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  مدعیان تغییر قانون        روز    حرف ▼

له تغییر و اصالح قانون اساسی، از جمله موضوعات ئمس

مبنایی عرصه سیاسی است که همواره در برخی محافل 

از این منظر . است شدهنخبگان سیاسی بحث و بررسی 

برخی معتقدند مشکالت : حداقل دو نظر وجود داشته است

بلکه مشکل در  ؛ن اساسی نیستکنونی کشور برخاسته از قانو

قانون اساسی موجود از صالبت و مزایاي . اجراي قانون است

بسیاري برخوردار است که قابل دفاع بوده و در صورت تحقق 

مشکالت کننده  مرتفعتواند  کامل و اجراي همه اصول آن می

 از میان برداشت؛باید موانع تحقق آن را  ؛ از این روباشدکشور 

هایی  ها و نقص تقدند در قانون موجود نیز ضعفاما برخی مع

گردد و  وجود دارد که بخشی از مشکالت موجود به این برمی

  . جز با بازنگري و نوسازي آن حل نخواهد شد

طلبان همواره خود را پیشگام تغییر  اصالح ،در این میان

گیري را ژستی  اند و این موضع قانون اساسی معرفی کرده

اند بدون آنکه پاسخ دهند آیا قانون  ستهطلبانه دان اصالح

اساسی به تمامی اجرا شده است یا خیر؟ و اینکه کدام یک از 

کننده منافع ملت نیست؟ الگوي  اصول قانون اساسی تأمین

جایگزین آنان نیز همواره الگویی وام گرفته از بیگانه بوده و 

مندان نظام  اي که دغدغه دهد؛ به گونه بوي سکوالریسم می

سالمی را حساس کرده و خطر استحاله نظام اسالمی را در ا

  .اند مواجهه با این ادعاها مطرح کرده

جمهوري « به تازگی حزب کارگزاران سازندگی تعبیر

و سردبیر  کردهرا براي تغییر قانون اساسی مطرح  »سوم

وي بار دیگر . روزنامه سازندگی آن را شرح و بسط داده است

سخنان گذشته خود را » مثلث«امه ن هفته با وگو در گفت

تکرار کرده و جمهوري سوم را راهکاري براي اصالح وضعیت 

تعبیر جمهوري سوم را باید . کشور معرفی کرده است

یندي نرم براي نرمالیزاسیون ساختار حقوقی جمهوري افر

سازي سیاست در  اسالمی دانست که غایت نهایی آن عرفی

 این پیشنهاددر ! ن استجمهوري اسالمی یا سکوالریزاسیو

از جمله جایگاه  ،کننده اسالمیت نظام نهادهاي تضمین

رهبري، شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري مورد 

  . اند بیشترین هجمه قرار گرفته

نباید فراموش کرد که همواره مخالفان اسالمیت نظام 

سازي در قبال جمهوریت نظام  هاي خود را با دوگانه تالش

در حالی که مشخص . اند و این بار نیز چنین است دنبال کرده

نیست رفع مشکالت کشور و کارآمدسازي نظام چه نسبتی 

موارد مذکور بیش از آنکه گره از ! فوق دارد هاي با پیشنهاد

طلبان  هاي سیاسی اصالح مشکالت مردم بگشاید، به کار بازي

  ! آید براي کسب قدرت می

 

 

 

  
  

  

  کند؟ چه کسی نرمال رفتار می                روز گزارش ▼

 ریوز! کنند روزها مقامات کاخ سفید یک خط در میان درباره ایران صحبت می  این

هایش درباره سیاست واشنگتن در قبال تهران، اعالم کرده  ترین گفته در تازه کایآمر خارجه

 کنند رفتار النرم کشور کی همانند دیبا آنها .کند يریگ میتصم تینها در دیبا رانیا«: است

 بدون موضوعات از یعیوس فیط درباره مذاکره آماده ما دهند انجام را کار نیا هانآ اگر و

مرور همین چند جمله، به سادگی دروغ بودن ادعاي » .بود میخواه یشرط شیپ چیه

در همین عبارات » مایک پمپئو«رساند؛ چرا که  را به اثبات می» شرط مذاکره بدون پیش«

کند؛ اما فارغ از  می منوطایران » نرمال رفتار کردن«را به » شرط اکره بدون پیشمذ«کوتاه، 

