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  !؟شودتر میکابینه ضعیف           روز حرف ▼

طلبان اعتمادي و نگرانی که اصالحنظر از فضاي بیصرف

توجهی روحانی به فشارهاي آنها در تشکیل به دلیل بی

 وزرايتداوم کار کابینه دوازدهم نسبت به دولت دارند، 

اند و ه قدرتمندي به جا نگذاشتهه کارنامفعلی اقتصادي ک

ها براي مزد شدن افرادي که بر اساس شنیدهنا همچنین

هاي رانینگترند، فعلی نیز ضعیف وزرايها از این پست

ده فراوانی را درباره کابینه دولت دوازدهم به وجود آور

رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس . بر همین اساس، است

صادي ها براي تیم اقتمجلس نگران برخی انتخاب«گفت: 

 با توجه به این در حالی است که »دولت دوازدهم است.

ن و همچنیه کار دولت جدید کشور در آستانه آغاز ب شرایط

 به اقتصادبراي بهبود انتخاباتی حسن روحانی  هايهدوع

ت اقتصادي دول وزرايچینش  جمهور دررئیس ،مردم

 12ز . رشد بیکاري تا مررا بر عهده دارد یسنگین تکلیف

شدن کفه این بیکاري به سمت  سنگین ودرصد 

نشینی در الن دانشگاهی، افزایش آمار حاشیهالتحصیفارغ

میلیون نفر، نرخ رشد طالق، کاهش  11شهرها به حدود 

 به تولید درآمد ناخالص ملی، افزایش وابستگی درآمد کشور

ها مورد دیگر از وضعیت نابهنجار فروش نفت خام و ده

و از جنس معیشت و  دارنداقتصادي  همگی دالیلکشور 

 بهرفاه مردمی هستند که به امید تغییر و بهبود وضعیت 

گذاري با نشانههمه این عوامل را  اگر .ي دادندأروحانی ر

پذیرمان در انقالب اسالمی بر روي نقاط آسیب دشمنان

مع ببندیم، خواهیم دید جمردم حوزه اقتصادي و معیشت 

نگاهی  با باید همگانو  بیجا نیست هارانینگ که

به فکر یاري گرایانه اصالح شناسانه، منتقدانه وآسیب

نسبت به اقدامات و تبعات  و بوده به دولت رساندن

  باشیم.حساس هاي مسئوالن اجرایی گیريتصمیم

از تداوم  به دولت، ضمن کمک در چنین شرایطی باید

ز یرهانتخاباتی به جد پضاي رقابت انتخاباتی به دوره پساف

 گونه رقم خورد، موضوعیچه بود و هر . انتخابات هرکرد

در شرایطی که شوراي نگهبان است که پرداختن به آن 

یذ ستانه مراسم تحلیف و تنفیید بر آن زده و در آمهر تأ

، کاري بیهوده و جمهوري دوره جدید قرار داریمریاست

 دولت نیز وشآغضایع کردن توان نیروي کشور است. البته 

 هانگرانیین همکاري گشوده باشد و به باید براي پذیرش ا

  توجه نشان دهد.

  

  فاجعه!                             روز گزارش▼ 

تخابات رداي انکه از فاست  مسائلیه در جریان اصالحات، تفرقجنگ قدرت و  اختالف،

و  طلباناما اصالح ؛ه و هستهاي فراوانی از آن قابل مشاهده بوداردیبهشت نشانه 29

فی را نه اختالگو و هر کرده که  این مسئله را کتمان هاي آنها اصرار داشته و دارندرسانه

 88ه مان فتنه از متهزادخود تا آنجا پیش رفتند که تاج اختالفات انکار در آنها .کنندانکار 

 خواندنجالی میجدروغ و  را هایشطیفیي هماین روزها هاي آشکارطلبیو قدرت اختالفات

بري در حساب کارزاده تاج اند.پرداختهو  ساختهگیر کردن آنها زمینکه اصولگرایان براي 

ون ان از بیرطلبگیر کردن اصالحزمین بندي دولت پنهان:جمع« سد:نویخود در توئیتر می

این  د همهاما با وجو؛ »دن اختالفات آنهاست، بازي نخوریمزتنها راه دامن  .ممکن نیست

هاشمی  زهفائ بار اینطلبان، حهویدا شدن اختالفات گسترده اصال از ها براي جلوگیريتالش

