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، روایتی از وقایع مربوط به انتخاب »روایت رهبري«مستند 

عنوان رهبر انقالب اسالمی  اي به  العظمی خامنه اهللا حضرت آیت

. هاي تلویزیونی پخش شد است که در روزهاي گذشته از شبکه

 سال براي 30تشنگی مردم براي دیدن این تصاویر که بعد از 

دهنده آن است که رسانه ملی  گیرد، نشان اولین بار صورت می

این مستند . هاي عظیمی دارد که مغفول مانده است ظرفیت

هاي  سه قسمتی در شرایطی به نمایش درآمده است که شبکه

اي را علیه انقالب  ضد انقالب در دو سال اخیر هجمه گسترده

انتخاب  ترین رکن آن، یعنی والیت فقیه و اسالمی و مهم

ترین  ها مهم متعدد این فیلم هاي روایتدر . اند رهبري آغاز کرده

  :کند عبارت است از نکاتی که مخاطب مشاهده می

اي با رهبري خود، ایشان  العظمی خامنه اهللا ـ مخالفت آیت1

یک از اعضاي  ترین مخالف انتخاب خود بودند و هیچ مهم

ین مخالفت را بیان خبرگان به این اندازه با صراحت و اصرار ا

اوالً، باید خون گریست بر «: گوید در این فیلم ایشان می. نکردند

جامعه اسالمی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح 

نمایش چنین » .من حقیقتاً الیق این مقام نیستم... شود

ترین و  اي که نشانه تواضع رهبر معظم انقالب است؛ مهم صحنه

مهوري اسالمی ایران است که ایشان براي بهترین تبلیغ براي ج

  .ترین مخالف است جنگد؛ بلکه خود مهم رهبر شدن نه تنها نمی

پیش از رحلت خود دستور اصالح ) ره(ـ حضرت امام2

را مطرح کردند؛ لذا » مرجعیت«قانون اساسی و حذف شرط 

فقیه عادل و «شرط مرجعیت در بازنگري برداشته شد و به 

، قانون )ره(حال در زمان رحلت امام  با این. تغییر کرد» باتقوا

اساسی در حال بازنگري بود و انتخاب رهبر غیرمرجع، در 

علت انتخاب مجتهد نیز . جلسه تاریخی خبرگان موقتی بود

اهللا مشکینی به انتخاب  این بود که امام در نامه به مرحوم آیت

لذا انتخاب . دهند جاي مرجع تقلید نظر می مجتهد به

از این نظر موقت بود  68اي در خرداد  العظمی خامنه اهللا آیت

تا قانون اساسی به تصویب برسد و در اجالس تابستان همان 

عنوان رهبر دائم نظام   گیري شد و ایشان به سال دوباره رأي

تهیه، تولید و پخش این مستند با توجه . اسالمی انتخاب شدند

مجلس  به وجود فیلم و صوت جلسات در صداوسیما و

  .خبرگان اگرچه دیرهنگام، اما قابل تقدیر بود

واقعیت این است که استفاده از مستندات موجود یکی از 

هاي اقناع افکار عمومی و روشنگري درباره شبهات و  روش

طور که باید  اي دشمنان است که متأسفانه آن هاي رسانه دروغ

چون؛ هایی  اي که رسانه شیوه. گیري نشده است از آنها بهره

هاي اخیر در راستاي اهداف خود  در سال... وتو و سی، من بی بی

  !کنند به تکرار از آن استفاده می
  

 اگر برجام نبود؟                               گزارش روز ▼

ها در چه وضعی قرار  اگر برجامی وجود نداشت، اوضاع اقتصادي امروز ما چگونه بود؟ تحریم

ها را بالمره بردارد امروز در چه وضعیتی قرار دارد؟  ر بود تمام تحریمداشتند؟ برجامی که قرا

برجام که با  خواهند بدانند ، مردم میاینها سؤاالتی است که امروز در ذهن مردم وجود دارد

هاي خارجی، براي  منعقد شد، توافقی که براي آمدن سرمایه شان هاي توجیه حمایت از سفره

به این براي پاسخ ! ؟پذیرفته شد، حاال با این مسائل چه نسبتی دارد... رونق اقتصادي و کسب و

