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 پراکندگی و واگرایی سیاسی    روز    حرف ▼

ها نسبت  با نزدیک شدن به زمان برگزاري انتخابات، دیدگاه

در دل این . شود تر می به چگونگی مواجهه با انتخابات علنی

هاي  تواند اردوگاه آشکارسازي، شاهد اختالفاتی هستیم که می

این . هاي سیاسی مختلف را درگیر مناقشاتی جدي کند جریان

هاي سیاسی کشور نیز  وضعیت در هر دو طیف اصلی جریان

به  اصولگرایان همچنان به دنبال شکل دادن. وجود دارد

؛ امري که هنوز تا تحقق آن شوراي وحدت اصولگرایان هستند

  !شود فاصله دارد و صداي واگرایی بیش از گذشته شنیده می

اختالف در آنچه حلقه مرکزي و هسته سخت اصالحات 

شود، به خوبی شرایط دشوار این جریان براي  انده میخو

از یک سو جریان معطوف . دهد حضور در انتخابات را نشان می

هاي بیشتر را هدف قرار داده است  به قدرت دستیابی به کرسی

هاي موجود در صحنه را مانع دستیابی  و از دیگر سو واقعیت

اهبرد اشتباه هاي توخالی و ر وعده. بیند آسان در این مسیر می

جانبه از دولت اعتدال، امروز به پاشنه آشیل این  حمایت همه

جریان بدل شده و توان مانور انتخاباتی آنان را محدود کرده 

عملکرد فراکسیون امید مجلس نیز که با پرچم . است

طلبی در انتخابات مجلس دهم اعالم موجودیت کرد،  اصالح

کس حاضر نیست  که هیچ آنقدر پراشتباه و ناامیدکننده بوده

این روزها به نماد شکست  دفاعی از عملکرد آن داشته باشد و

  ! طلبان بدل شده است هاي انتخاباتی اصالح سیاست

طلبان به  اظهار نظر دو نفر از افراد مؤثر در میان اصالح

خوبی کار دشوار رسیدن به اجماع را در این اردوگاه آشکار 

هاي باسابقه  ی از چهرهکه یک» بهزاد نبوي«. کند می

آید و عضو کلیدي سازمان منحله  طلبان به حساب می اصالح

مجاهدین انقالب اسالمی بوده، خواهان حضور در انتخابات 

بر ائتالف «: دارد تحت هر شرایط شده و به صراحت اعالم می

توانند در  ها به تنهایی نمی طلب تأکید دارم و معتقدم اصالح

  ».انتخابات پیروز شوند

که از وي به عنوان یکی » سعید حجاریان«از سویی دیگر، 

کنند، نگران آراي هواداران پردازان این جریان یاد می از نظریه

است، لذا مجدداً در دفاع از راهبرد مشارکت مشروط سخن 

واضح است، «: گوید گفته و در نقد دیدگاه امثال نبوي می

طلبان را به  حاستراتژي حضور بی قید و شرط، مردم و اصال

هاي  اکنون، مردم به جریان. کند کلی از یکدیگر جدا می

رسد، خروج از این  به نظر می ».اعتماد هستند سیاسی بی

نباشد و احتماالً با انتشار  ممکنها  اختالفات به این سادگی

هاي متعددي از دو اردوگاه در انتخابات اسفند ماه  فهرست

 .، مواجه خواهیم بودجاريسال 

  

 

 

  
  

  

 شعارهاي انقالب، گفتمان عمومی جهان              روز گزارش ▼

در شرایط کنونی صدراعظم آلمان هیچ شانسی براي مشارکت آلمان در ائتالف دریایی «

این » .تحت رهبري آمریکا قائل نیست و همه اعضاي دولت در این زمینه اتفاق نظر دارند

! ن نشست خبري خود بیان کرده استجمالت صریح را سخنگوي دولت آلمان در آخری

سخنانی که مشابه آن را سخنگوي وزارت خارجه چین و مسئوالن دستگاه دیپلماسی ژاپن 

همه از رد پیشنهاد ... حتی فرانسه، انگلیس، اسپانیا، استرالیا و! اند و کره هم بر زبان آورده

