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 !مکانی براي اعتراض           روز    حرف ▼

اعتراضات اجتماعی را اگر به مثابه بازتاب صداي مردم و 

گري مردم تعبیر کنیم، موضوعی است  نمادي از حق مطالبه

تواند فرصتی براي کارآمدسازي نظام  که شنیدن آن می

اي  سیاسی به شمار آید؛ چرا که در نگاه سیستمی، مجموعه

م را دارد که بتواند بازخوردهاي تصمیمات خود را پویایی الز

در محیط اجتماعی دریافت کرده و مبتنی بر آن به تصحیح 

در این راستا، هیئت ! تصمیمات و ترمیم روندها دست بزند

هایی را براي برگزاري تجمعات  دولت به تازگی مکان

همچنین شوراهاي . اعتراضی در پایتخت تعیین کرده است

هاي مناسب تجمع در  مشخص کردن محل تأمین مسئول

شهرهاي دیگر هستند و این جمعیت شهرها است که معلوم 

 .کند در یک محل امکان تجمع دارند یا بیشتر می

رود این مصوبه هیئت دولت در مقام  هرچند انتظار می

قانون اساسی کمک کند که  27اجرا به تحقق عملی اصل 

ون حمل سالح را به هاي بد پیمایی تشکیل اجتماعات و راه

شمارد؛ اما باید  شرط آنکه مخل مبانی اسالم نباشد، آزاد می

این نکته توجه کرد که بیش از آنکه مکان تجمعات به 

اهمیت داشته باشد، سازوکار برگزاري و حفظ امنیت آن 

این در . است که سؤاالت و ابهامات فراوانی را به همراه دارد

هاي صنفی و احزاب  کلحالی است که کشور از فقدان تش

اي  برد و این حلقه مفقوده سیاسی فعال و فراگیر رنج می

است که برگزاري این تجمعات اعتراضی را با مشکالت جدي 

ها و وجود  به واقع، بدون فعالیت تشکل. مواجه خواهد کرد

توان از حقوق ملت و مطالبات  تشکیالت قانونی و فعال نمی

در این . ت اعتراضی دفاع کردایشان در قالب برگزاري تجمعا

وضعیت، فریب افکار عمومی که در امر سیاست تخصصی 

ندارند، به سادگی اتفاق خواهد افتاد و شیادان و فریبکاران 

  .دار خواهند شد میدان

قرار داریم  1388این روزها در سالگرد حوادث تلخ خرداد 

ادعاي و افکار عمومی فراموش نکرده است که آنچه در پس 

با هدف شد، چگونه  راضات اجتماعی قانونی دنبال میاعت

به کودتایی مخملین علیه ابطال رأي باشکوه اکثریت ملت 

ناپذیر مالی و جانی  نظام سیاسی بدل شد و خسارات جبران

به واقع، اگر سامان مشخص و ! به ملت و نظام وارد کرد

ریزي نشود و  سازوکار دقیقی براي مدیریت این تجمعات طرح

نفوذ بیگانگان و دشمنان ملت در این محافل باز باشد،  راه

هاي امن براي شنیدن صداي مردم، به  خیلی زود این مکان

هاي  برداري طلبان براي بهرهتریبونی ناامن و در خدمت فرصت

شان بدل خواهد شد و آنچه شنیده نشده و پایمال  سیاسی

  !گري مردم خواهد بود خواهد شد، باز هم حق مطالبه

  

 

  

 

 

 

  فرار از مسئولیت                                 روز گزارش ▼

یکی از پرتکرارترین موضوعات این روزهاي فضاي سیاسی و » FATFپیوستن ایران به «

اي کشور است، موضوعی که موافقان و مخالفان سر سختی دارد و هر یک از ظن خود  رسانه

برخی پیوستن آن را با تحریم خودمان با  کنند؛ میو زاویه نگاه خود درباره آن اظهار نظر 

بست رفتن کشور و ایجاد اختالل جدي در  دانسته و آن را با به بن برابر دستان خودمان

الحاق  ،برخی دیگر در نقطه مقابل. دانند حمایت نظام اسالمی از محور مقاومت مصادف می

اي  للی در نفوذ منطقهدانند که نه تنها هیچ خ را موهبتی براي کشور می FATFبه 

کند  هاي خارجی مانع ایجاد می کند؛ بلکه در برابر تحریم جمهوري اسالمی ایران ایجاد نمی

