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  برانگیز تأمل                   روز حرف ▼

که البته  ـ اخیر در بازار تهران  و اعتراض 96وقایع دي ماه 

اما با  ،که خود بازاري نبودند يدودداري تعداد مع با میدان

کشاندن بازار بودندـ از  یتحریک و تهدید درصدد به تعطیل

هاي اخیر  ترین تحوالت سیاسی کشور طی ماه جمله مهم

ـ  است؛ وقایعی که در نگاه اول، به دلیل مسائل اقتصادي

توان منکر  در واقع، هرچند نمی. اند معیشتی رخ داده

مشکالت اقتصادي در کشور و رنجش مردم از این مشکالت 

هاي اخیر به  گیري دو حرکت اعتراضی در ماه بود، اما شکل

این مسائل و همراهی نکردن عموم مردم با معترضان   بهانه

  . هاي مهمی است در هر دو برهه، حاوي پیام

دهد برخالف برخی  به عبارت دیگر، وقایع مذکور نشان می

ها، مردم  نمایی ها، اظهارنظرها و گاهی سیاه انتقادها، گسست

هاي نظام و مسئوالن براي  ها و ظرفیت هنوز هم به توانمندي

حل مشکالت اطمینان دارند و هم به خوبی متوجه وضعیت 

  . هاي استکبار هستند ها و خصومت ار کنونی، دشمنیپرفش

در واقع، با وجود مشکالت در زندگی روزمره مردم، آنها 

مشکالت را نه در اصل نظام، بلکه در ناکارآمدي برخی   ریشه

مسئوالن و البته در فشارهاي خارجی، با وجود تالش براي 

شوریدن حل مسائل را در   رو، راه از این . دانند رفع آنها می

  . بینند علیه نظام نمی

بنابراین، اکنون سؤال این است که اگر وضعیت موجود تا 

چند وقت دیگر ادامه پیدا کند، براي حفظ مقاومت و 

  ایستادگی مردم چه باید کرد؟ 

رسد براي حفظ مقاومت مردم در این وضعیت  به نظر می

حداقل باید به دو موضوع مهم توجه شود؛ اول اینکه 

ن به طور جهادي و انقالبی در متن مشکالت مردم مسئوال

حضور پیدا کرده، براي حل این مشکالت اقدامات عملی و 

اثربخش انجام دهند تا مردم به این اطمینان برسند که میان 

اي نیست و براي حل مشکالت آنها  آنها و مسئوالن فاصله

جهاد «در گام بعدي، باید در . انگیزه و عزم الزم وجود دارد

عیار  ، وضعیت خطیر کنونی که دشمن جنگ تمام»تبیین

ها،  همراه با فرصت ،اقتصادي را علیه ملت ایران سامان داده

به خوبی براي ... ها و ها، نقاط قوت، تهدیدها، آسیب ظرفیت

مردم تبیین شود تا آنها هم احساس ضعف، شکست و یأس 

ون هاي گوناگ نکنند و به این باور برسند که همانند صحنه

دلی،  انقالب، به ویژه زمان دفاع مقدس، تنها با مقاومت، هم

صدایی، حفظ وحدت کلمه، نهراسیدن از دشمن،  هم

توانند بر مشکالت فایق  می... نهراسیدن از موانع و مشکالت و

چرا  همچون همیشه ناکام و ناامید کنند؛آمده و دشمن را 

ان است و نه که نه این اولین تجربه ملت ایران در برابر دشمن

  .آخرین توطئه دشمنان علیه آنها

 

  !سیکل معیوب                               گزارش روز ▼

م مسئوالن شود، ه که این روزها بسیار شنیده میاي است  ، کلیدواژه»سازي شفاف«

دهند و هم مردم مطالبه جدي درباره آن دارند؛ اما متأسفانه در  وعده تحقق آن را می

در یکی از این موارد . ایم یر شاهد نوعی رفتار کاریکاتوري با موضوع شفافیت بودهروزهاي اخ

