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  !شعارهاي مقرون به شعور       روز حرف ▼

تنها  کنیم که الي اخبار، اظهاراتی را مشاهده می در البهامروزه 

تحلیل منطقی براي فهم آن این است که مدعی شویم گوینده 

ي، بجنورد يموسو آقاي اخیر اظهارات !است زده تجاهل به را خود

  . از این جمله استمبارز  ونیمجمع روحانعضو 

ما نقص «: ی اظهار داشته استدر مراسمبه تازگی وي 

سخنان را  نیکه بهتر میده یو فقط فحش م میدار غاتیتبل

را  عیفحش، مسائل اسالم و تش يجا به. برد یم نیهم از ب

 يزیبا مرگ چ م؛یا آمده یزندگ يچرا مرگ؟ ما برا. مییبگو

اگر . میفرهنگ را عوض کن نیا دیبا. شود یدرست نم

. میمسائل خود را مطرح کن م،یبزن نیرا زم کایآمر میخواه یم

 ياما نوعاً شعارها ؛ارزش دارد ،شعار اگر مقرون به شعور باشد

  ».ستیشعور ن هما مقرون ب

شعار که  شود آمیز در حالی مطرح می این اظهارات توهین

ـ  برخاسته از مبانی مستحکم سیاسی» مرگ بر آمریکا«

وري اسالمی و استکبار به واقع چالش جمه. اعتقادي است

گیري نظام اسالمی و ماهیت نظام  جهانی در مبانی شکل

این چالش چهل ساله برآمده از . سلطه جهانی ریشه دارد

هاي  ها در طول دهه اقدامات ضد انسانی است که آمریکایی

کافی است تنها . اند برجاي گذاشته در سطح جهانی اخیر

ئل ایران پس از پایان ها در مسا مروري بر مواجهه آمریکایی

جنگ جهانی دوم داشته باشیم تا مشخص شود چطور 

در کشور به یکی از عوامل ها  دخالت استعمارگرانه آمریکایی

نشانده پهلوي انجامید و حاصل  خشم ملت علیه رژیم دست

آن تشکیل نظامی بود که رسالت خود را تأمین منافع ملی 

ري نظام اسالمی نیز گی پس از شکل .دید مستقل از آمریکا می

هاي خیانتکارانه خود  تها بودند که از سیاس این آمریکایی

هر روز توطئه و ترفندي ملت ایران دست نکشیدند و علیه 

ریزي کردند که با هوشیاري  جدید براي نفوذ در کشور را طرح

آخرین اقدام علیه ملت ایران جنگ . ملت ایران ناکام ماند

هاي اخیر کشور را درگیر  در ماه عیار اقتصادي است که تمام

  .خود کرده است

محصول خودآگاهی ملت ایران » مرگ بر آمریکا«شعار 

خواهی است و  گري و زیاده نسبت به همین جایگاه سلطه

فریاد برائت و اعالم نفرت و انزجاري است که یک ملت از 

روند حاکم بر جهان در طول چهل سال اخیر ابراز داشته 

لوحانه است که آن همه مبانی نظري انقالبی  هبسیار ساد. است

و اسالمی و مستندات و شواهد تاریخی را نادیده گرفت و 

شعار مرگ بر آمریکا را به فحش تقلیل داد و شعارهاي ملت 

وادادگان پشیمان از گذشته، ! ایران را مقرون به شعور ندانست

به جاي متهم کردن ملت باید پاسخگوي چرایی استحاله و 

  !شان باشند جاعارت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 !بدعت خطرناك                               گزارش روز ▼

این روزها فیلم کوتاه درگیري یک نماینده مجلس با یک کارمند دولتی و یک شهروند 

شود در گمرك رخ داده، در فضاي مجازي سروصداي زیادي به پا کرده  عادي که گفته می

ها درباره پس و پیش از آن درگیري  از محتواي فیلم و اینکه کدام یک از روایتفارغ !  است

هایی بپردازیم که در  گیري صحت دارد، بدون آنکه در این یادداشت کوتاه بخواهیم به موضع

دگان مجلس براي برخورد نفره از نماین 40این روزها صورت گرفته، مانند تصمیمات گروهی 

سهیال «حاضر در فیلم منتشر شده و مدیر گمرك یا اظهارات  شهروند عاديبا کارمند، 

ـ که اگر  برخی از نهادها«در حمایت از نماینده مورد اشاره و طرح این ادعا که  »جلودارزاده

