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  الگوي حکمرانی انقالبی      روز حرف ▼

 نظام هاي دغدغه از یکی مطلوب حکمرانی سمت به حرکت

اسالمی، یک ایده جدید حاکمیتی بود  انقالب .است اسالمی

 تکیه با فقط و اخیر هاي سده در اي گونه تجربه هیچ که بدون

 که )ع(علی امام و )ص(اکرم رسول حکمرانی اندیشه بر

 گذاري بنیان آن اطالع دارد، کمتر از امروز متأسفانه جامعه

 .آورد به دست را بدیلی بی هاي موفقیت است توانسته و شده

 شده اشباع حد در دشمنان انقالب اسالمی که شرایطی در

 نظام اند، خود را به انجام رسانده فعالیت اسالمی انقالب علیه

 ها جمهه این مقابل در اقتدار با همواره ایران اسالمی جمهوري

 درگیر را نظام نتوانسته تنها نه ها هجمه است، این ایستاده

حرکت پیشرونده آن سبب شده است  بلکه کند؛ حاشیه

. شود تبدیل انقالبی حکمرانی گفتمان مرکز به اسالمی انقالب

هاي  از این رو به دلیل قوت و قدرت نظام اسالمی در حرکت

هاي  ، انگیزه انانقالبی، پذیرش سخن و نظریه انقالب در جه

جویاي حقیقت و تقابل با کفر و استکبار را بیدار کرده و آنها را 

. وار بر گرد انقالب اسالمی به حرکت در آورده است پروانه

همین  از ناشی اسالمی انقالب با آمریکا اي ریشه دشمنی

هاي  کند با حرکت اگر چه دشمن تالش می .هاست حرکت

هاي  اسالمی را درگیر حاشیه ایذایی در سراسر جهان جمهوري

 حکمرانی گیري کلی انقالب اسالمی در متعدد کند؛ اما جهت

نه تنها این  که دارد نظر مهمی مسائل به خود انقالبی

تواند آن را متوقف و سرگردان کند؛ بلکه  ها نمی سازي حاشیه

حکومت،  بودن ملی، الهی استقالل مانند اولویت مسائلی

گاه از دستور کار خود  ذیري را هیچناپ بودن و ظلم مردمی

  .کند کند و بلکه بر مداومت آنها اصرار بیشتر می خارج نمی

انقالبی سبب  حکمرانی از دیگري مرحله سال جاري، در

کوشند  هاي گوناگون می با حربه نگرانی دشمنان شده است و

در انتخابات اسفند ماه مردم را از انتخابات مأیوس کرده و اگر 

مینه موفق نشدند، مردم را به انتخاب نیروهاي در این ز

  .وابسته به غرب ترغیب کنند

 عناصر انتخاب با دارند وظیفه هم مردم وضعیتی چنین در

 را دهند و افرادي افزایش را نظام حکمرانی تراز شایسته

ها،  قابلیت براي اي شایسته نماینده بتوانند که کنند انتخاب

 .باشند خود محله و ، شهراستان عمومی ها، افکار ظرفیت

 تعیین قبال در جامعه افراد و اقشار همه مسئوالنه رفتار

 کند؛ می اثر بی را دشمنان هاي توطئه تنها مطلوب، نه نماینده

 و اثرگذاري و نفوذ دامنه المللی بین و ملی عرصه در بلکه

 .کند می بیشتر را انقالب حکمرانی

 

  !تغییر تاکتیک                               گزارش روز ▼

دولت روحانی را  کردها از عمل نه امروز که تغییر بدون پیوست و تدبیر قیمت بنزین، نارضایتی

جمهوري سال  بلکه از همان فرداي انتخابات ریاست ،به باالترین میزان خود رسانده است

بیشتر  هاي کلیدي و سهم بردن طلبان در پست و دعوا بر سر حضور حداکثري اصالح 1396

طلبان و  جمهور روابط میان اصالح حزب اعتدال و توسعه از دیگر حامیان انتخاباتی رئیس

راهبرد عبور از حسن روحانی به دلیل ناتوانی  هر چه پیش آمدیم! دولت شکرآب شده بود

دولت در حل مشکالت و نگرانی این جریان از شریک بودن در پیامدهاي این ناکارآمدي در 

هاي جریان اصالحات در  ها و چهره رسانه! بروز کردلبان بیش از پیش ط میان اصالح

کردند تا شاید بتوانند خاطره حمایت تمام قد از حسن  گذاري با دولت با هم رقابت می فاصله

