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  حمایت از نظارت           روز    حرف ▼

ها قرار دارد و  انتخابات در ایستگاه بررسی نهایی صالحیت

تا آنچه کند  شوراي نگهبان وظایف قانونی خود را دنبال می

مأموریت این نهاد نظارتی است، تحقق یابد و کار انتخابات با 

 در این میان طبیعی است. سالمت و اطمینان الزم دنبال شود

رو باشد و  هایی روبه ها با واکنش مسئله تأیید و رد صالحیت

اي شوند و  برخی به آن معترض باشند و این اعتراضات رسانه

انتظار آن است که  .افکار عمومی را نیز با سؤاالتی مواجه کند

شوراي نگهبان در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرد و در جهت 

در این باره بان نگه يشورا يسخنگو. سازي عمل کند شفاف

و  قیدق ارینگهبان داده بس يکه شورا ینظرات«: گفته است

اما » .است که در پرونده وجود دارد یبر مستندات متقن یمبتن

نگهبان از  يما به عنوان شورا«: از دیگر سو اظهار داشته است

ها را به افکار  پرونده اتیکه جزئ میدار تیممنوع یجهت قانون

ها چنین  این سالرسد  به نظر می ».میاعالم کن یعموم

اي، به معضلی پیش روي اقناع افکار عمومی  ممنوعیت قانونی

نسبت به عملکرد شوراي نگهبان تبدیل شده و چهره عملکرد 

هاي  قانونی و قابل دفاع شوراي نگهبان تحت تأثیر هجمه

رو ضروري است  ت؛ از ایناي تا حدي مخدوش شده اس رسانه

که چرا ؛در این زمینه تالش کندح قوانین اصالبراي این نهاد 

قابل قبول نیست، شوراي نگهبانی که اعتبار آن اعتبار نظام 

افرادي که پرونده قابل دفاعی ندارند زیر  از سوياسالمی است، 

سؤال برود و در مقابل این نهاد براي حفظ آبروي افراد مجبور 

یب شوراي به سکوت شود؛ اما آن افراد با خیالی آسوده به تخر

این در حالی است که آبروي نظام . نگهبان مشغول شوند

همین وضعیت موجب شد تا . اسالمی بسیار باالتر از افراد است

نشین  هاي بیگانه و ضد انقالب خارج فرصت مناسبی براي رسانه

براي حمله به نظام اسالم فراهم آید و تنها کشوري که مبتنی 

دیکتاتوري، ود، متهم به ش داره میاساالري دینی  بر مردم

فارغ از انتظاراتی که براي . منتقدان شود حذفانحصارگرایی و 

الید کردن شوراي نگهبان براي دفاع از  تغییر قانون و مبسوط

در رود  عملکرد خود وجود دارد، از عموم جامعه نیز انتظار می

اي دشمن  هاي رسانه این زمینه هوشمند باشند و اسیر جوسازي

 آنوراي نگهبان رقیب ملت نیست، بلکه حافظ منافع ش. نشوند

است و در تالش است تا در مسیر کارآمدسازي نظام در خدمت 

ساالري را ارتقا بخشد و از ورود افراد  مردم باشد و روند شایسته

ناشایست که صالحیت تصدي قدرت را ندارند، جلوگیري کند؛ 

ریم تا با مشارکت بنابراین اگر به فکر روزگاري بهتریم و تالش دا

در انتخابات، مجلسی بهتر از مجلس پرانتقاد کنونی داشته 

  .باشیم، باید حامی و کنار شوراي نگهبان باشیم

 

 

 

 
 

  
  

  !حکم سیاسی                              روز گزارش ▼

ام هاي ج اي نمایندگان ایران را از میزبانی در بازي در نامه AFCکنفدارسیون فوتبال آسیا، 

هاي گسترده ایران در این زمینه ادامه دارد و  البته همچنان رایزنی. قهرمانان آسیا محروم کرد

قرار است در روزهاي آینده مدیران عامل چهار نماینده کشورمان در این مسابقات با مسئوالن 

؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار کنند و همچنان امید براي بازگرداندن این حکم وجود دارد

چنین  AFC اما فراتر از آنکه سرانجام این حکم چه خواهد شد، سؤال اینجاست که چرا

حکمی صادر کرد؟ براي یافتن جواب این سؤال باید از دو منظر به مسئله نگاه کرد؛ اول نگاه 