شان  ـ احساس خصومت با نماینده را در میان کارکنان الزم باشد بعداً نام آنها را خواهم گفت

رئیسه مجلس براي برخورد با منتشرکننده فیلم  اعضاي هیئت یکی از گفتهیا » اند ایجاد کرده

 قصد داریم به موضوعیکه هر یک از این مباحث به بررسی ابعاد دقیق ماجرا نیاز دارد؛ ... و

دفاعیه این نماینده درباره آن سخن گفت و آن قاطعیت  شود با که میاشاره کنیم کننده  نگران

شکل گرفته پس از انتشار فیلم را تغییر دهد، دست به اي  وي براي  آنکه فضاي رسانه! است

گوید چون اهل سنت و بلوچ بوده، با وي چنین  هاي قومی و مذهبی شده و می دامن تفاوت

اینکه یک فرد خواه در هر جایگاه و پستی براي ! راه فراري خطرناك! برخوردي شده است

را پررنگ کند و مردم را در مقابل هاي قومی و مذهبی  ، تفاوتاز خود جلوگیري از انتقادات

زا است و به هیچ عنوان  مردم قرار دهد و زمینه اختالفات را فراهم کند، بسیار آسیب

توان سخنان این چنینی را اقدام علیه امنیت ملی دانست و  آمیز نیست اگر بگوییم می مبالغه

ومی و مذهبی کردن واجب است شوراي نظارت بر رفتار نمایندگان به طور ویژه به مسئله ق

  .اي از سوي افراد دیگر شود این ماجرا ورود کند و مانع از تبدیل این بدعت خطرناك به رویه

 

 مرتّباً جلو رفتیم                    دو  / چلچراغ ▼

»عینَ بِصحشَۀَ القاطنَا واکف و کتابینَ بِهِبهۀِ الوبن هنا عاَغن مک؛ همه دنیا هم که اللّهلَت

هاي پررويِ  ملت ایران چهل سال است که در مقابل قدرت. رو برگردانند، شما قدرتمندید

چهل سال است که این ملّت در  ...شرمِ متکبرِ دنیا، با قدرت تمام ایستاده است وقیحِ بی

سال  ام که در طول این چهل مدعی ...نشینی نکرده است رهاي دشمنان عقبمقابل فشا

جمهوري   ساله مرتّباً جلو رفتیم، مرتّباً پیشرفت کردیم، مرتّباً قوي شدیم؛ حرکت چهل

ما یک حرکت جديِ استقاللِ صنعتی و استقالل . کند اسالمی، این را به روشنی اثبات می

این جمالت، توصیف دقیق رهبر معظم انقالب از دال » .سیاسی را در کشورمان شاهدیم

هر درونی و از آن اکسیر اصلی انقالب اسالمی ایران، یعنی مقاومت و مرکزي، از آن گو

که ایران را از  ،هاي انقالب اسالمی است ها و آرمان ایستادگی است و اصرار بر ارزش

به  گوش به فرمان از بازیگر ترین ملت غرب آسیا و نطقه به مستقلترین کشور در م وابسته

تا این روزها را  57بهمن  22وت میان روزگار پیش از تبدیل کرده و تفا ی کاردانبازیگردان

قرار داریم، رقم زده و اصرار و تمسک به این اسلوب و قاعده  97بهمن  22که در آستانه 

بعد از چهل سال «و » زده رقممعجزه «اي  العظمی خامنه اهللا است که به تعبیر حضرت آیت

ه است، نه انقالب را دیده است، نه بینید جوان مؤمن مسلمان که نه امام را دید شما می

ها را از نزدیک دیده، اما امروز با روحیه  دوران دفاع مقدس را دیده است، نه آن حماسه

رود  ـ می ـ مثل همت و خرّازي و بزرگانی از این قبیل ب انقالبی، مثل همان جوانِ اولِ انقال