این دروغ آشکار، پرسش اصلی این است که رفتار نرمال، چگونه رفتاري است و به چه 

  گویند؟ الملل، عملکرد نرمال می عملکردي در روابط بین

فرستد و به  امی میآن کشوري که به هزاران کیلومتر دورتر از مرزهایش نیروي نظ

اندازد که به مرگ هزاران نفر  سوز راه می هاي خانمان جنگ ها هاي واهی علیه ملت بهانه

کند و حقوق مسلم کشورها  هاي تروریستی حمایت می انجامیده است، آن دولتی که از گروه

لمانه هاي ظا هاي مضحک تحریم کند، یا به بهانه مندي از دانش و علوم را محدود می در بهره

کند، چنانکه حتی دسترسی به دارو و ابزارهاي پزشکی و درمانی را  علیه دیگران اعمال می

ترین  که بزرگ اي هاي جنگی سازد، آن دولتی که از ماشین هایی مواجه می هم با محدودیت

کند و در مقابل در پی محدود کردن  قد حمایت می زنند، تمام جنایات و کشتارها را رقم می

ن بردن توان دفاع مشروع کشورهاي مستقل است، آن نظام سیاسی که از کودتاهاي و از بی

کند و سابقه استفاده از سالح کشتار جمعی در کارنامه خود دارد،  ضد مردمی حمایت می

رود یا کشوري که به دنبال تأمین منافع ملی و امنیت خود،  رفتارش نرمال به شمار می

همه اینها به خوبی نشان ! و مبارزه با تروریسم است؟ ها پایان دادن به ظلم علیه ملت

دهد، دولتی که باید به یک دولت نرمال تبدیل شود، نه جمهوري اسالمی، بلکه دولت  می

دولتی که اگر نرمال رفتار کند و ! ایاالت متحده آمریکا با سیاهه بلند باالیی از جنایت است

 !اش فکر کرد وان به پیشنهاد مذاکرهت موقع می ، آن»آدم شود«به تعبیر امام راحل 

  !تالش براي اعاده حیثیت                         اخبار ویژه  ▼

 و بولتون جان به ها رسانه در که حالی در« شد، مدعی  گزارشی در »العربیه« شبکه

 زن یک شود؛ می اشاره ایران علیه آمریکا اقتصادي جنگ رهبران عنوان به پمپئو مایک

 را ایران علیه اقتصادي جنگ فرماندهی و دارد قرار جنگ این هاي رده باالترین در آمریکایی

 که دارد نام »مندلکر سیگال« زن این. کند می فعالیت پرده پشت در البته که شده دار عهده

رسد،  به نظر می» .است مالی اطالعات و تروریسم امور در آمریکا داري خزانه وزیر معاون

 در ویژه به ایران مقابل در متحدانش و آمریکا پی در پی و عددمت هاي شکست از پس

 اکنون آمریکایی، جاسوس 17 بازداشت تا جاسوسی پهپاد سرنگونی از اخیر، هاي هفته

 زن یک عنوان به آن توصیف و آمریکایی زن یک از جستن یاري با کوشد می العربیه شبکه

 و خود آبروي از اندکی گرفته، هعهد به را ایران ضد اقتصادي جنگ رهبري که آهنین

  . بازگرداند را صهیونیستی رژیم و آمریکا همچنین

با تأکید بر اینکه امروز به  سپاه دریایی نیروي فرمانده» تنگسیري علیرضا« سردار◄ 

لطف انقالب اسالمی شرایط ایران و دیگر کشورها در منطقه کامالً متفاوت است، به اقتدار 

: ي اسالمی در برخورد با بیگانگان در منطقه اشاره کرد و افزودنیروهاي دریایی جمهور

 نیروهاي به خطاب که داریم را ها انگلیسی و ها آمریکایی بیسیم شده ضبط صداي«

  ».شوید خفه: گویند می فارس خلیج حاشیه کشورهاي

 



  
  

  اخبار ▼

 ایران هژمونی غرب را در هم شکسته است

الملل است،  کید بر اینکه ایران در حال تغییر دادن معادالت بینبا تأ» البناء«روزنامه لبنانی 

