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  صداي حکومت دینی           روز حرف ▼

هاي مهم ضد استبدادي  نهضت مشروطه یکی از حرکت

نهضتی پیشرو که در میان دیگر . تاریخ معاصر جهان است

این . خواهی شد ی و آزاديطلب بخش عدالت ها الهام ملت

توانست تحولی بزرگ در سرنوشت ملت ایران در  نهضت می

به وجود آورد که به دالیل  مسیر آبادانی و پیشرفت کشور

متعددي ناکام ماند و به استبداد رضاخانی ختم شد و حرکت 

  . رو به جلوي ملت ایران حدود هفتاد سال به تأخیر افتاد

اهللا نوري،  فضل در این میان، به دار آویخته شدن شیخ

توان نمادي از انحراف  مجتهد و عالم بزرگ پایتخت را می

  1288مرداد ماه سال  11در  که بزرگ این نهضت دانست

 »یزدگ غرب«احمد در کتاب  مرحوم جالل آل. اتفاق افتاد

من نعش آن « :سدینو یم ياهللا نور فضل خیدرباره اعدام ش

دانم که به عالمت  یم یبزرگوار را بر سر دار همچون پرچم

سال بر بام مملکت ما  ستیپس از دو یزدگ غرب يالیاست

  ».افراخته شد

نه مخالف قانون بود و نه موافق استبداد، او  اهللا فضل شیخ

دار مجلس و  گرایان میدان مخالف آن بود که به نام ملت غرب

اهللا بر دو محور قابل  فضل آرا و نظرات شیخ. کشور شوند

خالصه است که این دو محور امروز مبناي نظام جمهوري 

  . اسالمی قرار دارد

عت مقدس اسالم اول آنکه، از نگاه وي مبناي قانون، شری

است، از این رو مادامی که قانون در جامعه اسالمی مبتنی بر 

هاي دینی است، اعتبار و ارزش خواهد داشت؛ وگرنه  آموزه

خالف شرع است ولو آنکه به تأیید همه نمایندگان  که قانونی

  .اعتبار خواهد بود مردم نیز رسیده باشد، بی

دوم آنکه، کسانی حق حضور در مجلس براي 

گذاري را دارند که از حداقل صالحیت برخوردار باشند  قانون

انتظار آنکه خروجی مجلس تدوین قوانینی  ،آنو بدون 

مبتنی بر مصالح کشور و ملت و مطابق با شرع مقدس باشد، 

  .اي خواهد بود انتظار بیهوده

شیخ حاضر نبود سرنوشت کشور و نهضت به واقع 

بسپارد که نمایندگان خواهی ملت را به دست مجلسی  عدالت

سفارت روس و انگلیس مشخص کند و در آن قوانینی  راآن 

  . باشد) ص(وضع شود که مخالف اسالم ناب محمدي

در زمان شیخ فهم نشد یا بهتر بگوییم با  این سخن مهم

پروپاگانداي مطبوعات وابسته به بیگانگان و روشنفکران ضد 

د؛ اما پس از دین اجازه فهم آن به افکار عمومی داده نش

سال در نظام مقدس جمهوري  70گذشت نزدیک به 

اسالمی تعین پیدا کرد و شرط تداوم مشروعیت نظام 

اسالمی نیز همان شروط است که ملت ایران با همه توان 

  .براي حراست از آن در برابر دشمنان ایستاده است

  

 !انتخاباتیتهدید                              گزارش روز ▼

انتخابات مجلس اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد و هر چه به موعد دهمین دوره یاز

هاي تندرو هستیم؛  تر از سوي چهره عجیب شویم، شاهد اظهاراتی ابات نزدیک میاین انتخ

، رسماً به »حضور مشروط«و » تحریم انتخابات« طرح موضوع اظهاراتی که حاال پس از

در جمالتی » بهزاد نبوي«چنانکه ! طیف رسیده استتهدید نظام اسالمی از سوي این 

» براي حفظ نظام، کشور و امنیت ملی «کند  برانگیز خطاب به شوراي نگهبان اعالم می تأمل

معناي این جمالت زمانی  !رو باید فرش قرمز پهن شود ت پیشبراي حضور آنها در انتخابا

را که در » مشق نو«شماره اول نشریه در » تبار علوي«ترین مقاله  شود که تازه بهتر درك می

