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  !سهم جناحی انکار               روز حرف ▼

ها در بوته نقد و ارزیابی امر  گذاشتن رویکردها و سیاست

مرسوم و الزمی در بسامان کردن همه امور به ویژه امر 

مداري است، به شرط آنکه اوالً، با کار  و دولت تسیاس

کارشناسی و روحیه دلسوزانه از سوي نقدکننده به منصه 

ثانیاً، از سوي انتقاد شونده نیز عزم و اراده براي . ظهور برسد

ها در عمل وجود داشته  ها و سیاست شنیدن و اصالح برنامه

محاباي امروز  اما قصه فزاینده نقدها و نظرهاي بی. باشد

هاي سیاسی از دولت آقاي روحانی که  ها و شخصیت جریان

آخرین سلسله از این نقدها را در سومین کنگره حزب 

زاران سازندگی دیدیم، بیشتر از جنس فرار به جلو و کارگ

طلبان در  اصالح سهم حزبی و فروکاستن از نقش جناح انکار

برآمدن این دولت است، تا نقد دلسوزانه با رویکرد جانبداري 

  ! از مردم

دهد و  دقیقاً به همین دلیل است که انتقادها نتیجه نمی

ران دوست دارند تمام مردم ای. انگیزد همراهیِ مردم را برنمی

 96و  92هاي  هاي سیاسی و افرادي که در سال جریان

کردند، امروز نیز مردانه و با  می» تَکرار«حمایت از روحانی را 

پذیرش مسئولیت خود پاي همکاري و مساعدت به دولت 

  .بایستند

ـ انتقاد  نمونه بارز رفتار منطقی و عقالیی با دوگانه حمایت

. آموز است رهبران نظام اسالمی درس دلسوزانه در رفتار

تا آنجا که امکان و احتمال اصالح وجود داشت، ) ره(امام

این میراث امام در . هم نصیحت کرد و هم تحمل ،صدر را بنی

منطق رفتاري حمایت توأم با نقد دلسوزانه نسبت به همه 

نیز به ) العالی مدظله(اي ها در سلوك سیاسی امام خامنه دولت

رهبري از ابتدا با  ،اي در قضیه هسته. شود ه میعیان دید

اعتماد به آمریکا مخالف بود، ولی زمانی که دولت اصالحات با 

اعتمادي بین ما و غرب، بیش  هدف کوتاه کردن دیوار بلند بی

اي نگرفت باز  اي را پلمب کرد و نتیجه از دو سال مراکز هسته

ر شش ماهه ـ نقد رهبري موظف شد د در پرتو دوگانه حمایت

اي را خود بازگشایی  پایانی دولت دوم اصالحات، مراکز هسته

همین مثال در دولت کنونی با رویکرد تعامل و توجه . کند

هاي  سازي ظرفیت بیش از حد به غرب و آمریکا بدون فعال

له بود، تکرار شد و تجربه نافرجام  داخلی که مورد نقد معظم

ري بازشناخت رویکرد برجام را رقم زد؛ اما با منطق رهب

غرض اینکه، امروز . استعماري آمریکا رهاورد آن اعالم شد

پذیري به  زمان جا خالی دادن نیست و همه باید با مسئولیت

دولت در تصحیح و تقویت مسیري که آغاز کرده است، کمک 

                .کنند

 

  !نشانی غلط                                     گزارش روز ▼

برانگیز در یک برنامه  رئیس مجلس شوراي اسالمی در سخنانی تعجب بار دیگر نائب

 هاي گذاري سرمایه اگر. نشود اجرا برجام خواست می حکومت از بخشی«تلویزیونی گفته است؛ 

 خروج دالیل از بخشی. شود خارج توانست نمی راحتی به ترامپ شد، می کشور وارد خارجی

این سخنان علی  ».شود اجرا درست برجام ندادند اجازه کارشکنی با که بودند مخالفانی ترامپ

شود که حسن روحانی، محمدجواد  در حالی مطرح می نیز هستمطهري که مسبوق به سابقه 

اکبر صالحی و همه مسئوالن که به طور مستقیم مسئول اجراي  عراقچی، علی  ظریف، عباس

اند  مللی هستند، بارها بر این موضوع تأکید کردهال برجام و حامیان درجه یک این قرارداد بین

