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 تعمیم یک الگوي رفتاري         روز حرف ▼

نشینی محترمانه مجلس از مصوبه آنچه در موضوع عقب

 درصــدي حقــوق 60افــزایش حــداقل » بگیرســازنجــومی«

هـاي  روزهاي اخیر در پرتـو هیاهوهـا و بازتـاب   مدیران در 

اي کمتـر مـورد توجـه واقـع شـد، الگـوي       تحلیلی و رسانه

ــانه  ــردم و رس ــاري م ــی رفت ــاي انقالب ــاده ــاي  در ایج فض

گري و ایستادگی تا مرز حذف این مصوبه بود. مردم مطالبه

هاي انقالبی که به زبـان آنهـا تبـدیل شـده     از طریق رسانه

عدالتی و است، توانستند نفرت خود را از این بسترسازي بی

دار تبعیض قانونی به نمایش بگذارند و نمایندگان خود را بی

  .را برانگیزند پذیري آنهاکرده و حس مسئولیت
  

هـاي  گري مردمی همـزاد انقـالب و از پایـه   البته مطالبه

اصلی آن بوده و همواره مـد نظـر امـام راحـل(ره) و خلـف      

اي بوده است. رهبر معظـم انقـالب   صالح ایشان امام خامنه

حمایت و مطالبه مردم از مسـئوالن را عامـل پیشـبرندگی    

د و آغـاز  داننانقالب و مالك حرکت صحیح قواي کشور می

پندارنـد  فاصله نظام با مردم را نقطه شروع فروپاشی آن می

هاي نظـام و  و از همین زاویه به مردم حضور در همه عرصه

بــه مســئوالن تمهیــد ایــن پیوســتگی بــا مــردم را تأکیــد  

  کنند.           می
  

الگوي جدید رفتار مردمی در موضـوع مـذکور بـه حـق     

انـد هـر غیـر    تونشان داد که مطالبـه و مـوج مردمـی مـی    

ممکنــی را ممکــن کنــد و ضــروري اســت آن را بــه ســایر 

ها نیز تعمیم داد. در واقع، همـان طـور کـه خواسـته     حوزه

را رقـم بزنـد،    57ملت ایـران توانسـت انقـالب شـکوهمند     

ــی،    ــار انقالب ــه رفت ــدرت در مطالب ــن ق ــر ای ــز اگ ــروز نی ام

گري مسئوالن، مبـارزه بـا   زیستی و اجتناب از اشرافیساده

ساد، عزم جـدي بـراي سـاماندهی مشـکالت و معضـالت      ف

اي از مسـائل  تواند بخـش عمـده  کشور به صحنه بیاید، می

  کشور را حل کند.  
  

هـاي  البته این موضوع به این معطوف اسـت کـه رسـانه   

هـا و مطالبـات را ادراك   انقالبی و مردمی ابتدا این خواسته

ــبد      ــا را در س ــب آنه ــورت مناس ــه ص ــپس ب ــد و س کنن

گري مردم قـرار دهنـد؛ زیـرا در ایـن موضـوع نیـز       همطالب

توانند با خدعه و فریب مطالبات هایی هستند که میراهزن

غیر واقعی یا جناحی و گروهی خاص را به نام مـردم و بـه   

تـرین  کام خود جا بزنند؛ انتخابات پیش رو، از جملـه مهـم  

  هاست.   این عرصه
  

  

  شماري عجیبلحظه                         روز گزارش▼ 

به امضاي برجـام  که  را ايسیاست خارجی و تالش براي پایان دادن به مناقشه هسته

تـرین و حتـی   یا نبودن آن، شاید بتـوان مهـم   ودنبفارق از چگونگی و موفق  ،شدمنجر 

؛ جمهـوري دانسـت  ر حضور حسن روحانی در مقام ریاستتنها نتیجه ملموس و قابل ذک

مسـئول دیپلماسـی   در مقـام  خارجـه دولـت یـازدهم     تردید وزیر اموربیبه همین دلیل 