این گزارش  دغدغهاما ! شود و موجب افزایش شفافیت اقتصادي و کاهش فساد در کشور می

وه کدام گرتر است و  ها به واقعیت نزدیک بررسی این موضوع نیست که کدام یک از نگاه

دارد، آنچه در این میان مورد توجه و نظر ماست، تالش FATF درباره  تري قضاوت درست

براي پنهان شدن پشت نام رهبري و ادعاي آنها درباره حمایت  FATFموافقان پیوستن به 

چنانکه محمود صادقی از نمایندگان فراکسیون . استFATF رهبري از پیوستن ایران به 

 و ایران نظامی و امنیتی مراجع« :نویسد در فضاي مجازي میامید در صفحه شخصی خود 

 مساعدي نظر FATF پولشویی با مبارزه لوایح به نسبت بعضاً که انقالب رهبر دفتر

 را موضوع این دادند؛ نظر تغییر بانکی و اقتصادي کارشناسان توضیحات از پس نداشتند،

 اعالم غیرعلنی و علنی جلسات در بار چندین مجلس  رئیس و ملی امنیت عالی شوراي دبیر

فارغ از صحت داشتن یا نداشتن این نوشته نکته قابل توجه آن است که چرا یک  ».اند کرده

هاي احتمالی  جریان سیاسی براي اثبات نظر خود و احتماالً پاسخگو نبودن درباره هزینه

ی که منحصر به کند از جایگاه رهبري معظم انقالب هزینه کند؟ موضوع اقداماتش تالش می

FATF  نیست و این روزها درباره برجام هم مصداق دارد و جریان حامی آن براي پیوند

  .دهند اي را انجام می زدن میان برجام و رهبري تالش ویژه

  !تبدیل شوراي عالی اصالحات به ستاد انتخاباتی     اخبار ویژه   ▼

 اصالح خواستار دولت اصالحات رئیس به اي نامه در طلب اصالح سیاسی فعاالن از جمعی

 هاي ماه در عارف ریاست به طلبان اصالح عالی شوراي به عملکرد اشاره با و شدند اصالحات

 این ،1400 و 1398 انتخابات تا مانده باقی کافی فرصت در که رفت می انتظار«: نوشتند اخیر،

 رویکرد تقویت و هادن این کردن تر دموکراتیک و کارایی فراگیري، افزایش هدف با نقایص

 دیگري موضوع از حاکی شود می شنیده که اخباري شوربختانه اما شود؛ مرتفع آن اي جبهه

 و خود سیاسی آینده براي افراد برخی ریزي برنامه بر مبنی اخباري انتشار رو این  از. است

 از استفادهسوء ناخوشایند حس انتخاباتی، ستاد یک به نهاد این تبدیل طریق از آتی انتخابات

  ».زند می دامن اصالحات جریان هواداران از بسیاري میان در را سیاسی موقعیت

  العاده قطر در ایران معرفی سفیر فوق

 سفیر عنوان به را »الهاجري الفهید سعد محمد« فرمانی، صدور با قطر امیر حمد بن تمیم

 نظر از سفیر یک درجه باالترین العاده فوق سفیر. کرد انتخاب ایران در کشور این »العاده فوق«

 در عربی کشورهاي و قطر بین تنش. گویند می نیز ویژه فرستاده آن به که است دیپلماتیک

 به زمان آن از و یافت افزایش ایران از حمایت در قطر مقامات به منتسب اظهاراتی بیان پی

عربستان و  گذاشت و به تحریم قطر از سوي وخامت به روبین آنها  ام روابط فی بعد

 مصر، عربی کشور چهار دیپلماتیک روابط قطع پی درو پس از آن  .منجر شد پیمانانش هم

تالش مضاعفی را  تهران با همکاري تقویت ايبر قطر امیر دوحه، با بحرین و امارات عربستان،

  .آغاز کرده است

  



   
  

  اخبار ▼

  !اي براي مذاکرات موشکی با تهران پنجره

، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه عمومی پارلمان اروپا »فدریکا موگرینی«