دهد که در   او خبر می. ها قرار گرفته است، بخوانید فروشی این ماه بر روي پیشخوان روزنامه

اشغال مراکز حساس «رو خواهد شد که  هایی در چهار سطح روبه آینده کشور با اعتراض

  ! گذاري اصلی آن است شاخصه و هدف» نظام

احتماالً در روزهاي آینده نیز از زبان افراد دیگر این طیف و  که حاصل جمع این جمالت

ها با آنچه  به عالوه شباهت این گفتارها و تهدید هاي متفاوت نیز تکرار خواهد شد، تبا ادبیا

اي را به  شد، هر شنونده و خواننده بیان می 1388جمهوري سال  پیش از انتخابات ریاست

رسد این طیف که امیدي به پیروزي در انتخابات  ه نظر میب! رساند اي می کننده نتایج نگران

پیش رو در یک فرایند قانونی و دموکراتیک ندارد، بار دیگر به دنبال گره زدن پیروزي خود 

دهد، آنها با تکرار این  شواهد امر نشان می! در انتخابات به امنیت ملی و آینده کشور است

وادار کردن نهادهاي قانونی برگزارکننده انتخابات  جمالت و عبارات توأم با تهدید به دنبال

اي است، چرا که نه  البته این تالش بیهوده! به ویژه شوراي نگهبان به عدول از قانون هستند

به  بار دیگر اجازهنهادهاي قانونی از اجراي تکالیف قانونی خود کوتاه خواهند آمد و نه مردم 

  .تلخ پیشین را به این طیف خواهند دادخطر انداختن امنیت ملی و تکرار حوادث 

 سپتامبر 11هاي عملیات  رمزگشایی از ناگفته          ویژه اخبار ▼

سپتامبر اعالم کرد، حاضر  11مغز متفکر و طراح اصلی حمالت » محمد خالد شیخ«

است در قبال لغو حکم اعدام خود به خانواده قربانیان این حادثه و براي تحت پیگرد قانونی 

کارشناسان سیاسی و امنیتی معتقدند در صورت . ردادن عربستان سعودي کمک کندقرا

 11هاي عملیات  محمد در قبال رمزگشایی وي از ناگفته انصراف آمریکا از اعدام خالد شیخ 

اي پیش روي حاکمان ریاض قرار  المللی بسیار شکننده سپتامبر، بحران سیاسی و بین

هاي تروریستی  اره به حمایت مالی و اطالعاتی از گروهعربستان سعودي همو. خواهد گرفت

تواند نقطه عطفی در  گرایان تکفیري متهم بوده و اعترافات خالد شیخ محمد می و افراط

اي را براي  هاي فشرده دولت سعودي از هم اکنون رایزنی. اثبات اتهامات دولت سعودي باشد

رده تا اسرار بسیار مهم وي درباره تسریع در اجراي حکم اعدام خالد شیخ محمد آغاز ک

  .سپتامبر با مرگ او دفن شود 11ها در حمالت تروریستی  نقش سعودي

  اظهار عجز و ناتوانی مقامات آمریکا در برابر ایران                         

ها را  اند که ما همه سناریو اي با ترامپ به وي یادآور شده مقامات نظامی آمریکا در جلسه

ایم که از رفتار ایران و آرایشی که در منطقه گرفته،  ی کرده و به این نتیجه رسیدهبررس

اند ما آمادگی  مقامات نظامی آمریکا گفته. معلوم است ایران به هر حمله ما پاسخ خواهد داد

ها در نهایت آمادگی  به اذعان کارشناسان نظامی و امنیتی آمریکایی. جنگ با ایران را نداریم

گفتنی . درگیري در منطقه را دارند و براي درگیري بلندمدت اصالً آمادگی ندارندسه روز 

ها در دو سه روز اول پس از سرنگونی پهپاد آرایش عملیاتی گرفته؛ اما پس  است، آمریکایی

  .اند از چند روز از آرایش عملیاتی خارج شده

 



 
 

 