هاي ویژه و قابل توجه بسیاري از حامیان برجام، از  اول تالش پرسش دو نکته، روشنگر است؛

اي است که این روزها مدعی  اي توافق جامع هسته کننده تا حامیان رسانه اعضاي تیم مذاکره

اي  اقتصادي نبوده است و ما براي حل مسائل امنیتی توافق هسته اند، اهداف برجام اساساً شده

گذاري برجام به دلیل ناتوانی این  شود؛ تغییر هدف را به امضا رساندیم، که معناي ساده آن می

هاي سیاسی  اظهارات برخی از شخصیت اینکه و نکته دوم! توافق براي حل مشکالت اقتصادي

اي درباره وضعیت فروش  رجه کشورمان است که در مصاحبهاز جمله اعتراف تلخ وزیر امور خا

اي و  کمتر از مقداري است که ما قبل از توافق هسته«: کند ها اعالم می نفت ایران در این ماه

یا اینکه علی ربیعی وزیر » .فروختیم هاي سازمان ملل متحد وجود داشت، می زمانی که تحریم

اي شود که ارز حاصل از  وقتی شرایط به گونه«: دگوی سابق و حامی امروز دولت اعتدال می

گذاري خارجی با  فروش نفت و صادرات غیرنفتی به سختی وارد کشور شود، یا سرمایه

حتی تحریم در . تراشی دشمنان ایران مواجه شود، وضعیت، خاص و متفاوت خواهد شد مانع

دانند   کردند می  ا دنبال میها ر تمام کسانی که تحریم. هم به این شدت نبود دهمدوران دولت 

اظهاراتی که به روشنی میزان موفقیت برجام را » .که این دو تحریم کامالً با هم متفاوت است

اما سؤال اینجاست که چرا با چنین وضعیتی همچنان برخی براي رفتن به . دهد نشان می

هاي  ؛ بازرسیاصرار دارند، در حالی که تنها نتیجه برجام... و  FATFسمت غرب و پذیرش

  !اي کشور بوده است هاي بیشتر و تعطیلی بخش عمده صنعت هسته گسترده، تحریم

 طلبان اسم رمز تجارت جدید سلطنت              ویژه خبر ▼

آمریکایی ـ  رضا پهلوي، فرزند شاه فراري ایران این روزها با پشتیبانی دالرهاي سعودي

چندي پیش بود . کند ریزي می مهوري اسالمی پایهاقدامات فراوانی را در راستاي براندازي ج

» فرشگرد«طلبان سازوکاري را با هدف براندازي نظام با عنوان  که جمعی از سلطنت

بنیانگذاري کردند که البته با انتقادات فراوانی از سوي دیگر مخالفان جمهوري اسالمی ایران 

دازي نظام جمهوري اسالمی ایران اکنون رضا پهلوي سازوکار جدیدي را براي بران. مواجه شد

طلبان ترتیب داده است تا بتواند از این  و به همراهی جمعی از سلطنت» ققنوس«با عنوان 

علی علیزاده، کارشناس مسائل . طریق گاوهاي شیرده اطراف خود را بیش از پیش بدوشد

ام  شنیده! جناب رضا پهلوي«: نوشت» ققنوس«سیاسی در توئیتر خود با اشاره به پروژه 

» ققنوس«و جاي   کنید رنگ می» الشخور«ام  شنیده. اید بیزنس جدید افتتاح کرده

چقدر است و کدام دولت » رنگ کردن«ولی یک سؤال؛ هزینه این  !مبارك است. فروشید می

میلیون دالري است که تابستان گذشته در خبرها آمد از  300پولش را داده؟ آیا بخشی از 

از نکات جالب و قابل توجه هیئت مؤسس این » یا بودجه جدید است؟سلمان گرفتید؟  بن

زندي از جمله افرادي است . است» فرخ زندي«طلب با نام  تشکیالت، حضور فردي سلطنت

که چند سال پیش در پارلمان کانادا خواستار تحریم بانک مرکزي و نفت و گاز ایران شده بود 

به گفته رضا پهلوي براي کمک به آینده ایران و حاال از اعضاي مؤسس تشکیالتی است که 

 !گذاري شده است پایه

  



   