کاریکاتوري، شوراي شهر تهران فهرست اسامی خبرنگارانی را که طرح ترافیک به آنها تعلق 

دهد افرادي به واسطه رابطه و بدون داشتن  فهرستی که نشان می ؛گرفته است، منتشر کرد

ها هستند، از این طرح بهره  آنکه فرزند یا از نزدیکان برخی چهرهتنها به دلیل  وتخصص 

اي دیگر که البته در همین ستون نیز در هفته گذشته از آن تمجید  در نمونه! اند برده

کننده ارز  هاي دریافت اطالعاتی را درباره شرکت ،ارتباطات و فناوري اطالعات کردیم، وزارت

و پرسش اینجاست که قابل توجه اما نکته  ر کرد؛شهاي صورت گرفته منت دولتی و تخلف

هاي متخلف به تنهایی چه سودي دارد؟ شوراي شهر در  اعالم اسامی متخلفان یا شرکت

خالفی آشکار به افرادي که حتی بدون هیچ تحقیقی مشخص است که به دلیل نسبت با 

طرح داده و اکنون شان در فهرست طرح ترافیک قرار دارد،  سردبیران و دیگر مسئوالن اسم

دهد، یا وزارت ارتباطات که ارز دولتی را به  اسامی آنها را منتشر کرده و از رانت خبر می

است و هنوز  کردهمطرح را اکنون تنها اسم آنها  اند، ها داده و آنها تخلف کرده تبرخی شرک

  .هیچ برخوردي با متخلفان نیستیم شاهد

ل معیوبی است که به جاي کمک به کاهش شفافیت به این شکل در واقع سیکنمایش 

شود تخلف کرد و به برخی  نمی. شود اعتمادي عمومی منجر می فساد، به افزایش بی

توان ارز  نمی. امتیازهاي ویژه داد، بعد هم با انتشار اسامی آنها ژست مبارزه با فساد گرفت

شرح  م اسامی وآنها فقط به اعال تخلف پرداخت و در مقابل  هایی دولتی را به شرکت

در مرحله اول مانع تحقق چنین باید  سازي حقیقی بلکه در یک شفاف تخلفات بسنده کرد؛

با  و ضروري است با جدیت وارد میدان شد ،ها و فسادهایی شد و در مرحله بعد رانت

 .  متخلفان برخورد کرد

 !ها با صهیونیست سران متحجر منطقه هاي مخفیانه       ویژه خبر ▼

وزیر رژیم  عهد عربستان سعودي با نخست ز مقامات عربی خبر دیدار ولییکی ا

این دیدار با وساطت  :لبنان گفت» المیادین«شبکه خبري  او به. صهیونیستی را تأیید کرد

: این منبع افزود. عهد امارات و در اردن صورت گرفته است ، ولی»زاید محمدبن«و تدارکات 

معروف » معامله قرن«در این دیدار درباره آنچه به » نیاهوبنیامین نتا«و » سلمان محمدبن«

. اند وگو و رایزنی کرده آویو گفت شده و به رسمیت شناختن شهر قدس به پایتختی رژیم تل

از سوي دیگر، خبرهاي رسیده حاکی است در پی افزایش روابط مخفیانه برخی کشورهاي 

هاي امنیتی عربی در یک  دستگاهروز پیش، سران  10عربی با رژیم صهیونیستی، حدود 

به نوشته وبگاه . رئیس موساد دیدار کردند» یوسی کوهن«جلسه محرمانه بزرگ با 

فرستاده » جیسون گرینبلت«مشاور ارشد و » جرد کوشنر«این جلسه را » عروتص شوع«

و خود آنها نیز در آن حضور   جمهور آمریکا در امور غرب آسیا ترتیب داده ویژه رئیس

رئیس » عباس کامل«رئیس اطالعات اردن، ژنرال » عدنان السالم الجندي«. اند هداشت

رئیس اطالعات عربستان سعودي و همچنین » خالد بن علی الحمیدان«اطالعات مصر، 

رئیس اطالعات تشکیالت خودگردان فلسطین، از جمله حاضران در این » ماجد فرج«

یکا عالقه دارد پس از کنار رفتن شود فرج کسی است که آمر گفته می. جلسه بودند

وي همچنین حدود دو ماه پیش . از ریاست تشکیالت، به جاي او قرار دهد» محمود عباس«

وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره وضعیت تشکیالت خودگردان پس از » مایک پمپئو«با 