  اخبار ▼

 طلبان به شوراي نگهبان هجمه اصالح

: نوشت» آرمان«طلب در یادداشتی در روزنامه  فعال سیاسی اصالح» نیا رسول منتجب«

هاي مختلف این اطمینان را بدهد که فقط قانون را  شوراي نگهبان باید به مردم و جناح«

اینها . بندي یا طرفیتی نسبت به یک جناح در کارش نیست اي جناح کند و ذره پیاده می

اگر فرش قرمز هم پهن کنند کار بزرگی . ودباید بیش از گذشته در جامعه ایجاد ش

انتظار . اند طلبان نگذاشته اند و منتی بر سر اصالح اند؛ بلکه خدمت به نظام کرده نکرده

طلبان این است که این اطمینان و اعتماد داده شود که در انتخابات حق و عدالت  اصالح

هاي  از سوي دیگر چهره شبیه این اظهارات» .اجرا شود تا اتحاد و انسجام ایجاد شود

شویم، بر شدت  شود و هر چه به انتخابات مجلس نزدیک می طلب نیز مطرح می اصالح

  .شود میحمالت این جریان به شوراي نگهبان افزوده 

  هاي اشغالی استقبال رژیم صهیونیستی از سفر اعراب به سرزمین

زبان وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در ویدئویی کوتاه   سخنگوي عرب» حسن کعبیه«

 هاي مقیم به بهانه برگزاري مراسم حج، از مسئوالن سعودي براي میزبانی از فلسطینی

فارس به ویژه  او شهروندان کشورهاي عربی حاشیه خلیج !قدردانی کرد  هاي اشغالی سرزمین

اسرائیل از شما به «: رژیم صهیونیستی خطاب کرد و افزود »دوستان«عربستان سعودي را 

آمدگویی این مقام  خوش» .کند، اسرائیل را خانه دوم خود بدانید گرمی استقبال می

اشغالی در حالی است  هاي صهیونیست به شهروندان کشورهاي عربی براي سفر به سرزمین

دار با مقامات صهیونیست، به اي عربی به فلسطین و دی که به تازگی سفر یک هیئت رسانه

  . اند برانگیز شده است و بسیاري این سفر را محکوم کرده شدت جنجال

  !دهد اش را ارائه نمی ترامپ اظهارنامه مالیاتی

فرماندار کالیفرنیا قانون لزوم » گوین نیوسام«گزارش داد، » تایمز آنجلس لس«روزنامه 

جمهوري به منظور احراز صالحیت براي  ات ریاستهاي انتخاب انتشار اظهارنامه مالیاتی نامزد

این قانون . حزبی را که به تصویب کنگره ایالت کالیفرنیا رسیده، امضا کرد هاي درون رقابت

کسانی را که از انتشار اظهارنامه مالیاتی پنج سال گذشته خودداري کنند، از شرکت در 

جمهوري منع  انتخابات ریاست حزبی در این ایالت براي نامزد شدن در هاي درون رقابت

االجل  جمهور آمریکا تاکنون دو بار از ضرب رئیس» دونالد ترامپ«گفتنی است، . کند می

تعیین شده از سوي مجلس نمایندگان آمریکا براي ارائه اظهارنامه مالیاتی خود سر باز زده 

  .و اعالم کرده است هرگز چنین کاري نخواهد کرد

  هاي عراق از سیاستآمریکا نگرانی 

واشنگتن متقاعد شده است بشار : سفیر سابق آمریکا در سوریه اعالم کرد» رابرت فورد«

روابط : وي افزود. ماند جمهور سوریه باقی می اسد دست کم تا انتخابات آتی به عنوان رئیس

کنونی میان بغداد و دمشق در حال بهبود یافتن است که این با خواسته آمریکا از بغداد 

دهد بغداد با نیروهاي دموکراتیک سوریه  واشنگتن ترجیح می«: وي گفت. ی نداردهمخوان

خواهد انزواي دولت سوریه شکسته شود؛ به  همکاري داشته باشد و آمریکا به هیچ وجه نمی

فورد هدف آمریکا از استقرار » .همین دلیل با بهبود روابط میان دمشق و بغداد مخالف است

 .را جلوگیري از نفوذ ایران اعالم کرد نیروهایش در شمال سوریه

  میلیارد دالر ارز نیمایی در یک سال 5/27عرضه 

از مرداد ماه : رئیس کل بانک مرکزي با اشاره به تعمیق تدریجی سامانه نیما اعالم کرد

 3میلیارد دالر ارز در سامانه نیما عرضه شده است که  5/27سال گذشته تاکنون معادل 

تأکید » عبدالناصر همتی«. اردات در مقابل صادرات خود و غیر بوده استمیلیارد دالر آن و

