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 !زنگ حساب است نه انشا     روز    حرف ▼

کند  را سپري می دولت تدبیر و امید ششمین سال خود

کمتر از دو سال به پایان فرصت خدمت به مردم و نظام  و

رود  باقی مانده است؛ از این رو انتظار می براي آن اسالمی

به طور شفاف خدماتی را که در شش سال  مسئوالن دولتی

اند به مردم گزارش دهند و از زمان  دهرگذشته ارائه ک

  .مانده بهره بهتري ببرند باقی

دولت با این کار اوالً با در نظر گرفتن حجم تحقق  

هاي انتخاباتی میزان محبوبیت خود را در میان مردم  وعده

هاي  زند و ثانیاً چرایی محقق نشدن برخی وعده محک می

کند؛  تخاب مییابی و مسیر بهتري را ان داده شده را ریشه

مردم زنگ حساب است نه  پس امروز براي دولت در بین

توان میزان تحقق  می اي با یادآوري ساده. زنگ انشا

ترین شعار دولت  مهم. هاي دولت را ارزیابی کرد وعده

روحانی از جنس اقتصادي، به ویژه بهبود معیشت مردم در 

، بود و مسیر محقق شدن آن نیز تعامل با غرب 1392سال 

  !شدبه ویژه ایاالت متحده آمریکا انتخاب 

یابیم که دولت روحانی در  با نگاهی خوشبیانه درمی

شش سال گذشته با امضاي برجام به دنبال رونق اقتصاد 

حال که امروز زمان حسابرسی فرا رسیده آمار و . کشور بود

وضعیت عمومی جامعه بیانگر این نکته است که رونق 

با تعامل و برجام اتفاق نیفتاده  اقتصادي کشور نه تنها

ها نیز وضعیت نسبت به قبل  است، بلکه در برخی حوزه

بدتر شده است، ارزش پول ملی پایین آمده است، بیشترین 

ها بعد از اعتماد به غرب بر کشورمان اعمال شده  تحریم

هاي تولیدي کشور نیز با  است و بسیاري از کارخانه

است؛ بنابراین وضعیت خوشبینی به برجام تعطیل شده 

کشور نه تنها با برجام و مذاکره بهتر نشد، بلکه تنها مسیر 

پذیر  هاي داخلی امکان حل مشکالت با نگاه به ظرفیت

باید توجه داشت که منتقدان برجام و مذاکره، . خواهد بود

به دنبال کمک کردن به دولت براي ارائه کارنامه بهتر به 

ولت به منزله قوه مجریه هاي آخر حضور د مردم در سال

در این میان مبارزه قاطع با فساد در قوه قضائیه و . هستند

کمک نهادهاي گوناگون انقالبی به دولت همگی در راستاي 

دولت نیز به جاي فرافکنی و . حل مشکالت مردم است

تالش در ایجاد دو قطبی کاذب در جامعه و پیگیري 

تواند با  میمذاکره با غرب به صورت آشکار و پنهان 

استقبال از مخالفان برجام کارنامه بهتري را در پایان مدت 

  . قانونی خود ارائه دهد

  

 

 

 

  
  

 )ع(و اهل بیت) ص(عمل به سیره پیامبر            روز گزارش ▼

و » سفاح«عباس مانند  عباس، انقالبیون بنی امیه و بنی در کشاکش درگیري میان بنی

معرفی ) ع(و اهل بیت) ص(ند خود را طرفدار رسول خداکرد سعی می» منصور دوانیقی«

 ...زدند که بیا و با ما بیعت کن مشت می) ع(در این میان، گاهی به سینه امام صادق. کنند

خواهید چه کاري انجام  کنید، می شما دعوا می: به آنها فرمود) ع(یک بار امام صادق

شما که در فالن محل : امام فرمود! مخواهیم حکومت اسالمی راه بیندازی می: بدهید؟ گفتند

را چه کار کنید؟ منصور و   خواهید آن دست آوردید، می  امیه جنگیدید و غنائمی به با بنی

عباس ایستاده بودند، کمی به یکدیگر نگاه  سفاح که به همراه رجال و سردمداران مثالً بنی