 .یزنی کردکنار رفتن عباس از قدرت را

 



 
  اخبار ▼

  !کنیم ها را منتشر می مریکاییالزم باشد فیلم التماس آ

 شوند، می رو به رو ایران با که زمانی ها آمریکایی اینکه بیان سپاه با دریایی نیروي فرمانده

 دریایی نیروي مقابل در آمریکا دریایی نیروي: گفت کنند، می احساس جهنم درون را خود

 هاي نقشه آمریکا ینکها بر تأکید با فدوي دریادار. است نکرده کسب حقارت جز چیزي سپاه

 دستگیري: کرد تصریح بود، کرده طراحی ایران ملت به زدن ضربه براي را فراوانی

 وي. کرد آب بر نقش را ها نقشه این همه سپاه دریایی نیروي با همت آمریکایی تفنگداران

 فروند 18 ایران ترساندن براي تفنگدارانش دستگیري زمان در آمریکا کشور اینکه اعالم با

 آزادي براي آمریکایی مقامات التماس از ما: داشت عنوان گرفت، کار به را جنگی هواپیماي

 دریایی نیروي فرمانده. کنیم می پخش شود، الزم زمان هر که داریم فیلم شان تفنگداران

 بسیاري هاي دشمنی مقابل در سال چهل طول در ایران ملت اینکه بر تأکید با سپاه

 هاي آرمان به اما کند، قبول مسئولیت انقالب در فردي اگر: گفت است، کرده ایستادگی

  .است انداخته خطر به را خود آخرت که بداند باید باشد، نداشته باور انقالب

  ایران نفت درصدي 100 تحریم از آمریکا نشینی عقب

 مقام یک دانند، نمی عملی را بازار از ایران نفت کامل حذف کارشناسان که حالی در

 براي هایی  معافیت است ممکن ترامپ دولت کرد اذعان ضمنی طور به آمریکا خارجه توزار

 براي را خود واشنگتن که حالی در رویترز، به گزارش. بگیرد نظر در ایران نفت مشتریان

 گفت، آمریکا خارجه وزارت مقام یک کند، می آماده نوامبر ماه در ایران علیه ها تحریم وضع

 کاهش به منظور آنها به کمک براي مورد به مورد صورت به کشورها با رکا آماده کشور این

 است ممکن ترامپ دهد، دولت می نشان اظهارات این. است ایران از نفت واردات

 وزارت ارشد مقام گفتنی است، یک. بگیرد نظر در ایران نفت مشتریان براي هایی معافیت

 صفر به را ایران از نفت خرید نوامبر ماه از باید کشورها بود، گفته هفته پیش آمریکا خارجه

  . باشد کار در معافیتی است بعید و برسانند

  ها چیست؟ علت اصلی گرانی

 بدون نقدینگی رشد که آنجایی از«: گفته است اي مصاحبه در رفسنجانی هاشمی محمد

 به مسئله این بارها سازد، مواجه رکود با را کشور تواند می تولید چرخه در آن کارگیري به

. دادند نمی موضوع این به اهمیتی اجرایی مسئوالن اما شد؛ می گوشزد کشور اجرایی مدیران

 هاي پول داخلی، تولید در نقدینگی نشدن گرفته کار به صورت در بود شده تأکید بارها

 صرف و شوند می هدایت خاص هاي کانال سمت به غیر مرتبط امور جهت در شده انباشته

 در که شده خودرو و مسکن طال، ارز، بازار در اقتصادي سوداگران براي آورسود معامالت

 به) روحانی آقاي( دولت متأسفانه... شود می پدیدار جامعه در آن سوء آثار زمانی کمتر

 او اقتصادي تیم و نگرفت را نقدینگی صعودي افزایش جلوي و داد ادامه گذشته رویه همان

  ».کنند کنترل را دهفزاین روند این نتوانستند نیز

  هستیم راهبرد و رویکرد نیازمند تغییر

 به اشاره با اسالمی شوراي مجلس در قم مردم نماینده ذوالنوري، مجتبی االسالم حجت

: کشور، گفت کنونی فضاي به توجه با دولت رویه تغییر درباره جمهور رئیس اخیر اظهارات

 نشان این که داشتند اشاره قرآن اتآی از برخی به خود سخنرانی در جمهور رئیس آقاي

 تغییر یک تغییر این امیدواریم ما و آورده پناه خدا به که رنجیده کدخدا از دهد وي می

 خدا به باید که باشد رسیده اعتقاد و باور به تغییر این در جمهور رئیس آقاي و باشد اساسی

