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  اعتماد نکردن به آمریکا                      27/چلچراغ ▼

دستاورد « توان از آن به ه مییکی از رویکردهاي مهم در جمهوري اسالمی ایران ک

ترین رموز ماندگاري و قدرت  یاد کرد و یکی از اصلی» نظري گفتمان انقالب اسالمی

آید، مسئله اعتماد نکردن به ایاالت متحده  روزافزون انقالب اسالمی ایران به شمار می

و ) ره(هاي پس از انقالب اسالمی با زعامت حکیمانه امام خمینی در همه سال! آمریکاست

رهبر معظم انقالب اعتماد به آمریکا به منزله یکی از خطوط قرمز کشور تعیین شد که از 

اثبات کرد؛ اول، مشاهده و نظاره سرنوشت توان  میدو منظر صحت و درستی آن را 

هاي  دولت متحده دل بستند و اعتماد کردند، خواه هایی که به ایاالت کشورها و دولت

، از دولت مصدق که در ماجراي ملی هاي دیگر در غرب آسیا دولت و خواه پیشین در ایران

هاي پهلوي که  نشانده ها دید و حتی دست شدن صنعت نفت آن خیانت را از آمریکایی

 تا! ها حاضر نشدند اجازه اقامت در آمریکا را به آنها پس از سرنگونی بدهند آمریکایی

از منطقه غرب آسیا به آمریکا اعتماد هایی که در منطقه ما و حتی فراتر  سرنوشت دولت

حسنی مبارك امروز کجاست؟ معمر قذافی که به آمریکا اعتماد کرد و توان دفاعی . کردند

هایی است که  سنگ محک نیز مقاطع و بزنگاه دومین... . از بین برد، کجاست؟ وخود را 

دا کردند و رهبر آمریکا تمایل پی از انقالب به مذاکره و همکاري با هاي پس برخی دولت

ها و خط قرمزهاي  معظم انقالب نیز براي افزون شدن تجربه ملی ایرانیان با محدودیت

ها  یک مورد آن برجام است که پس از سالکه تنها ! مشخصی اجازه این امر را دادند

ها معطل نگه داشتن ایران و گرفتن امتیازات متعدد از  وآمد، پس از ماه مذاکره و رفت

المی و با وجود پایبندي کامل ایران به توافق جامع اقدام مشترك، امروز جمهوري اس

ها نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکردند؛ بلکه از برجام خارج شدند و  آمریکایی

تا بار دیگر صحت و اهمیت این دستاورد نظري ! هاي ظالمانه خود را تشدید کردند تحریم

  .انقالب اسالمی براي ما روشن شود

 