 هکـ میان داشـته اسـت   این جمهوري اسالمی در چهار سال گذشته نقش پر رنگی را در 

حـداقل   آرايهـاي برنـده آقـاي روحـانی بـراي جـذب       یکی از معدود برگ او را توانمی

  .مردم دانست بخشی از

اي کـه بـه   ظریـف در مصـاحبه  جواد که محمـد  اهد آن هستیمشي اما در کمال ناباور

 ماشـ  بـه  آینده دولت در اگر که رسشپ این به پاسخ در ،تازگی از وي منتشر شده است

 ایـن  شـما  آیـا  بگیریـد،  برعهده را خارجهامور  وزارت مسئولیت ود که دوبارهش پیشنهاد

 دیگـري  فـرد  بـه  پیشنهاد این دهممی ترجیح من«گوید: می ،کنیدمی قبول را پیشنهاد

 .شـنیده شـده اسـت   هـم  گر دولت دیاز سوي دو وزیر مهم ه آن جمالتی که مشاب ».شود

ســایر نکـردن  حمایـت  زاده هاشـمی، وزیـر بهداشـت دولـت یـازدهم کـه دربـاره        قاضـی 

چنـدي پـیش در    ،بارها لـب بـه اعتـراض گشـوده اسـت     هایش هاي دولت از طرحبخش

 ایـن « گفتـه بـود:  و  داده خبـر  روحـانی  کابینه از خروج براي خود قصد ازتی تند اظهارا

 چـه  اگـر  کـه  امگفتـه  هـم  جمهـور رئیس آقاي به. است عرصه این در من حضور آخرین

 وزیـر  ،نیـا طیـب  علـی  ».هسـتم  شانخدمت در راره دو همین فقط ولی ،امنداشته لیاقت

 چـه؟  کـه  بمانم. ندارد امکان. ماند نخواهم بعدي تلدو در« :اعالم کرده استنیز  اقتصاد

 پـیش ا ر امشـی پژوه کارهـاي  کـنم، مـی م را انتقـاد  دهـم، مـی  را درسم دانشگاه روممی

    ».گیرممی

تـدبیر   را به وجود آورده است که در دولـت  سؤالاظهاراتی که براي افکار عمومی این 

ه سال هارل رخ دادن است که وزراي آن براي پایان یافتن دوره چدر حا یفاقو امید چه ات

        !کنند؟شماري میلحظه آن
 

 طلبان با رهبر معظم انقالب جهانگیري رابط اصالح    ویژه    ربخ ▼

م معظ جلسه مهم خود با رهبرباره جمهور درمعاون اول رئیس ،اسحاق جهانگیري

فع طلبان با مقام معظم رهبري و رآن چیزي که در زمینه ارتباط اصالح«: فتگانقالب 

 آید. من مطمئن هستم. شمادست میموانع، مورد نظر دوستان است، با یک اصولی به 

م فکر به این معناست که ه ،زنمبا اطمینان حرف می شناسید. من وقتی کهمن را می

ز اکنم این کارها شدنی است و هم اینکه امکان دسترسی به آن وجود دارد و دور می

شده صحبت  آنهاها اسم برده و پیرامون شخصیتدسترس نیست. در این مذاکره از 

شد. طلبان با رهبري باید برقرار باکانال اصالح موضوع مورد بحث این بود کهاست و 

تباط دچار به بعد مقداري این ار 88از سال  اما ،البته این ارتباط همیشه بوده است

وضوع مایشان در پاسخ به طرح این  ،مشکل شد. وقتی هم در همانجا توضیح داده شد

یل حال اگر تما .اي نبوده و ما مشکلی نداریمقطع رابطه طرف ما که اصالًاز گفتند 

ین همچن گیريجهان »دارید که ارتباطی از سوي دوستان باشد، خود شما (بنده) باشید.