زاویه . توان به آن نگاه کرد یموضوعی که از دو زاویه م! اند دونالد ترامپ سخن به میان آورده

المللی ضد  ابتدایی و ساده همین شکست ایاالت متحده آمریکا در ایجاد یک ائتالف بین

هاي کاخ سفید در برابر تهران اضافه کرده  ایرانی است که یک شکست دیگر به شکست

ترامپ از  پیشنهاد دونالد ر با اهمیت و راهبردي است، نفس رداست؛ اما زاویه دیگر که بسیا

مانند انگلیس و فرانسه و حتی کشورهاي شرق آسیا و  ایاالت متحده سوي متحدان دیرین

ها چنان جدي و محکم بود که موجب چرخش مواضع  امتناع علنی این دولت! استرالیاست

  ! فارس باشد دونالد ترامپ شد و وي به اجبار اعالم کرد اصالً دوست ندارد پلیس خلیج

آیا کشورهایی که به آنها اشاره شد، توان و جرئت ! ه نگاه کنیدبه چند دهه گذشت

هاي  توانستند با صراحت اعالم کنند از سیاست مخالفت با آمریکا را داشتند؟ آیا می

کنند؟ معادالت جهانی کامالً تغییر کرده است و قدرت آمریکا با  واشنگتن پیروي نمی

! و تبدیل شدن به یک سقوط آزاد است سرعتی بیش از آنچه فکرش را کنید، در حال افول

ا ایاالت متحده دارند و ها تابع آمریکا نیستند؛ بلکه مواضع کامالً مخالف ب حاال نه تنها دولت

و از اعالم این مواضع با ! کنند هاي کاخ سفید را دنبال می مغایر با سیاست هایی سیاست

، انقالب اسالمی ایران با مسیري که چهار دهه پیش! صداي بلند هم هیچ ابایی ندارند

سرنگون کردن یک حکومت تمام آمریکایی آغاز کرد و استقالل را در جهان معنایی تازه 

  .بخشید و حاال پس از چهل سال در حال تبدیل شدن به یک گفتمان عمومی است

 !ادعاي اقتدار با زبان تسلیم                اخبار ویژه     ▼

هاي  به تازگی در یک روز طی پنج مرحله با زبان 236Fفریگیت انگلیسی مونترز 

به همه «: انگلیسی و فارسی اقدام به قرائت اعالمیه دریایی به این شرح کرده است

کنیم و براي  المللی عبور می هاي بین اما در آب. ها؛ اینجا نیروي دریاي متفقین است کشتی

نیم که اگر چیزي غیر قانونی ک کنند، خواهش می هایی که از اینجا عبور می آزادي کشتی

از آنجایی که » .است 16شماره کانال ما . هاي متفقین اخبار بدهید دیدید فوراً به کشتی

فارس و تنگه هرمز  آمریکا و انگلیس در ایجاد ائتالف براي برقراري امنیت دریایی در خلیج

این است که اوضاع در اند، این اقدامات براي نشان دادن اقتدار و وانمود کردن  ناکام مانده

البته این موضوع مورد تمسخر شناورهاي ایرانی قرار گرفته و در پاسخ به . کنترل ماست

همین که شما فارسی صحبت «: اند این اعالمیه با صدا زدن فریگیت مذکور، اعالم کرده

کنید، یعنی تحت مدیریت جمهوري اسالمی ایران و در امنیت مد نظر جمهوري اسالمی  می

  ».ان هستیدایر
  

نژاد  محمد مهاجري، فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال همکاري قالیباف و احمدي ◄

نژاد به لحاظ تجربی ثابت کرده که  احمدي«: براي انتخابات مجلس شوراي اسالمی گفت

دانم  بعید می. عادت دارد پا روي دوش دیگران گذاشته و باال برود و سپس زیر آن بزند

نژاد هم به کسی کولی  احمدي. نژاد شود ساده باشد که نردبان احمدي قالیباف آنقدر

بر اساس رصدي که از . دهد دهد؛ اگر به کسی هم کولی بدهد، به قالیباف کولی نمی نمی

  ».فضاي سیاسی کشور دارم، جریان واقعی سومی در کشور ظهور نکرده است

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 برد میجنگ با ایران منافع آمریکا را از بین 

