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 !الرجال یا ردالرجال قحط       روز حرف ▼

ها از کسانی  در مسئولیتاز یک سو دولت تدبیر و امید 

کنار گذاشتن آنها قانون تصویب استفاده کرده که براي 

 »بازنشستگان گیريرکا به منع قانون« دنبال به چنانکه ؛شد

کارگیري و  تهدیدات مکرر مبنی بر اینکه در صورت به و

و مجازات قرار تحت تعقیب قضایی  این افراد دریافت حقوق

از نفر  14است با  شده گرفت، دولت مجبور خواهند

  .استانداران خود خداحافظی کند

دو نفر از وزراي راه و شهرسازي و وزارت از سوي دیگر 

صمت به دلیل ناکارآمدي و هراس از استیضاح مجلس 

دو وزارتخانه اقتصاد  این در حالی است کهاند و  استعفا داده

علی ربیعی در تاریخ . وندش با سرپرست اداره می هم و رفاه

مرداد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود  17

شهریور  4کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی در تاریخ 

هاي پیشنهادي به  کنار گذاشته شدند و امروز تازه گزینه

هاي  سفارتخانه در همچنین حالت این .اند شده معرفی مجلس

که حدود در حالی ؛ وجود دارد دو کشور چین و هند نیز

هزار  300هزار بشکه در روز نفت به چین و حدود  600

  .کنیم و هنوز در آنجا سفیر نداریم بشکه به هند صادر می

  :در این زمینه چند نکته مهم قابل ذکر است

نفر از وزراي  10ـ در کابینه دوازدهم بیش از 1

ا توجه به شود و ب هاي هاشمی و خاتمی دیده می دولت

توان  اند، می آنکه بیشتر آنها سن بازنشستگی را گذرانده

نتیجه گرفت که وضعیت موجود اقتصاد کشور حاصل دو 

یک دوره پنج  دوره هشت ساله کارگزاران و اصالحات و

هاي  برخی از این افراد در دولت حتیساله اعتدال است، 

دولت  واجب است لذا دار مسئولیت بودند؛ موسوي هم عهده

 دوباره ترکیب تیم خود را بر اساس شرایط موجود چینش

  .کند

ـ با توجه به اینکه هفت ماه از سال حمایت از کاالي 2

هاي  گذرد، شایسته نیست وزارتخانه ملی و تولید ایرانی می

توانند نقش خود را در حمایت از تولید  اقتصادي که می

در . ملی خوب ایفا کنند، در حالت انتظار و رکود باشند

یطی که دشمن بارها اعالم کرده است در میدان جنگ شرا

اقتصادي با ایران درگیر است، الزم است دولت آرایش 

هاي خود  جنگی به خود بگیرد و با راهبردها و تاکتیک

  . گیر کند دشمن را زمین

ترین دولت در میان  ـ دولت تدبیر و امید مورد اقبال3

اما معلوم  دانشجویان، استادان دانشگاه و نخبگان است؛

الرجال دارد و از نیروهاي جوان و  نیست چرا قانون رد

  !کند؟ فکر استفاده نمی خوش

 

 

 !برانگیز رویکرد سؤال                     گزارش روز ▼

هاي اقتصادي وقتی دقیق و خوب باشد، ولی با  سیاست«: اسحاق جهانگیري گفته است

جمهور در ادامه با  معاون اول رئیس» .دهد جهت نباشد پاسخ نمی امید و انتظارات مردم هم

از ضرورت به وجود ! »امید به آینده آسیب دیده است«برانگیز بر این نکته که  تأکید تعجب

هاي  یکی از ضعف«: آمدن یک جریان میانجی در کشور سخن گفته و اضافه کرده است

هاي  د و شخصیتان کشور نهادهاي میانجی است و امروز جریانات سیاسی از هم دور شده

پس » .اند نشین کرده نشین شده و برخی را خانه اند و برخی خانه سیاسی نیز از هم دور شده

هاي  از چهره» یداهللا اسالمی«تر در تکمیل این اظهارات  از این اظهارات یا به عبارت دقیق

