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 گري حق رأي و مطالبه                        29 /چلچراغ ▼

رویم، در نهایت شاهد  در شمارش دستاوردهاي انقالب اسالمی از  هر سو که پیش می

 و افزون بر حق رأي .گرفتن آنها در سرنوشت کشور هستیمافزایش حقوق مردم و نقش 

هاي  این خود مردم هستند که نظام اسالمی را از تمام گردنه و عالوه بر اینکه ابانتخ

یکی دیگر از  ،که پیشتر نیز به آنها پرداخته شد اند، دادهسال عبور  40العبور در این  صعب

برخالف ! است براي جامعهگري  مطالبهدستاوردهاي انقالب شکوهمند اسالمی ایجاد حق 

که مردم عمالً هیچ سهمی در اتفاقات  در رژیم پهلوي دوران دیکتاتوري پدر و پسر

نداشتند، با پیروزي انقالب اسالمی مردم حق نظارت بر حاکمیت و حق مطالبه حقوق 

 ختلف وهاي م هایی که جریان روزنامهها و  گسترش رسانه! خود از مسئوالن را پیدا کردند

کنند، قرار گرفتن تریبون صداوسیما  گوناگون مردم را در کشور نمایندگی می هاي بخش

هاي دانشجویی  هاي عمومی، وجود تشکل در اختیار مردم و آزادي بیان در طرح خواست

 شوند و که حتی براي بیان نظرات و مطالبات خود از سوي رهبر معظم انقالب دعوت می

، به رسمیت شناختن برپایی هستندمیان آنها  ف به حضور درمکلسیاسیون  مسئوالن و

این تأکید تجمعات براي پیگیري مطالبات بحق مردمی در قانون اساسی و حتی فراتر از 

، چنانکه استگري و ضرورت استمرار آن  رهبر معظم انقالب بر گسترش مطالبه کررم

با تأکید بر اینکه؛  دانشجویان ر از اقشارایشان در خرداد ماه امسال در دیدار با صدها نف

لشکر جوانان مؤمن و انقالبی «: کننده آینده کشور است، فرمودند تضمین» گري مطالبه«

ها و کمک به تحقق اهداف انقالب شود و  باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمان

د؛ صراحت و در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهاي نخبگانی و مدیریتی، سد ایجاد کن

ها با همان زبان ویژه جوانان مؤمن و انقالبی، کامالً ضروري  شجاعت در مطالبه آرمان

  ».است

 

