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  !روز واقعی مجلس         روز حرف ▼

اهللا مدرس و روز  دهم آذر ماه مصادف با شهادت آیت

مجلس است؛ در این روز درباره شخصیت و عملکرد سیاسی 

شهید مدرس در مجلس شوراي ملی، مباحث و نوشتارهایی 

رسد باید از این وضعیت خارج  اما به نظر می. شود ارائه می

منش دینی و سیاسی شهید مدرس شد و معطوف به رفتار و 

و نیز تکیه بر عملکرد نمایندگان به انتظارات مردم از آنها، 

اي اتخاذ کرد، به نحوي که کل ایام سال را  سازوکارهاي تازه

  .در بگیرد

اهللا  هم اکنون از نظر معنابخشی به روز شهادت آیت

مدرس، این پرسش مطرح است که رفتار و عملکرد 

راي اسالمی تا چه اندازه به روحیات و نمایندگان مجلس شو

خلقیات و رفتار سیاسی شهید مدرس شباهت دارد؟ از نظر 

ساختاري باید این مسئله را بیان کرد که نمایندگان مجلس 

و به طور کلی قوه مقننه چه نقشی در حل مسائل کنونی 

توانند  اند؟ مردم بر اساس چه سازوکارهایی می کشور داشته

خود نظارت داشته باشند؟ هر چند هم اکنون  بر رفتار وکالي

سازوکاري در درون مجلس شوراي اسالمی با عنوان 

کمیسیون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس سامان یافته 

است؛ اما خوب است درباره کمیسیون و عملکرد و خروجی 

آن مقداري تأمل کرد و آن را به نقد و ارزیابی کشاند؛ سخن 

ه قوه مقننه را در ساختار نظام جمهوري این نیست که جایگا

مبنی بر اینکه ) ره(اسالمی نادیده بگیریم و بیان حضرت امام

توجهی قرار دهیم؛  را مورد بی» مجلس در رأس امور است«

سخن بر سر این است که نمایندگان در دوران نمایندگی 

مردم در مجلس شوراي اسالمی تا چه اندازه در ترجیح 

گمارند؟  هاي شخصی و جناحی همت می  گیزهمنافع ملی بر ان

در روز شهادت شهید مدرس ضرورت دارد، نمایندگان 

مجلس، مرام و منش دینی و سیاسی آن روحانی مجاهد را 

بدیهی است طبق . با رفتار و خلقیات خود مطابقت دهند

قانون، نمایندگان در بیان مواضع خویش آزادند و نباید 

از نمایندگان مجلس گرفت؛ اما روحیه شجاعت و آزادگی را 

سخن اساسی آن است که در چهلمین سال انقالب و با در 

گذاري در ایران، سازوکارهاي نظارتی  نظرداشتن تاریخ قانون

اي فراهم آورد که بر اساس آن نمایندگان  و قانونی را به گونه

گذاري و نظارت بر حسن اجراي آن،  مجلس در حوزه قانون

نافع و عزت ملی و اسالمی بر مالحظات بر تقدم دانستن م

بخشی و تمایالت گروهی کمترین تردید به دل راه ندهند؛ 

با این اوصاف هر روز باید شهید مدرس و سجایاي اخالقی و 

سیاسی وي مبناي تصمیمات، نظرات و مواضع نمایندگان 

 .مجلس قرار بگیرد

  

  !آمریکا بدون روتوش                        گزارش روز ▼

 تحلیلی وگوي گفت یک در تنها به جرم آنکه »ان  ان سی« شبکه تحلیلگر و اخراج خبرنگار

 مارك«! است شده فلسطینیان حق در جنایات ارتکاب دلیل به صهیونیستی رژیم تحریم خواستار

 آزادسازي جنگ درباره اسرائیل آنچه«: وگو اعالم کرد گفت این در حاضران جمع در »المون

 را فلسطینی میلیون چندین اسرائیل آن در که است فلسطین ملت نکبت روز انمه ،گوید می

توان از دو  ان می ان به اظهارات این خبرنگار آمریکایی و واکنش سی» ...رساند قتل به و کرد آواره

زاویه نگاه کرد؛ اول آنکه، اخراج یک خبرنگار فقط به خاطر آنکه کار خود را به درستی انجام داده 

گناه در کرانه بختري و غزه  بی يها گر حقیقت امروز فلسطین بوده است و از حقوق انسان یتو روا

