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  براي امروز) ع(درسی از امام علی  روز    حرف ▼

امشب دومین شب قدر مصادف با شب شهادت مظلومانه 

شهادتی که با  ؛است) ع(الموحدین امیرمؤمنان علی مولی

شکافتن شمشیر کین از نیام تحجر و تزویر و  بیرون آمدن

فرق اسطوره عدالت و جوانمردي و الگوي صبر و ایستادگی 

  . شددر تاریخ ثبت 

شدند و در  اولیاي الهی هر یک به فضیلتی شناخته می

به ) ع(میان قوم و امت خود به آن شهره بودند؛ اما امام علی

عنوان جانشین پیامبر خاتم و اولین امام شیعیان مانند وجود 

مجمع فضایل اخالقی و انسانی بود ) ص(مبارك پیامبراعظم

یتی آن امام هاي شخص که سخن گفتن درباره هر یک از جنبه

همام نیازمند فرصت و مجال و البته قلم و زبانی است که 

  . بتواند معارف امیرمؤمنان را تبیین کند

هاي شخصیتی  به یکی از ویژگی  اما در این میان اشاره

  که نیاز امروز جامعه ما و پیروان و شیعیان آن) ع(امام علی

، همانطور که گفته شد. نیستحضرت است، خالی از لطف 

است که یکی از ارکان  »صبر«هاي آن حضرت  یکی از ویژگی

آید و بر اساس تعالیم دینی ما به  مهم ایمان به شمار می

صبر معیار . توان بر مشکالت و شداید غلبه کرد واسطه آن می

. هاست و محک مناسبی براي ایمان و اعتقاد و باور قلبی انسان

 برابر ایمان، در را صبر موقعیت) ع(موالي متقیان حضرت علی

 مجید قرآن و در دانند می بدن به نسبت  سر موقعیت  همانند

  . شده است تأکید صبر مانند موضوعی به کمتر نیز

 )ع(حضرت امیرالمؤمنین هاي سفارش و ها توصیه الي البه در

همواره صبر، تحمل و نسل جوان  به ویژهبه افراد جامعه 

ریزي  صبر در عین برنامه اي دارد؛ البته شکیبایی جایگاه ویژه

نگري که الزمه تقویت استقامت و پایداري براي  و آینده

هاي فردي و اجتماعی است و اگر  رسیدن به اهداف و آرمان

توجهی شود، تحقق اهداف با مشکل مواجه  به این مهم بی

  .خواهد شد

توجه به این موضوع مهم در وضعیت کنونی که ملت 

اریخی خود، در حال عبور از بزرگ ایران در مسیر حرکت ت

اي حساس و پیچیده است، بیش از پیش اهمیت پیدا  مرحله

واقعیت موجود صحنه این است که دشمن . کند می

ها با همه توان به رویارویی  خورده در همه عرصه شکست

در چنین شرایطی باید . اقتصادي با ملت ایران برخاسته است

سال  40ه گرانسنگ مردم و مسئوالن دوشادوش هم، با تجرب

در این میان . اثر کنند گذشته، آخرین حربه دشمن را نیز بی

هاي صحنه و متعاقب آن صبر  بصیرت و آگاهی از واقعیت

ناپذیر کارگر خواهد افتاد و این پیچ  انقالبی و مقاومت خستگی

 .تاریخی را نیز پشت سر خواهیم گذاشت

 

 

  
  

 

  
  

 !ا دشمن به صرف شاممالقات ب                روز گزارش ▼

اش را به سمت  هاي ساختمان کنگره آمریکا، وقتی خانم فینشتاین، گوشی در راهرو

هاي این سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا توجه  اطالعات یکی از تماس!  گیرد خبرنگاران می

  .»محمدجواد ظریف«اطالعات تماس با  !کند را به خود جلب می» پولیتیکو«خبرنگار نشریه 

شود و دفتر خانم فینشتاین که به حمایت از برجام  اي می موضوعی که بالفاصله رسانه

شود، زمانی که او  دهد که این تماس به چند هفته پیش مربوط می شهرت دارد، توضیح می

 آن درباره دیداري که نشریه پولیتیکو. اند و وزیر خارجه ایران دیداري به صرف شام داشته