 !نامه به رهبري               روز حرف ▼

اقتصادي و  در بحبوحه مشکالت سیاسی، 1381سال 

اي از امامت  اهللا طاهري با نوشتن نامه تهدیدات آمریکا، آیت

اي بود که  متن نامه به گونه. جمعه اصفهان استعفا داد

کرد جمهوري  مخاطب ناآگاه با خواندن آن احساس می

تگاه قرار گرفته و مشکالت آن قابل حل اسالمی ایران در پر

اما پاسخ مستدل رهبر معظم انقالب به این نامه به . نیست

هاي  تواند براي پاسخ به تمام نامه اي بود که می گونه

آمیز امروز که احیاناً مشکالت کشور را الینحل  اعتراض

  .برداري باشد دانند، یا درخواست استعفا دارند، قابل بهره می

اي در پاسخ به آن نامه به چند نکته اشاره  منهامام خا

ـ اینها مطالب حقّی است که اینجانب در چند سال 1کردند؛

اخیر بارها در اجتماعات عمومی و نیز در دیدار مسئوالن 

امکانات را براي   آن هشدار داده و بسیج همه  ربط درباره ذي

حدت ـ و2. ام مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از همه خواسته

ملّی و یکصدایی مسئوالن و خواص اگر مخدوش شود، هیچ 

عالی در سفر  خود جناب. رسد حرکت سازنده به سامان نمی

چند ماه قبل اینجانب به اصفهان عظمت و هیبت اجتماع 

مردم مؤمن و غیور و جوانان پرشور و مصمم را در میدان 

هاي اطراف آن به چشم خود دیدید، به  امام و خیابان

انب گفتید که من از اوایل انقالب چنین جمعیت اینج

ـ مردم 3. ام متراکم و پرشوري در این میدان عظیم ندیده

شمار اشخاص مغرض یا  برخالف تحلیل عده انگشت

. هستند  خورده، پشتیبان نیرومند انقالب و اسالم و امام فریب

ـ کسانی که بر اثر تلقین اطرافیان ناباب و نامطمئن 4

که نظام جمهوري اسالمی دوران ضعف و انحالل  اند پنداشته

ـ در 5. گذراند، خودشان در دوران ضعف و انحاللند را می

چنین شرایطی حرف زدن و اقدام کردن هوشیاري بیشتري 

طلبد و اندك غفلتی دشمنان داخلی و خارجی را در  می

کند و جفاي بزرگی  نیت خود گستاخ می سوءاستفاده و سوء

ـ اینجانب جفاي به خودم را 6. م استبه این ملت مظلو

کنم، اما تالش براي سست کردن بنیان نظام  فراموش می

  .اسالمی قابل بخشش نیست

گذرد، اما  سال است که از این نامه می 16اگرچه بیش از 

تاریخ انقالب نشان داده است که تهدیدات داخلی و خارجی 

ت در و همچنین کنار کشیدن برخی از افراد ضعیف و فرتو

کند؛ بلکه سبب  عزم راسخ انقالب نه تنها خللی ایجاد نمی

اي  در پایان نوشته امام خامنه. شود بالندگی انقالب می

سایم و  سپاس بر درگاه الهی می  جبهه: گونه آمده است این

ارواحنا (اعظم  اهللا اي در دل باقی بماند به درگاه ولی اگر شکوه

  .عرضه خواهم کرد) فداه

  

  !عربستان موشکی بالستیک برنامه افشاي               ویژه خبر ▼

 هاي موشک روي بر  رژیم سعودي فعالیت درباره گزارشی آسوشیتدپرس خبرگزاري

 دست سعودي عربستان خاك اعماق در نظامی پایگاه یک«: کرد و نوشت منتشر بالستیک،

 و کارشناسان اظهارات که واقعیتی زده؛ بالستیک هاي موشک تولید احتماال و آزمایش به

 اسناد، این«: افزود این خبرگزاري همچنین» .است برداشته پرده آن از اي، ماهواره تصاویر

 براي ها سعودي که دهد می نشان را عربستان در تسلیحاتی برنامه از نوعی روي بر کار

 مورد آن داشتن براي را ایرانجمهوري اسالمی  یعنی خود، بزرگ رقیب طوالنی، هاي مدت

 از واشنگتن در سعودي عربستان سفارت و ریاض در مسئول مقامات» .دادند می رقرا انتقاد

: در ادامه این گزارش آمده است. اند خودداري کرده گزارش، این درباره  پرسش به پاسخ

ـ  سعودي قدیمی امنیتی ـ شریک آمریکا با عربستان روابط تواند می اي برنامه چنین داشتن«

 »خاشقجی جمال« کشتن با و پیشتر روابط این هک زمانی در هم آن کند، تر تیره را

 تصاویر را این» .بود شده تضعیف یمن، جنگ همچنین و پست واشنگتن نویس ستون

 که الدوادمی شهر نزدیکی در نظامی پایگاهی بر که کرد منتشر پست واشنگتن بار نخستین

 رشناسانکا. داشت تمرکز دارد، قرار سعودي پایتخت  ریاض، غرب کیلومتري 230 در

 تواند می شد، خواهد ایجاد آن از پس احتماالً که موجی و گزارش این انتشار گویند، می

 به ها غربی به بیشتر امتیازات دادن به را »سلمان محمدبن« و دهد افزایش را ریاض بر فشار

  .کند وادار ترامپ دولت ویژه

  



  

  گزارش روز ▼

 !راه جدید براي فرار از مسئولیت

طلبان در شوراي شهر و مجلس شوراي  از اصالح برخی و ناتوانی در مدیریتناکارآمدي 

طلبان و ناامیدي مجدد این  اسالمی و نارضایتی مردم از عملکرد دولت مورد حمایت اصالح

به جاي عذرخواهی از  این جریانبرخی از  دریافت رأي از مردم موجب شده استجریان به 

اگرچه ! امید مردم به انتخابات را هدف قرار دهند ،متکار و خد دهندگان و تالش براي رأي