دهد، اگر فردي خالف آنچه غرب  دارد و نشان می حمایت کرده، نقاب آزادي از چهره غرب بر می

معطلی با  ترین اظهارنظري کند، بی خواهد یا سران کاخ سفید به دنبال آن هستند، کوچک می

دهد حساسیت آمریکا به  نشان می! کنند برخورد کرده و اجازه فعالیت را از او سلب میگوینده 

این اتفاق بار دیگر چهره . ها تابع انسانیت نیست؛ بلکه تابع منافع این کشور است حقوق انسان

ـ که خود را حامی و مدافع آزادي بیان جا زده است و  بدون روتوش ایاالت متحده آمریکا

دوم  .کندـ را آشکار کرد تحریم، می... ر را به بهانه نبود آزادي بیان و حقوق بشر وکشورهاي دیگ

دهنده گسترش نفرت جهانی از رژیم غاصب صهیونیستی تا عمق جهان  اینکه، این ماجرا نشان

ترین حامی رژیم نامشروع صهیونیستی است؛ موضوعی که  غرب و جامعه آمریکا به منزله مهم

هاي مسلمان یا مردم  مسئله فلسطین دیگر امروز تنها تقابل میان ملت نویدبخش آن است که

اي بزرگ، متشکل از همه  گیري جبهه بلکه شاهد شکل! غرب آسیا با یک رژیم جعلی نیست

تواند پایان رژیم منحوس  نظیر آن می رفیت بیاي که ظ آزادیخواهان جهان است، جبهه

 شاءاهللا ان. ا محقق کندصهیونیستی را رقم زده و آزادي قدس شریف ر

 طلبان شکست را قبول کنند اصالح                   ویژه خبر ▼

انی در انتخابات طلبان با روح استاد دانشگاه تهران با اشاره به همراهی اصالح، ابراهیم فیاض

کس حاضر نشد از روحانی حمایت  از بین هنرمندان بدبخت و بیچاره هیچ: گفتجمهوري  ریاست

ا وقتی سیدمحمد خاتمی از روحانی اعالم حمایت کرد، یکباره همه هنرمندان به طرف کند؛ ام

دانست  گویند سیدمحمد خاتمی نمی حاال برخی مانند حجاریان می: وي ادامه داد. روحانی رفتند

کرد، در حالی که این طور نیست،  شود، وگرنه از روحانی حمایت نمی اوضاع کشور این طور می

بنابراین . کرد جمهور کشور بود و حسن روحانی با او کار می هشت سال رئیس سیدمحمد خاتمی

فیاض با بیان اینکه حجاریان امروز به . کند دانست در انتخابات از چه کسی حمایت می خوب می

طلبان خواستار مذاکره با  اصالح: ها، باید واقعیت شکست را قبول کند، یادآور شد جاي این حرف

گاه رئالیست نبودند و  طلبان هیچ اصالح. اش را هم دیدند ین اتفاق افتاد و نتیجهغرب بودند، خب ا

نژاد،  وي با اشاره به شکست اصولگرایان در حمایت از احمدي. عاشقانه به ارتباط با غرب فکر کردند

هم  اش را نژاد اعتماد کرده و از او حمایت کردند؛ اما نتیجه اصولگرایان نیز روزي به احمدي: افزود

اي بود که  نژاد در مرکز استراتژیک جلسه جمهوري احمدي همان پایان سال نخست ریاست. دیدند

رفسنجانی دوم است، همین هم  نژاد، ظهور یک هاشمی در آن جلسه گفتم نتیجه دولت احمدي

طلبان شکست خوردند و حاضر  اآلن هم اصالح: این تحلیلگر مسائل اجتماعی اظهار داشت. شد

هاي حجاریان هم فرار به جلو است تا در انتخابات  حرف. اقعیت شکست را قبول کنندنیستند و

  .آینده رأي بیاورند

  

  

  

 

  *اصالحیه*

» چاهشک شاندیز«آذر روستاي  7، چهارشنبه 4944ها شماره  در بخش خبر ویژه نشریه اخبار و تحلیل

  .شود از توابع خراسان رضوي به اشتباه از توابع خراسان جنوبی درج شده که به این وسیله اصالح می

 



