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 !مردم و انتخاب درست        روز    حرف ▼

طلب شوراي شهر  به تازگی با پیشنهاد یکی از اعضاي اصالح

بازیکن » ناصر حجازي«تهران، یکی از معابر پایتخت به نام 

توجه به . فقید فوتبال نامگذاري و از تندیس وي رونمایی شد

بزرگان هنر، فرهنگ و ورزش کشور اقدام خوبی است و 

پرسند اآلن  کند؛ اما مردم می ن آنها را خوشحال میطرفدارا

  ترین کار شوراي شهر و شهرداري چیست؟  مهم

ژاپن  کشور همان طور که درباره سفر رئیس محترم دولت به

اي جز شنیدن شروط  پرسند، ارمغان این سفر که نتیجه می

نداشت، چه  شینزو آمریکا از زبان آبهایاالت متحده تکراري 

 بود؟ 

ساکنان این روزها که آلودگی هوا زندگی بیشتر ردید، ت بی

برخی کالنشهرها از جمله تهران را مختل کرده و مشکالت 

هاي سریالی مدارس و  هاي درمانی، تعطیلی بهداشتی، هزینه

را در پی داشته، باید رسیدگی به این معضل ... ها و دانشگاه

 دولت، مردم از. دهاي مسئوالن باش شهري در اولویت برنامه

شنیده و را خواهند صداي آنها  می ...شوراي شهر و مجلس

و  اقتصاد هاي مختلف از جمله مسئله شان در حوزه مشکالت

سوي دیده شود؛ اما چرا در عمل اقدام و تحرکی از  معیشت

  شود؟  و مسئوالن دولتی دیده نمی منتخبان مردم

این معضالت در نوع نگاه جریان و عقبه فکري و سیاسی 

شتیبان این مسئوالن و مدیران ریشه دارد که جریانی پ

غربگراست و اساساً، به تفکر و تعمق نیروهاي نخبه داخلی 

براي حل مشکالت کشور اعتقادي ندارد و دست و ذهن خود 

گشوده است و اگر زحمت سفر به خاور » غیر«را در مقابل 

شود، براي این است که هنوز از  دور را نیز متحمل می

است؛ حتی   خداي جهان ناامید نشده با کدخداي بی» لتعام«

اگر تهدید شوند که اگر دو کانال موازي ژاپنی با نقش پلیس 

گیري نیابتی از  خوب و اروپایی با نقش چماق براي ارتباط

نرسد،  مورد نظرسوي آمریکا با جمهوري اسالمی به نقطه 

  . مکانیسم ماشه فعال خواهد شد

در حوزه عمل سیاسی و  و ر تفکراین اشتباه راهبردي د

منجر شده که در تلفیق با » ناکارآمدي«اقتصادي به 

هاي گذشته،  پیروزمندان انتخابات» پاسخگو نبودن«

مردم و به تبع آن طمع دشمن بیرونی را به » نارضایتی«

و رویکرد » انتخاب درست«دنبال داشته است و تنها مردم با 

و به مثبتی که در ها و روندهاي ر انقالبی به شاخصه

هاي  در زیرساخت اسالمی و هاي دشمنان انقالب اعتراف

  . توانند این وضعیت را تغییر بدهند شود، می کشور مشاهده می

 

 

 

 

  تواند اعتراف کنید اروپا نمی                   روز گزارش ▼

اقتصاد خروج آمریکا از برجام و امید بستن به سه کشور اروپایی موجب شد تا همچنان 

ناتوانی کشورهاي اروپایی در تأمین منافع . کشورمان با گره خوردن به زلف غرب شرطی بماند

ایران طبق برجام امري مسلم و مشهود بود که متأسفانه وزارت امور خارجه کشورمان آن را 

: در شماره اخیر خود چنین نوشته است» لوموند«در این زمینه نشریه فرانسوي . پذیرد نمی

 با تهران و واشنگتن میان وساطت ها براي تالش که رسیده نتیجه این به فرانسه تدول«

. نبود برخوردار طرف دو بر اثرگذاري براي الزم هاي کارت از پاریس. است شده رو روبه شکست

 فضا این داشت که وجود) آبان اواخر( نوامبر نیمه تا تابستان از ماهه سه تا دو فضاي یک

