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 !فصل جدایی                     روز حرف ▼  

! هاست ها و واگرایی میعادگاه انتخابات، فصل همگرایی

را فرصتی » انتخابات«هاي سیاسی  برخی احزاب و گروه

دهند و برخی به انتخابات به  براي ائتالف و وحدت قرار می

مثابه زمانه الزم براي جدایی و اتمام ائتالف و همگرایی 

معیار و مبناي هر دو راهبرد انتخاباتی نیز  !نگرند می

  .ها قرار دارد ها و فراقت منافعی است که در پس این قرابت

تواند فصل  نیز به ظاهر می 98انتخابات اسفندماه 

هاي  فصلی که نشانه. طلبان باشد جدایی در اردوگاه اصالح

ها پیش آغاز شده و این روزها به اوج خود  آن از مدت

ترین نمودهاي آن چگونگی  که یکی از مهمرسیده است، 

  !است» محمدرضا عارف«مواجهه با 

هاي اخیر نقد عملکرد رئیس فراکسیون امید به  در ماه

معیاري براي واگرایی و مرزبندي احتمالی جدید در اردوگاه 

طیفی هجمه و نقدهاي تند . طلبان بدل شده است اصالح

حمایت از عارف  به وي را در دستور کار خود دارند و برخی

توان از  آخرین اظهارات در این زمینه را می. اند را برگزیده

دبیرکل حزب کارگزاران » غالمحسین کرباسچی«زبان 

وي . هاي گوناگون عارف را نقد کرده است شنید که به بهانه

آقاي عارف که روزي «: گوید در آخرین اظهارات خود می

رانی آقاي در مقام ریاست دانشگاه تهران مانع سخن

عبدالکریم سروش شد یا آقاي سیدجواد طباطبایی را از 

معاونت پژوهشی برداشت یا روزي دیگر برخوردهایی با 

انجمن اسالمی داشته، چطور امروز به شخصیت محوري 

اصالحات تبدیل شده و از او براي هر منصب و مقامی 

عضو » محمد عطریانفر«پیش از این نیز » .شود صحبت می

نقد «: اي گفت ب کارگزاران سازندگی در مصاحبهارشد حز

و این از » دهیم الریجانی را به نسیه عارف ترجیح می

  . اختالفات جدي کارگزاران با عارف حکایت دارد

نیز با دفاع از عارف، » آفتاب یزد«در مقابل روزنامه 

کرباسچی از هر روشی براي خروج عارف از «: نویسد می

هاي  وي مدت... کند تفاده میطلبان اس سرلیستی اصالح

طلبان از رو بسته و  زیادي است که شمشیر را براي اصالح

البته عارف » .هاي بارز این جریان شده است منتقد چهره

راه «ها پاسخ داده بود که  نیز پیش از این به این هجمه

  ».کنیم طلبان جدا می خود را از فرصت

به احتمال چنینی حکایت از این دارد که  اظهارات این

طلبان در پاي  زیاد در انتخابات آتی تجمیع همه اصالح

حمایت از یک لیست واحد ممکن نبوده و باید در انتظار 

طلبان باشیم که این روند  هاي متعدد از اصالح ارائه لیست

 . تواند وضعیت جدیدي را در انتخابات پیش رو رقم بزند می

  

 !احتی جریان خاصنار                        گزارش روز ▼

هاي هفته هفتم  بازیکن تیم پرسپولیس تهران و تیم ملی ایران در بازي» مهدي ترابی«

پس از زدن گل اول تیمش، هنگام شادي، به رسم بسیاري از  »فارس لیگ برتر، جام خلیج«

! هاي تلویزیونی گرفت اي را روي پیراهن دومش در برابر دوربین ها نوشته فوتبالیست

اي که اعالم آن  ، جمله»اطاعت از رهبري = تنها راه نجات کشور«که عبارت بود از اي  جمله

هاي خاص و ضد انقالب  پایتخت براي جریان قرمزپوش از سوي این چهره محبوب تیم

شان از زبان  هاي اش بیان مطالبات و خواسته جریانی که استراتژي! بسیار گران آمد

رو شد که داشت دقیقاً  اي روبه به یکباره با پدیدههاي محبوب است،  ها و چهره سلبریتی