روحانی در انتخابات را از ذهن جامعه بزدایند، تالشی که از ابتدا نیز محکوم به شکست بودن 

نتخابات اسفندماه و به صدا درآمدن آژیر خطر سبد رأي در آستانه ا! آن واضح بود

گذاري با  فرار از مسئولیت و فاصله«رسد تاکتیک  به نظر می مجلسانتخابات  درطلبان  اصالح

تغییر » پذیرش مسئولیت و  معرفی خود به عنوان راه حل«طلبان به تاکتیک  اصالح» دولت

  !یافته است

و  یروحان از تیحما بابت انیرانیا يندا حزب کل ریدب »يخراز صادق« یمانیپش اعالم

 پسابرجام، در یروحان يسو از شعارها یبرخ که مینگفت مردم به صادقانه ما چرا«اعالم اینکه 

 محمد«و اظهارات » میداد یم نشان واکنش روز همان دیبا طلبان اصالح ما ست؟ین بندهیز

 انیجر انتخاب یروحان يآقا حال هر هب«ی در این باره که سازندگ روزنامه ریسردب »یقوچان

 انیجر نیا يها تیمسئول میموظف ما. دادند حشیترج عارف يآقا به یحت و بوده یطلب اصالح

عباس «طلبان است که پیشنهاد  تنها دو نمونه از چرخش رویکرد اصالح ،»میریبگ عهده بر را

در اسفند ماه آن را  مبنی بر استعفا حسن روحانی و برگزاري انتخابات زودهنگام» عبدي

با این اوصاف هیچ بعید نیست این جریان با شعار استیضاح حسن روحانی در . کند تکمیل می

  !عرصه انتخابات مجلس یازدهم پا بگذارد

  پشت پرده تحوالت عراق                     ویژه اخبار ▼

ها قبل به این  مدتاز » عادل عبدالمهدي«شود، شخص  درباره اتفاقات اخیر در عراق گفته می

هاي ضعیفی از پارلمان  طیف. گیري کند بندي رسیده بود که از مسئولیت خود کناره جمع

اند؛ اما با تشدید حوادث اخیر در عراق که سازماندهی  عراق هم خواستار استعفاي وي بوده

یان ـ از جمله تعرض جر آید و تعرضاتی که در کربال و نجف صورت گرفته است شده به نظر می

ها نسبت به  ـ  نگرانی )عج(اهللا حکیم و قبر یکی از نواب امام زمان شرور به قبر مرحوم آیت

اي تأکید کرد،  اهللا سیستانی در بیانیه آیت. گسترش این تعرضات و اعتراضات گسترش یافت

در همین حال دو راه وجود . گیري کند دولت باید تغییر کرده و مجلس درباره دولت تصمیم

افتاد با توجه  یکی اینکه پارلمان ورود کند و دولت استیضاح شود که اگر این اتفاق میداشت؛ 

دوم اینکه . توانست رأي اعتماد کسب کند اهللا سیستانی، عبدالمهدي اصالً نمی آیت به بیانیه 

  . رود اگر عبدالمهدي استعفا دهد، به تأییدیه پارلمان نیاز ندارد و کنار می

 عبدي پیشنهاد عباس به اشاره با مهندسین، اسالمی جامعه بیر کلد باهنر، محمدرضا◄ 

 عنوان به روحانی استیضاح یا استعفا شدن مطرح: گفت روحانی، آقاي استعفاي بر مبنی

 باشد، اصولگرایی جریان در برخی سوي از اگر حتی را کشور امروز شرایط در جمهور رئیس

 یعنی دوره، این پایان تا باید جمهور رئیس و دولت: افزود وي .مخالفم آن با و دانم می نادرست

 جبران ها ناکارآمدي و خستگی تا کنند کمک باید همه و دهد ادامه خود کار به 1400 سال

 .آورد روي بیشتر فعالیت به دولت و شود

 



