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 بزرگ جهش                               31 /چلچراغ ▼

بندي فیفا، بهترین خط دفاعی آسیا و بردهاي  بخت اول قهرمانی، تیم اول آسیا در رده

ی قهرمانی آسیا قرار داده بود؛ اما در حالی که حتی مقتدرانه، تیم فوتبال ایران را در یک قدم

زدند و بخت چندانی براي تیم  ها و کارشناسان ژاپنی از قهرمانی ایران حرف می رسانه

به   پوشان ایرانی را کشورشان قائل نبودند، چند اشتباه ساده و البته باورناپذیر راه صعود ملی

اما ! س جام قهرمانی آسیا در فوتبال محروم کردبست و ما را از لم هاي آسیا ملتجام فینال 

هاي رنگارنگ در سطح آسیا و جهان در  درپی و مدال هاي پی تحسین جهانی، پیروزي

هاي پس از انقالب شکوهمند اسالمی حاال دیگر به یک  هاي گوناگون ورزشی در سال رشته

ها نام دیگر در  ي و دهحسین رضازاده، بهداد سلیمی، سهراب مراد! اتفاق عادي بدل شده است

هاي  دانند مدال برداري جایگاهی را براي ایران رقم زدند که همه پیش از آغاز مسابقات، می وزنه

. جنگند این رشته را باید براي ایران کنار گذاشت و عمالً دیگر کشورها براي مدال نقره می

ان را حتی باالتر از آور در تکواندو نام ایر لاهادي ساعی، یوسف کرمی و دیگر مردان مد

محمود میران، آرش . اند این رشته هستند، قرار داده  کشورهاي شرق آسیا که متخصص و مبدع

به سوي  آسیا ها را در این رشته ورزشی از شرق چشم ،ها نام دیگر در جودو میراسماعیلی و ده

المپیک را برهم احسان حدادي در پرتاب دیسک معادالت مسابقات جهانی و . ایران بازگرداندند

هاي پر آوازه دیگر آقایی  زد و حمید سوریان، علیرضا دبیر، رسول خادم، حسن یزدانی و نام

ها رشته فردي دیگر  ها در کنار ده ها و رشته به این نام. ایران در کشتی جهان را تثبیت کردند

نظیر در  فت بی، پیشردارندکه در آستانه جهش بزرگ قرار ... مانند شمشیربازي، تیراندازي و

هاي جهان  هاي تیمی، همچون والیبال که حاال تیم ما تیمی فراآسیایی و یکی از غول بازي

در  پیشرفترا اضافه کنید تا ... ها ربوده و در ورزش کبدي عنوان قهرمانی را از هندي یااست 

 رافتخارپرا تنها در بخش مردان ببینید، پیشرفتی که در بخش بانوان داستان  کشورمان ورزش