 ي جریاناقعیت این روزهادرباره و »ایران« دولتی خود با روزنامهبود که در مصاحبه 

شرایط را هاشمی  شود.فات میجویی براي اختالدهد و خواستار چارهاصالحات هشدار می

ندگی ر رئیس فقید دولت سازدخت ؛»به نظر من فاجعه است واقعاً« :کندگونه توصیف میاین

 اآلنبینم. می یک فضاي مشابه بعد از دوم خرداد را اآلنمن « کید بر اینکهدر ادامه با تأ

الفاظی که برخی از « کند:ضافه میا، »کنم همان فضا در حال تکرار استاحساس می

کنند، براي انتخاب شهردار، فهرست و... فاجعه است. این نشانه طلبان نثار هم میاصالح

هر اي شست اصالحات در شورخوبی نیست. من بالفاصله بعد از انتخابات گفتم بستن فهر

است  آن اتفاقی را که ممکن يشناسی کنیم و جلوباید آن را آسیب اآلناما  مناسب نبود.

شود، گسترش پیدا هایی که انجام میبگیریم که این اختالفات، تفرقه و کارشکنی ،بیفتد

باره ویا دوگ ،بود ایتخت خواهدپآن متوجه ساکنان سفانه اولین ضرر متأ شرایطی که »نکند.

که  باشیم زدهسیاست پارلمان شهرينتظار تهران در ا شهر دوره اول شوراي باید همانند

 خواهد آورد. بار به نشینانپایتخترا براي شهر تهران و  فراوانی تتردید مشکالبی

 گران!فتنه سرخوردگی و ابطحی جدید مواضع            ویژه    اخبار ▼

 اساس از« :گویدمی گرانفتنه تطهیر و تاریخ تحریف با ايدرجه 180 چرخش درابطحی 

 هردادم» بود. هم دیگر چیزهاي سر دعوا 88 سال در؛ نداشت اعتقاد ثرمؤ تقلب به کسی

 ویدئویی تشاربا ان بود، شده بازداشت آشوب دلیل به 88 سال در که جوانانی از یکی اصالنی

ده ربانی شق درباره تقلبچون ابطحی  ،گوید بر اثر القائات افراديمی ابطحی در پاسخ به

 به هک )!(است تیلرسون سخن به پاسخ وي اخیر سخنان معتقدندبرخی  ،گفتنی استاست. 

 عتسا 48 ابطحی ؛»کنیم کمک ایران داخل نیروهاي به خواهیممی« :است گفته تازگی

 امنظ اصالح به ما ،نیستیم فروپاشی فکر به براندازها مثل ما«: گویداز این اظهارات می پس

  »کنیم.یم فکر

  کنید! ترور را ایران مقامات و رهبران                                   

 به شکست شارها با آمریکا) خارجی روابط شوراي ارگان( »افرز فارن« نشریه اینترنتی پایگاه

 ترور مسئولیت تواندمی آمریکا اطالعاتی نوشت: جامعه ،هاي آمریکا علیه ایرانسیاست

وع آمیز بودن این موضاما در صورت موفقیت. بگیرد عهده بر را سپاه فرماندهان یا] رهبران[

 نسبتاً هشبک از ایران حکومتچرا که  ؛دکر نخواهد حل تهران با را واشنگتن مسائل نیز

 این. است دهش تشکیل امنیتی و سیاسی تشکیالت بیرون و درون در بازیگران از ايپیچیده

  .کند حفظ هاي شدید همتکانه برابر در را رژیم تا است شده طراحی آگاهانه ساختار

 



 
  

  اخبار ▼
  

  مرزي است مناطق در سپاه اولویت اشتغال، و امنیت

 مالی سود قرارگاه این هدف اینکه بیان با) ص(االنبیاءخاتم سازندگی قرارگاه فرمانده

 سردار .است سپاه اولویت مرزي مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و امنیت :کرد اعالم نیست،