 به متحد ملل سازمان عمومی مجمع حاشیه در فرانسه جمهور رئیس. ستا شده بسته اکنون

 که است شنیده پاسخ و ».است الزم نفر دو تانگو، رقص براي« است گفته »روحانی حسن«

دهد، برجام از بیخ به انحراف  هاي این نشریه نشان می نوشته» .رقصند نمی تانگو ها مذهبی«

کننده در برجام  هاي اصلی مذاکره ا که خود یکی از طرفه رو اروپایی کشیده شده است؛ از این

اند، چطور ممکن است به جاي انجام  بود و تعهداتی نیز در این زمینه به جمهوري اسالمی داده

اگر دولت روحانی به ! کنند گري را بازي می تعهدات خود، به عنوان پلیس خوب نقش میانجی

شود میانجی دیگري نیز ما بین ایران و  هاد میچنین رفتاري از اروپا قانع شده است، پیشن

در چنین . کشورهاي اروپایی انتخاب شود تا آنها نیز از اروپا بخواهند به مفاد برجام عمل کنند

در  واقعیت این است که اروپا. ان استضربه سنگینی به منافع کشورموضعیت اجراي برجام 

ست و در درجه دوم حتی اگر بخواهد هم توانی براي یکاآمر يها درجه اول همراه با سیاست

 کشور سه این«: کنند رهبر معظم انقالب در این زمینه تأکید می. مقابله با کاخ سفید ندارد

 حرکت آمریکا دنبال و کنند می همراهی آمریکا با موارد ترین حساس در که اند داده نشان

 بازي در هست؛ یادشان همه را مذاکرات جریان در فرانسه  خارجه وزیر زشت حرکت. کنند می

 با قطعاً البتّه ؛کند می ایفا را »بد پلیس« نقش او گفتند می »خوب پلیس و بد پلیس«

  ».بود ها آمریکایی هماهنگی

  !طلبان درصدد تحریم خاموش انتخابات اصالح  اخبار ویژه       ▼

آرمان «یادداشتی در روزنامه  طلب و دبیر کل حزب کار، طی فعال اصالح» حسین کمالی«

هاي اجرایی یازدهمین  عملکرد اخیر هیئت: رو نوشته است در زمینه انتخابات پیش» ملی

طلب نشان داد آنطور که  هاي اصالح دوره انتخابات مجلس در رد صالحیت برخی چهره

عی ها صرفاً از سوي وزارت کشور انتخاب نشدند؛ بلکه براساس نو شود این هیئت گفته می

طلبان به اندازه  اگر نامزدهاي اصالح: وي گفته است. تفاهم با شوراي نگهبان تعیین شدند

کنند، ولی لیستی نخواهند داد  طلبان فقط در انتخابات شرکت می یک لیست نرسد، اصالح

گفتنی است، حضور انتخاباتی یک جریان سیاسی . و از لیستی نیز حمایت نخواهند کرد

به معناي اعتراض به حاکمیت و قبول نداشتن ساختار اجرایی کشور  بدون معرفی کاندیدا

که از چندي قبل مورد اشاره و » تحریم خاموش انتخابات«رفتاري منافقانه با مسماي . است

  .طلب و لیدرهاي آنها قرار گرفته است تأکید عمده رجال اصالح

محمدرضا «قلم  به» زیست جنبش«به تازگی انتشارات نشر معاصر کتابی با نام ◄ 

یک تاکتیکی گیري  شکل و گذاري سیاستچگونگی  به منتشر کرده که در آن» تاجیک

گفتنی است، در جریان این . اشاره شده و یکایک رفتارها را تشریح کرده استجنبش 

اند  ها و حمله به مراکز مهم کرده اغتشاشات برخی اغتشاشگران اقدام به از بین بردن دوربین

  !هاي این کتاب است شود منطبق با آموزش ته میکه گف

 



 
  

  اخبار ▼

 !نمایی واقعیت براي شانه خانه کردن از مسئولیت وارونه

یکی از دالیل و ... «: نماینده فراکسیون امید مجلس در مطلبی نوشت» غالمرضا حیدري«

تضعیف یافته یا پراکنده نسبت به  طور سازمان عوامل عمده، تالش مرموزي است که به

جمهوریت «طور کلی،  جایگاه و شأن پارلمان و فراتر از آن، نهادهاي انتخابی حاکمیت و به