پر واضح است . سیاسی به ماجرا و کارکرد دالرهاي نفتی و دوم ضعف مدیریت فوتبال کشور

آسیا از الدحیل که شکست تحقیرآمیزي را برابر قرمزپوشان پایتخت در هاي غرب  که تیم

هایی که جو  ورزشگاه آزادي تجربه کرد و العین که در جهنم آزادي گیر افتاد تا  همه تیم

اند، براي رهایی از بازي در  را تجربه کرده... در مشهد و اصفهان و تبریز و ها سنگین ورزشگاه

زنند و چه شرایطی بهتر از افزایش تنش میان  اقدامی می این شرایط سخت دست به هر

برانگیز  تهران و واشنگتن و اتفاقاتی که در هفته گذشته شاهد آن بودیم؟ اما نکته ابهام

حکم  همین سرعت علیه میزبانی کشورمان اینجاست که چرا کنفدراسیون فوتبال آسیا که به

دهد؟ مگر عربستان چندین سال در  میکند، درباره شرایط دیگر کشورها حکم ن می صادر

برد؟ مگر ارتش یمن عمق خاك عربستان را نشانه نرفته و  مینشرایط ویژه جنگی به سر 

هاي فوتبال عربستانی با  تیم این موضوع را براي تأسیسات آرامکو را  بمباران نکرده است؟ چرا

تان و درگیر بودن وجود تهدیدهاي نیروهاي یمن به هدف قرار دادن مناطق مختلف عربس

ها میان تهران و  کند، اما افزایش تنش سعود در جنگی مستقیم و طوالنی لحاظ نمی رژیم آل

واشنگتن که بر اساس نظر همه کارشناسان سیاسی و نظامی احتمال منجر شدن آن به جنگ 

ت نیز شود؟ وضعیتی که براي امارا ساز محرومیت ایران می نیز بسیار اندك و ناچیز بود، زمینه

هاي امارات در جنگ مستقیم با یمن نیستند و ارتش یمن  نشین صادق است؛ مگر شیخ

هاي اماراتی از میزبانی  است؟ چرا تیم نکردههاي امارات حمله  فرودگاه با پهپاد به چندین بار

صرفاً یک حکم فوتبالی  AFCدهد حکم  شوند؟ مسائلی که به وضوح نشان می محروم نمی

هاي حقوقی و  توان منکر ضعف مدیریت فوتبال کشور و ضعف تیم نار این نمیاما در ک. نیست

هاي عربستانی و عدم حضور در  تجربه قبلی تیم. شد AFCروابط میان فدراسیون فوتبال با 

ها را هم به این فکر  ایران و انفعال مدیران فوتبالی کشور و ناتوانی در حل مسئله بقیه تیم

حرف خود را بر کرسی   گونه اینبازي در ایران گام بردارند و  انداخت که براي رهایی از

  . بنشانند

 !متهم فراري عضو مجاهدین خلق است         ویژه      خبر ▼

قاضی موحد در ابتداي جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندري و سایر متهمان بانک 

مال در خصوص بانک پارسیان میلیون دالر رد  9تاکنون معادل «: پارسیان و ملت گفت

میلیون دالر متعلق به بانک ملت نیز فراهم شده  93صورت گرفته و مقدمات رد حدود 

باختري از اعضاي فراري پرونده عضو شاخه «: نماینده دادستانی نیز گفت» قهرمانی» «.است

ده بوده و در گزارش وزارت اطالعات آم) گروهک تروریستی منافقین(نظامی مجاهدین خلق 

سال  10شود و به  دستگیر می 61که وي با افراد رده باالي منافقین ارتباط داشته و در سال 

به دلیل همکاري در جهت معرفی سایر افراد  66گردد، ولی در سال  حبس محکوم می

. شود مجدداً به اتهام قاچاق خاویار دستگیر می 67شود و در سال  گروهک مجاهدین آزاد می

  ».اند چنین فردي داده نفت مملکت را به

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخبار ▼

 !طلب از ترور سردار سلیمانی تحلیل قابل تأمل یک اصالح

امروز درباره  آرمان روزنامه با مصاحبه در طلب اصالح سیاسی نفعاالاز  »زاده نقیب احمد«