رئیس کل . هزار مورد عرضه در سامانه تحقق یافته است 74این حجم از عرضه ارز با : کرد

هزار  108این حجم از عرضه ارز عمدتاً توسط صادرکنندگان موجب : بانک مرکزي افزود

میلیارد دالر شده و بقیه نیز صرف تسویه تعهدات  22مورد تأمین واردات به میزان حدود 

  .ها شده یا در جریان اقدام براي تأمین است بانک

  
 

  کوتاه اخبار ▼

یکی از سخنگوهاي سازمان تروریستی » بیل اربن« ◄

بندي  گفته است مقامات این سازمان به این جمع» کام سنت«

ساعت قبل و بعد از سرنگونی پهپاد 12اند که ظرف  رسیده

هاي پدافند هوایی ایران شش بار از  آمریکایی، ایستگاه

کرده یا به آنها  هواپیماها یا پهپادهاي آمریکا سؤاالتی مطرح

کند ایران قبل از  مقام آمریکایی ادعا می این اند اما هشدار داده

اخطاري به این هواپیما » گلوبال هاوك«سرنگون کردن 

مانده نیروي هوافضاي زاده، فر که سردار حاجیدر حالی  ؛نداده

خردادماه گفته است هواپیماي آمریکایی قبل از  31سپاه 

 .سرنگون شدن چهار اخطار دریافت کرده است

) عج(سربازان گمنام امام زمان: وزیر اطالعات اعالم کرد ◄

در اداره کل اطالعات استان هرمزگان یک شبکه تخلفات 

االسالم  جتح«. انداختند ارزي را شناسایی کردند و به دام

اقدام  1397تا  1395هاي  متخلفان طی سال: گفت» علوي

به ثبت یا اجاره تعدادي شرکت تجاري صوري کرده و پس 

اند اقدام به ثبت  ها تومان رشوه توانسته از پرداخت میلیون

 250سفارش واردات کاالهاي اساسی و دریافت بیش از 

  . هاي مختلف کنند میلیون دالر ارز دولتی از بانک

در گزارشی نوشت، بوریس جانسون، » گاردین« ◄

وزیر جدید بریتانیا به دلیل نزدیکی به ترامپ در  نخست

. موقعیت مناسبی براي ارسال یک پیام به ایران قرار دارد

باید به دنبال از سرگیري  انگلستان گاردین با بیان اینکه

دیپلماسی با تهران باشد، به طور تلویحی پیشنهاد کرده 

تواند به نیابت از ترامپ با ایران مذاکره  جانسون می است

  .کند

تا  1392هاي  آمارها حاکی از آن است که در فاصله سال ◄

درصد کاهش  1/11به  2/15تلفات برق در ایران از  1397

جویی در  معناي صرفه این چهار درصد کاهش به . یافته است

گذاري  همگاوات نیروگاه جدید با هزینه سرمای 2500احداث 

میلیارد یورو و کاهش هشت میلیارد مترمکعب  5/1حدود 

  .ها طی این دوره است مصرف گاز طبیعی در نیروگاه

: اهللا لبنان گفت معاون دبیر کل حزب» شیخ نعیم قاسم« ◄

شود؛ چرا  بیشتر دور می  تر شود، جنگ هرگاه مقاومت قوي«

زن فهمد و این همان توا که دشمن تنها زبان قدرت را می

و حضور ] اسالمی[بازدارنده است که به لطف قدرت مقاومت 

  ».سال است که محقق شده است 13آن در میدان، 

داري  وزیر خزانه: در گزارشی نوشت» پست واشنگتن« ◄

اي  هاي هسته آمریکا توانسته ترامپ را براي تمدید معافیت

وزیر خارجه » پمپئو«این در حالی است که  .ایران متقاعد کند

مشاور امنیت ملی آمریکا با این تصمیم مخالف » بولتون« و

  .بودند

» بریتیش پترولیوم«مدیر ارشد مالی » برایان گیلواري« ◄

اي براي  این شرکت نفتی در حال حاضر برنامه: گفت

هایش به تنگه هرمز ندارد و  فرستادن هیچ کدام از کشتی

 .ندک اي استفاده می کش اجاره براي حمل نفت خود از نفت
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