جریانی که با هدف تغییر سبک زندگی مردم و هدایت اجتماعی ! کرد برخالف آنها عمل می

کند؛ در برابر بیان حرف مردم از زبان یک چهره محبوب به  و سیاسی سلبریتی تولید می

قهرمان سه دوره  9ا را به شماره هاي نارو ها و نسبت سرعت بسیج شد و انواع و اقسام تهمت

باد  و شعار زنده داند می جریانی که خود را حامی آزادي بیان! گذشته لیگ کشور نسبت داد

کس  تالش کرد چنان به مهدي ترابی حمله کنند که دیگر هیچ ،دهد را سرمیمخالف 

مسیر مردم  هایی که در بالیی که پیشتر سلبریتی! بزندجرئت نکند حرفی خالف نظر آنها را 

اي و کاري در فضاي سینما پس از  بایکوت رسانه! و انقالب گام برداشتند، تجربه کردند

هاي جریان انقالبی، بازي کردن در آثاري  حمایت از چهره ،روي اربعین حضور در پیاده

هاي مهدي ترابی  کننده دنبال! ؛ اما واکنش واقعی جامعه چیز دیگري بود...و 88درباره فتنه 

اینستاگرام به سرعت افزایش یافت و هزاران توئیت در حمایت از او منتشر شد؛ اما جالب در 

این یک «: او گفت! بود هاي ناجوانمردانه رابی به این حملهتر از اینها واکنش خود ت توجه

قبل از ... . پیغام براي مسئوالن بود که امیدشان براي حل مشکالت به جاهاي دیگر است

. اي را بعد از گل زدن در نظر بگیرم، فکر همه چیز را کرده بودم حالیاینکه چنین خوش

من به کاري که انجام دادم، اعتقاد . کند ها به هیچ عنوان دلسردم نمی ها و مخالفت هجمه

  ».داشتم

 هاي ناکام ضدانقالب پروژه                           ویژه اخبار ▼

طلبان قدیمی، حول رضا پهلوي و  سلطنتپروژه ققنوس که تالشی براي گردهم آوردن 

الهیار «. زیر یک چتر بود، پس از گذشت هشت ماه از آغاز فعالیت، با شکست مواجه شد

، مدیر و سرپرست روابط »عطا هودشتیان«مؤسس و مدیر پروژه ققنوس و » کنگرلو

ها و  هاي این گروه با خواسته المللی این گروه با اعالم خروج خود گفتند، برنامه بین

هدف از تشکیل ققنوس جذب نخبگان علمی ایرانی بود؛ . هاي آنها همخوانی ندارد ضرورت

اما به دلیل آنکه در میان نخبگان علمی ایرانی جذابیتی پیدا نکرد، اولین کسی که از این 

  . گروه خارج شد، شخص مؤسس این گروه بود

  نام کلیساي خانگی هاي فساد به خانه                                    

اند به نام کلیساي خانگی؛ این  اندازي شده چند سالی است که کلیساهایی در ایران راه

کنند و با تبلیغات غیر واقعی و  کلیساها در جریان مخالف با کلیساهاي رسمی فعالیت می

هرمز «کشیش . هاي جنسی، سعی دارند جوانان ایرانی را جذب کنند استفاده از حربه

هاي مسیحی که تا پیش از این به شدت از کلیساهاي خانگی  مدیر یکی از شبکه» شریعت

اي از این فساد اشاره کرده و گفته است، اعتراف به گناه در نزد  کرد، به گوشه حمایت می

اي در دست گردانندگان این کلیساها  ترین مسائل، به حربه یک کشیش و افشاي خصوصی

  .ل شده استوءاستفاده از زنان تبدیبراي س

 



 
 

  اخبار ▼

 !گیرد میلیون تومان یارانه می 16هر ایرانی 

هزار میلیارد تومان  1300رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعالم رقم » مسعود خوانساري«

میلیون  16این عدد یعنی سالیانه به ازاي هر ایرانی : یارانه آشکار و پنهان سالیانه گفت

