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 !بینی هشت ماه پیش پیش     روز    حرف ▼

اي پیش رفته  نزدیک به شش سال است که روند به گونه

وقتی دولت تدبیر . که اقتصاد و جامعه ایران شرطی شده است

و امید همه مشکالت کشور حتی آب خوردن را به برجام گره 

زد، خروج آمریکا خط بطالنی بر چنین تصوري بود؛ از این رو 

ت امور خارجه ادامه برجام را با خروج آمریکا از طریق وزار

ها متعهد  در مقابل اروپایی. ها سرلوحه کار خود قرار داد اروپایی

هایی را ارائه  شدند نسبت به تعهدات اقتصادي برجام بسته

دهند که رهبر معظم انقالب اسالمی در تیر ماه با انتقاد از 

مقدورات    در محدوده کار را«: سیاست برجامی دولت فرمودند

ما یک . کشور با جدیت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید

] اما[روز مشکل اقتصادي کشور را موکول کردیم به برجام، 

حاال ... برجام نتوانست مشکل اقتصادي کشور ما را برطرف کند

اروپایی شرطی    بسته   ؛ مردم را درباره»اروپایی   بسته«هم 

  کنیم؛ این ترتیب، سه نکته اساسی را بیان می به» .نکنید

بینی هشت ماه پیش رهبر معظم انقالب اسالمی  ـ پیش1

از بدعهدي اروپا، نشان از درایت و قدرت باالي ایشان در 

شناخت، تبیین و نحوه عملکرد دشمن در مقابل نظام اسالمی 

همچنین رهبري در کنار دعوت دولت به اعتماد نکردن . است

ا، اعتماد به داخل، جوانان و نخبگان داخلی را پیشنهاد به اروپ

  .شک شکوفاسازي اقتصاد را در برخواهد داشت دهند که بی می

ـ وقتی ظریف، وزیر امور خارجه به سبب یک ناهماهنگی 2

دهد، آیا حاضر است نسبت به  از سمت خود استعفا می

سیاست اعتمادي خود به اروپا در طول مدت هشت ماه 

ا وجود هشدارهاي رهبري جوابگو باشد؟ وقت آن گذشته ب

هاي گذشته خود بازنگري  نسبت به سیاست مسئوالناست که 

کنند و با در نظر گرفتن منافع کشور، راه پیشرفت و توسعه 

  . کشور را هموار کنند

ـ در طول سه دهه گذشته، پیشرفت و توسعه زمانی خود 3

توصیه، هشدار و را نشان داده است که دولت همواره نسبت به 

سیاست ابالغی از سوي رهبر معظم انقالب حساس بوده و 

. نسبت به عملیاتی کردن آنها شب و روز تالش کرده است

نه تنها  اي اعتماد دولت اصالحات به اروپا در صنعت هسته

ها  ؛ بلکه موجب دخالت اروپاییسبب تعطیلی این صنعت شد

که همین دولت  در دیگر امورات کشور هم شد؛ ولی هنگامی

اي را  هشدار رهبري مبنی بر از سرگیري دوباره صنعت هسته

اي به  اي در هسته کننده سرلوحه کار خود قرار داد، نتایج خیره

سازي اقتصاد ایران، بهتر  بنابراین، به جاي شرطی. دست آمد

است اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار دولت قرار گیرد که در این 

البی، نخبگان و مردم در کمک به صورت همه نهادهاي انق

  شاءاهللا ان. دولت از همدیگر سبقت خواهند گرفت

  

  

  

  
  

  

  

 !دلیل ناکارآمدي                                روز گزارش ▼

طلب که در دولت اول  هاي اصالح جمهور، از چهره معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس

اي  مان محیط زیست حضور داشت، طی مصاحبهحسن روحانی و دولت اصالحات نیز در ساز

دلیلی براي ناامیدي مردم وجود ندارد و با همه مشکالت پیش «: درباره اوضاع کشور گفته است

مثالً ما امسال . شود و اقدامات دولت بسیار مؤثر بوده است آمده، روند امیدبخشی دارد طی می