شنهاد پی ،اعتمادي و ناامیدي در کشور شکل گرفته بحران بی«: طلب اعالم کرده است اصالح

توانند با هم صحبت کنند، بدنه اجتماعی و  اگر دولت آمریکا و ایران نمی ما این است که

وگو را با نمایندگان آمریکا دارد و وزارت خارجه با مدیریت شرایط  نخبگان آمادگی این گفت

دهنده یک خط و رویکرد  سخنانی که نشان» .وگوها را فراهم کند تواند زمینه این گفت می

بیشتر خواهیم هاي دیگري درباره آن  ه نیز از زبان چهرهاحتماالً در آیند واست جدید 

سخنانی درست در تضاد با رویکردهاي انقالبی و برخالف آنچه تجربه تاریخی کشور ! شنید

هاي سران کاخ  اصالً چطور ممکن است با تجربه برجام و بدعهدي! دهد بر آن حکم می

هایی را مطرح  حل ا و چه در دولت دونالد ترامپ چنین راهسفید چه در دولت باراك اوبام

از برجام را به  آمریکا هاي جدید و سرانجام خروج کرد؟ وقتی مردم بدعهدي، وضع تحریم

یاد دارند، این گروه با کدام اعتماد به نفس، معطوف به کدام اصل از منافع ملی، مطابق با 

کوبد و براي نیل به این  ه با آمریکا میکدام یک از مصالح ملی همچنان بر طبل مذاکر

 !یی درباره وضعیت داخلی متوسل شود؟گو نمایی و خالف به سیاه است مقصود حاضر

 !هاي زیادي را روشن کند تواند واقعیت پاسخ آن میپرسشی که 
  

 هاي خالف قانون عزل و نصب                        ویژه خبر ▼

را به تهران معرفی کرده  نفره 10ر خالف قانون فهرستی استانداري اصفهان در یک کا

کار اداري، به سمت  سابقه به صورت قراردادي و خارج از ضوابط و بدون حتی یک روز تا

: در این باره گفته استآباد   نماینده مردم نجف. بخشداري و معاون فرمانداري منصوب شوند

در ضیافت شام پس از پیروزي در انتخابات جمهور به ستاد جوانانش  ظاهراً قولی که رئیس«

چرا که بر  الی که این اتفاق خالف قانون است؛در ح ،داده بود، در حال محقق شدن است

این افراد حتماً  شود واقدامات نباید منجر به تبعیض ناروا  اصل سوم قانون اساسی، اساس

ب این افراد حتی از براي انتصاشایان ذکر است . در آموزش استخدامی باید شرکت کنند

برخی از آنها براي کاندیدا شدن در  در حالی که ،اداره اطالعات هم استعالم گرفته نشده

این در حالی «: وي افزوده است» .احراز صالحیت نشده بودندانتخابات شوراها و مجلس 

براي نمونه بخشدار مرکزي تیران و کرون تنها  ،ها مسئول دارد است که برخی از این پست

خواهند وي را عوض کنند، حتی فرماندارها نیز  و هفته است که انتصاب شده و مجدداً مید

گفتنی است، با وجود تأکید دولت بر » .شان نیستند در جریان این انتصابات در زیرمجموعه

نفر متعلق  10ها و ادعاي روند اعتدالی، متأسفانه کلیه این  استفاده از همه سالیق و جریان

. طلب بوده و برخی از این افراد بعضاً از عناصر پرحاشیه هستند اسی اصالحبه جریان سی

است که پیشتر به عنوان یکی از » ا.ج«شود پشت پرده این اقدام غیر قانونی  گفته می

  .استانداران دولت دوم اصالحات و از حامیان سران فتنه بوده است

  



 
 

  اخبار ▼

  انسلم هاي احتمالی براي بن بررسی جایگزین

در یادداشتی با موضوع » پست واشنگتن«نویس مطرح روزنامه  ستون» دیوید ایگناتیوس«

هاي اطالعاتی آمریکا در موضوع مفقود  لزوم تحقیق و تفحص کنگره از عملکرد سرویس

منابع سعودي به من «: نگار منتقد عربستانی، نوشته است روزنامه» جمال خاشقجی«شدن 

مخالف هستند، به صورت ] عهد سعودي ولی[» سلمان بن دمحم«گویند کسانی که با  می

بن  عبدالعزیز«مانده شاه  آخرین پسر باقی» عبدالعزیز احمدبن«پنهانی دارند گرد شاهزاده 