اي که با توجه به قرار داشتن آن در چرخه اقتصادي  یارانهتومان یارانه پنهان و آشکار؛ 

کشور، غیرهدفمند، غیرعادالنه و فسادبرانگیز است؛ از این رو با توجه به شرایط امروز کشور 

و افت فروش نفت، دو راه پیش روي ماست؛ راه نخست افزایش صادرات غیرنفتی از مسیر 

راه دوم، افزایش تقاضا در داخل با جبران  تسهیل صادرات و افزایش تولید در کشور است و

انتظار : وي خاطرنشان کرد. کاهش قدرت خرید مردم است که در دو سال گذشته رخ داد

راق قرضه، درصدد ما این است دولت به جاي دست کردن در جیب بانک مرکزي و انتشار او

هاي  وي عمده چالش. هاي دولت باشد هاي دولتی و کاهش هزینه اصالح بودجه شرکت

هاي  روي اقتصاد ایران را رکود تورمی، استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه پیش

  .ها دانست که به افزایش بیکاري و فقر منجر خواهد شد دولت و محدود شدن بانک

  شود د رضوي درصدي از اقتصاد ایران هم نمیسهم سازمان اقتصا

قائم مقام سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي در واکنش به اظهارات » مهدي برادران«

مبنی بر اینکه سهم اصلی اقتصاد کشور در » بهزاد نبوي«طلبان از جمله  برخی اصالح

سهم «: ه استاختیار نهادهاي انتصابی مانند آستان قدس است، نه در اختیار دولت گفت

شما اگر صد . شود ـ درصدي از اقتصاد ایران را شامل نمی سازمان اقتصاد رضوي اصالًـ حتی

هاي تابعه آستان اصالً در  شرکت بزرگ کشور را مشاهده کنید، متوجه خواهید شد شرکت

اصالً نامی از آستان ... این فهرست قرار ندارند و در صنایعی مانند پتروشیمی، مخابرات و

مجموعه سازمان اقتصادي رضوي اولین سازمانی بوده «: افزاید وي می» .س وجود نداردقد

حتی عملکرد . هاي تابعه را شفاف اعالم کرده است که اطالعات و مشخصات سازمان

ها در قالب بحث  مدیره هیئت و ها هاي گذشته، سود و زیان، کلیه اسامی سازمان سال

  ».قتصادي وجود داردشفافیت در سایت مربوط به شفافیت ا

  CFTو  FATFفشار دولت براي تصویب 

هاي اروپایی در انجام تعهدات  در حالی که آمریکا از برجام خارج شده و دولت

اند، پاستورنشینان همچنان در پی تصویب هر چهار الیحه  شان شانه خالی کرده برجامی

در » جهانگیري اسحاق«در جدیدترین فشارها بر مجمع تشخیص مصلحت نظام . هستند

در مجمع تشخیص مصلحت  CFTو  FATFسخنانی خواستار تأیید هر چه زودتر لوایح 

دو » محسن رضایی«و » مقدم غالمرضا مصباحی«این در حالی است که . نظام شده است

عضو ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر از رد شدن این دو الیحه در مجمع خبر 

هاي آمریکا شامل  از آنجایی که تحریم: مقدم اظهار داشت غالمرضا مصباحی. داده بودند

شود آمریکا به  تی موجب می اف شود، پالرمو و سی حال هر گونه دور زدن تحریم هم می

ها را  توانیم با دست خودمان تحریم ما که نمی. ها را کشف کند راحتی بتواند دور زدن تحریم

  .براي خودمان تشدید کنیم

  ایستند ابر بدخواهی دشمنان مینیروهاي مسلح در بر

دشمن باید بداند اگر به مرزهاي میهن اسالمی : رئیس ستادکل نیروهاي مسلح گفت

تجاوزي صورت بگیرد، با یک ملت یکپارچه و تابع رهبر که داراي نیروهاي مسلح مقتدر و 

ات و توانمندي است، مواجه خواهد شد و این مواجهه حتماً با تلفات سنگین، انهدام تجهیز