  اخبار ▼

 گروگان گرفتن معیشت مردم براي امضاي معاهدات استعماري

، از نمایندگان مستعفی مجلس ششم طی یادداشتی در روزنامه آرمان »احمد شیرزاد«

قدر مسلم «: ن نوشته استامروز با تأکید بر ضرورت امضاي لوایح مالی غرب از سوي ایرا

المللی داشته باشیم و بدون این  احتیاج داریم، بتوانیم مبادالت پولی و بانکی با نهادهاي بین

توانیم دور ایران دیوار  ما نمی«: افزاید او می» .مبادالت اصالً امکان حیات اقتصادي وجود ندارد

حتماً به مبادالت . مان کنیم بکشیم و مبادالت را محصور و محدود به دامنه داخل مرزهاي

گسترده اقتصادي با خارج کشور نیاز داریم، چه از حیث واردات کاالهاي مختلف مورد نیازمان 

همین اآلن مورد . و چه از حیث صادرات کاالهاي مازاد؛ نفت و محصوالت پتروشیمی که داریم

گفتنی » .شوند که اگر نتوانیم وارد کشور کنیم، مردم دچار فقر غذایی میگوشت را نگاه کنید 

گروگان گرفتن معیشت مردم براي امضاي «هاي شیرزاد که مصداقی از نظریه  است، صحبت

شود، در حالی است که تجربه جهانی چنین سخنانی را  محسوب می» معاهدات استعماري

  .کند تأیید نمی

  ن اقتصاديها جلوتر از کارشناسا دهه

رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه، کارنامه اقتصادي دولت 

اصالح وضع فعلی به دگرگونی در برخی تفکرات، مدیران : مطلقاً قابل دفاع نیست، گفت

بنده معتقدم رهبر معظم : خاموشی اظهار داشت  نقی علی. اقتصادي و ساختارها نیازمند است

ام که ایشان  بنده به کرات دیده. کنند ب نسنجیده و بدون توجه به واقعیات صحبت نمیانقال

فرمایند  وقتی می. بینیم بینند که امثال ماها نمی فهمی متفاوت از بقیه دارند و چیزهایی را می

براي ناباوران . اقتصاد مقاومتی راهکار عبور از مشکالت است، بنده به فرمایش ایشان باور دارم

اینکه در چهل سالگی انقالب به دنبال تغییر ساختار اقتصادي . م دالیل فنی و اقتصادي دارمه

. دهد که ایشان به وجود راهکارهاي فوري باور دارند و خوشبین به آینده هستند هم نشان می

ها  له، دهه دهد که معظم ایم نشان می گذشت زمان براي امثال بنده که عمري در اقتصاد بوده

  .اندیشند از بقیه می جلوتر

  سازي مجدد درباره حصر شایعه

موضوع حصر «: جمهور گفته است طلب و دستیار سابق رئیس ، فعال اصالح»علی یونسی«

اآلن در مورد شخص آقاي کروبی این اتفاق به . رود قدم به سمت حل شدن پیش می به  قدم 

ئله حصر بعد از چند ماه بینی من این است که مس صورت آرام در حال وقوع است و پیش 

جمهور  الدین آشنا، مشاور رئیس پیش از یونسی نیز حسام» .شود شکسته شده و تقریباً رفع می

این درحالی است که پیش از این ! طور گفته بود که از حصر فقط یک پوسته مانده است این

گران  ام که فتنه؛ ماد88بارها اعالم شده است، حصر به دلیل دفاع از حق و رأي مردم در سال 

نکنند، برداشته نخواهد شد؛ چراکه پر واضح است اگر » عذرخواهی رسمی«محصور 

عذرخواهی رسمی اشاره شده صورت نگیرد و حصر برداشته شود؛ به این معنا خواهد بود که 

  .مبنی بر تقلّب در آراي مردم را پذیرفته است 88نظام اسالمی تهمت سال 

  !براي چیست؟فشار تهدید و اولتیماتوم 

به  FATFمحسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به تمدید مهلت 

هاي  چهار ماه دیگر به ایران براي تکمیل توصیه FATFمجمع عمومی «: ایران نوشت

در دو ماه گذشته . اند ها را در پیش گرفته دو سال است این سیاست. اش فرصت داد گانه چهل

اي بسیاري به مجمع تشخیص  ستدالل فشارهاي سیاسی و رسانهبه جاي بحث فنی و ا

شد آخر بهمن ما را در  مرتب گفته می. اي گرفته شود مصلحت وارد کردند، تا تصمیم عجوالنه