 .هاي آینده چلچراغ به آن خواهیم پرداخت دارد که در شماره يدیگر

 !سازي تکرار دوگانه            روز حرف ▼

دهد، دو موضوع  نگاهی به عملکرد و رفتار دولت نشان می

اي برخوردار است؛ موضوع اول برجام و  از حساسیت ویژه

موضوع دوم که در حال حاضر دولت به شدت بر آن متمرکز 

در واقع، اصرار دولت بر موضوعات . است CFTشده، بحث 

گیري آنها ناشی از نگاه بیرونی دولتمردان این چنینی و پی

است و رفتاري که دولت در تصویب این قبیل موضوعات از 

. سازي حکایت دارد دهد، از سیاست دوگانه خود نشان می

تاکنون ) نگاه به بیرون( ل براي اینکه ببینیم این رویکردحا

چقدر موفق بوده است، باید نگاهی به اقتصاد و معیشت مردم 

نکته  دولت چند عملکردفراتر از این درباره نحوه . انداخت

  :حائز اهمیت است

سازي  ـ به اعتقاد بسیاري، تصویب برجام ناشی از دوگانه1

این در حالی است که با برجام نه تنها . اي بود ـ هسته معیشت

تغییري در وضعیت اقتصادي به وجود نیامد؛ بلکه مشکالت 

سازي  دوگانه هماناین بار نیز . ایجاد شد تحریمی جدید نیز

نتیجه آن  که به کار برده شده CFTدر به تصویب رساندن 

  . قابل حدس است

مردان بر تکرار آن اصرار عجیبی نکته بعدي که دولتـ 2

دارند، این انگاره غلط است که در صورت تصویب نشدن 

ي با ایران تعامالت اقتصادي انجام الیحه مذبور، هیچ کشور

آنچه باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام در . نخواهد داد

تصویب الیحه مبارزه با پولشویی مد نظر قرار بگیرد، آن است 

که اوالً، همکاري نکردن برخی کشورها در حوزه اقتصادي با 

. کشورمان ناشی از تحریم آمریکا بوده است، نه موضوع دیگر

براي کشوري مانند ترکیه و دیگر  FATFضویت در ثانیاً، ع

کشورها که جامعه لیبرال غربی مشکل ایدئولوژي با آن ندارد، 

کشوري، همچون جمهوري اسالمی  برايمفید خواهد بود نه 

هاي آمریکا قرار  ایران که همواره تحت شدیدترین تحریم

 ثالثاً، آمریکا تا به حال نتوانسته است از طریق. گرفته است

تحریم در رفتار جمهوري اسالمی ایران تغییري ایجاد کند و 

هاي این کشور سیاست تحریم به یک  به اعتراف اندیشکده

  . نتیجه تبدیل شده است سیاست بی

د به سیاست خارجی ومحدسازي  ـ سیاست دوگانه3

نیز هاي دیگر  این بار برخی درصددند آن را در حوزه نمانده و

با فیلترینگ  که مباحث مطرح در زمینه کارگیري کنند به

سازي است؛ از  همان سیاست دوگانهتکرار دقیقاً  خاصادبیات 

این رو نباید اجازه داد کشور به این سمت برود و باید با 

هوشیاري کامل نسبت به طرح این موضوعات واکنش نشان 

  .داد
   

  مجازي فضاي عالی ماجراي مشاجره در شوراي        ویژه اخبار ▼

از  ها هنجارشکنی برخی به مجازي فضاي عالی شوراي اخیر جلسه در ضرغامی، اهللا عزت

 و حجاب درباره شما که بود چی ها حرف این« گفته است و کرده جمهور اعتراض رئیس سوي

 برخی و واقعی غیر سخنان این از بعضی ؟گفتید ارتباطات وزارت در فیلترینگ و مجازي فضاي

 موضع از روحانی ضرغامی، آقاي پس از انتقاد» .است انقالبی و اسالمی هاي ارزش معارض دیگر

 »!بیرون برید پاشید بدهم، پاسخ شما به نباید من« گفته است؛ عصبانیت و خشم با باال

 که روحانی آن، از پس ».کنید بیرون را شورا اعضاي توانید نمی شما« داده، پاسخ هم ضرغامی

 که ضرغامی انتقاد به و رفته بیرون جلسه از نداشته، را ضرغامی از صراحت و قاطعیت انتظار

 .است نداده پاسخ بوده، هم اعضا از دیگر برخی اعتراض

 !نی شدن انتخاباتبا استاحذف نظارت استصوابی                           

 درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس عضو حزب مؤتلفه اسالمی، حمیدرضا ترقی

 با طراحان این طرح توان نتیجه گرفت می آن هاي  بصرهتو خوانش  طرح مذکور با بررسی: گفت

نظارت استصوابی را هدف قرار دهند؛ زیرا  آنبحث استانی شدن انتخابات بنا دارند در پوشش 

هاي این طرح آمده که همه به اسالم التزام دارند مگر اینکه فسقی مرتکب  در یکی از تبصره

مقابله با نظارت استصوابی است، به اظهارات  98وي با بیان اینکه رمز فتنه سال . شده باشند

خواهد بین  جریان دوم خرداد می: اخیر سعید حجاریان درباره نافرمانی مدنی اشاره کرد و گفت

 .طرفداران جمهوري اسالمی و جمهوري مطلق تقابل ایجاد کند

 



 

  گزارش روز ▼

 !بازي تکراري

یشتر مناصب اجرایی را دست دارد و متأسفانه باید گفت گویا جریان سیاسی که اکنون ب

اي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی نیز نزدیک و وابسته به این جریان سیاسی  بخش عمده