ها براي اجراي توافق  تالش: اي برجام اختصاص داشت، گفت که به بحث درباره توافق هسته

اي با ایران  وي با اشاره به اینکه جامعه جهانی از توافق هسته. اي با ایران ادامه دارد هسته

اي به   و جهان تاب یک مسابقه هسته نیستی براي این توافق جایگزین: حمایت کرده، افزود

از طریق این توافق، ضمن : موگرینی گفت. را ندارد) غرب آسیا(ویژه در منطقه خاورمیانه 

ها، اطمینان حاصل کردیم که ایران  اي و جلوگیري از تشدید تنش پیشگیري از اشاعه هسته

وي در بخش دیگري از اظهاراتش تصریح . دکن اي دست پیدا نمی هاي هسته هرگز به سالح

اي براي پرداختن به موضوعات غیر مرتبط با مسائل  اي برجام پنجره توافق هسته: کرد

گوهاي سطح باالي میان ایران و  ایم در گفت فرصت داشته... باز کرده است را اي با ایران هسته

  .وگو کنیم اي و حقوق بشر گفت هاي بالستیک، مسائل منطقه اتحادیه اروپا درباره موشک

 !آبی هستند ها خود درگیر بحران کم صهیونیست

دعی دار م وزیر رژیم سفاك صهیونیستی در نمایشی خنده در حالی به تازگی نخست

هاي  سرزمین که آمادگی کمک به ایران براي حل مسئله خشکسالی و کم آبی شده است

 در این بارهدر یادداشتی » هاآرتص«چنانکه روزنامه . رو هستند آبی روبه اشغالی با بحران بی

هاي اخیر، اسرائیل با بحران جدي آب به مدت طوالنی مواجه  با وجود بارش«: نویسد می

مقامات » .نها دریاچه آب شرب آن هم به باتالق تبدیل خواهد شداست و به زودي ت

رو، باز هم  هاي کافی در سال پیش اند که حتی در صورت بارش صهیونیستی نیز هشدار داده

بسیاري از . سطوح منابع آبی به چیزي که در یک دهه قبل بوده، باز نخواهد گشت

اند که  مقامات این رژیم هشدار دادهپیشتر به  نیزکارشناسان اقتصادي رژیم صهیونیستی 

ترین منبع تأمین آب فلسطین اشغالی است، به میزان  که بزرگ» طبریا«سطح آب دریاچه 

  .هاي آینده به مرداب تبدیل خواهد شد قبلی خود برنگشته و طی سال

  چراغ سبز شوراي رقابت به افزایش قیمت خودرو

خودرو، سایپا و  کت خودروسازي ایرانشوراي رقابت مجوز افزایش قیمت محصوالت سه شر

: رضا شیوا، رئیس شوراي رقابت اظهار داشت. خودرو را از اول تیر ماه صادر کرد مدیران

براساس محاسبات مرکز ملی رقابت به طور متوسط در خودروهاي ساخت داخل افزایش 

ا و درصدي براي خودروهاي سایپ 01/7افزایش  ،خودرو درصدي براي شرکت ایران 18/7

. تأیید مرکز ملی رقابت قرار گرفته استمورد خودرو  براي خودروهاي مدیران 62/5افزایش 

اعالم کرده بود تا کمتر از یک ماه ساعتی پیش از آن امیرحسین قناتی، این در حالی است که 

مدیر پیش از این . هاي حاشیه بازار از بین خواهد رفت دیگر بازار خودرو آرام می شود و قیمت