ایران یک «: کش انگلیسی اشاره کرد و نوشت به ماجراي اسقاط پهپاد آمریکایی و توقیف نفت

هواپیما در ازاي «کند که فراتر از معادله  المللی راهبردي و مهمی را ترسیم می عرصه بین

دهد، فراتر از  تأثیرات آنچه ایران انجام می. است» کش کش در ازاي نفت هواپیما و نفت

شود و الگوي جدیدي مبتنی  الملل است و شامل همه معادالت جهانی می چارچوب روابط بین

کند که به واسطه آن دیگر  برخودباوري و شکستن هژمونی غربی را به جهان عرضه می

. یر خود درآورده و اموال و حقوق آنها را به یغما ببردتواند کشورها را به تسخ استعمار نمی

خواهان واقعی باز  شود، آن زمان مسیر براي آزادي ها کشیده  وقتی چنگ و دندان غربی

ایران به نیابت از آزادگان و مظلومان جهان برابر استعمارگران ایستاده است و این . شود می

امروز ایران با در هم . واقعی باشد، خیالی است دهد، نگرانی از غرب بیشتر از اینکه نشان می

  ».کند شکستن هژمونی غرب، دیگران را هم به مقابله با آن تشویق می

  !نگرانی فرماندهان پنتاگون از قدرت ایران

یک هفته از ادعاي دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ناوشکن «: نوشت» الیوم رأي«روزنامه 

گونه  ؛ ولی او هیچاست را سرنگون کرده، گذشته یک پهپاد ایرانی» اس باکسر یواس«

اطالعات و شواهد مستندي ارائه نکرده است و همین امر نادرست بودن این اظهارات را 

پست و  تایمز، واشنگتن نیویورك«: نویسد این روزنامه در ادامه می» .دهد نشان می

گویی و حرف مفت زدن  جمهور آمریکا را به دروغ سره رئیس هایی مانند نیوزویک یک نشریه

کرد او اظهاراتی دروغ درباره ساقط کردن پهپاد  کسی فکر نمی کنند؛ ولی هیچ متهم می

فارس مطرح کند؛ چرا که این امر با هیبت و اعتبار ارتش آمریکا  هاي خلیج ایران در آب

ر فراتر از دروغ ترامپ مسئله این است که قدرت ایران نگرانی واقعی را ب. ارتباط دارد

رهبران پنتاگون حاکم کرده است، آنها متعجب هستند که چگونه ایران موفق به ساخت 

هاي این نیرو تصویربرداري کنند بدون آنکه  توانند از ناوشکن پهپادهایی شده است که می

  ».شان را داشته باشند رادارها توان رهگیري

  میلیون بشکه نفت در دستان ایران 15سرنوشت انتقال روزانه 

جویانه  ، یک اقدام تالفی»استنا امپرو«توقیف  اینکه با تأکید بر »بلومبرگ«رگزاري خب

: نوشت الطارق بود،  وایل این ماه در جبلدر ا» 1گریس «کش ایرانی  مستقیم به توقیف نفت

دهد، چقدر براي ایران آسان است که مانع  نشان می» استنا امپرو«کش  توقیف نفت

میلیون نفت از این آبراه در  7/14ود و سرنوشت انتقال روزانه کشتیرانی در تنگه هرمز ش

هاي فراسرزمینی  ترامپ با اعمال تحریم: افزوداین خبرگزاري آمریکایی . دستان ایران است

بر همه خریداران نفت ایران از طریق تهدید به ممانعت از دسترسی به دالر آمریکا و 

للی به آن وابسته است، به میزان زیادي همه را الم سیستم بانکی این کشور که مبادالت بین

انتظار اینکه ایران بدون هیچ منفعتی از مبادالت . مجبور کرده است تا نفت ایران را نخرند

لوحی  اي پایبند بماند، ساده گذاري که قرار بود دریافت کند به توافق هسته تجاري و سرمایه

  .است

  ها را فتح کرده است رهبر ایران قلب

نگاران شاخص ترکیه در یادداشتی درباره شخصیت رهبر  از روزنامه» ان دوالپچیارج«

هاي زعامت  سال» ها را فتح کرده است رهبر ایران قلب«معظم انقالب با تأکید بر اینکه 

اي تسخیرناپذیر و  وي ایران را همانند قلعه«: رهبر معظم انقالب را مرور کرده و نوشته است