شان را براي  اش همه تالش اي پیمانان منطقه هستند، حتی در این روزها که دولت آمریکا و هم

د شرایط را براي مردم ما سخت و کنن اند و سعی می مقابله با جمهوري اسالمی ایران به کار بسته

سازي و طرح  دشوار کنند، همچنان به دنبال کوبیدن بر طبل مسائل سیاسی هستند و حاشیه

ها  در آخرین نمونه از این تالش. دهند موضوعات فرعی به جاي مشکالت اصلی را ترجیح می

عاون اول م«: نوشته است» آرمان«طلب در روزنامه  ، فعال سیاسی اصالح»مرتضی مبلغ«

اکثریت جامعه طرفدار این ایده هستند و . وگوي ملی سخن گفته است جمهور از لزوم گفت رئیس

وگوي ملی  اوالً، معناي گفت باید گفت ».وگوي ملی یک ضرورت است براي کشور موضوع گفت

چه کسانی، با چه اهدافی و براي حل چه  بینوگوها قرار است  چیست و اساساً این گفت

ها نشان از شکاف جدي در  ها و نظرسنجی انجام شود و ثانیاً کدام یک از افکارسنجیمشکالتی 

ها بیشتر از آنکه نگران  این شخصیت! وگو در این زمینه باشد؟ متن مردم دارد که نیاز به گفت

کنند با طرح این مسائل از یک  جامعه یا اختالفاتی که به زعم آنها وجود دارد، باشند، تالش می

شان براي حل مشکالت سر باز زنند و از سوي دیگر  پاسخگویی در برابر مشکالت و ناتوانیسو از 

شان به جامعه نیم نگاهی نیز به انتخابات سال  هاي ساختگی با زنده نگه داشتن و تلقین دوقطبی

  .داشته باشند 1398

  اخبار ▼

  !افتاد اتفاق نمی 57کاش انقالب 

: برانگیز گفت اي تعجب اي شهر تهران در مصاحبهطلب شور عضو اصالح» مرتضی الویري«

البته اآلن با تجربیاتی که دارم، بر این باور هستم که . من از انقالب اسالمی پشیمان نیستم«

انقالب چیز خوبی . کاش صداي انقالب را شاه زودتر شنیده بود. افتاد کاش انقالب اتفاق نمی

او در » .شود نقالب مانند سیلی است که جاري میا. ریزد هم می  انقالب همه چیز را به. نیست

کاش  انقالب بگویم، اینکه توانم درباره میبنابراین اولین مطلبی که «: ادامه به صراحت گفت

افتاد و مسئوالن آن موقع و حاکمیت قبل از انقالب، صداي مردم را  اتفاق نمی 57انقالب 

وجه به اهداف انقالب  ما به هیچ... د که با رأي مردم، کشور اداره شودکر شنید و قبول می می

کارانه از زبان کسی مطرح شده است که به واسطه انقالب اسالمی  این سخنان طلب» .نرسیدیم

تنها در یک مورد حضور وي در  .است هاي سیاسی و اجرایی حضور داشته ها در پست سال

ه که نارضایتی مردم را در پی داشته است و موجب بود  شهرداري تهران نمادي از ناکارآمدي

  .اخالل در پیشرفت روزافزون ایران پس از انقالب اسالمی و تحول کشور شده است

 شود آمریکا از افغانستان هم خارج می

گوهاي و به گزارش رویترز، یک مقام رسمی آمریکایی اعالم کرده است در شرایطی که گفت

یشرفت قابل توجهی داشته، واشنگتن نظامیان خود را از روز پشش اخیر با طالبان طی 

وي در عین حال به رویترز گفته است، پیش از خروج از افغانستان . افغانستان خارج خواهد کرد

این مقام آمریکایی همچنین هرگونه . بس دائمی در این کشور هستیم به دنبال برقراري آتش

ها اعالم  رسانه. ی دائمی آمریکا در افغانستان رد کرده استتصمیمی را براي ایجاد پایگاه نظام