هایی که براي به ثمر رساندن برجام  رغم تالش چنانکه به. گیرد صورت گرفته و می» نظام

اي حتی به تأیید رهبري  ها به نتیجه رسید و توافق هسته انجام شد و با وجود آنکه این تالش

استفاده از  زیرنظر ایشان به امضا رسید، اما در ادامه سعی شد با اقداماتی، مانعو 

برداري کند تا مبادا  هاي این توافق بهره دستاوردهاي برجام شوند تا کشور از نتایج و گشایش

در حالی که عملکرد » .مردم این دستاورد را ناشی از عملکرد دولت منتخب ملت بدانند

طلب نارضایتی مردم را در پی داشته و نگاه به بیرون مرزها اوضاع  مجلس و دولت اصالح

نمایی،  طلبان تالش دارند با وارونه رو کرده است، اصالح اي روبه تصادي را با مشکالت عدیدهاق

  !انگشت اتهام را به سمت جریان انقالبی بگیرند

 کند را هم ممنوع می» نفس کشیدن«زودي  آمریکا به

ح طربراي که آمریکا  یهای در تفسیر مجازات» ا زاخاروواماری«، »تاس«به گزارش خبرگزاري 

اش تعیین  در بودجه نظامی» جریان ترکیه«و  »2 جریان شمالی«خطوط لوله گاز ایجاد 

تریلیون دالر  22ایاالت متحده که بدهی دولتی آن «: بوك خود نوشت در صفحه فیسکرده، 

. منع کرده استبخش واقعی اقتصاد خود  از توسعهاست، کشورهاي معتبر جهان را 

ندگی بر اساس وام، در برابر رقابت جهانی ایستادگی ندارد که ایدئولوژي آمریکایی در مورد ز

جدیدي را صادر » حکم بازداشت اقتصادي«طور مرتب،  داري ایاالت متحده به وزارت خزانه

و جالب است » نفس نکشید«زودي آنها خواستار آن شوند که دیگر  بعید نیست به. کند می

شنبه الیحه  سناي کنگره آمریکا روز سهمجلس . کنند که برخی این درخواست را اجرا می

را تصویب کرد که دولت ایاالت متحده را موظف کرده  2020بودجه دفاعی براي سال مالی 

جریان «و » 2   جریان شمالی«هایی را براي دو طرح ساخت خط لوله گاز روسیه  تحریم

 .اعمال کند» ترکیه

  ها براي شکستن تحریم» دینار طال«معامله با 

وزیر مالزي گفت که ایران، مالزي، ترکیه و قطر به عنوان مانعی در  نخست» یر محمدماهات«

برابر هرگونه تحریم اقتصادي بیشتر، در حال بررسی انجام مبادالت تجاري با یکدیگر از 

در پایان نشست اسالمی در مالزي، ماهاتیر از . طریق طال و سیستم معادله تهاتري هستند

مهم است که «: هاي اقتصادي تمجید کرد و گفت ریمتادگی در برابر تحایران و قطر براي ایس

در دنیایی که کشورها، . جهان اسالم در مواجهه با تهدیدهاي آینده متکی به خود باشند

گیرند، مالزي و کشورهاي  می) علیه کشورها(تصمیمات یکجانبه براي اعمال اقدامات تنبیهی 

هن داشته باشند که ممکن است روزي تحت تحریم دیگر باید همیشه این موضوع را در ذ

کنم دوباره  من پیشنهاد می«: ماهاتیر محمد با اشاره به سکه اسالمی، گفت» .قرار بگیرند

ما با جدیت به . ایده تجارت با دینار طال و معامله تهاتري در میان خودمان را بررسی کنیم

  ».واقع شدن این سازوکار بیابیم دنبال این شیوه هستیم و امید داریم راهی براي مؤثر

  !هستند 3و  2هاي درجه  طلب ارزشمندتر از نیرو هاي شاخص اصالح نیرو

طلبان باید بتوانند شوراي  طلب با بیان اینکه اصالح فعال سیاسی اصالح» محمد عطریانفر«