 بر مبنی المللی بین عرف برخالف و غیر قانونی رفتار«: گفت ـ واشنگتن انداز روابط تهران چشم

 پی در تبعاتی و کرده دار جریحه را عمومی افکار ها آمریکایی توسط سلیمانی سردار ترور

 که دانیم می. یابد می جریان ها واقعیت و شرایط به نظر با دیپلماسی معتقدم اما داشت، خواهد

 منطقه رد کشور این سربازان و آمریکا منافع راه سر بر مانعی منطقه در سلیمانی سردار

 توان می نهایت در اما ندارد، تعجب جاي اي چهره چنین با ها آمریکایی ضدیت و بود خاورمیانه

 بحران. بیفتد اتفاق تنش کاهش زمان گذشت با و هایی زمینه آمدن پدید با داشت انتظار

 منافع که جایی. باشد دائمی تواند نمی اما عمیق هرچند الملل، بین روابط در کشور دو میان

 من عقیده به. دارد وجود ها سیاست برخی در تغییر امکان کند، ایجاب کشور یک کالن و ملی

تالش براي تقلیل ترور سردار » .کرد فرض مسدود را تنش کاهش هاي راه همیشه براي نباید

اهمیت جلوه دادن آن در سیاست خارجی و روابط ایران و آمریکا  سلیمانی به یک حادثه و بی

  .برانگیز است بسیار تعجب

  ادعاي ساختگی ترامپ درباره تهدید سردار سلیمانی

 جاري ماه اوایل که زمانی آمریکا جمهور رئیس ترامپ، دونالد«: نوشت» بیست دیلی«نشریه 

 خبر آمریکا سفارت چهار علیه سلیمانی قاسم سپهبد سردار الوقوع قریب تهدید از میالدي

 را سؤال این آمریکایی مقامات برخی براي ترامپ يادعا این. برد فرو شوك در را همه داد،

 کاخ مقام یک .خیر یا است کرده منتقل درستی به را اطالعات این ترامپ آیا آورد پیش

 خودش از را ادعا این لحظه همان او آیا بود مطرح سؤال این قطعاً: گفت باره این در سفید

 حمله امکان بودند گفته ترامپ به هاتن امنیتی مقامات بیست دیلی گفته به ».خیر یا ساخته

 یکی را آمریکا هاي سفارت امنیتی، مقامات. دارد وجود منطقه در آمریکا هاي دارایی به ایران

 این الوقوعی قریب تهدید گونه هیچ واقع در اما دانستند، می ایران حمالت احتمالی نقاط از

  .داد نمی قرار خطر در را ها سفارت

  است شده خارج کشور از شخصی دالیلی بر سفیر انگلیس بنا

 وگویی  گفت در غیر قانونی تجمع یک در انگلیس سفیر حضور درباره »عراقچی عباس سید«

 آن از بعد  و گرفت صورت وي با تندي بسیار برخورد. کردیم احضار را سفیر ما«: داشت اظهار

 چنین اگر که کردیم أکیدت بیانیه این آخر سطر در و است داده بیانیه هم خارجه امور وزارت

 خارجه امور وزیر سیاسی معاون» .کنیم نمی بسنده احضار به فقط شود، تکرار مجدداً اقدامی

 به نامتعارف اقدام این درخصوص که است روشنی بسیار پیام این کنم می فکر«: کرد بیان

 به سفیر همین آیا  اینکه  بر مبنی سؤالی به پاسخ در عراقچی» .شد داده انگلیسی طرف

 بر بنا وي. است نداده تغییر را خود سفیر هنوز انگلستان«: داشت اظهار گردد، بازمی کشور

  ».گردد برمی مجدداً و است شده خارج کشور از خودش شخصی دالیلی

  اشتغال و تولید رونق براي مرکزي بانک مالی و پولی هاي سیاست

 تعادل مقدار یک االن سپرده دسو نرخ«: گفت مرکزي بانک کل رئیس »همتی عبدالناصر«

 دو االن و بود درصد 5/20 گذشته سال و است درصد 5/18 حدود بانکی سود و کرده پیدا

 یک و نیست شبه یک سیاست این. ندارد وجود درصد 20 باالي و یافته کاهش درصد واحد

 یاردمیل هزار 626 ها بانک امسال ماهه نه در«: گفت ادامه در وي» .است ساله یک محصول

 ماهه نه در. اند گرفته ازدواج وام تومان میلیارد هزار 24 نفر هزار 750 تنها. اند داده وام تومان