  .شوند ماه از افغانستان خارج  18قرار است نیروهاي خارجی طی  کردند

  ها به ترامپ اعتماد ندارند نیمی از آمریکایی

پست حاکی از آن است که حدود نیمی از  ـ واشنگتن سی نیوز بی نظرسنجی مشترك اي

جمهور ایاالت متحده اعتماد  اند، هرگز به دونالد ترامپ، رئیس اعالم کردهشهروندان آمریکایی 

درصد  48: این گزارش افزود. ندارند تا بتواند تصمیم درستی درباره آینده کشور بگیرد

اند تاحدي به  درصد دیگر نیز اعالم کرده 16اند هرگز به ترامپ اعتماد ندارند و  ها گفته آمریکایی

اعتمادي در بین شهروندان  این باالترین درصد بی. ي وي اعتماد دارندها پ و سیاستترام

  .رود آمریکایی نسبت به ترامپ از زمان رسیدن به قدرت به شمار می

  

 

  کوتاه اخبار ▼

مشاور امنیت ملی کاخ سفید با حضور در ، جان بولتون◄ 

یک نشست خبري در واشنگتن از تحریم شرکت نفت ونزوئال 

هاي  میلیارد دالر از دارایی 7این تحریم  :خبر داد و گفت

میلیارد  11ونزوئال را بلوکه کرده و این کشور را از درآمد 

بولتون از نیروهاي  .کند دالري در سال جاري محروم می

نظامی ونزوئال هم خواست از دولت مادورو جدا شده و از 

وي گفت، در صورتی که نیروهاي . حمایت کنند» گوایدو«

هاي آمریکایی در ونزوئال آسیبی  یا دیپلمات مخالف دولت

 .دهد می» پاسخ قابل توجهی«ببینند، واشنگتن به این اقدام 

از هفته  حزب اتحاد ملت ایران متعلق به» صدا«نامه  هفته◄ 

پیش از این غالمحسین کرباسچی . منتشر خواهد شدآینده 

گی، نامه بود؛ اما پس از انتشار روزنامه سازند ناشر این هفته

استدالل او . نامه نداشت دیگر رغبتی براي انتشار این هفته

پس از . نامه بود ضرر و کاهش چشمگیر فروش این هفته

تعطیلی دو ماهه، اکنون محسن میردامادي، عضو شوراي 

مرکزي حزب اتحاد ملت پذیرفته است که برخی از 

گفتنی است، سردبیري . نامه را تقبل کند هاي هفته هزینه

امه صدا برعهده محمدجواد روح عضو حزب اتحاد ن هفته

  .خواهد بود

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی بامداد ◄ 

هاي  مسئولیت. امروز بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت

هاي فارس، خراسان و تهران و شهرداري  استانداري استان

 همچنین ،گفتنی است. تهران، از جمله سوابق اجرایی وي بود

اوالدي دبیرکل حزب اهللا عسگر پس از حبیب مرحوم حبیبی

  .مؤتلفه اسالمی شد

قدوسی درباره تعیین تکلیف اینستاگرام  جواد کریمی◄ 

جهرمی به من گفت اینستاگرام را به  آذري: اظهار داشت

وي درباره عملیاتی نشدن فیلتر . کنیم زودي فیلتر می

گذارد؛ زیرا  روحانی نمی: کرد اینستاگرام تاکنون تصریح

جمهور و وزیرش در بحث فیلترینگ با هم اختالف نظر  رئیس

: این نماینده مردم در مجلس دهم به خانه ملت گفت. دارند

انگاري شود،  هر روزي که در اجراي این تصمیمات نظام سهل

  .از سیئات است

 دفتر بودجه کنگره آمریکا اعالم کرد، اقتصاد این کشور از◄ 

روزه بخشی از ادارات دولتی به دلیل اختالف بر  35تعطیلی 

 11سر بودجه دیوار مرزي مورد درخواست دونالد ترامپ 

  .میلیارد دالر ضرر کرده است

  

  
 صداي انقالب

 یک ملت انقالبی ، این صداي یک ملت است

 .پاسخ سؤاالت و شبهات خود را در صداي انقالب بشنوید

در سروش، ایتا، هورسا، گپ، بیسفون، تلگرام و اینستاگرام 

 .صداي انقالب را بشنوید

@sedayeenghelab_ir  

  .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

 