طلب ولو اینکه مورد پسند آنها  هاي شاخص اصالح نگهبان را قانع کنند که حضور نیرو

توصیه ما به : است، گفت 3و  2هاي درجه  اشند براي مجلس ارزشمندتر از نیرونب

وگو و مفاهمه را با شوراي  مان و فضاي عمومی این است که بتوانیم زمینه گفت دوستان

نگهبان تقویت کنیم و از چالش و پرخاشگري پرهیز کنیم و بتوانیم در فرایند تأیید 

برگزاري و حضور سیاسی در . هبان تأثیر بگذاریمها از طریق اقناع شوراي نگ صالحیت

هاي فعال سیاسی است، شرط گذاشتن جز اینکه خودمان  انتخابات از حقوق حقه همه نیرو

  .را از حقوق سیاسی فعال بودن در صحنه انتخابت محروم بکنیم، حاصل دیگري ندارد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

ماه  ششاي بر هاي اتحادیه اروپا علیه روسیه رسماً تحریم◄ 

از اقتصاد  گوناگونیهاي  ها بخش این تحریم .دیگر تمدید شد

گیرد  هاي مالی، انرژي و دفاعی را در بر می روسیه شامل حوزه

. رجا خواهد ماندباپجوالي سال آینده میالدي  31و تا روز 

 مبنی براین تصمیم ، شوراي اتحادیه اروپا اعالم کرده است

کامل  نشدن ه دلیل اجراهاي روسیه را ب تمدید تحریم

با هدف حل مناقشات در شرق اوکراین  »مینسگ«نامه  توافق

هاي خود علیه  در حالی اتحادیه اروپا تحریم. اتخاذ کرده است

و  »مسکو«روسیه را به بهانه اوکراین تمدید کرده است که 

  . در حال مذاکره براي مناقشات خود هستند »کیف«

روایت «: نوشت» تیتوراسپک«پایگاه خبري انگلیسی ◄ 

هاي جدید  نقشه. جدیدي در خاورمیانه در حال ظهور است

هاي قدیمی در حال از بین  در حال ترسیم شدن بوده و نفرت

اسپکتیتور در ادامه به روابط امارات عربی  ».رفتن است

و نوشته  اشاره کردهمتحده و بحرین با رژیم صهیونیستی 

سازي روابط با  عاديکشورهاي عربی سه دلیل براي : است

گراهاي  یل اول، خطر اسالمرژیم صهیونیستی دارند که دل

دلیل دوم ضرورت اتحاد در برابر ایران و دلیل سوم  و افراطی

هاي عربی اسرائیل را به عنوان شریک  این است که دولت

  .بینند امنیتی و تجاري می

الیحه بودجه نظامی آمریکا براي اولین بار کاخ سفید را ◄ 

هاي موجود براي  کانالباره روز در 30ظرف ، لزم کرده استم

هاي ناخواسته،  تماس با ایران و ممانعت از برخورد و درگیري

کانال ممانعت از برخورد . گزارشی به کنگره ارائه دهد

شود که با هدف  گویی گفته میو به مسیرهاي گفت اصطالحاً

یان م هاي ناخواسته، معموالً ممانعت از بروز درگیري

  .شود هاي درگیر یا متخاصم ایجاد می طرف

آمریکا که یکی از مقصران اصلی  PG&Eشرکت ◄ 

ها و شهرهاي کالیفرنیا محسوب  سوزي در جنگل آتش

میلیارد دالر غرامت  5/13شود، پیشنهاد کرده حاضر است  می

همچنین قرار شده است  .به صورت نقدي به قربانیان بپردازد

سوزي و  آتش سبب دیگر بار PG&Eدر صورتی که شرکت 

هزار واحد و ساختمان شود، دولت مالکیت  5تخریب بیش از 

PG&E را در اختیار بگیرد. 

 

  .دنبال کنند و ایتا سروش هاي رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

 صبح صادق  927شماره 

 منتشر شددي  9حماسه ویژه » عبرت«پرونده همراه با 

 :خوانید در این شماره می

اشرافیت علیه / زدایی است هاي دشمن براي انقالب فتنه

ها  مشی سیاسی همیشگی اصالحاتچی/ جمهوریت و معیشت

نمایی و مسئولیت  انتخابات؛ اپوزیسیون در قدرت و آستانه

نقد مغالطه زیباکالم درباره سخنان نماینده ولی فقیه / گریزي

ها و  میان اشک/ گذاري و پاسخگویی جایگاه سیاست در سپاه؛

  ...و نفر 23 تاملی بر فیلم سینمایی لبخندها؛