شبیه این اتفاق براي : مودفر) ع(امام صادق. کنیم ج میبه فالن طریق خر: کردند و گفتند

اگر فالن جا درگیري : بار دیگر سؤال فرمودند .طور خرج نکردند افتاد، ایشان این) ص(پیامبر

کنید؟ باز هم نگاهی به هم کردند و  کار می  اي اسیر شما شدند، چه شود و مثالً عده

یه همین ماجرا براي شب: امام فرمود دوباره. دهیم هایی دادند که این کارها را انجام می جواب

حضرت در  .عمل نفرمودند) مثل جوابی که شما دادید(طور اتفاق افتاد؛ اما این) ص(رسول خدا

بودند، ) ص(اگر پیامبر: مواردي از این قبیل پرسید و آنها جواب دادند و هر بار امام فرمود ادامه

آنها بفهماند که شما خواست به  ها می با این پرسش) ع(امام صادق! کردند طور عمل نمی این

دانید؛  چیزي نمی) ص(رفتار کنید؛ اما از اسالم و سیره رسول خدا) ص(باید مانند رسول خدا

امیه دارید؟ به عبارتی شما گرفتار حب ریاست هستید و براي قدرت  پس چه فرقی با بنی

 !جنگید نه براي برقراري حکومت اسالمی می

آنچه ائمه باید از خود بپرسیم ت این است که ما هم صادق اس اي که براي امروز مسئله

خواهند چیست؟ این است که باید مالك و معیار ما در رفتارهاي  از ما می) ع(معصومین

. عنوان یک مسلمان و یک مکتبی قرآن و سیره باشد  دینی، سیاسی، فردي و اجتماعی به

باید با  است؛ ولی) ص(با سیره رسول گرامی اسالممان  مان و نیات وظیفه ما تطبیق اعمال

دقت این الگوگیري انجام بپذیرد تا خدایی ناکرده همانند دشمنان اسالم از حقایق دین و 

این مهم با نگاهی عالمانه و منصفانه و به دور . دور یا دچار انحراف نشویم) ع(سیره اهل بیت

ا براي ما وگرنه رسیدن به مقصد ر ؛هاي سیاسی باید صورت بگیرد ها و نگاه از برداشت

 .کند مشکل و حقایق دین را هم دچار انحراف می

 !همه درباره آمدن و نیامدن من اظهارنظر کردند     اخبار ویژه     ▼

با توجه به اخباري «: گفت» علی الریجانی«هاي نزدیک به  از چهره» محسن کوهکن«

ده به همراه یکی از شود، بن هاي مختلف شنیده می که این روزها از آقاي الریجانی در رسانه

آقاي الریجانی صراحتاً در این . دوستان روز گذشته نشستی دوستانه با وي برگزار کردیم

همه کس درباره آمدن و نیامدن من به انتخابات مجلس اظهارنظر «نشست اشاره کردند 

ر نظرهاي دوستان د ها و اظهار که این جمله به خوبی گواه تحلیل» کردند، جز خود من

، توصیه بنده به دوستان این است که بهتر است منتظر هاي مختلف است؛ از این رو جناح

  ».اعالم نظر آقاي الریجانی در این باره باشند تا اینکه به حدس و گمان افراد استناد کنند
  

درباره تاریخ شفاهی ایران تاکنون سه جلد کتاب را منتشر کرده » حسین دهباشی« ◄

ادعاها و شبهاتی  و مقامات مسئول دوره پهلوي دوم استبرخی وگو با  است که حاصل گفت

برخی کارشناسان نسبت به رفتار قابل تأمل دهباشی هشدار . مطرح کرده است در آن

وي که سوابق سیاسی قابل تأملی دارد، به تازگی از سوي برخی مراکز انقالبی به . دهند می

  !عنوان مدرس مستندسازي دعوت به همکاري شده است

  



 
 

 

 
  

  اخبار ▼

  ها نتیجه ترور اعضاي مقاومت را خواهند دید صهیونیست

شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین، به رژیم » سرایا القدس«جنبش 

