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  مردم يرأ یحام نیبهتر       روز    حرف ▼

اجازه  نکهیرهبر معظم انقالب از دولت و ا تیحما

 استیاز س یشوند، فصل مهم فیها تضع دولت دهند ینم

شود؛  نییمردم تب يشقوق مختلف آن برا دیاست که با

بلوغ  کیجامعه به  ،يرهبر يبا شناخت راهبردها رایز

 یدر زندگ میصورت مستق خود را به يرأ جیو نتا رسد یم

 يا امام خامنه ،ینیاغتشاشات بنز در. مشاهده خواهند کرد

نجات  يچالش جد کیبا ورود بهنگام و مدبرانه دولت را از 

 نیاز سران فتنه به ا یکیهم سبب شد  نیدادند و هم

 »يصادق خراز« یبه تازگ. اعتراف کند يرهبر ریتدب

: گفته است »انیرانیا يندا«طلب  حزب اصالح رکلیدب

را  يخدا رهبر گفتدر دولت اصالحات به من  یخاتم«

. کرد تیسخت دولت را حما طیشرا نیحفظ کند که در ا

از دولت نبود، معلوم نبود سرنوشت  يرهبر تیاگر حما

از دولت اشاره به  يرهبر تیدرباره حما» .شد یدولت چه م

  :چند نکته مهم  است

و  شوند یم انتخاب ممرد میمستق يبا رأ جمهور يـ رؤسا1

ملت صورت  ندگانینما يبا رأ نهیکاب لیتشک گرید ياز سو

خود دچار اختالل،  تیفعال ریها در مس اگر دولت رد؛یپذ یم

انجام دهد؛  یبتواند اقدام يشکست شوند و رهبر ایضعف 

 ندیملت از شرکت در فرا ند،یبنش تفاوت یساکت و ب یول

با مشکالت  یم اسالمو نظا شوند یم دیناام يساالر مردم

از دولت  يرهبر تیمواجه خواهد شد؛ پس حما يمتعدد

 رایاست، ز یتعهد به دموکراس يبرا یقانون ندیفرا کی

 یاند خدمت نه تنها نتوانسته داریمتزلزل و ناپا يها دولت

ارائه بدهند؛ بلکه در درازمدت سبب کاهش مشارکت 

  .الب استانق يبرا دیتهد نیتر شوند که بزرگ یم یاجتماع

مند را  مشخص و نظام ریمس کیدر کشور  تیـ حاکم2

 نکهیاست و با وجود ا بندیکرده و به اصول آن پا نییتع

دوگانه متهم  تیدرصدد هستند نظام را به حاکم یبرخ

از دولت  يتام و قاطع رهبر تیحما نیکنند، هم

 یاسالم ياگر در جمهور. قانون است تیدهنده حاکم نشان

 ینیبنز میتصم نیدر هم شت،ه وجود دادوگان تیحاکم

قوا  ياز رؤسا یکی يرأ يو بر رو داد یخود را نشان م دیبا

  !شد یبود، اصرار م نیبنز يبند هیکه مخالفت با طرح سهم

از  يرهبر تینکته را در نظر داشت که حما نیا دیبا البته

بلکه  شود؛ یاز خطاها و اشتباهات نم تیها شامل حما دولت

دارند که  حیب همواره بر حفظ اصول تصرانقال يرهبر

شود و  لیتبد ندیفرا کیبه  دیبا یدر نظام اسالم یحکمران

دولت متعهد به شعار و  ستد،یانتخاب خود با يجامعه پا

دائماً در حال  شرفت،یپ ریبماند و نظام در مس یباق برنامه

  .باشد شرفتیاصالح و پ

 

 

 

 

  
 

 !دیپلماسی داخلی                                   روز گزارش ▼

شان با صداي بلند در برابر رئیس  هاي هاي مردم، گالیه مشکالت و نگرانی: برداشت اول

سازمان تبلیغات اسالمی که به نمایندگی از رهبر معظم انقالب به ماهشهر رفته بود، جان 

ا، اعتراضات هاي مردم در مراسم تشییع آنه باختن دو کولبر نوجوان در کردستان و گالیه

وجود آورده آسا در اهواز به  هاي سیل بحق مردم کوت عبداهللا در زمینه مشکالتی که باران