بیشتر اظهارات  بلکه ،توان سخنانی از این جنس را رویکرد جریان اصالحات دانست هنوز نمی

باید گفت، این اظهارات  88اي از افراد این جریان است، اما با توجه به تجربه سال  شخصی عده

عضو شوراي شهر تهران، نماینده مستعفی مجلس  ،»شهربانو امانی«وقتی ! کننده است نگران

هاي گذشته مردم به این نتیجه  در سال«: گوید می» آرمان امروز«ششم در مصاحبه با روزنامه 

اي که در نهایت با منتخب مردم  رسیدند که سیستم صندوق رأي در ایران به دلیل مقابله

ییرات جدي در ساختارهاي گیرد به نتیجه نرسیده و به همین دلیل باید تغ صورت می

آن هم درست با فاصله کوتاهی از اظهارات » .گیري کشور در این زمینه به وجود بیاید تصمیم

اند، ولی اکنون  من با آن دسته از ایرانیانی که تا اآلن رأي داده«؛ گفته بودزاده که  مصطفی تاج

به نظر » .، موافقمدهند معتقدند اگر شرایط بخواهد به همین شکل پیش برود، رأي نمی

طلبان در اوضاع کنونی که عمالً امکان شانه خالی کردن از  هایی از اصالح رسد، حداقل بخش می

دانند، برهم زدن بازي انتخابات، یا به  شان در مشکالت امروز کشور را ناممکن می مسئولیت

عمل منتخبان را تر تالش براي مقصر نشان دادن فرایند انتخابات و فقدان آزادي  عبارت دقیق

هم بتوانند با وجود داشتن قدرت نقش  تا کنند که با یک تیر دو نشان بزنند؛ مطرح می

  ! اپوزیسیون را بازي کنند و هم ناتوانی و ناکارآمدي خود را پنهان کنند

  اخبار ▼

 طلبان در برابر عملکرد دولت مسئولند اصالح

بخواهند، چه  طلبان چه  اصالح: سیدعلیرضا کریمی، سردبیر روزنامه آفتاب یزد نوشت

حتی . مسئولند و باید پاسخگو باشند 96و  92هاي  نخواهند، در قبال دعوت مردم در سال

از پیشگاه ملت  شوندطلبان ناچار  اي باشد که اصالح اگر عملکرد روحانی در پایان به گونه

اینکه بعضاً : یزد افزودسردبیر روزنامه آفتاب . عذرخواهی کنند، باید این کار را انجام دهند

جمهور به تنهایی این میزان  شوند که حزب رئیس جناب واعظی و برخی دوستان مدعی می

واقعیت آن است که موج شکل گرفته در . اي بیش نیست رأي را براي روحانی خرید، گزافه

حاصل تحرکات و فعل و انفعاالتی است که مسبب آن جریان موسوم به  96و  92ي  ها سال

نامردي «سو متهم به  حال همان جریان باید پاي دعوت خود بایستد که از یک. است چپ

ما چه باشیم و چه . »مسئولیت بی«نشود و از سوي دیگر، ملقب به یک جریان » سیاسی

یش به پاي  ها و ضعف ها قوتسال بعد هم عملکرد حسن روحانی با تمام   ها نباشیم حتی، ده

  .شود طلبان نوشته می اصالح

  !روز است که سخنگو ندارد 180دولت 

روز است که این  180که نوبخت از سخنگویی دولت استعفا کرد،  97ماه  از نهم مرداد

اظهارات . دهد کرسی در دولت خالی مانده و هیچ مقامی هم در این باره توضیحی نمی

هاي سراسر  جمهور در دیدار با روابط عمومی دفتر رئیس چندي پیش محمود واعظی، رئیس

رسانی فعال و پویا هستیم، در حالی  کشور مبنی بر اینکه، در وضعیت کنونی نیازمند اطالع