پاي بسیاري از . مکان روي پاي خود ایستادن این کشور را فراهم کردیکپارچه نگه داشت و ا

این » .ها، امضاي وي قرار دارد هاي اقتصادي و توسعه در بسیاري از عرصه پیشرفت

او «: آورد در بخش دیگري از یادداشت خود می» آیدینلیک«اي  نویس روزنامه ترکیه ستون

م جهانی براي به شکست کشاندن جمهوري هاي شوم امپریالیس ها و نقشه چهل سال توطئه

  ».اسالمی را خنثی کرده است

  

  کوتاه اخبار ▼

الملل  رئیس کمیسیون امور بین» کنستانتین کاساچوف«◄ 

آمریکا در تالش است از طریق «: مجلس فدرال روسیه گفت

زنی در تنگه هرمز، به زور منافع خود  ایجاد ائتالف براي گشت

ست، پس از رد طرح آمریکا براي گفتنی ا» .را تقویت کند

ایجاد گشت دریایی در تنگه هرمز از سوي کشورهاي 

نشینی  رسد دونالد ترامپ از این طرح عقب گوناگون، به نظر می

این غیرمنصفانه است که آمریکا «: کرده، چنانکه گفته است

نقش پلیس تنگه هرمز را ایفا کند و از کشتی کشورهاي 

ن سعودي، چین و ژاپن حفاظت ثروتمندي همانند عربستا

  ».کند

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد » کاظم پالیزدار«◄ 

اقتصادي از دستور رهبر معظم انقالب براي رسیدگی به 

خواري گسترده در استان گلستان به ویژه منطقه  زمین

گفتنی است، روستاي زیارت در سال . روستاي زیارت خبر داد

روستاي داراي بافت با ارزش  10به عنوان یکی از  1385

تاریخی در فهرست آثار ملی کشور فقط با شش خانه ثبت شد 

هزار واحد مسکونی غیرمجاز در جنگل و  7و اآلن بیشتر از 

کوه و حریم رودخانه در آن ساخته شده و تمام بافت طبیعی 

  .تخریب شده است

از » هوآ چونینگ«، »شینهوا«به نوشته خبرگزاري ◄ 

وزارت خارجه چین اقدامات مخرب آمریکا علیه سخنگویان 

: هاي حال حاضر دانست و اظهار داشت ایران را عامل تنش

ضروري است که ایاالت متحده اقدام اشتباه خود در اعمال «

فشار حداکثري بر ایران را کنار بگذارد و در اجراي توافق جامع 

ع و ایاالت متحده باید حقوق مشرو. تراشی نکند اي مانع هسته

 ».هاي برجام را رعایت کند منافع همه طرف

کل کمیسیون تجارت در اتحادیه  مدیر» سبین ویاند«◄ 

اروپا تأکید کرد، این اتحادیه آمادگی دارد تا درجهت اصالح 

هاي کنونی براي  انی و چالشساختار سازمان تجارت جه

با واشنگتن همکاري کند؛ اما با این حال هشدار داد در  تجارت

هاي تجاري  که آمریکا به تهدید خود براي اعمال تعرفه  یصورت

ها نیز این اقدام را  بر واردات خودرو از اروپا عمل کند، اروپایی

  .تالفی خواهند کرد

فقیه  صادقی، نماینده ولی االسالم و المسلمین حاجی حجت◄ 

ها گفته شده است، سپاه  همان گونه که بار«: در سپاه گفت

هاي آن به ویژه در شرایط  قالب و دستاوردپاسدار تمامیت ان

خطیر و تاریخی کنونی است، ما بصیرت سیاسی را در سپاه 

  ».دانیم پذیري سیاسی را حرام می واجب و جناح

معاون رئیس پلیس دبی با اشاره به » ضاحی خلفان«◄ 

فارس و اقدامات انقالبی ایران در برابر تجاوزات  تحوالت خلیج

دونالد ترامپ، «: ئیتر خود نوشتکشورهاي غربی در تو

جمهور آمریکا در برابر اعراب شیر است؛ اما در برابر  رئیس

  ».ایران، مانند یک خرگوش است
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