رئیس سابق کمیته اطالعات و عضو  عادي است که رئیس و نایب کمی غیر«: نویسد می

مایک پمپئو، وزیر خارجه » .خورد اقلیت سنا با وزیر خارجه یک کشور دشمن شام می

خواند، اما دفتر فینشتاین در این  می» لوگان«آمریکا نیز این دیدار را مصداق نقض قانون 

  ! جه آمریکا صورت پذیرفته استاین دیدار با هماهنگی وزارت خار: گوید باره می

در سوي دیگر ماجرا اگرچه مسئوالن دستگاه سیاست خارجی کشورمان ابتدا سعی 

هاي  کردند با سکوت از کنار موضوع عبور کنند، اما انتشار گسترده خبر و بیان حدس

هدف این «: مختلف موجب شد تا سخنگوي وزارت خارجه با تأیید این دیدار، اعالم کند

ـ که البته وقت و نیروي زیادي نیز از وزیر امور خارجه در سفرهاي فشرده  یدارهاگونه د

بر جامعه » گروه بی«هاي فشار همچون  ـ جلوگیري از تأثیرگذاري گروه گیرد ایشان می

سیاسی و افکار عمومی آمریکاست و به همین دلیل هم با واکنش شدید و عصبانیت 

سخنگوي دفتر نمایندگی ایران در سازمان » یریوسفیرضا م علی» «.شود تندروها مواجه می

این دیدار در راستاي رویه عادي دیدار نماینده ایران با اعضاي کنگره «: ملل نیز  عنوان کند

آیا همانقدر که مسئوالن دستگاه ! اما واقعیت این دیدار چیست؟ ».صورت گرفته است

هایی در  ؟ یا مذاکرات و تماسگویند، یک دیدار عادي بوده است سیاست خارجی کشور می

حوزه سیاست خارجی و ارتباط با آمریکا در میان است؟ الزم است دستگاه دیپلماسی به 

  !طور شفاف درباره آن توضیح دهد

 جریان اصالحات  ترین چالش مهم                   ویژه      خبر ▼

  رت گرفته،هاي صو هاي متعدد و براساس بررسی پایش جریان اصالحات طی نشست

خود را کاهش سرمایه اجتماعی دولت و به تبع آن کاهش سرمایه   ترین چالش مهم

. ترین چالش آنهاست بزرگ» نحوه تعامل با دولت«اجتماعی خود برآورد کرده و 

ند باید در مشی و راهبردهاي سیاسی بازنگري ا هتأکید کرد  ها نشست این طلبان در اصالح

اجتماعی خود را از  درصد سرمایه 40و نیم گذشته   در یک سال« :اند آنها گفته. جدي کرد

گروهی در این » .درصد رأي جامعه را در اختیار داریم 20در بهترین حالت   ایم و دست داده

اگر بناي ورود در انتخابات آینده را داریم باید از اآلن برنامه خود را تدوین «: اند گفته جمع

مه اصالحات قرار دهیم و اعالم کنیم عملکرد این دولت نسبتی با کارنا  و مبناي کار خود را،

ما نباید در معرض پاسخگویی کارنامه دولت اعتدال قرار  .است عملکرد اصالحات نداشته

براي خروج از «  :دیگر معتقد بودند برخیگیري از دولت،  در مقابل نظر لزوم فاصله» .بگیریم

حزب » .شاندن دولت را به صورت جدي پیگیري کنیمحالت انفعال باید گزینه به استعفا ک

توجه به کارنامه ناموفق  با طلب نیز در جلسات داخلی خود اتحاد ملت از احزاب اصالح

گیري از  تغییر جهت«  کالت اقتصادي، پیشنهادمشدولت و جریان اصالحات در برجام و حل 

را در » اعی و سیاسیهاي اجتم مباحث معیشتی، به سمت ایجاد شکاف بر مبناي آزادي

در همین راستا مقرر شده است مباحثی مانند فیلترینگ، کنسرت و در . دست بررسی دارد

  . سازي شود هاي اجتماعی برجسته یک کالم آزادي

 



  
  

  اخبار ▼

 ها غش در معامله است این حرف

رئیس شوراي شهر تهران درباره مباحث مطرح شده در زمینه  نایب» ابراهیم امینی«

کند و  اي را ارائه می جمهوري در آستانه انتخابات برنامه رئیس: جمهور گفت ختیارات رئیسا