  ! و جاي خالی نمایندگان دولت و مسئوالن دولتی در کنار مردم است

 توئیتر گري هاي گسترده درباره میانجی جمهور به ژاپن با فضاسازي سفر رئیس: برداشت دوم

هاي تلفنی فشرده  وگو هاي خارجی، گفت گذاري ن و جذب سرمایهمیان تهران و واشنگت

جمهور با سران سه کشور اروپایی در  امانوئل مکرون و حسن روحانی و دیدارهاي رئیس

خواهی غرب در  نشینی در برابر زیاده حاشیه نشست سازمان ملل، تالش و تئوریزه کردن عقب

  . ...طلب و هاي اصالح کالت کشور در رسانهاي براي حل مش برجام، در مسائل موشکی و منطقه

وار و بیش از حد در حوزه سیاست خارجی و تأکید بر حل مشکالت با  حضور سرطان

نشینی نزدیک به مطلق دولت ریشه بسیاري  مذاکره و امتیاز دادن به غرب در کنار پایتخت

میت هیچ کس منکر اهمیت مذاکره، اه! دهد میاز مشکالت امروز کشور را نشان 

هاي یکجانبه و ظالمانه ایاالت متحده نیست و  هاي دیپلماتیک براي عبور از تحریم حل راه

هیچ عقل سلیمی سفر به توکیو، نیویورك یا هر نقطه دیگر از جهان براي پیشبرد کشور و 

کند؛ اما سخن گفتن با مردم، شنیدن حرف مردم و  توسعه روابط و تجارت را رد نمی

تردید هیچ دیپلماسی خارجی بدون پشتوانه  تر است و بی مراتب مهم دیپلماسی عمومی به

متأسفانه مسئله اصالح ! نخواهد رسیدوگوي داخلی و حمایت ملی به نتیجه مطلوب  گفت

رابطه دولت و مردم را  بودنقیمت بنزین بدون آنکه با مردم در میان گذاشته شود، مسدود 

برد اهداف  دولت براي حل مشکالت و پیشجمهور و اعضاي  رئیس امروز !دهد نشان می

وگو با مردم و سفر به شهرها و  دولت به موازات دیپلماسی و سفر خارجی باید گفت

هاي کشور و شنیدن صداي مردم به صورت رودر رو را در دستور کار جدي خود قرار  استان

نند؛ وگرنه ترمیم ک کاهش داده و رابطه را میان دولت و جامعه را موجود دهند و فاصله

اند، از این فاصله  هاي اقتصادي را وضع کرده هایی که تحریم جریان ضد ایرانی و همان

  . سازي خواهند بود سوءاستفاده کرده و به دنبال بحران

 هاي ایران توزیع پول براي حمله به کنسولگري          ویژه اخبار ▼

ها یک سري  گ رایج عراقیهاي گذشته، برخالف فرهن بر اساس اطالعات موجود در سال

هاي آکتر و موسیقی غربی در  اندازي کاباره و رقص و آواز و گروه هاي غربی، مانند راه فعالیت

ها طیفی مخالف مذهب را با خود همراه کرده و  این گروه. شکل گرفته است... نجف و کربال و

ها و  ت، در ناآرامیگفتنی اس. اند اندازي اردوهاي خاصی در میان آنان نفوذ کرده با راه

نفر از آنان محور  100اغتشاشات اخیر عراق و در جریان حمله به کنسولگري ایران، حدود 

ها و  فیلم. اند هزار دینار پول دریافت کرده 3اند و هر یک از آنان حدود  هاي اخیر بوده شرارت

ابل تأمل این نکته ق. تصاویري از تحریک مردم و توزیع پول میان اراذل به دست آمده است

  .کند میمیان مردم توزیع  است کههاي کالنی  است که جریان سعودي در پشت پرده پول
  

 از پس دارد، را دنیا ذخایر درصد 40 به نزدیک که سراب شهر در آلومینیوم معدن ◄

 براي معدن این اندازي این در حالی است که راه .است نشده فعال هنوز سال 27 گذشت

 دولت در آن اندازي راه براي اي اراده اما دارد؛ کاربرد بسیار دفاع ارتوز و صنعت وزارت

 مالی حمایت براي چین و مربوطه تکنولوژي انتقال براي گفتنی است، روسیه. ندارد وجود

 این کارشناسان برخی. است نشده آن به توجهی اما  کرده، آمادگی اعالم طرح این اجراي از