با بیان اینکه نیروهاي » محمد باقري«سردار سرلشکر . آبروریزي سنگین همراه خواهد بود

داشتی به منابع و یک وجب خاك همسایگان  مسلح جمهوري اسالمی ایران هیچ چشم

ایستند و این ایستادگی را در دفاع  ندارند، اما در برابر تهاجم و بدخواهی دشمنان می

کنند و دشمنان از ما وحشت  دوستان به ما اطمینان می: ح کردمقدس نشان دادند، تصری

  .اي در برخورد با دوستان و دشمنان وجود داشته باشد دارند؛ چرا که باید چنین رویه

  

 
 
 

 

  کوتاه اخبار ▼

کنندگان دام کشور  رئیس شوراي تأمین» منصور پوریان« ◄

ار با بیان اینکه بازار گوشت قرمز از وضعیت مناسبی برخورد

همچنان دامداران با مشکل ازدیاد تولید دام : است، گفت

وي . اي اندیشید رو هستند که باید براي آن چاره سنگین روبه

راهکار کاهش قیمت گوشت قرمز را حذف دالالن و عرضه 

مستقیم الشه گوسفندي و گوساله از سوي تولیدکنندگان 

ن براي جلوگیري از خسارت دامپرورا: دانست و تصریح کرد

نیاز است دولت شرایط را براي صادرات دام زنده سنگین 

  .فراهم کند تا مشکل انباشت دام برطرف شود

بسیاري از ناظران «: در مطلبی نوشت» آرمان«روزنامه  ◄

و تحلیلگران بر این نظرند که اگر میان تهران و ریاض 

توافقی حاصل گردد و نوعی آرامش پدید آید، بسیاري از 

طلب،  اصالح هاي رسانه متأسفانه، ».کرد واهدخ افول ها تنش

ها در منطقه  ایران را که در صف مقدم مبارزه با تروریست

هاي  سعود که یکی از حامیان اصلی تروریست بوده، با آل

تکفیري است، عامل تنش در منطقه دانسته و مدعی 

هستند اگر این دو با یکدیگر به توافق برسند، منطقه آرام 

 !شود می

دستان آمریکایی پس از امتناع نماینده بانک خلق دا ◄

از حضور در دادگاه براي رسیدگی به ) هالک بانک(ترکیه 

ها علیه  شده علیه آن در زمینه نقض تحریم  اتهام مطرح

خواند و آن را تهدید به جریمه » فراري«ایران، این بانک را 

 هاي ایران، بانک خلق ترکیه به اتهام دور زدن تحریم. کرد

رجب «. ها قرار گرفته است هدف اقدامات خصمانه آمریکایی

جمهور ترکیه این پرونده را به منزله  رئیس» طیب اردوغان

  .یک حمله سیاسی علیه دولت ترکیه محکوم کرده است

گران ایران درباره  عضو سندیکاي بیمه» یونس مظلومی« ◄

 فعالیت: هاي بازرگانی و تجاري در عراق، گفت بیمه فعالیت

شود که بخش  صنعت بیمه در عراق در دو بخش انجام می

ها  هاي ایرانی فعالیت قرار دادن نخست مربوط به تحت پوشش

ها و صادرات است که در حال  در عراق، مانند اجراي پروژه

اي به  بخش دیگر مربوط به صدور خدمات بیمه. اجراست

 .عراق است که اجرایی کردن آن زمانبر و پیچیده است

ترضان لبنانی در تظاهرات براي چندمین بار و این بار مع ◄

بیروت، پرچم رژیم صهیونیستی را » ریاض الصلح«در میدان 

جنوب لبنان نیز  در» صور«همزمان در شهر . آتش زدند

جوانان با آتش زدن پرچم این رژیم، شعار دادند که در خط 

 .هستند» دشمن اسرائیلی«مقدم مبارزه علیه 

طلب در  فعال سیاسی اصالح» غرزادهابراهیم اص« ◄

تحریم انتخابات، سر به «: گفت» شرق«مصاحبه با روزنامه 

متأسفانه «: اصغرزاده در ادامه گفت» .بیراهه گذاشتن است

اجتماعی (ها گزاره کاهش شدید سرمایه  نظرسنجی

 ».کند را تأیید می) اصالحات

  

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

 