 که زمانی تا و بوده پایبند و متعهد برجام اجراي به نسبت همواره ایران اسالمی که جمهوري

اما اظهارات وي در حالی . کرد خواهد عمل خود تعهدات به نکند، نقض را آن مقابل طرف

هاي حاضر در برجام منهاي  همه طرفاي و  المللی انرژي هسته شود که آژانس بین مطرح می

آمریکا به تکرار بر متعهد بودن جمهوري اسالمی ایران به برجام و اجراي همه تعهدات مندرج 

بر این اساس و با توجه به اینکه ! اند نامه و حتی در مواردي فراتر از آن تأکید کرده در توافق

ارد، سؤال اینجاست که چرا وي تردیدي در خالف واقع بودن اظهارات آقاي مطهري وجود ند

کند نوك پیکان به موفقیت نرسیدن برجام را به سمت داخل بگیرد؟ چه  همچنان تالش می

ها،  دهد به جاي آنکه به کارشکنی رئیس مجلس شوراي اسالمی ترجیح می شده است که نائب

میان آورد،  کشی اروپا حرفی به هاي آمریکا اشاره کند و از تعلل و وقت ها و دشمنی بدعهدي

انگیز به مردم  بر کند تقابل جناحی و سیاسی در کشور ایجاد کند و با اظهارات شبهه تالش می

این نشانی غلط را بدهد که اگر امروز آمریکا از برجام خارج شده است به این دلیل است که 

ري آن را تنها شخص آقاي مطه  پرسشی که پاسخ! برخی در داخل نگذاشتند برجام اجرا شود

تنها  که استهایی  دوقطبیایجاد آن،  کند و نتیجه الجرم داند، اما آنچه به ذهن خطور می می

آن هم درست و دامن زدن به اختالفات سیاسی ! منافع سیاسی و انتخاباتیتأمین  اش خروجی

ها براي مقابله با دشمن  که کشور نیازمند وحدت همه نیروها و ظرفیت است در روزهایی

 .است

 ها به سعودي کمک جاسوسی صهیونیست             ویژه خبر ▼

نگار منتقد  سعود که از دوستان جمال خاشقجی روزنامه یک فعال عربستانی مخالف آل

افزاري رژیم صهیونیستی را متهم کرده است که با جاسوسی از  سعودي بوده، یک شرکت نرم

نتی عربستان سعودي در قتل تلفن همراه وي و ارتباطاتش با جمال خاشقجی به دیوان سلط

ساله و ساکن تورنتو،  27براساس این گزارش، این معارض سعودي، . وي کمک کرده است

این شکایت را عمر عبدالعزیز معارض . تنظیم کرده است NSO شکایتی نیز علیه شرکت

در شکایت وي آمده است . هاي اشغالی انجام داده است  عربستانی ساکن کانادا در سرزمین

عربستان سعودي از طریق جاسوسی، به ارتباطات وي با جمال خاشقجی دست یافته  که

ها پیش از قتل خاشقجی وي از سوي افراد نزدیک به  گوید که ماه عبدالعزیز می. است

عهد سعودي که در پروسه کشتن خاشقجی نیز دست داشتند، هدف  سلمان ولی محمدبن

دو نفر از عوامل سعودي به سراغ او رفته بودند تا  به گفته عبدالعزیز،. قرار گرفته شده است

عوامل سعودي به . وي را متقاعد کنند به سفارت سعودي مراجعه کند و به عربستان بازگردد

سلمان برده  عمر عبدالعزیز قول داده بودند به محض اینکه به ریاض برسد به دیدار محمدبن

آنها حتی براي عبدالعزیز . او مطرح کند تواند هر درخواستی که دارد با خواهد شد و او می

ها، عبدالعزیز احتیاط  اما با وجود این وعده. بلیت هواپیما و در جده هتل نیز رزرو کرده بودند

  .کند کرده و از بازگشت به عربستان و حتی مراجعه به سفارت سعودي در اتاوا امتناع می

 