 
  اخبار ▼

  ترامپ به دنبال اغتشاش در ایران است نه دموکراسی

اگر در « :سدینو یم ،دیهشدار به کاخ سفضمن  یادداشتیدر  ایس نیشیافسر پ ،الریپل پ

 يبرا يآن باز دیدر کنار ما قرار دارند، بدان زیخلق ن نیدکه مجاه دیدید يباز کی

به » .ستین رانیا يمردم عاد يانجام اقدام درست از سو) در کل( ایحقوق بشر  ،یدموکراس

باشند، به دنبال اقدام  رانیدر ا یاز آنکه به دنبال دموکراس شیب کایاو مقامات آمر رنظ

دارد و  یتیظرف نیخلق چن نیمجاهد دانند یخرابکارانه، اغتشاش و ترور هستند و چون م

 است،یس نیا«: دهد یادامه م او. کنند یم تیگروه حما نیاز ا ، گذاشته قیصرفاً آن را در تعل

اقدام  يبرنامه خود را برا زیاست که آنها ن رانیا يا همراستا با منافع مخالفان منطقه

 است،یس نیبا ا یبه نظر او همراه ».دان گرفته شیدر پ رانیخرابکارانه، اغتشاش و ترور در ا

 نیرا تأم رانیمردم ا منافعاما نه تنها  ؛باشد رانیا يا منافع مخالفان منطقه يدر راستا دیشا

کرده  یثبات یمنطقه را دچار ب رایز ؛ستین زیمتحده ن االتیبلکه در خدمت منافع ا کند، ینم

 .کند یدار م خلق لکه نیبا مجاهد وندشیپ لیرا به دل کایاعتبار آمر و

 دیجیتال هاي ارز براي مدون قانون تصویب لزوم

و  خرید سامان نابه روند الکترونیک با اشاره به بانکداري کارشناس پور، فردي حسین

 شیوه بررسی روند که است ماهی چند مرکزي بانک: داشت ارزها، اظهار نوع این فروش

 آنها فروش و خرید نیست معلوم امروز به تا و دارد دست در را دیجیتال ارزهاي دادوستد

 به اقدام آزادانه هاي فارسی حاضر، پایگاه در حال: افزود خیر؟ وي یا است قانونی

 این گفته به .نیست آنها کار روي نظارتی و کنند می مجازي هاي ارز انواع خریدوفروش

 وارد کاربران به را زیادي هاي آسیب تواند می زمینه این در قانونی خأل وجود کارشناس،

 با پور فردي .شود وضع زمینه این در مدونی قانون زودتر چه هر است الزم بنابراین کند؛

 بدون: کرد بیان کنند، می فعالیت جهان در دیجیتال ارز 900 از بیش اکنون هم اینکه بیان

 از کنیم، ممنوع را ها ارز  رمز از استفاده اگر ما و کند می پیدا افزایش روز روزبه عدد این شک

 .گیریم می فاصله دیجیتال اقتصاد

  است) ره(ینیخم  امام يها هینظر یانقالب تنها بانمعظم  رهبر

نقشه  نییتب ازمندیانقالب ن ریشناخت مس يکه برانیا انیقدس سپاه با ب يرویرمانده نف

بر  يکه به صورت جد یتنها بان: گفت ،میهست يامام و رهبر يها شهیراه و شناخت اند

و  استیکه در هر سخن پند و موعظه و س یو تنها کس کند یم دیتأک) ره(امام يها هینظر

 سردار قاسم سلیمانی. است انقالبمعظم ، رهبر دارد دیأکت) ره(امام هیبر نظر یسفارش

استناد نداشته ) ره(که به سخنان امام دیکن ینم دایپ يرا از رهبر یانیصحبت و ب: اضافه کرد

 يروین فرمانده. غفلت شده است) ره(امام يها هیها از نظر سطح دانشگاه و حوزه اما در ؛باشد

  دانشجو و مقاله يجلسات منحصر به تعداد نیدرخواست دارم ا: ادامه دادقدس سپاه 

 .رسد یحق به گوش نم ،میکن جادیا کیتفک یفرهنگ يها نگاه میانکه نینوشتن نباشد، ا

 یمیمنطق عظ ث،بح نیچون ا ؛دیاوریهمه افکار در بحث ب ها و دانشجوها را با همه دانشگاه