 دغدغه اسالمی کردن اقتصاد        روز    حرف ▼

توان نظام اسالمی را نظامی دانست که  در تعریفی ساده می

 هر اندازه نظام. تحقق یافته است براي اجراي احکام اسالمی

سیاسی از تالش براي تحقق این آرمان فاصله بگیرد، همان 

است؛  اندازه از هویت دینی و اسالمی بودن خود فاصله گرفته

از این رو همه تالش کارگزاران نظام باید براي تحقق 

  .هاي هویتی خود باشد و از استحاله آن جلوگیري کند شاخصه

در این میان، اسالمی کردن عرصه اقتصاد، یکی از 

هاي تحقق دولت اسالمی است؛ آنجا که  ترین شاخصه جدي

هاي سکوالر  تفکر و تمدن اسالمی مرزهاي پررنگی با تمدن

در طول چهار دهه . عم از لیبرال و مارکسیستی آن داردا

گذشته، هرچند همواره حاکمیت تحقق اقتصاد اسالمی بر 

اي بوده، اما هنوز با آنچه  اقتصاد کشور موضوع پرمناقشه

شناسان  پردازان اقتصاد اسالمی و اسالم آل و آرمان نظریه ایده

به طور این مسئله . بزرگ جامعه اسالمی است، فاصله دارد

خاص در بررسی عملکرد نظام بانکداري بیش از هر چیز دیگر 

رئیسه  اخبار دیدار اخیر اعضاي هیئت. کند خودنمایی می

کمیسیون اقتصادي مجلس با مراجع عظام تقلید حکایت از 

اي که تأکید همگی آنان بر حل  این فاصله دارد، به گونه

ي سخنان شیراز اهللا مکارم آیت .مشکالت نظام بانکی است

ها وام  بانک«: چندین ساله خود را با لحنی صریح تکرار کردند

دهند قطعاً خالف شرع است، چهار  اي که می الحسنه قرض

ها با یک زرنگی  الزحمه را تعیین کردیم که بانک درصد حق

کنند که میزان آن  بیش از این میزان را از مردم دریافت می

آشکار محسوب درصد رسیده و نوعی رباخواري  20به 

گرگانی هم در این  هللا علويا  سبحانی و آیت  اهللا آیت» .شود می

  .داشتند یهای خصوص تذکرات و توصیه

معلوم نیست از کنار چنین سخنان صریحی تا چه زمان 

باالخره ! اندیشی نکرد باید گذشت و براي حل این معضل چاره

ل کرد هاي مردم ح توان این دوگانه را در ذهن توده چطور می

که قوانین بانکداري و آنچه در نظام بانکی ما در حال 

! اجراست، مورد تأیید مراجع عظام تقلید جامعه اسالمی نباشد

  !در این میان، تکلیف مؤمنان چه خواهد شد؟

حال که در آستانه آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی قرار 

داریم، امید است حل مشکالت اقتصادي کشور تنها به چند 

 البته ،و شاهد اقدامات عملی باشیم ار خالصه نشوددید

رو خواهیم  هایی روبه طبیعی است در این مسیر با مقاومت

بود، چرا که تغییر قوانین در راستاي تحقق احکام اسالمی که 

متضمن تأمین مصالح عمومی جامعه است، به مذاق 

آید؛ اما بدون شک با استقبال  خواران خوش نمی رانت

  . لت مواجه خواهد شدهاي م توده

  

  

  

   
  

  
  

  است نشکسته آن پوسته و است باقی حصر        ویژه       خبر ▼

 مبنی دولتی مقام یک اظهارات به اشاره با تهران دادستان» آبادي عباس جعفري دولت«

 و جایگاه با متناسب خواست مسئوالن از ،»است مانده باقی  اي پوسته حصر از« اینکه بر

 نشکسته نیز آن پوسته و است باقی حصر اینکه بیان با وي. کنند نظر اظهار خود مسئولیت

 شد خواهد اعالم ربط ذي مراجع سوي از شکست، پوسته این زمان هر«: داشت اظهار است،

 کشور ملی امنیت شوراي دبیرخانه تأیید از پس صرفاً را حصر حوزه اخبار مطبوعات و

 و صادر کیفرخواست مطلب این درباره گوینده«: دکر اعالم تهران دادستان ».کنند منتشر

الدین آشنا، از  گفتنی است، چندي پیش حسام» .است شده ارسال دادگاه به پرونده

اعالم کرده بود حصر به پایان  تهران دانشگاه جمهور در جمع دانشجویان در مشاوران رئیس

وگویی  هم در گفت باهنر محمدرضاهمچنین ! اي از آن باقی مانده است رسیده و تنها پوسته

 به قضایا مجموعه که زمانی هر مسیر این در«: گفت کروبی و موسوي حصر مسئله درباره

 آقاي کروبی پسر اینکه. اند نداده اجازه و شدند وارد اي عده رفته، پیش حصر رفع سمت

 اي روندهپ نفر دو این. دانیم  می او خود را مسئله این دالیل از یکی ما گفت باید زده، حرف

 جریان در من. کنم می تکرار هم باز و ام گفته. دارند قضایا مجموعه یک از متشکل

 هم باز آزادي از بعد افراد این آیا که است این حصر رفع شرط اقل ولی نیستم، تصمیمات

  ».بیاید وجود به اطمینان این باید! نه؟ یا بردارند نظام علیه کتل و علم خواهند  می

  



   
  

   روز شگزار ▼

  !ارجحیت تقابل بر تعامل

جمهور در روزهاي گذشته اظهاراتی درباره فیلترینگ در فضاي مجازي مطرح کرد،  رئیس

رو شد؛ اما  تفاوتی افکار عمومی روبه اگرچه این اظهارات با انتقاد تعدادي از مسئوالن و بی