 FATF  هاي دهند، در حالی که سؤاالت و ابهامات فراوانی درباره توصیه لیست سیاه قرار می

یپلماسی قوي، کشور را از فرو غلتیدن در باتالقی جدید رود با د از دولت انتظار می. وجود دارد

توان با کوشش براي رفع ابهام و ایجاد شفافیت پیش رفت، این حجم از فشار  وقتی می. بازدارد

  »کند؟ تهدید و اولتیماتوم چه هدفی را دنبال می

  

  

 

  کوتاه اخبار ▼

عباسعلی کدخدایی، سخنگوي شوراي نگهبان به موضوع  ◄

ابات که طی چند روز گذشته برخی فعاالن تحریم انتخ

سیاسی مطرح کردند، واکنش نشان داد و در صفحه توئیتر 

زده است و آنان  اي زنگ تحریم انتخابات حربه«: خود نوشت

. اندیشند  دمند، آزاداندیش نیستند، جزم که بر این تنور می

باید . تحریم انتخابات، نه دوستی، که دشمنی با مردم است

. تحریم انتخابات، افکار باطل خود را تحریم کنندبه جاي 

کنندگان شده است؛  البته، همیشه روسیاهی نصیب تحریم

 ».فاعتبروا یا اولی االبصار

اهللا هاشم بطحایی، با انتقاد از ژست اپوزیسیون  آیت ◄

همه مسئوالن از جمله سه قوه : مسئوالن  گفتبرخی از 

ی باید این گویند باید مشکالت حل شود؛ چه کس می

زنید، پس فریادرس  مشکالت را حل کند؟ همه فریاد می

دانید فریادرس کیست  زنید و نمی کیست؟ اگر فقط داد می

دانید خودتان فریادرس هستید،  که مصیبت است و اگر می

مصیبت فعلی اینجاست . ، اشتباه استاید شدهولی فریادزن 

  !روید ها می که خود فریادرس هستید، اما به صف طلبکار

ان ترك  ان رجب طیب اردوغان، در مصاحبه با شبکه سی ◄

ما هرگز از پیگیري موضوع ترور خاشقجی دست : گفت

برنخواهیم داشت؛ چرا که این جنایت در خاك ترکیه صورت 

توان بر این جنایت سرپوش گذاشت  نمی: وي افزود. گرفته است

. کند میو اسناد و مدارکی که ما داریم این جنایت را اثبات 

عهد  جمهور ترکیه این سؤال را مطرح کرد که اگر ولی رئیس

  داند؟ داند قاتل خاشقجی کیست، پس چه کسی می سعودي نمی

دختر » ریما«عبدالعزیز، طی فرمانی سلطنتی،  بن سلمان ◄

سفیر اسبق عربستان در آمریکا را به سمت » سلطان بندربن«

ي همچنین و. سفیر جدید ریاض در واشنگتن منصوب کرد

سفیر پیشین این کشور در آمریکا را به » سلمان خالدبن«

» سلمان خالدبن«پیشتر . سمت معاون وزیر دفاع منصوب کرد

  .فرزند پادشاه عربستان سفیر ریاض در آمریکا بود

چهار دهه : خاویر سوالنا، در یادداشتی اذعان کرد ◄

اما  ـ نداشت، ـ براي غرب خصومت با ایران هیچ دستاوردي

اي منجر به برجام شد، شاهد بودیم  جریان مذاکرات هسته

که تنها در یک دوره تعامل و مذاکره توانستیم به یک توافق 

باید مشخص شود که کدام . اي تاریخی با ایران برسیم هسته

  .رویکرد در مواجهه با ایران مؤثرتر است

  .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

 

 

 شماره صبح صادق منتشر شد؛ هشتمینهشتصدوهشتادو

 :خوانید در این شماره می

هر : وگوي اختصاصی با فرمانده نیروي دریایی ارتش گفت

پرونده ویژه خودرو؛ پراید در / کنیم متجاوزي را غافلگیر می

نظریه نظام / ساز گره یا گشا گره FATF/ مسیر غرور قیمت

  ...و پژوهشگاهی براي همه نیروهاي مسلح/ بیانقال

  