در زمینه سیاست آمریکا در خاورمیانه و به ویژه «: نوشت» واشنگتن اگزماینر«پایگاه 

. درباره عربستان سعودي، واشنگتن به شکل اسفناکی کمتر از حد انتظارات عمل کرده است

تجربگی یا به دلیل تمرکز بر تقابل با ایران یا هر دو، همچنان با  دولت ترامپ یا به دلیل بی

به تحقق اهداف ریاض، به اشتباه خود در تشخیص منافع محدود آمریکا در منطقه  تمایل

آمریکا از مشارکت در جنگ هوایی عربستان سعودي علیه یمن چیزي به . کند پافشاري می

آنها به طور غیرقانونی همچنین با فروش تسلیحات به ریاض که برخی از ... آورد دست نمی

گیرند نیز آمریکا به منفعتی دست  هاي افراطی طرف جنگ با آمریکا قرار می در اختیار گروه

برد؛ پس از دو دهه عملیات نظامی در  جنگ با ایران نیز منافع آمریکا را از بین می. یابد نمی

یاالت متحده خاورمیانه که جز کاهش سرمایه و ارزش جایگاه راهبردي، پیامدي براي ا

  ».ها جنگی دیگر خواهد بود نداشته است بدترین چیز براي آمریکایی

  فارس دست رد استرالیا به مشارکت با آمریکا در خلیج

در گزارشی به درخواست اخیر دولت آمریکا از استرالیا براي مشارکت » اینترپرتر«وبگاه 

هایی است  ز آن دست درخواستاین ا«: نویسد فارس اشاره کرده و می در طرح امنیتی خلیج

تصمیم یک طرفه واشنگتن مبنی بر خروج از برجام . که استرالیا مایل به پذیرش آن نیست

و درخواست توافقی بهتر بدون اینکه چارچوبی براي توافق بهتر ترسیم شود، تناقضی بود 

وبگاه در این » .ترین متحدان واشنگتن نیز حمایتی را در بر نداشت که حتی از طرف نزدیک

در راستاي منافع حاکمیتی استرالیا، «: دهد توضیح می درباره دلیل رد این پیشنهاد ادامه

هزینه نه گفتن چقدر است؟ بسیاري از . کند گیري را ساده می پاسخ به یک سؤال تصمیم

مردم استرالیا نگران این هستند که استرالیا قرار است درگیر موضوعی شود که اساساً ناشی 

مایل دونالد ترامپ براي برچیدن میراث گذشتگانش است تا اینکه متکی بر اصول از ت

  ».اساسی باشد

  شود بازار متشکل ارزي با تأخیر افتتاح می

با وجود اینکه قرار بود بازار متشکل ارزي روز شنبه و در آستانه عید قربان افتتاح شود، 

 35تاکنون . راي مدتی به تعویق بیفتداما بانک مرکزي تصمیم گرفته است افتتاح این بازار ب

اند و با توجه به اینکه  صرافی و دو بانک مراحل حضور در بازار متشکل ارزي را طی کرده

، بازار پس از تحقق  بانک است 7تا  6صرافی و  120هدف بانک مرکزي آغاز به کار بازار با 

صراف عضو  120اکنون گفتنی است، ت. این نسبت، به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد

اند، اما هنوز فرایند تکمیل پرونده و اجراي عملیات آزمایشی معامله ارز در بازار  بازار شده

بانک مرکزي امیدوار است با ایجاد بازار متشکل ارزي بتواند . اند متشکل ارزي را طی نکرده

انجام و تسویه ثبات را در بازار ارز ایجاد کند؛ افزایش شفافیت، کشف نرخ و امنیت در 

  .رود معامالت از دیگر اهداف این بازار به شمار می

  کنندگان ملت ایران تجویز مذاکره با تحریم

: نوشت» اعتماد«داران جریان اصالحات در روزنامه  از فعاالن و تریبون» نعمت احمدي«

وضع واقعی نسبت به اوضاع داخلی ایران و  مدتی قبل آقاي دونالد ترامپ در قضاوتی غیر«

جمهور آمریکا  اقتصادي ما، سخنانی نزدیک به این مضمون داشت که از وقتی من رئیس

اي نان پیدا  شدم، اوضاع ایران کامالً فرق کرده است و در همه شهرها شورش است و تکه

هاي دو کشور بسته باشد، معاندین و  آمد دیپلمات و وگو یا راه رفت وقتی راه گفت. شود نمی