اي لودگی کردند و قهر بودن عده 88تعبیر رهبري این بود که در عاشوراي سال « :افزود

  »را تنها به همین مورد محدود کردند.



    
  

  اخبار ▼

 مسجد و مرکز اسالمی در آمریکا چهارن شد هبه آتش کشید

مسجد و مرکز اسالمی در این چهار سوزي و سوزانده شدن هاي آمریکایی از آتشرسانه

 2017ژانویه  7، در روز »بازفید«خبري  پایگاه به گزارش. هفته خبر دادند فتهکشور طی 

کشیده شد.  به آتش ،در اوستین که در دست ساخت است »لیک تراویس«مرکز اسالمی 

دو هفته  .سوزانده شددر واشنگتن  »ایست ساید«ژانویه مرکز اسالمی  14یک هفته بعد در 

از امضاي قانون ضد مهاجرتی از سوي دونالد ترامپ  سپژانویه، چندین ساعت  27بعد در 

آتش  تگزاسدر  »ویکتوریا«کشور اسالمی را هدف گرفته بود، مرکز اسالمی  فتهکه 

در تامپا به  »السالمدار«سوزي کوچکی در ورودي مسجد فوریه نیز آتش 24در گرفت. 

هاي وج حمالت علیه اقلیتهاي اخیر مطی هفته، بازفید در ادامه گزارش داد. وقوع پیوست

 چیزي که در آمریکا کامالً ؛به راه افتاده هودیانیمذهبی در آمریکا حتی علیه مراکز 

  .سابقه بوده استبی
  

 انقالب معظم رفسنجانی با رهبراهللا هاشمیجزئیات دیدار خانواده آیت

اهللا هاشمی با جزئیات دیدار خانواده آیتباره رسمی در در پی انتشار برخی اخبار غیر

گفت: پس از  ،ین شایعاتمعظم انقالب، محسن هاشمی ضمن بی اساس دانستن ا رهبر

براي اقامه نماز  نقالبامعظم  هبررتشکر از  ه منظوربرفسنجانی، اهللا هاشمیاربعین آیت

اي رسیدیم و با اهللا خامنهرفسنجانی، خدمت آیتاهللا هاشمیو برگزاري مراسم ختم آیت

 ؛انجام شدبخش  در دواین مالقات که  عطوفت دیدار کردیم ایشان در فضایی پرمهر و

ایشان مواردي را مطرح کردم و سپس اي خدمت صورت خصوصی در جلسهه ابتدا بنده ب

حضور یافتند و ایشان با  نقالبامعظم  هبرردیدار و تشکر از  ه منظورباعضاي خانواده 

اساسی کلیه شایعات و اخبار بیدر ادامه افزود: . وي هربانی جویاي احوال خانواده شدندم

  اساس است.بی ،شودافکنی نقل میاختالف ا هدفبهاي افراطی که در برخی از رسانه

  تا انتخابات ▼

سخنگوي جبهه مستقلین و اعتدالگرایان درباره آخرین تحوالت و  ،بخشیراضیه علی 

خانه  رئیس »علی حشمتیانقدرت«هاي انتخاباتی در این جبهه اظهار داشت: گیريتصمیم

رئیس مجلس با نایب »علی مطهري«رأي،  893 احزاب ایران و منتخب اول احزاب کشور

معاون  »محمد شریعتمداري«، رأي 587با  جمهور فعلیرئیس »حسن روحانی«رأي،  768

تخلفات  یئتهرئیس  »اصفهانیمحمد اشرفی«رأي،  523جمهور با رئیساجرایی 

هستند که باالترین مقبولیت را در  ينفر 16نفر از  نجپ، رأي 485 جمهوري باریاست

  .انداشتهداین جبهه جامعه آماري هزار نفري 

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه افرادي  ،االسالم احمد سالکحجت 

حضور در شوراها امتناع کنند، گفت: اگر فضاي  هاي سیاسی هستند ازکه به دنبال فعالیت

اي که شوراها بیشتر سیاسی در هر دوره ؛کنندانتخابات شوراها سیاسی شود، مردم ضرر می

  بود، مردم بیشتر ضرر کردند.