ها براي  شتیم و امروز فضاي دانشگاههاي گذشته دا آذر نسبت به سال 16مراسم باشکوهی در 

جان داشت، ولی اآلن بهترین  تئاتر پیکري نیمه. هاي سیاسی و دانشجویی مناسب است فعالیت

ها هم قرار بود کالً زیر خاك دفن شوند؛ ولی اآلن با رونق  کنسرت. گذراند دوره خود را می

تر شود  اصطالح بسته نیتی و به شوند؛ یعنی دولت اجازه نداده فضاي کشور ام زیادي برگزار می

حتی با وجود فشارهایی مثل فشار بر . ها صورت بگیرد ها و سایت یا اینکه برخوردي با روزنامه

فضلی، دولت توانسته وضعیت را  آقاي جهرمی براي فیلترینگ تلگرام و یا فشار بر آقاي رحمانی

مشکالت در دولت آنقدر با  دهد، چرا حل بعضی از این جمالت به خوبی نشان می» .حفظ کند

این ! از مشکالت مردم هستیم براي حل برخیتفاوتی  است یا چرا شاهد نوعی بی رو روبهمانع 

ها از مشکالت، برگزاري کنسرت و  دهد، تعریف برخی از دولتی جمالت به وضوح نشان می

وزها، یعنی هاي مهم مردم در این ر است و موضوعات اصلی و دغدغه... هاي دانشگاهی و نشست

یا جایگاهی ندارد یا در درجات پایین  این افراد مشکالت اقتصادي در فضاي فکري و ذهنی

دهد افرادي در دولت وجود دارند که مطالبات و  به عبارت دیگر، این عبارات نشان می! است

شان ارزشی بیشتر از مطالبات  هایی از پایتخت براي هایی از جامعه و بخش درخواست بخش

طبیعی است وقتی چنین نگاهی وجود داشته باشد و حتی از به زبان آوردن آن ! ی داردعموم

با  این افراد توان عملکرد متفاوتی را شاهد بود و توقع داشت هم ابایی وجود نداشته باشد، نمی

  !همه توان براي حل مشکالت مردم به میدان بیایند

 !حلقه اصلی روحانینفوذ انجمن حجتیه در          اخبار ویژه      ▼

االسالم مسیح مهاجري، مدیرمسئول روزنامه جمهوري اسالمی با انتقاد از عملکرد  حجت

البته این آشفتگی نیست، . کنم دولت به شدت در ضعف قرار دارد احساس می: دولت، گفت

وي در ادامه مدعی شد، برخی از اعضاي حلقه اصلی . ارادگی است، ضعف است ولی بی

انجمن حجتیه هستند؛ من از اول این را با خود آقاي روحانی هم مطرح کردم؛  روحانی، عضو

بعضی از بزرگان کشور هم این مسئله را مطرح . ولی ایشان به راحتی از کنارش گذشتند

اي نیست، ولی  البته آقاي روحانی خودش انجمن حجتیه. کردند، ولی عمالً گوش ندادند

کند  کالً جریان حجتیه هم در حوزه نفوذ می. شوند زها میبرخی از مسئوالن ما گرفتار این چی

فکر نکنید فقط در . هاي مختلف کند و هم در جاهاي دیگر و در قالب و کار خودش را می

 .کنند براي اینکه بتوانند کار خودشان را پیش ببرند ها، در جاهاي دیگر هم نفوذ می سنتی
  

مرکزي حزب کارگزاران طی اظهاراتی طلب و عضو شوراي  سعید لیالز، فعال اصالح ◄

هاي ما در داخل، خرابی و  طلبان کرمان با بیان اینکه اگر سیاست سطحی در جمع اصالح

ها کنار بیاید،  داند که چگونه با تحریم مانع بیشتري ایجاد نکند، اقتصاد ایران خودش می

د دالر بوده است؛ میلیار 8ها حدود  هم اکنون کل کاهش واردات در اثر تحریم: گفته است

در حالی که اگر نیروي انتظامی ایران چشمانش را بر قاچاق کشور ببندد، بیش از این مقدار 