گفته بود، افزایش قیمت خودرو به نفع وزارت صنایع و  صنعت ل صنایع خودروي وزارتک

  .کنیم هاي خودروساز نیست و از افزایش قیمت حمایت نمی شرکت

  هاي اقتصادي نیروهاي مسلح واگذاري بنگاه

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در نشست 

هاي اقتصادي نیروهاي مسلح به  ي دولت با موضوع وضعیت واگذاري بنگاهخبري سخنگو

هاي مرتبط با نیروهاي مسلح اکثراً  هاي اقتصادي بخش فعالیت: بخش خصوصی، تأکید کرد

گونه که قبالً گفته شده است، برابر  همان اما. واگذار شده یا در حال واگذاري است

قانون اساسی، نیروهاي مسلح در زمان صلح  147هاي اتخاذ شده و در راستاي اصل  سیاست

هاي خود براي سازندگی و توسعه کشور استفاده خواهند کرد و براساس درخواست  از ظرفیت

هاي گوناگون دولت در محورهاي سازندگی، توسعه داخلی و  و نیازهاي دستگاه

ی به دولت، رسان کمک برايهاي خالی خود  گیري از ظرفیت زدایی کشور، با بهره محرومیت

  .رسانند اي را به انجام می هاي زیرساختی و توسعه پروژه

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 داخل ساخت »سرچاهی تاج« نمونه بار، نخستین براي◄ 

»WELLHEAD« تأسیسات در بسیار استفاده مورد که 

 ایرانی متخصصان اراده و همت با است، نفت صنعت فرآیند

 خروج از »WELLHEAD« ساخت با .شد رونمایی و تولید

 تجهیز این خارجی خرید و واردات راه در که دالر ها میلیون

 نصب و خرید. شد خواهد جلوگیري شود، می صرف سرچاهی

 براي هزینه تومان میلیارد 2 حدودآن  خارجی نمونه

 نمونه نخستین که حالی در دارد، پی در نفتی هاي شرکت

 تومان نمیلیو 500 نهایی قیمت با ایران در شده ساخته

  .است شده عرضه

 بیان با بودجه و برنامه کمیسیون عضو حسینی، محمد◄ 

 دولت 96 سال پایان در نظارتی نهادهاي گزارش به بنا اینکه

 شده منتفع ارز قیمت افزایش از تومان میلیارد 9500 حدود

 ارز قیمت افزایش مقصر را دولت شود نمی: گفت است،

 شده صرف جاري بودجه در درآمد افزایش این اما دانست؛

 اختیار و ید در ارز اینکه به توجه با: کرد تأکید وي .است

 سرجمع در باید شده، فروخته باالتر قیمت با و بوده دولت

 ردیف در را آن دولت اما شد؛ می بندي طبقه نفتی درآمدهاي

  .است کرده استفاده و بندي طبقه متفرقه درآمد

 ائتالف رهبر ،»ريالعام هادي« و »الصدر مقتدي«◄ 

کردند،  تأکید مشترك خبري نشست در »الفتح« انتخاباتی

 توافق به عراق پارلمان در تر بزرگ ائتالف تشکیل براي

 به صدر مقتدي ریاست به عراق »سائرون« ائتالف. اند رسیده

 پارلمان هاي کرسی بیشترین ترتیب به الفتح ائتالف همراه

 خود آن از کشور این یراخ پارلمانی انتخابات در را عراق

 فضاي در فتح با گفت، ائتالف نشست این در صدر. کردند

 و الحکمۀ سائرون،« بین گانه سه ائتالف حافظ عراق، ملی

  .است »الوطنیه

 بهبود حال در چین: کرد اعالم طال جهانی شوراي◄ 

 منجر رویه این رود می انتظار و است خود ثروت به بخشیدن

 عاملی بلندمدت در و جواهرات براي تقاضا رشد افزایش به

 اخیر، سال 15 طی. شود طال جهانی تقاضاي پشتیبانی براي

 این و رسیده برابر سه از بیش به چین در طال براي تقاضا

 جهان در طال جواهرات بازارهاي ترین بزرگ میان در را کشور

 تقاضاي درصد 30 ها چینی اینکه ضمن داده است؛ قرار

  .اند داده اختصاص خود به را طال جهانی

 جمهوري رئیس اوباما، باراك: اند منابع خبري اعالم کرده◄ 

 دور هاي خود براي نامزد شدن در رایزنی آمریکا پیشین

را آغاز کرده است و  آمریکا جمهوري ریاست انتخابات بعدي

 دیوال و بایدن جو ورن، الیزابت سندرز، در این زمینه با برنی

 اي جداگانه هاي دیدار آمریکا دموکرات بحز اعضاي پاتریک،

 .است داشته

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق نند نشریه اخبار و تحلیلتوا مندان می عالقه

 


