مورد که  آزاداندیشی

» .است آزاداندیشانه چندطرفه و دو وگوهاي گفت در مشکالت حل راه و نشده دیده تاکنون

 در و بحران دچار ذهنی شرایط در ما اینکه به اشاره انظام ب مصلحت تشخیص مجمع عضو

 با مواجهه حل راه«: کرد بیان هستیم، جدي هاي چالش برخی درگیر عینی شرایط

 ایجاد و جامعه ذهنی شرایط تغییر آن، نخست بخش که است بخش دو در هم مشکالت

 شکالتم حل بر تمرکز با عینی شرایط اصالح آن دوم بخش و امید و امنیت احساس

 و همدالنه تبیین انقالبی نیروهاي وظیفه ترین مهم راستا این در است؛ بوده دار اولویت

 را مردم صالح و خیر که هر کس فرمودند انقالب معظم رهبر و است هوشمندانه مطالبه

  ».است خودي بی نخواهد که هر کس و خودي بخواهد،

  !برانگیز براي مذاکره با آمریکا آمادگی سؤال

 اینکه بیان با ادوار نمایندگان مجمع طلب و دبیرکل اسالمی، از فعاالن اصالح یداهللا

 است این ما پیشنهاد«: داشت اظهار دارند، ملی وگوي گفت آمادگی  مجلس ادوار نمایندگان

 نخبگان و اجتماعی بدنه کنند، صحبت هم با توانند نمی ایران و آمریکا دولت اگر که

 شرایط مدیریت با خارجه وزارت و دارد آمریکا نمایندگان با را وگو گفت این آمادگی

» .کند فراهم  را آمریکا کنونی دولت مخالفان و کشور نخبگان میان وگو گفت زمینه تواند می

در حالی این چهره سیاسی از مذاکره با آمریکا سخن به میان آورده است که تجربه مذاکره 

در برابر مردم قرار دارد و این سؤال را به وجود بار آن همچنان  با آمریکا و نتیجه خسارت

آورد که دستاورد و منافعی در مذاکره با آمریکا براي این افراد وجود دارد که حاضرند  می

  !برخالف مصالح ملی و منافع کشور مدام از لزوم مذاکره با دشمنان ملت ایران سخن بگویند

  تروریستی ثحواد با مواجهه در سی بی بی دوگانه سیاست تداوم

 تروریست لفظ نکردن از استفاده دلیل به سی بی بی شبکه به گسترده اعتراضات با وجود

 رسانه این همچنان زنند، می دست نظامی اقدام به ایران مردم علیه که هایی گروه براي

 تروریستی گروهک پیش روز چند که حالی در. کند می پافشاري خود سیاست این بر انگلیسی

 این خبري پوشش در سی بی بی اما ربودند؛ را ایرانی مرزبان چند) الظلم جیش(العدل جیش

 کرد سعی بلکه نکرد؛ استفاده گروهک این براي تروریست لفظ از تنها نه ناجوانمردانه، اقدام

 میان در که گروهکی کند؛ معرفی ایران سنت اهل حامی خواهان آزادي را جنایتکاران این

 در پوشش پیر روباه رسانه هم این از پیش. هستند نیز سنت اهل از آنها جنایات قربانیان

  .کرده بود خودداري تروریست لفظ بردن به کار از اهواز تروریستی حمله خبري

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 حال در ما: گفت روسیه جمهور رئیس پوتین، والدیمیر◄ 

هستیم و  خود اقتصاد از دالر حذف سمت به رفتن

 کشورهاي: وي افزود. کنیم تأمین را خود امنیت خواهیم می

 آنها دهند؛ ادامه ایران با مبادله به خواهند می اروپایی

 همین به. است نکرده نقض را اي هسته توافق تهران معتقدند

 از سوي سوئیفت جایگزینی با هدف پرداخت نظام یک دلیل

 گیري شکل حال در تهران با تعامل ادامه براي کشورها این

دالر در حال تضعیف : جمهور روسیه تأکید کرد سرئی .است

شدن است که این تضعیف نتیجه اشتباهات بزرگ آمریکا 

  .است

 عرضه: اربعین گفت ستاد کنسولی سیاسی کمیته دبیر◄ 

 با با قیمتی ما بین نرخ دولتی و آزاد دینار هزار 100

 مقدور شنبه یک روز از ملی بانک و مرکزي بانک همکاري

 خاك در یافته اختصاص ارز: کریمی افزود مجتبی. است

 پرداخت زوار به شود، می اعالم که هایی بانک طریق از و عراق

 زوار و بود خواهد ایران در مزبور ارز ریالی پرداخت. شود می

 شهرهاي در را خویش توانند ارز می اختصاصی کد طریق از

  .کنند دریافت آن ورودي مبادي و عراق

 »سلمان بن« مخالفان: نوشت» پست واشنگتن«روزنامه ◄ 

 بن احمد« گرد شدن جمع حال عهد سعودي در ولی

 شود می گفته که عبدالعزیز بن احمد. هستند »عبدالعزیز

 2012 تا 1975 سال از است، سعود ابن پسر ویکمین سی

 کوتاهی مدت براي و بود سعودي عربستان کشور وزیر معاون

 از پیش ساعاتی و تهگذش نوامبر در او. شد کشور وزیر هم

 به موفق سلمان، بن به دست شاهزادگان از نفر 11 بازداشت

  .شد آمریکا به عزیمت و فرار

 خاوري هاي گذاري سرمایه از هایی گزارش انتشار پی در◄ 

 بار ما: اعالم کرد اي بیانیه در کانادا ایرانیان کنگره کانادا، در

خاوري  ودرضامحم کنیم می درخواست کانادا مقامات از دیگر

 اگر و بازگردانند ایران است، به محکوم اختالس به که را

 دادگستري وزیر از ندارد، وجود ایران به او استرداد امکان

 علیه کانادا قوانین از استفاده با داریم درخواست کانادا

   .دهند قرار تحقیق مورد را فرد این پولشویی، و اختالس

 در :آباد نوشت اسالم شهر چاپ »وقت نواي« روزنامه◄ 

 ملک ریاست به که سعودي دولت کابینه اخیر نشست

 نواف« جایگزینی با شد، برگزار عربستان پادشاه سلمان

 عادل« جاي به پاکستان در سعودي سفیر »المالکی سعید

  .موافقت شد کشور این خارجه کنونی وزیر »الجبیر

 امور در آمریکا خارجه وزیر ویژه نماینده هوك، برایان◄ 

 ترامپ، دونالد است، دولت کرده ادعا اي مصاحبه در ایران

 دنبال را ایران نظام تغییر سیاست آمریکا جمهور رئیس

 تغییر هستیم، دنبالش به ما وي افزوده است آنچه .کند نمی

  .ایران است رژیم رفتار

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

 