 این در اینها بر عالوه .است شده پرداخت پایدار اشتغال براي تومان میلیارد هزار 10 امسال

 دریافتی تتسهیال با بهزیستی سوي از نفر هزار 75 و امداد کمیته سوي از نفر هزار 85 مدت

  ».اند شده توانمند

  

  

  کوتاه اخبار ▼

منابع آگاه اعالم کردند، بریتیش پترولیوم انگلیس با پایان ◄ 

میلیون دالري با عراق براي اکتشاف نفت در  100یافتن توافق 

نشینی از بستن توافق جدید در استخراج نفت از  کرکوك و عقب

ا ترك کرده این منطقه تمام نیروهاي خود را خارج و عراق ر

از دیگر دالیل خروج بریتیش پترولیوم انگلیس از کرکوك . است

هاي غربی نسبت به ریسک حضور در عراق  ارزیابی مجدد شرکت

در سایه اعتراضات در این کشور و تشدید تنش بین آمریکا و 

 .ایران است

سازوکار «: وزیر عراق گفت نخست» عادل عبدالمهدي«◄ 

خروج نیروهاي خارجی از این کشور قانونی و اجرایی فرایند 

» .ایم ها براي اجراي آن را آغاز کرده شروع شده است و ما رایزنی

گفتنی است، پارلمان عراق دو روز پس از اقدام تروریستی 

قاسم سلیمانی و  آمریکا در به شهادت رساندن شهید حاج

شان، طرح اخراج نیروهاي  ابومهدي المهندس و همراهان

 .را تصویب کرد خارجی از عراق

سفیر یمن در ایران با حضور در منزل » ابراهیم الدیلمی«◄ 

سردار سلیمانی، شهادت سردار مقاومت را به خانواده معظم وي 

عبدالملک «تبریک و تسلیت گفت و پیام تسلیت و همدردي 

رئیس » مهدي المشاط«رهبر جنبش انصاراهللا و » الحوثی

سفیر یمن همچنین یک . دشوراي عالی سیاسی یمن را ابالغ کر

  .خنجر یمنی به فرزند سردار سلیمانی اهدا کرد

یک مقام ارشد دولت آمریکا در امور خلع سالح، احتمال ◄ 

: را پیامی منفی توصیف کرد و گفت» تی پی ان«خروج ایران از 

اي، بلکه در ارتباط با  ایران باید نه تنها درباره مسئله هسته«

این است گفتنی  ».آمریکا مذاکره کندبرنامه موشکی خود هم با 

ریکا با خروج از برجام که آم شود مطرح میاظهارات در حالی 

 .اي بوده است توافق هسته فروپاشی ساز زمینه

: مدیر مسئول روزنامه سازندگی گفت» سیدافضل موسوي«◄ 

ها به معنی از دست رفتن مفهوم  رد صالحیت تعدادي از چهره«

بنده به اندازه پر شدن لیست، کاندیداهاي از نگاه . رقابت نیست

بر خالف برخی ادعاها و  ،طلب تأیید صالحیت شدند اصالح

رو  طلب روبه ها معتقدم با فقدان و فقر کاندیداي اصالح فضاسازي

  ».نیستیم

درصد  6/38ماه را  مرکز آمار کشور نرخ تورم سالیانه دي◄ 

درصد کم شده  4/1) آذر ماه(اعالم کرد که نسبت به ماه قبل 

درصد و براي  38نرخ تورم سالیانه براي خانوارهاي شهري . است

درصد است که نسبت به ماه قبل به  2/42خانوارهاي روستایی 

  .درصد کاهش داشته است 6/1درصد و  3/1ترتیب 

مشاور قانونی کاخ سفید از ضوابط ارائه شده » آدام شیفت«◄ 

ه ترامپ حمایت از سوي رهبر جمهوري خواهان براي محاکم

جمهور ترامپ مرتکب شده  جرایمی که رئیس«: وي گفت. کرد

  ».کند تا محکوم و از سمت خود عزل شود است، ایجاب می

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

 