 و درك نیازمند مثبت تعامل :گفت مختلف هايدولت با ین قرارگاها تعامل بارهدر عبداللهی

 تنگناهاي اما ؛نیست درستی حرف نداشته تعامل ما با دولت بگوییم اگر است، طرفین همراهی

 گاههیچ قرارگاه ولی ؛هستیم روهروب مسئله این با هم امروز که ایمبوده شاهد هم را مالی

 وارد بوده، نیاز جا هر بلکه ؛نکرده مالی تأمین به منوط را عمرانی هايطرح در خود حضور

 وي افزود: مشکل .اندکرده کمک اندتوانسته که جایی تا نیز هادولت البته است، شده میدان

 قرارگاه زیرا ؛شود گفته نباید که شودمی مطرح مواردي گاهی البته نداریم، دولت با خاصی

 ناراحت انتقادها، با گاههیچ و بوده همیار و همراه ها،دولت همه زمان در) ص(االنبیاءخاتم

 هر میهن، و ملت گزارخدمت و والیت سرباز در جایگاه همواره بلکه ؛نکرده نشینیعقب و نشده

  .است را حل کرده مشکالت و شده میدان وارد بوده نیاز که جا

  ایران انتخاب اول چین در خاورمیانه

 خاورمیانه وضعیت یادداشتی در دانمارك هايروزنامه ترینمعروف از »برلینگسکه« روزنامه

 قدرتی به چین ـ روسیه ـ ایران محور اکنون: است نوشته و کردهبررسی  اخیر هايسال در را

 این .بکشد چالش به را آمریکا تواندمی که شده تبدیل منطقه در پوشیچشم قابل غیر

 چین و روسیه ایران، ايمنطقه نفوذ افزایش به اما دارد؛ ایرانی ضد رویکردي هرچند یادداشت

 در هم »افرز نفار« مجله .است کرده اذعان منطقه در واشنگتن بازیگري توان کاهش و

در نهایت مجبور  پکن اگر: نوشت درباره اضافه شدن چین به اتحاد ایران و روسیه ايمقاله

 تهران .کرد خواهد انتخاب را ایران احتماالً انتخاب کند، خود براي اصلی کشری یک شود

 به منطقه امنیت از ترعمیق دیدگاهی و دارد هاچینی براي چشمگیري استراتژیک هايفرصت

 نظم تغییر آرزوي چین، جمهوررئیس مانند نیز ایران نظام این، بر افزون. دهدمی چین

  .دارد سر در را آمریکا تسلط کاهش و المللبین

  روسیه به دنبال همکاري با ایران

 بیان با مسلح نیروهاي هوایی صنایع سازمان لعام مدیر ،طرفیبنی عبدالکریم امیرسرتیپ

: کرد خاطرنشان است، بوده پهپادها زمینه در ایران با همکاري دنبال به همواره روسیه اینکه

 آنها هايفناوري برخی از نیز ما و بود خواهد برگشتی و رفت صورت به حوزه این در همکاري

 چهار حضور به اشاره با مسلح نیروهاي اییهو صنایع سازمان کرد. مدیرعامل خواهیم استفاده

 آخرین تواننمی: داد ادامه روسیه، هوافضاي نمایشگاه در ایران ساخت پهپادهاي از مدل

 به باید محصوالت ارائه که چرا ؛کرد عرضه هانمایشگاه گونهاین در را کشور دستاوردهاي

 ،است اسالمی جمهوري فعن به را که آنچه: گفت پایان در طرفیباشد. بنی شده کنترل صورت

 دارند هاییدرخواست هاپهپاد ، به ویژهموارد برخی در هاروس البته برد، خواهیم پیش سریع

  .کنیم اجابت را آن توانیمنمی که

  شوندمی روسیه تحریم وتوي سناتورهاي آمریکایی مانع

 وخواهند کرد  تصویب را کافی آراي با روسی ضد جدید الیحه گفتند آمریکایی سناتور دو

 هايدموکرات و خواهانجمهوري ،این اساس بر .شوندمیاز سوي ترامپ  آن وتوي از مانع

 شمالی کره و ایران روسیه، علیه تازه هايتحریم اجازه که جدید الیحه روي بر آمریکا کنگره