ترین رکن دولت براي پاسخگویی و اقناع افکار عمومی که  شود که کرسی مهم مطرح می

ها براي انتخاب  گویا انتظار. است، همچنان تعیین تکلیف نشده است» سخنگوي دولت«

هاي ریز و درشت  سخنگو رو به فراموشی گذاشته و این موضوع هم در بین خیلی از اتفاق

هاي متعدد  ها از تریبون جمهور بار دولت گم شده است، در حالی که حسن روحانی رئیس

ون در ها تاکن سخن گفته و بر این مهم تأکید داشته است، اما این تأکیددرباره شفافیت 

  .اي نداشته است موضوع خالی ماندن کرسی مسئولیت سخنگو نتیجه

  

 

  کوتاه اخبار ▼

 5 اعتبار از دهد، می نشان اي هزینه اعتبارات اسناد◄ 

 کمک براي برنامه سازمان اختیار در میلیونی 600 و میلیارد

 نفر هر ازاي به شخص 210 به حقوقی، و حقیقی اشخاص به

 براي اعتبار این. است گرفته ورتص کمک تومان میلیون 26

 ماهه شش در که بوده تومان میلیارد 7/6 حدود 97 سال

 انجام نفر 104 به تومانی میلیارد 155 کمک سال، ابتدایی

 تومان میلیارد 5 حدود 98 سال براي اعتبار این. است شده

 شده تمام هزینه که است شده در نظر گرفته نفر 210 براي

  .است تومان میلیون 23 دحدو نفر هر ازاي به

 محتواي مصادیق تعیین کارگروه دبیر جاویدنیا، جواد◄ 

 بر مبنی اظهارنظر یکی از نمایندگان به واکنش مجرمانه در

 تلگرام: گفت ،»است تلگرام فیلتر رفع از هایی صحبت« اینکه؛

 دستگاه جز هم مرجعی هیچ و شده فیلتر قضایی دستور با

: افزود وي. ندارد را آن فیلتر رفع هدربار اظهارنظر حق قضائی

 فیلتر رفع به نسبت کارگروه دبیرخانه در مطلبی تاکنون

  .است منتفی تلگرام فیلتر رفع اساساً و نشده مطرح تلگرام

 مخالف عراق گفت، عراق خارجه وزیر الحکیم، محمدعلی◄ 

 این زیرا است؛ حشدالشعبی انحالل براي درخواست هرگونه

 اجازه بغداد و هستند عراق نظامی نهاد از بخشی نیروها

 درباره وي. داد نخواهد را هایی درخواست چنین شدن عملی

 ایران با رابطه قطع براي عراق از آمریکا دولت هاي درخواست

  .کرد نخواهیم شرکت ایران علیه ائتالفی هیچ در ما: افزود

 خود اعالم گزارش جدیدترین در فوالد جهانی انجمن◄ 

 7/17 افزایش با 2018 سال در ایران فوالد تولید کرده است،

 در نظر این از ایران و رسید تن میلیون 25 به درصدي

 سال در ایران فوالد تولید .گرفت قرار جهان دهم جایگاه

  .است بوده تن میلیون 2/21 با برابر 2017

 نهاد مردم سازمان مدیره هیئت رئیس توکلی، احمد◄

 نمایندگان به خطاب اي نامه در ت،عدال و شفافیت بان دیده

 تأکید کارتخوان نصب دستگاه به پزشکان درباره الزام مجلس

 صنوف طلب منفعت گرانِ البی نفوذ فشار برابر در :کرد

  .نیایید کوتاه پزشکی

  چلچراغ صبح صادق منتشر شد

 هشتصد و هشتادوچهارمین شماره صبح صادق به همراه

فجرنامه چهلمین سالگرد پیروزي انقالب ( »چلچراغ« نامه ویژه

صادقی،  اجیاالسالم ح با آثار و گفتاري از حجت )اسالمی

سردار سالمی، سردار شکارچی، محسن رضایی، محمدرضا 

باهنر، مهدي چمران، حمیدرضا آصفی، عادل پیغامی و عبداهللا 

خوانید؛ رونق  در این شماره می. منتشر شد... گنجی و

بازسازي سناریوي کودتاي / هراسی براي مذاکره سیاسی جنگ

  ...و !سوز فرصت  سازي دوگانه/ مرداد در کاراکاس 28
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