همچنین در . دهنده آن نخواهد بود صهیونیستی هشدار داد اگر آغازگر درگیري شود، پایان

مالحظه رژیم  وزیر بی نخست» یاهونتان«بیانیه خود تأکید کرد که به زودي به کارنامه 

ها فقط جنگ و ویرانی به بار آورده، شکست دیگري اضافه  که براي صهیونیست صهیونیستی

 خواهد شد و دشمن صهیونیستی مسئولیت کامل پیامدهاي ترور فرمانده مقاومت را بر

هاي  هرگز اجازه نخواهیم داد که سیاست«: سرایا القدس تأکید کرد. عهده خواهد داشت

 ».ترور بار دیگر بازگردد و دشمن نتیجه ترور رهبران و اعضاي مقاومت را خواهد دید

شنبه در توئیتی اذعان کرد در پی  گفتنی است وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز سه

  .لیون اسرائیلی در پناهگاه هستندجویانه نیروهاي مقاومت فلسطینی، یک می حمالت تالفی

  FATFدوگانه دروغین فساد یا پذیرش 

یک پایه مهم مسئله «: نوشت» فریدون مجلسی«روزنامه همشهري در یادداشتی به قلم 

الملل در تنش  وقتی با نظام بین. المللی است فساد در کشور، سیاست خارجی و عرصه بین

ات بانکی کنیم و از تجارت و خدم همکاري نمی FATFهستیم، با نهادهاي مالی جهانی مثل 

ها و محروم شدن از درآمدهاي ملی مثل  المللی محروم هستیم، نتیجه، همین اختالس بین

جریان خاص » .شود فروش نفت، صادرات محصوالت پتروشیمی و سایر کاالهاي صادراتی می

به هدف خود نرسیده است، حاال به دنبال  FATF که با ساختن دوگانه معیشت و پذیرش

است تا شاید بتواند با ایجاد موج  FATFپذیرشتحت عنوان فساد یا  ساختن دوگانه دیگري

  .گیر را براي پذیرش الحاق به این کنوانسیون تحت فشار قرار دهد مراجع تصمیم ،تبلیغی

  ها براي ایجاد یأس است سازي ها و حاشیه بگومگو

ره هاي نظارت بر انتخابات یازدهمین دو در همایش سراسري هیئت» اهللا جنتی آیت«

است و شما ناظران انتخابات بسیار مهم «: طی سخنانی گفت ،مجلس شوراي اسالمی

کنندگان، افراد باصداقت و سالمی  در این انتخابات بسیاري از شرکت .انتخابات هستید

خرند؛ اما متأسفانه افرادي هم  دهند و رأي نمی گویند، وعده پوچ نمی هستند که دروغ نمی

دبیر شوراي » .گذارند کنند و قانون را زیر پا می را رعایت نمی وجود دارند که این حدود

: ها دانست و گفت سازي ها و حاشیه نگهبان یکی از عوامل ایجاد یأس در جامعه را بگومگو

اي با سروصدا و هیاهو  البته ملت هوشیار است و این تاکتیک که در آستانه انتخابات، عده«

  ».دهد لی پرت کنند، جواب نمیبخواهند حواس مردم را از مسائل اص

  طلبان خطرناك است شرایط انتخابات تهران براي اصالح

اي با اشاره به انتخابات  هطلبان، در مصاحب عضو شوراي مشورتی اصالح» عبداهللا ناصري«

، »معین«، »الري موسوي«بنده معتقدم اگر افرادي مانند آقاي «: ماه گفته استاسفند

هاي مناسبی براي اجماع  وارد عرصه انتخابات شوند، گزینه» يخانم موالورد«و » مرعشی«

با توجه به کاراکتر فردي «: کند او درباره عارف نیز تصریح می» .طلبان خواهند بود اصالح

اگر ... طلبان در مجلس را براي ایشان متصور بود توان شرایط رهبري اصالح آقاي عارف نمی

یدا شوند، احتمال حضور ایشان در مجلس بسیار آقاي عارف از شهر یزد براي مجلس کاند

  ».طلبان بسیار پرریسک خواهد بود با وجود این شرایط تهران براي اصالح. باالست

 !طلب از کودتاي آمریکایی حمایت رسانه اصالح

» کارلوس مسا«رهبر بومیان بولیوي در رقابت با » اوو مورالس«در شرایطی که 

درصد آرا در مرحله  46درصد و با کسب بیش از  10بیش از کاندیداي غربگرا، با اختالفی 

هاي همسو با آمریکا در این کشور، دروغ تقلب را مطرح کرده  اول انتخابات پیروز شد، رسانه