 
  اخبار ▼

 خورده فشار حداکثري را کنار بگذارد آمریکا باید استراتژي شکست

در تحلیلی با اذعان به شکست راهبرد آمریکا در برابر » ل اینترستنشنا«نشریه آمریکایی 

بیش از یک سال و نیم از آغاز کمپین حداکثر فشار دولت ترامپ علیه ایران «: ایران، نوشت

گذشته است و واشنگتن هنوز هم نتوانسته این کشور را تحت فرمان خود درآورد یا قرارداد 

هاي بیشتر، منزوي  این واقعیت را قبول کند که با تحریم ترامپ باید. بهتري با تهران ببندد

زمان آن رسیده که این . هاي نظامی مشکالت با ایران قابل حل نیست کردن یا راه

بینانه رو  ا کنار بگذارد و به یک دیپلماسی واقعخورده حداکثر فشار ر استراتژي شکست

زمان آن رسیده که یک تغییر قابل توجه و معقول در سیاست آمریکا در قبال ایران . بیاورد

گرایی را در سیاست خارجی آمریکا حفظ کند و قراردادهاي  ترامپ باید واقع. صورت بگیرد

جاي نزدیک  ت که ترامپ باید بهنفع امنیت ملی آمریکا ببندد، این کاري اس محکمی به

ترامپ باید فوراً مجوز مذاکرات تازه با ایران را . هاي ضروري انجام دهد شدن به درگیري

  ».صادر کند

  شناورهاي کشورهاي گوناگون پاسخگوي نیروهاي سپاه هستند

اي را که وارد  نیروي دریایی سپاه شناورهاي بیگانه«: گفت» دریادار علیرضا تنگسیري«

کند  شوند، کنترل و رصد کرده و ملیت، نوع شناور و مقصد آنها را سؤال می فارس می جخلی

و همه شناورهاي متعلق به کشورهاي مختلف، از جمله آمریکا همواره پاسخگوي 

فرمانده نیروي دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی » .اند هاي نیروهاي سپاه بوده پرسش

فارس حق مسلم جمهوري اسالمی است،  هاي بیگانه در خلیجبا تأکید بر اینکه رصد شناور

فارس است و چون باند ورود  فارس متعلق به ایران و کشورهاي حاشیه خلیج خلیج«: افزود

هاي سرزمینی ایران قرار دارد، حق داریم شناورها را مورد سؤال قرار  به تنگه هرمز در آب

المللی است و قانون  سؤال جزء قوانین بینسردار تنگسیري با بیان اینکه این طرح » .دهیم

هاي سال است که این کار  سال» : کند، تصریح کرد ر را اثبات میها این ام کنترل باند تنگه

  ».کنند اي هم با ما همکاري می دهیم و کشورهاي منطقه و فرامنطقه را انجام می

  اند دشمنان به روز بودن تجهیزات ما را امتحان کرده

هاي بیگانه در زمینه  درباره فضاسازي رسانه» ر سیدعبدالرحیم موسويامیر سرلشک«

کنیم؛ ولی  ما از دشمنان دعوت نمی: تجهیزات و ادوات نظامی مورد استفاده در ارتش، گفت

توانند  خواهند متوجه به روز بودن یا به روز نبودن تجهیزات ما شوند، می اگر آنها می

اش را هم  اند و ضربه ن مرتبه هم امتحان کردهرسد چندی امتحان کنند؛ به نظرم می

اي را که داریم دور  وقت سرمایه البته ما هیچ: فرمانده کل ارتش ادامه داد. اند خورده

هاي ملت هستند و ما اگر بتوانیم تا آخرین گلوله  ها، سرمایه ریزیم؛ چرا که این سرمایه نمی

سرلشکر . دهیم ان دارد، این کار را انجام میاز تانکی استفاده کنیم که توانایی مبارزه در مید

برخی : موسوي با بیان اینکه ما براي یک ریال پول ملت هم ارزش قائل هستیم، افزود

توانند از آن  کنند که نمی شان را صرف تجهیزاتی می کشورها صدها میلیارد دالر پول ملت

 .ریزند استفاده کنند و دور می

  اه اعالم شدشرط اجازه صادرات از اول دي م

هاي صنفی اعالم کرد، با توجه به  اي به انجمن معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه

تعهد صادرکنندگان کاالهاي تحت پوشش آن انجمن مبنی بر برگشت ارز حاصل از 

ها اعالم کنید که در  به اعضاي انجمن) نیما  سامانه(صادرات به چرخه اقتصادي کشور 

حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما که به تأیید  مدرك تسویه صورت ارائه ندادن

تا پایان ) حداقل براي شش ماهه اول سال جاري(بانک مرکزي جمهوري ایران رسیده باشد 

ماه سال جاري به هیچ عنوان با صادرات کاالهاي صادراتی آنها  از اول دي  ،ماه جاري

  .از فهرست صادرکنندگان مجاز حذف خواهد شد موافقت به عمل نخواهد آمد و اسامی آنان

  

  کوتاه اخبار ▼

با بیان اینکه  قطر دفاع وزیر »العطیه محمد خالدبن«◄ 

 تحقق براي قانونی چارچوب ترسیم راه تنها ایران با وگو گفت

 با خواهیم می همسایه کشورهاي از: است، گفت منطقه ثبات

 منطقه در کشور این نقش وي درباره .کنند مذاکره ایران

 دیپلماسی دیرباز از کشورش: گفت ایران درباره ویژه به

 العطیه .است گرفته پیش در را همسایگان با ارتباط و وگو گفت

 همکاري شوراي بحران ابتداي از ما موضع: داشت اظهار

 نکردن در دخالت خواستار ما و است نکرده تغییر فارس خلیج

  .هستیم آن لاستقال و حاکمیت حفظ و قطر داخلی امور

 ماهه 9 در دهد، می نشان» یورواستات« آمارهاي بررسی◄ 

 به اروپا اتحادیه به ایران صادرات ارزش 2019 سال نخست

 9 در که است حالی در این. است رسیده دالر میلیارد نیم

اروپا  اتحادیه به ایران صادرات ارزش 2018 سال نخست ماهه

 در صادرات ارزش ایسهمق. بود شده گزارش دالر میلیارد 6/8

 2018 سال مشابه مدت با 2019 سال نخست ماهه 9

 اروپا اتحادیه به ایران صادرات ارزش که است آن کننده بیان

  .است یافته کاهش درصد 94

 یکجانبه هاي تحریم اعمال از انتقاد مالزي با وزیر نخست◄ 

 از بدتر ها تحریم نوع این: گفت تهران، علیه واشنگتن

 به الملل بین اتوريتدیک نوعی به و است داخلی يدیکتاتور

 را بزرگی بازار مالزي: افزود» محمد ماهاتیر«. آید می حساب

 اعمال به ما داد، دست از ایران علیه آمریکا هاي تحریم از بعد

 هاي ایدئولوژي پذیرش به کشورها کردن وادار براي ها تحریم

  .نداریم اعتقاد ها دولت تغییر و خاص

 نفت قاچاق درباره جامع گزارشی روسیه ازگی ارتشبه ت◄ 

 تصاویر از استفاده با ایاالت متحده آمریکا از سوي سوریه

 داد می نشان که کرده منتشر اطالعاتی هاي داده و اي ماهواره

 آمریکا دفاع وزارت و CIA با مرتبط هاي شرکت و پیمانکاران

بنا بر  .هستند کردها همکاري با سوریه نفت قاچاق حال در

 این محل از دالر میلیون 30 ها ماهیانه این گزارش، آمریکایی

  .آورند می دست به پول فعالیت

 نفتی هاي فرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت مدیرعامل◄ 

 خودرو میلیون 4/1 سوزشدن دوگانه با اینکه به اشاره با ایران

 جویی صرفه کشور در بنزین لیتر میلیون 10 روزانه عمومی

 لیتر هر براي سنت 50 قیمت گرفتن نظر در با  :گفت شود، می

 میلیارد 8/1ساالنه  درآمد معناي به جویی صرفه این بنزین

  .بود خواهد دالري

  

  

   

  ترنم زندگی

 قدر هر بدانید و نکنید فراموش را منزل کارهاي در کمک

نیاز  آرامش به و شوید می خسته منزل از خارج در شما که

 .است قدردانی و مساعدت نیازمند نیز شما همسر دارید،

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