 
  اخبار ▼

  کنیم میمان را متوقف ن هاي دفاعی تقویت سامانه

 اخیر هاي گیري درباره موضع مسلح، هاي نیرو ارشد سخنگوي شکارچی، ابوالفضل سردار

 آزمایش: داشت اظهار موشکی توسعه و آزمایش ایران در موضوع اسالمی جمهوري دشمنان

 ما کشور بازدارندگی راستاي در و دفاع براي اسالمی جمهوري دفاعی توان و ها موشک

 خواهیم ادامه را موشکی توسعه هم و آزمایش هم ما،. کرد پیدا واهدخ ادامه کار این. است

  مسلح هاي نیرو ارشد سخنگوي. گرفت نخواهیم اجازه کشوري هیچ از زمینه این داد و در

 اسالمی ایران جمهوري که دهیم می منطقه هاي کشور به را اطمینان این البته: کرد تصریح

 افزایش و بازدارندگی با هدف تنها اقدامات این. ردندا ها کشور دیگر منافع به چشمداشتی

 هاي گزینه اینکه بر مبنی ها آمریکایی اخیر تهدیدات به اشاره با وي. است دفاعی توان

 هرگونه صورت در که دهیم می را هشدار این ما: افزود است، میز روي همچنان نظامی

 سیلی چنان اسالمی جمهوري منطقه، در یمانانشپ هم و آمریکا سوي از راهبردي خطاي

  .شوند پشیمان ابد تا که زد خواهد آنان به محکمی

  ها در مقابل مقاومت تنها گزینه صهیونیست

 نشریه در اي در مقاله صهیونیستی رژیم نظامی فرماندهان از لیوي روعی ژنرال

 و تمقاوم رهبران با مقابله براي ترور سیاست به بازگشت لزوم از »معراخوت« صهیونیستی

 سیدحسن تجربه و شخصیت«: او تأکید کرد. سخن گفت نصراهللا سیدحسن آنها رأس در

 آسیب تواند می وي دادن قرار هدف و کرده تبدیل اهللا حزب در ثقلی مرکز به را او نصراهللا

 با »واال« صهیونیستی پایگاه نیز پیشتر ».کند وارد اهللا حزب ساختار تمامی به توجهی قابل

 خاك در اهللا حزب رهبران دیگر و »مقاومت سید« ترور براي آویو تل طرح از گزارشی انتشار

 »پرتز عمیر«: بود آورده خود گزارش در صهیونیستی پایگاه این. بود برداشته پرده لبنان

 تا خواست این رژیم اطالعاتی و امنیتی هاي از دستگاه صهیونیستی رژیم سابق جنگ وزیر

 درباره تا دهند قرار اختیارش در را وي هاي مخفیگاه و تحرك ناماک و نصراهللا ویژه پرونده

 خاصی پرونده هیچ به پرتز که بود این غافلگیرانه موضوع اما شود، بررسی او ترور امکان

  ».نکرد پیدا دست نصراهللا ویژه

  !کنند مردم رأي به اصالحات را تکرار نمی

 آینده انتخابات در طلبان صالحا وضعیت درباره کارگزاران دبیرکل کرباسچی، غالمحسین

 ما اگر. دهند رأي ما به مردم انتخاباتی هاي دوره همه در که باشیم داشته توقع نباید: گفت

 تکرار و تکرار با و باشیم داشته توقع نباید نزنیم جدیدي حرف و باشیم نداشته تحرك

 و شهر شوراي مجلس، که معتقدیم ما خود وقتی االن همین .شد موفق دوباره توان نمی

 در! دهند؟ رأي ما به دوباره که باشیم داشته مردم از باید توقعی چه اند، کرده عمل بد دولت

 به مجدد رأي دادن براي حجتی هیچ بگذاریم، شهروند یک جاي را خود اگر حاضر حال

 92 سال انتخابات از بعد که را روندي همین طلبان اصالح اگر .ندارد وجود طلبان اصالح

 دهند، ادامه است، اختالفات و کاري ندانم سستی، رخوت، از اي مجموعه که اند هداشت

  .ماند خواهد باقی همچنان شکننده مشکالت گفت توان می

  مخدر مواد پولشویی تومان میلیارد هزار 80

 پولشویی اصلی ستون مخدر، مواد اقتصاد: گفت اعتیاد حوزه کارشناس صفاتیان، سعید

 که دهد می رخ ایران در مخدر مواد پولشویی تومان میلیارد هزار 80 حدود سالیانه و است

 در: تأکید کرد وي .باشد وزارتخانه چند بودجه اندازه به شاید و است باالیی بسیار رقم

 200 به نزدیک سالیانه مخدر مواد مخدر، مواد با مبارزه ستاد اعالم جدیدترین طبق ایران،