در ادامه، پروژه کودتا کلید خورد و آمریکا در اقدامی . و کشور را به اغتشاش کشاندند

در گزارشی با عنوان   روزنامه کارگزاران. یوي شدت بولجویانه خواستار استعفاي مقاما مداخله

جمهور  ها از مورالس و استعفاي رئیس با قطع حمایت ژنرال«: نوشت» عاقبت پوپولیست«

  ».بولیوي، یکی دیگر از سران پوپولیسم در آمریکاي التین به پایان راه رسید

  

 
  

  کوتاه اخبار ▼

اصالح با بیان اینکه از مجلس بابت » اهللا جنتی آیت« ◄

مشارکت «: نکردن قانون انتخابات گالیه داریم، گفت

شود نه با کاندیداتوري  حداکثري با افزایش امید محقق می

سعه صدر و روحیه پاسخگویی الزمه . صالحیت عناصر بی

دبیر شوراي » .گویی مسئوالن است نه عصبانیت و درشت

ها قبل تغییر گسترده  متأسفانه از مدت«: نگهبان افزود

انداران و فرمانداران را شاهدیم و این احتماالً براي این است

است که خط آنها را پیگیري کنند و خیلی از این افراد 

سازي و دخالت دولت در انتخابات و  حاشیه. جناحی هستند

  ».الناس است محدود کردن حق انتخاب مردم خالف حق

من با سیاست فعلی «: گفت» سیدحسین موسویان« ◄

من اگر جاي . ت آقاي روحانی موافق نیستماي دول هسته

وي با » .شدم روحانی بودم مثل ترامپ از برجام خارج می

اي ایران یک موضوع سیاسی  بیان اینکه موضوع هسته

ترامپ دنبال این است که اعتبار توافق «: است، افزود

با وجودي که . احتمالی را خودش کسب کند نه کشور ثالث

ها را با آژانس داشته،  همکاري ایران بیشترین بازرسی و

اي علیه ایران ادامه دارد؛ بنابراین روشن  هنوز فشار هسته

  ».است که این یک بازي سیاسی است

سخنگوي وزارت خارجه چین، در مورد » گنگ شوانگ« ◄

اي در  المللی انرژي هسته انتشار گزارش فصلی آژانس بین

سه، انگلیس زمینه ایران، همچنین واکنش وزراي خارجه فران

ما «: و آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت

اي و بیانیه مشترك طرف  المللی هسته گزارش آژانس بین

چین بر این باور است که خروج . اروپایی را مالحظه کردیم

جانبه آمریکا از برجام و فشار حداکثري علیه ایران عامل  یک

ز چنین رفتارهاي آمریکا باید ا. اصلی بحران کنونی است

 ».بکشدنادرست خود دست 

هاي  نماینده روسیه در سازمان» میخائیل اولیانوف« ◄

المللی، با بیان اینکه واقعیت در مورد ادعاي کشف ذرات  بین

ادعاي مطروحه مربوط «: شده، گفت  اورانیوم در ایران تحریف

» .اي ارتباطی ندارد به دو دهه پیش است و با توافق هسته

هاي غربی به نقل از  است در روزهاي اخیر خبرگزاري گفتنی

المللی انرژي اتمی  اند که آژانس بین منابع مطلع مدعی شده

در گزارشی محرمانه به اعضا ادعا کرده است که در یک 

در ایران، ذرات اورانیوم کشف کرده » نشده سایت اعالم «

  .است

پس از پذیرش «: خبرگزاري باشگاه خبرنگاران نوشت ◄

محمدجواد «در مجلس، وي از » کاظم جاللی«استعفاي 

اش را براي  خواهد شرایط امضاي استوارنامه می» ظریف

. کند سفیر شدن در روسیه فراهم کند؛ اما ظریف امتناع می

علت خودداري ظریف، رأي جاللی به ذوالنوري به جاي 

پیشه براي ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست  فالحت

  .ده استخارجی مجلس بو

 
  .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

 