 هايتحریم برداشتن براي ترامپ تالش هرگونه تواندمی امر این. رسیدند توافق به دهد،می را

 هايالیحه تواندمی جمهوررئیس آمریکا، قوانین اساس بر .کند محدود را مسکو یهعل واشنگتن

و  نمایندگان يه الیحه کمتر از دو سوم آراشرط آنک به. کند وتو را کنگره در شده تصویب

  سناتورهاي آمریکایی را کسب کرده باشد.

  

  کوتاه اخبار ▼

 شده منتشر راخبا برخی رد ضمن کرباسچی غالمحسین 

 :گفت تهران، شهرداري از مرعشی حسین انصراف بر مبنی

 و ندارد را نجفی آقاي با رقابت بناي مجموع در مرعشی آقاي

 مشغول دیگر جاي یا دوازدهم دولت در نهایتاً نجفی آقاي اگر

 آقاي باشد، ایشان انتخاب نیز شهر شوراي تصمیم و نشوند

 ،شریعتمداري محمد گفتنی است، .رفت خواهد کنار مرعشی

 تهران شهرداري منصب نامزدي از جمهوررئیس اجرایی معاون

  .داد انصراف
  

 عضو و طلباصالح سیاسی فعال ،ابطحی علیمحمد 

 فرزند اخیر جنجالی مصاحبه درباره مبارز روحانیون مجمع

 دکتر به که ارادتی همه با: نوشت خود تلگرامی کانال در عارف

 در خوب ژن تأثیر درباره عارف آقاي پسر تعبیر دارم، عارف

 بوي هم. ندارم قبول اصالً را اشاقتصادي هايموفقیت

 هم خودش به. نیست این واقعیت هم و دهدمی نژادپرستی

  .گفتم
  

 کرده اعالم ترکیه گردشگري و فرهنگ وزارت به تازگی 

 به 2017 سال نخست ماهه پنج در ایرانی هزار 774 ،است

 کشور این به سفر هزینه حد ترینپایین. اندکرده سفر ترکیه

 سرانگشتی حساب یک با یعنی ؛است تومان میلیون نیمویک

 تومان میلیارد 1160 از بیش ایرانیان ماه پنج مدت در فقط

  .اندداشته ترکیه براي دزاییدرآم
  

 اعالم سیرجان شهرستان در درمانی مسئول مقام یک 

 در نفر 92 سازدست الکلی مشروبات مصرف پی در :کرد

 نفر چهار ،این میان در که شده مسموم سیرجان شهرستان

 در هم نفر 43و است  وخیم نفر سه حال ،اندشده فوت

  .تندهس بستري بیمارستان
  

 این در تهران دوستانه شهرآورد لغو دلیل به هاآلمانی 

 یک گویا. کنند شکایت CAS به ایران از دارند قصد کشور

 غرامت دنبال به و اندداده تشکیل کار این براي هم حقوقی تیم

  .هستند فوتبال فدراسیون از یورویی هزار 500
  

 کانون کل مدیران گردهمایی حاشیه در آشتیانیدانش 

 ابتدایی آموزش معاونان و نوجوانان و کودکان فکري پرورش

 روحانی آقاي به :گفت دوزادهم کابینه در حضورش درباره

 حضور دوازدهم کابینه در علت چه به که امگفته را دالیلم

  .داشت نخواهم
  

 دارد قصد الحکیم عماردهد، اخبار منتشر شده نشان می 

و پس  کرده ترك را عراق اسالمی اعالي مجلس حزب ریاست

  .کند اندازيراه را جدیدي حزب حامیانش، همراه به از آن
  

آوري جمع مریکاآ اطالعاتی سرویس که تحلیلی اطالعات 

 هک عنوان تحت می 23 تاریخ در آنچه کندمی تأیید کرده،

 .است بوده هااماراتی کار ،افتاده اتفاق قطر دولتی پایگاه