گرایانه  هاي ارائه شده باید واقع اوالً برنامه. دهند ها به او رأي می مردم هم بر اساس آن برنامه

باشد و جنبه شعاري نداشته باشد، چون انتخابات یک قرارداد اجتماعی بین انتخاب شده و 

اگر این فرد و برنامه . دهند ها رأي می کنندگان است و مردم براي تحقق برنامه انتخاب

ه باشند ها را داشت هم باید نیروهایی را انتخاب کند که توان اجرا و تحقق برنامه  انتخاب شد،

اگر . جمهوري و دولت باشد شود در حیطه اختیارات رئیس هایی که ارائه می و هم باید برنامه

نیاز به هماهنگی با مراجع دیگري هم هست، او باید توان ایجاد این هماهنگی را داشته 

هایی را مطرح کنیم و بر اساس آنها رأي بگیریم و  در غیر این صورت اینکه ما برنامه. باشد

  .عد پشت سر خودمان را هم نگاه نکنیم، نوعی غش در قرارداد استب

  شوند هزار صهیونیست کشته می 100اهللا،  در رویارویی با حزب

در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی خود را براي جنگی دیگر با جنبش مقاومت 

 13 طی اهللا کند؛ کارشناسان این رژیم ضمن اشاره به تقویت حزب اهللا لبنان آماده می حزب

تلویزیون رژیم . کنند ابراز نگرانی می این رژیمسال اخیر، از ضعف نیروي زمینی 

در ) 2006سال (روزه  31اهللا در جنگ  صهیونیستی در گزارشی با اشاره به پیروزي حزب

: هاي نامنظم در سوریه نوشت آویو، تقویت زرادخانه موشکی و کسب تجربه جنگ برابر تل

معاون پیشین ستاد کل » یائیر گوالن«ژنرال . اسرائیل زیر سؤال است آمادگی نیروي زمینی

مشکل در درون ارتش اسرائیل «: گوید نیروهاي مسلح رژیم صهیونیستی در این باره می

تحلیلگر نظامی » الون بن داود«پیشتر نیز » .غریزه تهاجمی آن مضمحل شده است. است

براساس برآوردهاي ویژه جبهه داخلی، در «: تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته بود 13کانال 

  ».شوند هزار اسرائیلی کشته می 100اهللا،  صورت رویارویی با حزب

  هزار خودروي ناقص 160مقصر خاك خوردن 

هزار خودروي ناقص در کف  160سازان با اشاره به وجود  سخنگوي انجمن قطعه

با وجود آنکه حجم زیادي از  سازان متأسفانه تعدادي از قطعه: ها اظهار داشت کارخانه

اند و حتی توانایی تولید قطعات را هم دارند، اما بنا به  تسهیالت بانکی را در اختیار گرفته

هاي خودروسازي نیستند که همین امر صنعت  دالیلی حاضر به ارائه قطعه به شرکت

ساز  تعداد قطعهبا تأکید بر اینکه این  » نیا فرهاد به« .سازي را زیر سؤال برده است قطعه

الزم است قوه قضائیه، : سازي هستند، گفت تعطیل قطعه هاي نیمه مشغول خرید شرکت

با  وي! مجلس و نهادهاي نظارتی به این موضوع ورود کرده و دالیل این امر را بررسی کنند

ها بیداد  سازي کشور انحصارگرایی در توزیع قطعه امروز در صنعت قطعه«تأکید بر اینکه 

سازي ارز دریافت  هاي قطعه  سازان باید اعالم کند کدام شرکت انجمن قطعه: ، افزود»دکن می

  .کرده، اما حاضر به ارائه قطعه به خودروساز نیستند

  گویند فارس همه به فارسی سخن می در خلیج

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز  »علی فدوي«سردار دریادار پاسدار 