» .ایستد مام در مقابل دشمن میوسط میدان و با عالقه، با احساس مسئولیت، با شجاعت ت

اکنون نیز اگر مشکلی در کشور وجود دارد، به واسطه دور شدن از فرهنگ انقالب است و 

  .راه حل آن بازگشت به همان فرهنگ است



 
 خبر ویژه ▼

  آویو عهد سعودي به تل سفرهاي مکرر نزدیکان ولی

 عربستان مخفیانه تحرکات از مطلع، منابع از نقل به »ژورنال استریت وال« روزنامه

 نزدیک مشاوران مکرر سفرهاي همچنین و صهیونیستی رژیم با روابط برقراري براي سعودي

 و »القحطانی سعود« آمریکایی، روزنامه این به نوشته .داد خبر آویو تل به »سلمان بن محمد«

 سعودي عربستان عهد ولی به نزدیک بسیار هاي چهره از نفر دو »العسیري احمد« ژنرال

 از .کنند می ایفا آویو تل و ریاض روابط برقراري ینهزم در محرمانه تحرکات در کلیدي نقشی

 ایجاد راه در ...)جنگ یمن و ماجراي قتل خاشقجی، (موجود موانع آمریکایی، روزنامه این نظر

 آمریکا دولت طرح در تردید ایجاد سبب صهیونیستی، رژیم و سعودي عربستان بین پیوندها

 اي خاورمیانه استراتژي در ترامپ آن را تدول« که طرحی شود؛ می »عربی ناتوي« به موسوم

 طرح و سازش مذاکرات( ها اسرائیلی و فلسطینیان منازعه حل و ایران مهار شامل که خود

 با« ژورنال، استریت به نوشته وال ».داند می حیاتی و ساز سرنوشت شود، می) قرن معامله

 دلیل به و موجود موانع غمر به ـ اسرائیلی سعودي پیوندهاي احتماالً اخیر، تحوالت وجود

  ».یافت خواهد ادامه مشترك تجاري و امنیتی منافع

  اخبار ▼

  دانند مردم اصالحات را از خود نمی

 از پس«: ها گفت با انتقاد از عملکرد جریان اصالحات در همه این سال »بهشتی علیرضا«

 نگه زنده را جنبش آنکه جاي  به تدریج به  اصالحات رهبران اصالحات، دولت گیري شکل

 گوناگون هاي تا جایی که الیه شدند بزرگی خطاهاي همچنین و عمیق ضعف یک دچار دارند،

 تحصن زمان در داریم یاد به و دانستند نمی طلب اصالح را خود دیگر آرام آرام اجتماعی

وي با اشاره به نارضایتی مردم در دوران » .ماند تنها اصالحات ششم، مجلس نمایندگان

. گرفت نادیده نباید را هاشمی دولت در موجود هاي نارضایتی«: ی از دولت، گفتسازندگ

 هایی اعتراض شاهد گوناگون شهرهاي در شد سبب و بود آفرین تنش زمان آن هاي سیاست

 سلبی 80 سال در خاتمی به مردم بود و رأي بسته زیادي حد تا نیز سیاسی فضاي باشیم؛

 این ».باز گردد) هاشمی دولت( 76 سال از پیش به طشرای ترسیدند می مردم زیرا بود؛

  .خوب کارنامه نه بود، هراسی رقیب 80 سال در خاتمی پیروزي علت یعنی» بهشتی«جمالت 

  ، سال پایان نظم مستقر جهانی2019

 در کشور، این سابق خارجه وزیر و روسیه الملل بین امور شوراي رئیس »ایوانف ایگور«

 سال: است داده هشدار شده، منتشر مسکو چاپ ،»کامرسانت« هروزنام در که اي مقاله

 المللی بین روابط بر حاکم نظام است ممکن و بوده مواجه زیادي بسیار خطرهاي با 2019

 به عقیده .نشود حاکم روابط این بر هم جدیدي نظم هیچ و شود تخریب کامل طور به

 که طور همان بود، خواهد آمریکا دولت 2019 سال در المللی بین مشکل ترین بزرگ ایوانف،

 سال چند طی که است این واقعیت«: است نوشته وي. بود چنین نیز 2018 سال در

 کنونی نظم بر حاکم اصول براي احترامی هیچ است داده نشان فعاالنه واشنگتن گذشته

 حقوق به توجهی ترین کوچک خود، اهداف کردن دنبال با آمریکا. نیست قائل جهان

  ».ندارد چندجانبه ساختارهاي و الملل بین

  خصوصی بخش به فنی دانش واگذاري دالري میلیون 2 جویی صرفه

 ازاي به شده، انجام هاي بررسی طبق: گفت کشاورزي جهاد وزیر معاون »خاوازي کاظم« 

 کشاورزي بخش به سرمایه دالر میلیون 2 خصوصی بخش به فناوريهر نوع  واگذاري

 ادامه در وي .کند می ایجاد کشور در شغلی فرصت 142 فناوري انواع از یک هر و گردد برمی