  .دارد

  دولتی ارز تخصیص براي نظارتی هاي تقویت سازوکار

 صادرات شاخص: ایران گفت تجارت توسعه سازمان رئیس مودودي، محمدرضا

 مشابه مدت به نسبت ماه آبان پایان تا جاري سال ابتداي از کشور غیر نفتی محصوالت

 مرز از اقتصادي مشکالت همه وجود با دهد و می نشان را درصدي 5/13د رش گذشته، سال

 اهمیت به اشاره با وي. کردیم عبور مثبت تجاري تراز با صادرات دالر میلیارد 30

 کشور، نیاز مورد اساسی هاي کاال به دولتی نرخ با ارز تخصیص براي نظارتی هاي سازوکار

 نباشد، نظارتی فرایند اگر که است گرفته صورت سفارش ثبت یورو میلیارد 65 اکنون: گفت

 .دارد وجود آزاد ارز نرخ با نیمایی و دولتی ارز نرخ تفاوت دریافت از سوءاستفاده امکان

  

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر خارجه آمریکا در حاشیه اجالس » مایک پمپئو«◄ 

وزیر » عادل الجبیر«در بوئنوس آیرس آرژانتین با  20گروه 

این دیدار  .وگو کرد سعودي دیدار و گفتخارجه رژیم 

» دونالد ترامپ«رغم آن صورت گرفته که فشارها روي  علی

جمهور آمریکا براي تنبیه رژیم سعودي به دلیل ترور  رئیس

نگار منتقد سعودي باال  ، روزنامه»یججمال خاشق«هولناك 

گرفته و محافل سیاسی از او خواسته بودند در آرژانتین با 

  .عهد سعودي دیدار نکند ولی »لمانس محمدبن«

 به ویدئویی پیام یک انتشار با لبنان اهللا حزب◄ 

 سر از را لبنان به حمله است فکر داده هشدار ها صهیونیست

 گستاخی اگر« عنوان که ویدئویی فایل این در .کنند بیرون

 هایی بخش شده، انتخاب آن براي »شوید می پشیمان کنید

 با لبنان اهللا حزب کل دبیر ،»هللانصرا سیدحسن« سخنان از

کرده  تأکید سیدحسن. است شده منتشر عبري زیرنویس

 .داد خواهد پاسخ را لبنان به حمله گونه هر اهللا حزب است

» هامبورگ« یالتیدادگاه ا ،آلمان گزارش داد »وله چهیدو«◄ 

مستقر در  یرانیا يها بانک يها تیبه شکا یدگیاز رس پس

 وله چهیدو .داد يبه سود آنها رأ هیولا یدر حکم ،شهر نیا

دادگاه از شرکت مخابرات آلمان خواست خطوط  نیا: نوشت

بار کشور را  نیمستقر در ا یرانیا يها بانک نترنتیتلفن و ا

کوم اواسط  شرکت تلهگفتنی است، . کند يانداز راه دیگر

  .را قطع کرده بود یرانیا يها بانک نترنتینوامبر تلفن و ا

 هاي بانک همه به اي بخشنامه در عراق رکزيم بانک◄ 

 و عراق خارجه وزارت یادداشت به توجه با: کرد تأکید عراق،

 توقف با رابطه در ایران بازرگانی اتاق رئیس هاي گفته نیز

 هاي بانک همه عراق، با تجاري مبادالت در دالر با تعامل

 به عزیمت قصد که مسافرانی به دالر فروش از موظفند عامل

 هاي ارز درخواست صورت در و کرده امتناع دارند، را ایران

  .بفروشند آنها به را دیگري

 »الکساندر گروشکو«: نوشت »تایگاز ایسکایراس«روزنامه ◄ 

 ریکه تداب یاعالم کرد، تا زمان هیخارجه روس ریمعاون وز

ها در سطح کارشناسان  تماس يریاز جمله ازسرگ ،یمشخص

ناتو درباره  يها به درخواست هی، روساتخاذ نشده باشد ینظام

  .نشان نخواهد داد يکاهش تنش، واکنش جد

ی، رئیس شوراي شهر تهران با انتقاد از محسن هاشم◄ 

 یبرخ نکهیبا اشاره به ااظهارات و عملکرد برخی مسئوالن 

به  رانیمد دیبا: گفت ،اند شده ونیسیمسئوالن خود اپوز

  .ندو فقط انتقاد نکن دهندبروند که راه حل ارائه  یسمت

 سال ماهه شش خارجی تجارت از گمرك مقدماتی آمار◄ 
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  .شده است دالر ارز خارج 711 و هزار 294 و میلیون

  .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

 