 81 هاي سال در تحمیلی هزینه این البته زند، می ضرر کشور اقتصاد به تومان میلیارد هزار

مخدر در  مواد مالی گردش گفتنی است، .بود سال در تومان میلیارد هزار 10 حدود 82 و

 اجراي مدعیان متأسفانه. است دالر میلیارد 60 اروپا در میلیارد دالر و 1500دنیا سالیانه 

 و مالی انتقاالت و نقل با مبارزه و برخورد هزمین در اطالعاتی کمترین ضدپولشویی قانون

  .دهند نمی ارائه مخدر مواد با مرتبط پولشویی

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 در مستضعفان بنیاد زدایی محرومیت بازوي علوي بنیاد◄ 

 ماه دو هر برخوردار کم باردار مادران از حمایت راستاي

 مادران تغذیه سوء از جلوگیري براي غذایی سبد 1107

 بنیاد این  .کند می توزیع استان اردبیل شیرده و اردارب

 معلول، چند داراي هاي خانواده از حمایت با هدف همچنین

 در مسکونی منزل 25 مسکن بنیاد و بهزیستی همکاري با

 منزل 34 و تومان میلیون 900 ارزش به اردبیل شهرستان

هاي این  روستا در تومان میلیون 960 ارزش به مسکونی

 .است احداث کرده تانشهرس

 شده منتشر گزارش به اشاره با ایران خارجه امور وزیر◄ 

 در تروریستی هاي گروه به غربی تسلیحات انتقال درباره

 در ثباتی بی کردن دائمی دنبال به واشنگتن«: نوشت یمن،

» .کند توجیه را خود بار شرارت هاي سیاست تا است منطقه

 جنگی جنایات در رکتمشا گویا«: نوشت ظریف محمدجواد

 و اطالعاتی تسلیحاتی، حمایت طریق از امارات و سعودي

 تسلیحات دارد متحده ایاالت و نیست کافی لجستیکی

 هم داعش و القاعده چون گرایانی افراط اختیار در را پیشرفته

  » .دهد می قرار

 در بر مبنی آمریکا ادعاي اي بیانیه انتشار با طالبان◄ 

 گروه این به ایران از سوي نظامی لیحاتتس گذاشتن اختیار

 قاري .کرد تکذیب را افغانستان در نظامی عملیات انجام براي

 چنین با آمریکا :گفت طالبان سخنگوي احمدي محمدیوسف

 مردم عموم اذهان کردن منحرف دنبال به تنها ادعاهایی

 در خود بزرگ شکست به نسبت الملل بین جامعه و آمریکا

  .است افغانستان جنگ

 علنی صحن در شفاهی تذکري در کواکبیان مصطفی◄ 

 که مهمی بسیار قوانین از یکی: گفت مجلس شوراي اسالمی

 بازنشستگان کارگیري به منع قانون کرده تصویب دهم مجلس

 شوند جدا شان صندلی از خواهند نمی مدیران از برخی. است

 به را موضوع این حتی و کنند باز جوانان براي را میدان و

 موضوع این رهبري بیت که جایی تا دهند، می نسبت رهبري

  .کند می تکذیب را

 مقابله در ایران آفرینی نقش با ادعاي آمریکا در دادگاهی◄ 

 تا 2004 هاي سال بین آمریکایی نیروهاي با عراقی هاي گروه

 کرده آوري جمع ایران علیه اي صفحه 1000 ، سند2011

 ایران کردن مرتبط تالشند با در پرونده این طراحان. است

 هاي بانک برخی از غرامت دالر میلیارد 10 حوادث، این با

 قربانیان خود در عراق به و غصب ایران با معامله طرف

  .کنند پرداخت

 تراز مازاد کشور، خارجی تجارت آمارهاي اساس بر◄ 

 میلیارد 2 جاري سال ماه آبان پایان تا کشور خارجی تجارت

 ماهه هشت در نیز ایران نفتی غیر دراتصا .شد دالري

 و میلیارد 31 به و گذشت دالر میلیارد 31 مرز از جاري سال

 .رسید دالر میلیون 491

 

  .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  

 