ن چرخش به سوي مردم طلب از این اظهارات استقبال کردند و از آن به عنوا هاي اصالح رسانه

روحانی دیداري خاص داشت؛   حسن«: در این باره نوشت» قانون«نام بردند، چنانکه روزنامه 

وي در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اظهاراتی را به زبان 

به نظر، روحانی  ...آورد که در راستاي گرایش او به سمت مردم و اتکا به قدرت نرم ملت است

است و دریافت کرده که برخی معادالت فقط با این قدرت نرم قابل  به قدرت مردم پی برده 

هاي  گوید و به دنبال دغدغه انجام است و امروز شاهد آن هستیم که بارها از مردم سخن می

اي  برنامه دهند، باید براي او هاي فکري که به وي راه و چاره نشان می اتاق... مدنی مردم است

تدوین کنند که مردم را به تحرك اجتماعی وادار کند تا به سمت اعتماد ملی به حرکت 

؛ اما چگونه ممکن »اي ندارد دربیایند؛ در غیر این صورت گفتار درمانی براي این مردم فایده

 به قول این روزنامه، اعتماد مردم را جلب کرد؛ در... است با سخن گفتن درباره فیلترینگ و

هاي مختلف، از جمله موضوع  حالی که بسیاري از مطالبات اصلی مردم از دولت در حوزه

 مورداقتصادي بر زمین مانده است؟ سکوت و رخوت دولت در برابر مطالبات مردم به ندرت 

جمهور در مسائل  گیرد و آنها بیشتر به دنبال قرار دادن رئیس طلبان قرار می توجه اصالح

به ! و دیگر مسئوالن و نهادهاي کشور هستند اوقابل لفظی و کالمی میان اي و نوعی ت حاشیه

  !هایی چیست؟ گیري چنین تقابل راستی منفعت این جریان از شکل

  اخبار ▼

 !دو ماه خواب نداشتم: همتی

در : هاي ارزي و پولی بانک مرکزي گفت رئیس کل بانک مرکزي در تحلیل روند سیاست

شرایط سختی داشتیم و حمله سنگینی به اقتصاد و معیشت مردم مرداد و شهریور ماه امسال 

ریزي جدي براي مدیریت شرایط  در آن دو ماه خواب نداشتم و مدام در حال برنامه. شده بود

در آن مقطع ترامپ از سقوط . معتقد بودم که باید ترمز سقوط پول ملی کشیده شود. بودم

میلیارد  10هاي تضمینی  کجاي دنیا چکهیچ : همتی افزود. پول ملی خوشحال شده بود

هاي تضمینی کشور بود که ما آنها را  هزار میلیارد تومان ارزش چک 8اما   دالري وجود ندارد،

ساماندهی کردیم و باید از شوراي هماهنگی سران قوا نیز تشکر کنیم که قوت قلب دادند تا 

 .این کارها را انجام دهیم

  !آمریکاست نه ایرانمشکل منطقه : روزنامه اماراتی

پیمانان آن براي تشدید  رفتار ایاالت متحده و هم: چاپ امارات نوشت» الخلیج«روزنامه 

انگیز  که ترامپ خود علت اصلی بروز بحران در خاورمیانه است، حیرتفشار بر ایران، در زمانی 

فارس شده است؛ بلکه هیچ  ایاالت متحده نه تنها سبب ایجاد بحران خلیج. رسد به نظر می

مسئله عجیب آن است که دولتی مانند . کند تالشی براي پایان دادن به این اختالف نمی

ان تمایل دارد، در حالی که پیش از این، در پرونده امارات هم به شرکت در ائتالف علیه ایر

سوریه از همکاري با عربستان روي گرداند و در ادامه، سوریه و ایران، این اقدام امارات را اقرار 

  . به شکست در برابر ایران دانستند

  !غافل از توان داخلیهمچنان 

روزهاي اول بعد از بیرون  از«: نوشت» علی بیگدلی«در یادداشتی به قلم » آرمان«روزنامه 

کردم؛ چون تنها  ، تأکید بر حفظ اتحادیه اروپا می97رفتن آمریکا از برجام در اردیبهشت 