هاي  آیا آژانس«کند که  ایگناتیوس سپس این پرسش را مطرح می» .شوند جمع می» سعود

انداز سیاسی او در  هاي احمد و چشم درباره دیدگاه  اطالعاتی ایاالت متحده هیچ ارزیابی

سلمان آرام  بن اند؟ آیا او این پادشاهی را پس از زلزله محمد اختیار کاخ سفید قرار داده

از منابع مطلع  به نقل هم» فیگارو«نشریه » افزاید؟ ثباتی می کند یا او هم بر این بی می

گزارش داد، هیئت بیعت عربستان سعودي همزمان با باال گرفتن بحران مرتبط با خاشقجی، 

 .سلمان است هاي احتمالی براي محمدبن تشکیل جلسه داده و در حال بررسی جایگزین

 زند هاي نفتی را دور می ایران تحریم

وسیه به توافقی محرمانه دست ایران و ر: در گزارشی ادعا کرد» تایمز اسرائیل«روزنامه 

این . اند که به موجب آن، مسکو صادرات نفت تهران را تسهیل خواهد کرد پیدا کرده

هاي موجود، وزارت  طبق گزارش«: کند گونه آغاز می روزنامه صهیونیستی گزارش خود را این

اند که  هخارجه اسرائیل هشدار داده است روسیه و ایران در مورد سازوکاري به توافق رسید

هایی است که آمریکا از ماه آینده به قصد فلج کردن  هدف آن نجات تهران از تأثیرات تحریم

تایمز اسرائیل سپس به نقل از شبکه تلویزیونی » .صنعت نفت ایران اعمال خواهد کرد

آمده است سازوکار مذکور این  در این سند محرمانه«: دهد ادامه می» هداشات«خبري 

ي ایران فراهم خواهد کرد که نفت خام خود را از طریق دریاي خزر به روسیه امکان را برا

هاي روسیه پاالیش و از آنجا به سراسر دنیا  این نفت خام، سپس در پاالیشگاه. صادر کند

اي را به  نشده هاي تجاري و خدماتی مشخص مسکو نیز در عوض، مزیت. صادر خواهد شد

  ».ایران ارائه خواهد داد

  !ه جنایت در سه دقیقه و نیماذعان ب

اش به  وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان داشت، در زمان تصدي نخست

عنوان وزیر جنگ دو عملیات مهم علیه نیروهاي مقاومت حماس را هدایت کرده که در یک 

ایهود . ونیم دقیقه منجر شد فلسطینی ساکن غزه تنها در سه 300مورد به شهادت بیش از 

 2008 هاي فلسطینی زمان آن را دسامبر اي نکرد، اما رسانه اراك به زمان این حمله اشارهب

وي در این زمینه . اند دانستهپلیس غزه  متعلق به باران مجتمع مسکونی گلوله مربوط به و

» لیبرمن« ،گفتنی است ».نتانیاهو بارها مغلوب حماس شده، زیرا راهبردي ندارد«: گفت

ها براي رسیدن به یک توافق  رژیم نیز با بیان اینکه هنوز از تالش این وزیر جنگ کنونی

با روند فعلی، ما «: گفت با تهدید مجدد نیروهاي مقاومت ، بس با حماس ناامید نشده آتش

  ».رین ضربه ممکن را به حماس بزنیممجبور هستیم شدیدت

  !انکار سخنانی که در آرشیوها وجود دارد

کس این  در قضیه برجام، هیچ«: اظهار داشتدار خراسان شمالی استان» محمدرضا خباز«

شود؛ اما تندروها، قلب کردن واقعیت را  موضوع را مطرح نکرد که تمام مشکالت برطرف می

گفتند دولت مدعی شده که اگر برجام به نتیجه برسد، تمام  تا جایی ادامه دادند که می

این گفته را  یی کهرا مطرح نکرد و آنها دولت هرگز چنین ادعایی. مشکالت حل خواهد شد

دولتمردان هیچ  ها بودند و ها و سایت ، روزنامهها رسانه ،دلواپسان به دولت نسبت دادند،