گوید به عنوان یک  میدر اظهاراتی عجیب او . شود یکباره به واردات قاچاق کشور اضافه می

مقاومت  المللی، چرا باید اکنون در مقابل قاچاق ورودي کشور کشور زیر ضربه کل نظام بین

 !نند فرشتگان اقتصادي ایران باشندتوا کنیم؛ در حالی که بسیاري از آنها می
 



  
  

  اخبار ▼

  !علیه جمهوري اسالمی ایران PMDبازگشایی مجدد 

المللی انرژي اتمی در یک نشست خبري در پاسخ به این  مدیرکل آژانس بین» یوکیا آمانو«

درباره برنامه ) هاي نظامی احتمالی جنبه(دي  ام پرسش که آیا امکان بازگشایی پرونده پی

حل و فصل  2015دي در اواخر سال  ام مسائل پی«: اي ایران وجود دارد، تصریح کرد هسته

ما در حال حاضر وظیفه داریم بر . کنم نمی] زنی گمانه[شد و من از حاال درباره آینده صحبت 

مدیرکل آژانس » .آزمایی کنیم اجراي تعهدات برجامی ایران نظارت کرده و آن را راستی

المللی انرژي اتمی همچنین در زمینه ارزیابی این نهاد از پایبندي ایران به تعهدات  بین

ایران در حال اجراي تعهدات خود ذیل برجام است و ضروري «: اي خود اظهار داشت هسته

آزمایی  آژانس کماکان به راستی. بماند پایبنداست ایران همچنان به اجراي کامل این تعهدات 

. دهد ها ادامه می نامه پادمان شده از سوي ایران ذیل توافق اي اعالم  عدم انحراف مواد هسته

  ».نشده از سوي ایران ادامه دارند  اي اعالم هاي هسته ها در زمینه مواد و فعالیت ارزیابی

 ها درباره همکاري اتمی هاي ترامپ و سعودي  تماس

اي واشنگتن با ریاض هشدار  در حالی که اعضاي ارشد کنگره آمریکا درباره همکاري هسته

تیم وابسته به ترامپ براي توافق هاي  گزارشی اختصاصی درباره تالش» بیست دیلی«اند،  داده

در «: اي منتشر کرده که در آن تصریح شده است با عربستان سعودي در زمینه برنامه هسته

جمهور ترامپ، اعضاي تیم او براي بستن یک توافق با موضوع  همان چند ماه اول دولت رئیس

ی را هاي خصوص اي تالش کردند؛ توافقی که برخی شرکت صادر کردن انرژي هسته

چنین تالشی در همان زمان ابراز نگرانی افراد متخصص «: بیست نوشت دیلی» .گرفت دربرمی

پس از اینکه مشخص شد، . هاي انرژي، خارجه و بازرگانی را در پی داشت در درون وزارتخانه

هاي قانونی درباره صدور این  اعضاي دولت به صورت منظم با هم در ارتباط نبوده و رایزنی

بدتر آنکه، اساساً تنها یک شرکت مسئول و . ها تشدید شد صورت نگرفته، این نگرانیفناوري 

  ».بود) به عربستان سعودي(اي  بانی طرح مدنظر براي صدور فناوري هسته

  تصمیمات ارزي در یک هیئت پنج نفره

 میلیارد دالر 40از : فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در جمع صادرکنندگان گفت

 6میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که  8صادرات انجام شده، تاکنون 

با بیان اینکه وي . ها بوده است ها و پتروشیمی و نیم میلیارد دالر آن مربوط به فوالدي

این هیئت : صادرات و واردات محصول یک هیئت پنج نفره است، گفت تصمیمات درباره ارزِ

تجارت، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس  یس بانک مرکزي، وزیر صنعت، معدن وئمتشکل از ر

وي . شود سازمان برنامه و بودجه است و ابالغ دستورالعمل از سوي بانک مرکزي انجام می

در این جلسات سعی شده است رعایت حال صادرکنندگان مد نظر قرار گیرد و : افزود

را برگردانند، به میزان برگشت ارز حاصل از صادرات  صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات

  .شوند هاي ویژه برخوردار می از مشوق

  !چه کسانی قادر به دفاع از قدس نیستند؟

وزیر خارجه ترکیه در یک سخنرانی گفت کسانی که از انتقاد درباره آمریکا و رژیم 

وزیر » اوغلو ود چاووشمول«. کنند، قادر به دفاع از قدس نیستند صهیونیستی خودداري می

خارجه ترکیه از کشورهاي مسلمان خواست موضع محکمی را برابر رژیم صهیونیستی اتخاذ 

که شاهد تزلزل کشورهاي مسلمانی هستیم که از آمریکا و   در حالی: وي اظهار داشت. کنند

ستی گذارند که از رژیم صهیونی ترسند، اینها فلسطین را تحت فشار می رژیم صهیونیستی می

با بیان  همچنین از قدس دفاع کنند؟ وزیر خارجه ترکیه توانند میآیا اینها . زیاد انتقاد نکند

هاي کشورش در حل مشکالت سوریه، ابراز امیدواري کرد با مساعد شدن اوضاع و  تالش

  .ها به کشورشان بازگردند بازگشت ثبات، همه سوري

  

  

  کوتاه اخبار ▼

است، اگر کاالهاي ممنوعه  یک فعال اقتصادي معتقد ◄

بدون پرداخت حقوق و عوارض از مناطق آزاد به  4گروه 

بازارهاي داخل برسند، در قدم اول تولید نصفه و نیمه کشور را 

اي در  چندي پیش، مصوبه. الشعاع قرار خواهند داد تحت

کمیسیون اقتصادي دولت با حضور نمایندگان بانک مرکزي، 

ن مناطق آزاد و سامانه جامع گمرك، وزارت صنعت، سازما

میلیون  140تجارت تصویب شد که مطابق آن امکان ورود 

  .به این مناطق مجاز شد 4دالر کاالهاي ممنوعه گروه 

ها اخباري را درباره عفو سعید مرتضوي  برخی از رسانه ◄

منتشر کردند؛ ولی ماجرا این است که به استناد بند ب 

ستانه چهل ـ که در آ  دستورالعمل عفو عمومی رهبري

هاي  ـ همه شالق سالگی انقالب اسالمی صادر شده است

تعزیري محکومان مشمول عفو شده و سعید مرتضوي از 

همین بند براي بخشیده شدن استفاده کرده است؛ البته 

وي به دلیل محکومیت در پرونده کهریزك همچنان باید 

  .در زندان بماند و تحمل کیفر کند

برداري  دي و نظارت و بهرهحمیدرضا کشفی، معاون راهبر ◄

یر چندانی در هاي امسال تأث آبفاي کشور با بیان اینکه بارش

به معناي رفع تنش آبی  ها بارش این حل بحران آب نداشته و

ها و بودجه در نظر  با توجه به وضعیت بارندگی: گفت نیست،

شود بتوانیم تعداد شهرهاي داراي  بینی می گرفته شده، پیش

. درصد کاهش دهیم 50هایی تا  ایجاد سامانه تنش آبی را با

 700شهر و  350گفتنی است، در سال گذشته بیش از 

 . روستا با تنش آبی مواجه بودند

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در پیامی در  ◄

هاي  گویی برخالف دروغ«: شبکه اجتماعی توئیتر نوشت

درباره ایران، آژانس  مداوم نتانیاهو، ترامپ و همراهانش

المللی انرژي اتمی یک بار دیگر و براي چندمین بار،  بین

مان و به توافقی که آمریکا به صورت  پایبندي ما به گفته

به هر حال کاسه . غیرقانونی نقض کرده، تأیید کرده است

  ».شود صبر ما دارد لبریز می

: محسن هاشمی، رئیس شوراي شهر تهران گفت ◄

داریم که احتماالً این جلسه  آقاي جهانگیري اي با جلسه

به . مخالفیمانتقال  این ما با. درباره انتقال پایتخت است

خواهند براي انتقال پایتخت  هایی که می نظر ما هزینه

بپردازند، بهتر است به تهران اختصاص دهند تا بتوانیم 

  .تهران را ساماندهی کنیم

 

  .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

 

 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  