جاي تأمل است که یک چهره . »...ارتباط با دشمنان کشور خواهند شدمخالفین کانال 

کند که تا این حد برداشت غیرواقعی از کشورمان  طلب مذاکره با دولتی را تجویز می اصالح

  !ها بر کسی پوشیده نیست اش، به ویژه در اعمال تحریم هاي خصمانه دارد و سیاست

  

  

  کوتاه اخبار ▼

هاي چینی  الم کرد، شرکتوزارت بازرگانی چین اع ◄

. خرید محصوالت کشاورزي از آمریکا را متوقف کردند

در گزارشی با اشاره به این تصمیم » رویترز«خبرگزاري 

چین نوشت، این اقدام ضربه محکم دیگري به کشاورزان 

پیش از . آمریکایی وارد کرد که پیشتر نیز شاهد آن بودند

حدود  2017ل چین در سا  آنکه جنگ تجاري آغاز شود،

  میلیارد دالر محصوالت کشاورزي، اعم از سویا، ذرت، 5/19

لبنیات و گوشت از آمریکا خریداري کرده بود که جنگ 

 2018تجاري میان واشنگتن و پکن این میزان را در سال 

 .میلیارد دالر کاهش داده است 1/9به 

مستقر در هانوفر آلمان، مالکان » بی  نورد ال«بانک  ◄

هاي چینی حامل نفت ایران را به قصور در یک  کش نفت

میلیون دالري متهم کرده و درخواست  30قرارداد وام 

دهد، توقیف دو  ها نشان می گزارش. توقیف آنها را داده بود

جی ایران از سوي سنگاپور، با  پی کش چینی حامل ال نفت

. اتهام و درخواست یک بانک آلمانی صورت گرفته است

ها عمداً  کش نگاپور اعالم کرده است این نفتدادگاه عالی س

که به تنگه هرمز  هاي ناوبري خود را زمانی دستگاه

کنند و چند روز بعد، وقتی بارگیري  رسند، خاموش می می

  .کنند کردند، دوباره آن را روشن می

در نیمه نخست سال : مرکز آمار ترکیه اعالم کرد ◄

ر ترکیه معادل هاي فروخته شده د ، تعداد کل خانه2019

هزار 19واحد بوده است که از این تعداد،  796هزار و  505

طبق . اند واحد خانه را اتباع خارجی خریداري کرده 952و 

 250اي به ارزش  قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه

توانند شهروندي و تابعیت ترکیه را به  هزار دالر و باالتر می

این قانون خرید خانه از سوي از زمان تصویب . دست آورند

در حال حاضر، متوسط . ها رونق زیادي گرفته است خارجی

 .هزار دالر است 150قیمت مسکن در ترکیه 

کنند، همه تحرکات  ادعا می دولت آمریکا مقامات ◄

شرکت ملی نفت چین را پس از انتشار گزارشی درباره 

ایران تحت نظر  این کشور علیه هاي نفتی نقض تحریم

به تازگی گزارش داده بود پکن » تایمز نیویورك«. ارندد

این گزارش . دهد همچنان به واردات نفت از ایران ادامه می

یک هفته پس از آن منتشر شد که واشنگتن، شرکت نفتی 

دلیل واردات نفت از   را به» ژوهاي ژنرونگ«چینی با نام 

  .ایران تحریم کرد

ل متحد در دبیرکل سازمان مل» آنتونیو گوترش« ◄

گزارشی به شوراي امنیت این سازمان اعالم کرد، گروه 

تروریستی داعش با وجود از دست دادن به اصطالح 

 300خود در سوریه و عراق، منابع مالی بالغ بر » خالفت«

  .میلیون دالري در اختیار دارد

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

 