این در حالی است که سخنان  ».وقت حل مشکالت کشور را به برجام گره نزده بودند

مشکل آب خوردن تا  نامه از حل مسئوالن دولتی و حامیان برجام درباره تأثیر این توافق

  !ها موجود است جلوگیري از ضررهاي هنگفت در آرشیو رسانه

  
 

 

 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

عهدي  سلمان، ولی بن محمد«: نوشت» تایمز نیویورك« ◄

، استدانند مجوز این قتل را صادر کرده  که همه می

این . کند مرگ خاشقجی را پیگیري می شخصاً مسئله 

که نشان  استباورنکردنی به قدري زمخت و   پیگیري

ها روي همکاري آمریکا براي سرپوش  دهد سعودي می

این نشریه در » .اند گذاشتن بر این جنایت حساب کرده

باید هوشیار باشیم؛ چرا که ممکن است « :نویسد ادامه می

منظور انحراف افکار عمومی بخواهد تقابلی با  سلمان به  بن

د و از ارتش آمریکا براي فارس به راه بینداز ایران در خلیج

کاخ سفید باید براي . بطلبد ها کمک  نجات سعودي

عربستان روشن کند که به خاطر آنها وارد جنگ با ایران 

 ».شود نمی

: طلب گفت از فعاالن اصالح» راد محمد کیانوش« ◄

ترین  ن اصلیشوراي شهر تهران در انتخاب شهردار به عنوا«

» .طلبان است ضرر اصالح و این به وظیفه خوب عمل نکرده

 ،بودند داده هشدارطلب  هاي اصالح پیش از این نیز رسانه

نبود ثبات در صندلی مدیریت شهر تهران به چالشی جدي 

 از افشانی رفتن .است شده تبدیل اصالحات براي جریان

شهرداري تهران موجب نارضایتی و بدبینی مردم به 

طلب  اصالح یکدست که شورایی زیرا شد؛ خواهد طلبان اصالح

است، پس از گذشت بیش از یک سال از فعالیت خود 

همچنان نتوانسته است انتخاب درست و محکمی داشته 

  .باشد

جالل میرزایی، عضو کمیسیون انرژي مجلس با بیان  ◄

: اینکه سامانه هوشمند کارت سوخت آماده است، گفت

احتماالً پس از اربعین حسینی شاهد اعمال دو نرخی شدن 

بر : وي درباره جزئیات این موضوع گفت. بنزین باشیم

اي با  لیتر بنزین سهمیه 80تا  60اساس این، احتماالً 

کنندگان  مصرف اختیار در تومان هزار یک یعنی فعلی، قیمت

درباره  . شود گیرد و نرخ دوم با قیمت آزاد عرضه می قرار می

الن هاي گوناگونی وجود دارد و مسئو زنی نرخ دوم گمانه

  .اند بندي نهایی نرسیده بط به جمع ر ذي

رئیسه مجلس از ارسال نامه  اسداهللا عباسی، عضو هیئت ◄

جمهور به مجلس درباره معرفی وزراي پیشنهادي  رئیس

: وي افزود. کار، صمت، راه و همچنین اقتصاد خبر داد

» دژپسند فرهاد« شهرسازي، و راه وزارت براي »اسالم محمد«

» محمد شریعتمداري«تصاد و امور دارایی، براي وزارت اق

رضا «براي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین 

  .براي وزارت صمت به مجلس معرفی شدند» رحمانی

سیداحسن علوي، عضو فراکسیون مستقلین مجلس  ◄

دولت باید به منظور بازگرداندن امید به مردم، : گفت

ترین  از مهم وضعیت معیشت و امنیت اقتصادي را که

  .هاي امروز مردم است، سامان دهد دغدغه

  

  .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   

 