 باید وي که بگویم باید مهورج رئیس آقاي هاي صحبت درباره :وي افزود. کدخدا نه برد، پناه

 تغییر باید جمهور رئیس آقاي اینکه دیگر و شود میدان وارد و کند شروع خودش از را کار

 روبنایی و مقطعی تاکتیکی تغییر یک صرفاً و باشد داشته دستور کار در را راهبرد و رویکرد

  .نیست کافی
 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 میان تفاهم دداشتیا از اي نسخه به »رویترز«خبرگزاري ◄ 

که نشان  است یافته دست میانمار دولت و ملل سازمان

میانمار  و ملل سازمان میان کلی توافق این طبقدهد  می

 پناه بنگالدش در که شده آواره روهینگیایی هزار صدها

 انتخاب به و امنیت در کرد خواهند پیدا اجازه اند، گرفته

 هیچ محرمانه توافق این اما ،بازگردند میانمار به خودشان

 روهینگیا آواره مسلمانان که است نداده صریحی تضمین

 تردد حق یا شهروندي حق از میانمار، به بازگشت از پس

  . شوند مند بهره کشورشان در آزادانه

 در روحانی حامیان از و طلب اصالح فعال زیباکالم، صادق◄ 

 دشو قرار اگر جمهور رئیس آقاي جناب« :نوشت خود توئیتر

 قرار پیگرد تحت »مردم ساختن ناامید« به جرم کسانی

 اول ردیف متهم عالی حضرت خود معذرت عرض با گیرند،

 و به حول و باورنکردنی و انگیز حیرت به نحو چون. هستید

 داده رأي به شما که را نفري میلیون 24 توانستید الهی قوه

 ناامید و پشیمان سرخورده، چند ماه از کمتر بودند، در

  ».سازید

 از ناامیدي ابراز ضمن) FATF( مالی اقدام ویژه گروه◄ 

اعالم  است، نکرده اجرا کامل را خود اقدام برنامه ایران اینکه

 اقدامات تعلیق ایران، دولت هاي تالش تداوم به توجه با :کرد

 بود حالی در این. کند میتمدید  اکتبر ماه تا را خود اي مقابله

 وضع براي اريبسی تالش آن دانمتح و آمریکا دولت که

اقدام  برنامه اجرا نکردن به دلیل اي مقابله اقدامات مجدد

 آن پایانی مهلت از ماه شش گذشت وجود با) FATF(مالی 

  .داشتند

 پارلمان در قانون دولت ائتالف نماینده العوادي، فردوس◄ 

 بمباران از آمریکا اهداف پرسشی درباره به پاسخ در عراق

 و اخبار که کسی هر: کرد دالشعبی، تأکیدحش مواضع

 کشور این در را آمریکا اهداف همچنین و عراق تحوالت

 و ها آمریکایی اصلی هدف که شود می متوجه کند، دنبال

 تجزیه سعود آل مانند دارند، قرار آنها محور در که کسانی

سازي این هدف  و این اقدام همه براي زمینه است عراق

  .است

 نشست حاشیه در اروپا اتحادیه خارجی ستسیا مسئول◄ 

 مثبت رأي 28 با این اتحادیه: گفت بروکسل در اروپا اتحادیه

 و کرده تصویب را برجام راستاي در ایران از حمایتی بسته

گفتنی است، . شود می ایران مقامات تسلیم آینده روز دو طی

 حمایتی بسته کنندگان تدوین آلمان و انگلستان فرانسه،

آخر به  دست که بود جلسه مخالف تنها و بلغارستان هستند

  .داد مثبت رأي این بسته

 اعمال ادامه :گفت روسیه خارجه وزیر »الوروف سرگئی«◄ 

 ندارد اهمیتی مسکو براي ،ما علیه غرب اقتصادي هاي تحریم

  .کرد خواهیم مثل به مقابله کننده، تحریم کشورهاي برابر در و

  .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

 