اگرچه «: وي در ادامه با اذعان به بدعهدي اروپا، نوشت» .روزنه ما به سمت جهان آزاد است

دادن به معاون وزارت خارجه آلمان اعالم کرده که دنبال مکانی براي سر و سامان 

رسد این سخن پشتوانه محکم و دقیقی  سازوکارهاي بانکی با ایران است، ولی به نظر نمی

گفتنی است، این نگاه و غفلت از توان داخلی چندین سال است که کشور را » .داشته باشد

 .معطل نگه داشته و سبب ایجاد مشکالت اقتصادي در کشور شده است

 
  

  کوتاه اخبار ▼

کشور اسالمی در حال  هشتاقتصادي  سازمان همکاري◄ 

در حال کار بر روي یک سیستم کارت  ،)D 8(توسعه 

رئیس این سازمان  ،داتو کو جعفر کو شعري .پرداخت است

جمهور ترکیه خواستار  پس از اینکه اردوغان، رئیس :گفت

تجارت با ارزهاي محلی در میان کشورهاي عضو این سازمان 

یک شرکت روع شده و ششد، کار بر روي این موضوع 

مالزیایی یک کارت پرداخت انفرادي ایجاد کرده است که 

سازد تا از ارزهاي محلی در  را قادر می )D 8(کشورهاي عضو 

المللی در میان اعضاي این سازمان  مبادالت تجاري بین

  .استفاده کنند

دولت بالغ بر  ،98رسمی الیحه بودجه سال   طبق گزارش◄ 

ارد تومان براي حقوق، اضافه کار و امور میلی 530 و هزار 20

 بااي  این ردیف هزینه. بینی کرده است رفاهی کارمندان پیش

» 10و  7ناپذیر پرسنلی جداول  هاي اجتناب هزینه«عنوان 

 ،طبق این گزارش .الیحه بودجه سال آینده درج شده است

درصد افزایش  16رفاهی کارمندان دولت امور اضافه کار و 

این ردیف بالغ بر  ،1397در سال گفتنی است، . یافته است

  .بودمیلیارد تومان  757 و هزار 17

 :با انتشار گزارشی اقرار کرد »آمریکا ارتش جنگ کالج«◄ 

 بود 2003  سال در عراق به آمریکا  حمله پیروز تنها ایران«

 »حسین صدام« کشور این معدوم دیکتاتور سرنگونی به که

 عنوان به عراق«: ش آمده استدر این گزار» .شد منجر

 حالت بهترین در ایران برابر در منطقه در سنتی سازي موازنه

 عناصر که است آن شاهد حالت بدترین در و شده عقیم

 عمل ایران منافع نائبان عنوان به حکومتش  کلیدي

  ».کنند می

 رئیسه هیئت اعضاي دیدار در گرگانی علوي اهللا آیت◄ 

 عملکرد به نسبت مردم: گفت مجلس اقتصادي کمیسیون

 آنها از و بوده معترض حکومتی مسئوالن و مدیران اقتصادي

 و تذکرات به مجلس و دولت: وي افزود. هستند ناراضی

 توجهی بانکی نظام اصالح به نسبت تقلید مراجع مطالبات

  .پابرجاست همچنان موجود مشکالت و نکرده

 خبري شبکه میزبانی به اي برنامه در »کري جان«◄ 

 اینکه درباره برنامه مجري پرسش به پاسخ در »سی بی ان سی«

 حرف آخرین بنشیند، شما روي روبه اکنون هم ترامپ اگر

 جدي را سمتش ترامپ: گفت بود، خواهد چه او به شما

 سمتش از که است این او به هم من پیام و نگرفته

  .کند گیري کناره

 در منظا مصلحت تشخیص مجمع احمد توکلی، عضو◄ 

 از CFT و پالرمو لوایح درباره آیا که پرسش این به پاسخ

 مجمع به درخواستی یا اي توصیه انقالب رهبر معظم جانب

 تشخیص مجمع به نظري هیچ نه،: گفت است، شده اعالم

 خودش وظایف طبق مجمع و است نشده اعالم نظام مصلحت

  .کرد خواهد عمل

 
  .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

 