 این طی: گفت و کرد اشاره شده، معرفی گذشته سال 20 طی که آبی گندم ارقام تعداد به

 درآمدي تنها و است گرفته قرار کشاورزان اختیار در و شده معرفی آبی گندم رقم 43 مدت

 خاوازي .است تومان میلیارد هزار 12 برگشته، کشور صاداقت به گندم ارقام این معرفی از که

 یعنی کند، پیدا تغییر محوري پیامد به محوري محصول از باید ما محققان رویکرد: کرد تأکید

  . نیست کافی تحقیقات ارائه و باشند خود کارهاي تأثیرگذاري و نتیجه دنبال به باید آنها

 
 

 

  کوتاه اخبار ▼

یلگر و استراتژیست ارشد فعال در تحل» لیز آن ساندرز«◄ 

ثباتی بازارهاي مالی در  بی: گذاري گفت حوزه سرمایه

درصدي میانگین سهام داوجونز در  10هاي اخیر، افت  هفته

انداز  گذاران براي چشم دو ماه گذشته، تشدید نگرانی سرمایه

رشد اقتصاد جهانی، احتمال تداوم جنگ تجاري میان چین و 

افزایش نرخ بهره از سوي بانک مرکزي آمریکا و احتمال 

ایاالت متحده همگی از عوامل مهمی هستند ) فدرال رزرو(

که وضعیت نامعلوم و نامشخصی را براي آینده اقتصاد جهان، 

 .از جمله ایاالت متحده آمریکا به تصویر کشیده است

این فقط «: در مطلبی نوشته است» صادق زیباکالم«◄ 

ماه گذشته کاهش  18ه ظرف محبوبیت روحانی نبوده ک

طلبان نیز بخشی از  یافته است؛ بلکه به موازات آن اصالح

پیشتر » .اند سرمایه و اعتبار اجتماعی خود را از دست داده

طلبان بخواهند پاي  اگر اصالح«: نیز گفته بود» علی صوفی«

آقاي روحانی و دولت ایشان بمانند، با دولت خواهند رفت و 

ن تهی خواهد شد و اعتماد و نظر مردم را از شا در آینده بساط

  ».دست خواهند داد

االسالم ذوالنوري، نماینده مردم قم در مجلس  حجت◄ 

اهللا  نقل قول منتشر شده از بنده مبنی بر اینکه آیت«: گفت

اند که استیضاح وزیر خارجه حرام است،  مکارم عنوان کرده

طرح اي را م کذب محض است و من و ایشان چنین نکته

باره  اهللا مکارم در این آنچه من از آیت«: وي افزود» .ایم نکرده

هاي  استیضاح: اهللا مکارم فرمودند نقل کردم، این بود که آیت

کند و در شرایط فعلی به  مکرر وزرا، دولت را تضعیف می

  ».صالح نیست

آید و کنار  ابتدا نتانیاهو می«: محمدجواد ظریف نوشت◄ 

ایستد و ایران را تهدید به  می میکارخانه ساخت بمب ات

هاي  حاال هم خیلی راحت درباره موشک. کند نابودي می

تواند به هر  زند که برد آن می تهاجمی خود به گزاف الف می

هاي  با وجود این، هنوز هم دارد درباره موشک. جایی برسد

ها هم  دهد و غربی بازدارنده و دفاعی ایران آه و ناله سر می

  ».کنند هایش را تکرار می گرانیوار ن طوطی

اي اعالم کرد، این  آژانس دارایی دولت آلمان در بیانیه◄ 

بیش از سال ) 2019(کشور بنا دارد در سال آینده میالدي

میلیارد یورو قرض بگیرد، این در حالی  199جاري، یعنی  

 173است که میزان بدهی آلمان در سال جاري میالدي 

 .میلیارد یورو است

اضی فدرال آمریکایی در جلسه دادگاه رسیدگی به ق یک◄ 

اتهامات مشاور سابق ترامپ گفته است، او با دروغگویی به 

آي درباره دیدارش با مقامات روسیه کشورش  بی مأموران اف

  .را فروخته است
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