  .کنند می ارزیابی نفت حوزه در عسلویه نقش معادل را معدن

  



   

  اخبار ▼

  شان را بنویسند ها باید استراحت کنند و خاطرات بعضی

همه اصولگرایان اعم : شناس درباره معادالت انتخابات مجلس گفت جامعه» ابراهیم فیاض«

راین بناب. اند اند و انتخابات را برده از قالیباف و پایداري باورشان این است که دیگر رأي آورده

خواهند در مجلس آینده براي اداره کشور بگیرند، حرف  دائم درباره تصمیماتی که می

ها راضی هستند و بر آتش  طلبان هم از این طرز فکر اصولگرا البته اصالح: وي افزود. زنند می

کنند؛  دمند و بیشتر فضاي بازي در این زمین را براي آنها مهیا می ها می همین باور اصولگرا

باور داشتند  96جمهوري سال  یادمان نرفته که همه اصولگرایان در انتخابات ریاست چون

: وي ادامه داد. قطعی است؛ اما همین تصور سبب شکست آنها شد »رئیسی«آوري  رأي

این گروه نه . ها براي انتخابات مجلس رأي خواهند آورد احتماالً نسل جدیدي از شهرستان

توانند کشور و نظام را  طلب هستند، اما به شدت باسواد هستند و می اصولگرا و نه اصالح

فعلی کشور دیگر نباید در انتخابات مجلس  فیاض با بیان اینکه سیاسیون. نجات دهند

شان هم خوب است و دیگر وقت آن رسیده که  این افراد وضع مالی: سرکار بیایند، افزود

  .شان را بنویسند استراحت کنند و خاطرات

 جمهور عراق احتمال استعفاي رئیس

این . دادجمهور عراق از احتمال استعفاي او خبر  رئیس» برهم صالح«یک منبع نزدیک به 

گفت، برهم صالح تلویحاً گفته است اگر نامزدي براي » المیادین«منبع به شبکه 

ها نباشد، آماده است از سمت خود استعفا  وزیري تحمیل شود و مورد موافقت عراقی نخست

جمهور عراق منتظر پاسخ رسمی پارلمان است تا  به گفته این منبع عراقی، رئیس. دهد

اي  در نامه» البناء«ائتالف . نامزد را بر اساس سه شرط مشخص کند فراکسیون اکثریت، نام

را به عنوان نامزد این » قصی السهیل«خطاب به رئیس جمهور این کشور از وي خواست 

البناء گفته است، این ائتالف، . وزیري به پارلمان معرفی کند ائتالف براي تصدي نخست

با پایان  .گیري در پارلمان معرفی شود رأي فراکسیون اکثریت است و نامزد آن باید براي

وزیري،  جمهور این کشور براي معرفی نامزد نخست روزه پارلمان عراق به رئیس 15مهلت 

قانون اساسی عراق و تفسیر این قانون بیشتر شده است و برهم  76اختالف بر سر ماده 

اساسی خواسته است در  ها خاتمه دهد، از دادگاه عالی قانون صالح براي اینکه به اختالف

  .این باره توضیح دهد

  آوردند طلبان باید به دولت براي انجام وظایفش فشار می اصالح

در مصاحبه  1396جمهوري  طلب انتخابات ریاست کاندیداي اصالح» طبا مصطفی هاشمی«

فراکسیون امید در چهار سال گذشته اقدامی انجام نداد که «: گفته است» شرق«با روزنامه 

طلبان در مجلس باید  اصالح. ها و رضایت افکار عمومی باشد راستاي تحقق خواسته در

کردند؛ چرا  دادند و بر دولت براي انجام وظایفش فشار وارد می المنفعه ارائه می هاي عام طرح

پوشی کرده و همواره از  که حمایت از دولت نباید به این مفهوم باشد که بر خطاهایش چشم

وي در ادامه گفته » .بلکه باید با انتقاد سازنده زمینه رشدش را فراهم کرد او تمجید کنیم،

طلبان  هاي عمومی، اصالح رسد به دلیل عملکرد دولت و نارضایتی به نظر می«: است

  ».اي براي حضور در این دوره از انتخابات مجلس ندارند انگیزه

  خردي حاکم بود در ماجراي اخیر بنزین بی

طلب و دبیر کل حزب ندا به تازگی در بخشی از یک  فعال اصالح» ازيسیدمحمدصادق خر«

شود  مگر می. خردي حاکم بود حقیقتاً در ماجراي اخیر بنزین بی«: مصاحبه گفته است

شما باید از یک ! بنزین را سه برابر کنید و قبلش هیچ آگاهی در این زمینه نداده باشید؟