این در : فارس مستقر هستند، گفت پیمانانش در خلیج هاي آمریکا و هم اوکمترین تعداد ن

فروند ناو هواپیمابر در  5 فروند ناو آمریکایی و 300بیش از حالی است که در گذشته 

فارس داریم، به نحوي که  احاطه خوبی به خلیج: وي تأکید کرد. فارس مستقر بودند خلیج

هاي مستقر کشورمان در  ه هرمز حتماً باید با نیروفارس و تنگ آنها براي حرکت در خلیج

هاي  شمال تنگه هرمز مکالمه کرده و اجازه عبور بگیرند و توانایی نزدیک شدن به آب

. هر کسی که قصد عبور از آن را دارد، باید به زبان فارسی صحبت کند. ساحلی ما را ندارند

کنند و این به معناي  ی صحبت میاکنون تمام ناوهایی که در منطقه هستند به زبان فارس

  . اقتدار است؛ البته این مکالمات هم چندین بار در تلویزیون پخش شد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 امروز صبح که اسالمی شوراي مجلس علنی جلسه ◄

 شد، آغاز رئیسه هیئت اعضاي انتخاب کار دستور با) یکشنبه(

 انعنو به رأي 155 با الریجانی علی رأي، 274 مجموع از

 میان از گزارش، این اساس بر .شد ابقا مجلس رئیس

 عبدالرضا و پزشکیان مسعود مجلس، رئیسی نایب نامزدهاي

 رئیس نواب عنوان به رأي 143 و 148 با ترتیب به مصري

 مدت به مطهري علی این از پیش .شدند انتخاب دوم و اول

 .بود مجلس دوم رئیس نایب سال سه

 سپاه کل فرمانده عالی مشاور »قربانی مرتضی« ردارس  ◄

 در حماقتی ترین کوچک انجام صورت در دشمن: گفت

. کرد خواهیم کار چه را او ما که فهمد می فارس، خلیج هاي آب

 ناو دو مثالً که نکنند بازي ما براي ها فیلم این از ها آمریکایی

 ترین کوچک صورت در را ناو دو این. کردند منطقه وارد جنگی

 یا موشک دو با هواپیماهایش و حشم و خدم مهه با حماقتی

  .فرستیم می دریا قعر به سري کلی به و جدید سالح دو

 را 88 سال حوادث گفته است من »عطریانفر محمد«◄ 

 و حاکمیت سیاسی رویکرد بین بزرگ سوءتفاهم یک

 گفتمان یک گرفتار زمان آن در ما. دانم می طلبان اصالح

 حرکات که بود این سیاسی امنظ تلقی و بودیم غبارگرفته

این اظهارات در حالی . دارد براندازانه رویکردي طلبان اصالح

است که با فراخوان سران فتنه پیاده نظام این جریان قصد 

  !هاي منطقه را در تهران داشتند سازي انقالب شبیه

 و خدمات مصرف دفتر مدیریت کل مدیر »مدقق هادي«◄ 

 ها، سازمان تولیدي برق ازادم :توانیر گفت شرکت مشترکان

) ژنراتور(تأمین خود مولدهاي داراي هاي ساختمان و ها شرکت

 .شود می خریداري مصرف اوج زمان گذر از به کمک هدف با

 تأمین خود مولدهاي هزارمگاوات 2 بر بالغ ظرفیتی: افزود وي

 مراکز ها، بیمارستان تا ها هتل از کشور مختلف هاي بخش در

  .دارد وجود یمذهب و نظامی

 پس فرهنگی انقالب عالی شوراي جلسه ها شنیده براساس◄ 

 جمهور رئیس حضور بدون هفته این شنبه سه ماه، پنج حدود از

نداشتن  حضور صورت در قانون اساس بر .شود می برگزار

 که کند برگزار را جلسه تواند می مجلس رئیس جمهور، رئیس

 در علی الریجانی تریاس به شورا جلسه هفته این است قرار

  .شود برگزار مجلس محل

 
  شد صبح صادق منتشر 898 شماره

  خوانید؛ در این شماره می

 گسسته هاي حلقه نمایش/ است؟ نظریه کدام حاصل برجام

 نگران تاجیک/ قرن توطئه یا قرن معامله/ زنجیر یک

 بد تیتراژهاي/ ؟گرایی غرب عصر پایان یا است اصالحات

 عیار« عنوان با موضوعی پرونده همراه به/ خوب هاي سریال

  است؟ کدام یاسالم انقالب تراز مجلس ؛»مجلس

  

  .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

 