شناسی به افکار عمومی  شناسی و روان جامعههاي تلویزیونی و مباحث  سال قبل با بحث

هایی  آقایان ثابت کنند یکی از این حرف«: کند وي همچنین تصریح می» .دادید آگاهی می

گویم تمام مسئولین ما  توانند؟ گاهی به شوخی می می. که به مردم زدند را عملی کردند

کنند که انقالب  صادر می نامه کنند و بخش ریزي می شوند برنامه صبح به صبح که بیدار می

  ».کنند را از بین ببرند و این مردم هستند که آن را حفظ می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

بنین، بورکینافاسو، گینه  هشت کشور آفریقایی شامل ◄

نیجر، سنگال و توگو تصمیم   بیسائو، ساحل عاج، مالی،

به ساحل عاج، نام  اند در حاشیه سفر امانوئل مکرون گرفته

این  .تغییر دهند »اکو«به  »فرانک«ولی خود را از واحد پ

ساحل . ارز پیشتر از نظر ارزش به فرانک فرانسه وابسته بود

ترین تولیدکننده کاکائو در جهان و یکی از  عاج بزرگ

ترین مستعمرات فرانسه در جهان قصد دارد در کنار  اصلی

درصد  50تغییر نام واحد پولی این کشور به نگهداري از 

هاي حساب ذخیره خود در فرانسه پایان داده و آنها  اییدار

 .را از این کشور بازگرداند

: دادستان کل کشور گفت »االسالم منتظري حجت« ◄

هایی که دشمن به صورت قاچاق  مردم باید در مورد اسلحه

و با هدف ایجاد اغتشاش به این کشور وارد کرد و در این 

طالع داشته باشند نه ا ،حوادث اخیر از آشوبگران کشف شد

وي . هاي حوادث به مردم داده شود اینکه فقط آمار کشته

حقوق عامه باید جدي گرفته شود که این : در ادامه افزود

امر خواسته رهبري و تکلیف و مطالبه جدي بنده به عنوان 

  .دادستان کل کشور است

این شرکت بر : شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد ◄

ف ذاتی خود، آماده خرید بدون محدودیت اساس وظای

. تمامی گندم تولیدي کشاورزان با نرخ تضمینی است

شرکت بازرگانی دولتی ایران خرید گندم را به صورت 

 از این رونقدي و بدون هیچ محدودیتی انجام خواهد داد؛ 

هاي انباشت گندم،  ضمن اعالم آمادگی براي پذیرش محل

ر نیاز کشاورزان است تا خواستار معرفی گندم مازاد ب

  .کندعملیات اجرایی خرید را به سرعت آغاز 

وضعیت اطالعات قیمت و  زمینههاي مرکز آمار در  بررسی ◄

متوسط  ،دهد اجاره مسکن در نقاط شهري کشور نشان می

بهاي مسکن در تابستان امسال برخالف کاهش  نرخ اجاره

فصل  که نسبت به اي گونهبه  ؛قیمت مسکن افزایشی بود

  .درصد افزایش داشته است 9/24مشابه سال قبل 

فرمانده دانشگاه » علی فضلی حاج«سردار جانباز  ◄

که به دلیل عوارض ) ع(افسري و تربیت پاسدار امام حسین

ناشی از مجروحیت و جانبازي در بیمارستان بستري شده 

  .پس از طی مراحل درمان از بیمارستان مرخص شد ،بود

راه و شهرسازي از ورود سه  ،وزیر مسکن »محمد اسالمی« ◄

فروند هواپیماي جدید خریداري شده از سوي هواپیمایی 

به زودي این سه : جمهوري اسالمی ایران خبر داد و گفت

  .شود ایر می انفروند هواپیماي ایرباس وارد ناوگان ایر

 

  .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 ندان میم عالقه

 

 ترنم زندگی

گیرند در  یدر حالت طبیعی، کودکان با افزایش سن یاد م

تر از سالح گریه استفاده کنند و به مقابل نیازهاي خود کم

  .شان را مطرح کنند هاي ن صحبت کنند و خواستهجاي آ