، تصریح کردنددر جلسه اخیر خود طلبان گذاري اصالحاعضاي شوراي عالی سیاست 

طلب را رعایت در امور دولت باید اصول اصالحطلبان اصالح رأيمندي از دولت به دلیل بهره

 آقايرئیسه با هیئتشورا، گزارشی از نشست  رئیسنایب »الريموسوي« . در این جلسهکند

  .روحانی ارائه کرد

 با روز گذشته »اسالمی انقالب نیروهاي مردمی جبهه« مرکزي شوراي جلسه دومین 

 جزئیات درباره جلسه، این شد. در برگزار رحیمیان االسالمحجت ریاست به اعضا و حضور

 مختلف هايکمیته کار گزارش و گرفت صورت بررسی و بحث مردمی جبهه »اقدام برنامه«

  .شد ارائه

  کوتاه اخبار ▼

 نتایج درباره عسکرقاضی والمسلمین االسالمحجت 

 این در: فتگ جده فرودگاه حادثه مینهز در هاپیگیري

 خاطی پلیس دو که اندکرده اعالم کتباً هاسعودي ،مینهز

 خدمت از انفصال و شالق ضربه هزار و زندان سال چهار به

. هستند خود مجازات تحمل حال در و شده محکوم

 سرگیرياز: فزودا فقیه در امور حج و زیارتولی نماینده

 حج اگر و دارد بستگی حج مسائل حل به عمره سفرهاي

 جنایت عامالن مجازات به توجه با شود، اندازيراه تمتع

 اندازيراه حج از سپ نیز عمره شاءاهللان جده، فرودگاه

  .شد خواهد

و عضو فراکسیون نماینده مردم مبارکه  ،هرا سعیديز 

امید در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان طی نطقی 

 :مسئوالن دولتی انتقاد کرد و گفت از عملکرد مدیریتی

. باید بروند ،توانند مشکالت را حل کنندنمیکه کسانی 

با انتقاد از وضعیت اشتغال جوانان در دولت یازدهم، وي 

اجتماعی هاي : در حال از دست دادن سرمایهظهار داشتا

خود هستیم. استاندار باید پاسخگوي وضعیت بیکاران 

گوید به من ارتباطی ندارد؛ دولت اگر باشد که می

هاي ایجاد شده را کند، شغل یجاداتواند شغل جدید نمی

 .خراب نکند

رئیس مرکز فناوري اطالعات و  ،سیدمرتضی موسویان 

ترین آمار مربوط به ثبت هاي دیجیتال درباره تازهرسانه

پیرو مصوبه  :گفت »سرآمد«هاي تلگرامی در سامانه کانال

هاي حدود نیمی از کانال ،عالی فضاي مجازي شوراي

که شدند  احراز هویتعضو،  پنج هزارتلگرامی با بیش از 

با بیش از نیم  هاي ثبت شدهتعداد کانالاین اساس بر 

مورد گذشته  500پنج هزار و از مرز  کنندهن دنبالویمیل

 .است

تونی  :در گزارشی نوشت »دیلی میل«روزنامه انگلیسی  

مشاور  ر مقامدوزیر سابق انگلیس قصد دارد نخست ،بلر

جمهوري آمریکا در امور خاورمیانه دونالد ترامپ، رئیس

اساس گزارش دیلی  آغاز کند. بر يورا با  همکاري خود

ري آمریکا دیدار و جمهومیل، تونی بلر با داماد رئیس

همکاري این  درباره آنها محور مذاکرات کهوگو کرده گفت

  .بوده است

گذاري و ارزیابی معاون سیاست ،مهدي الیاسی 

جمهوري از راهبردي معاونت علمی و فناوري ریاست

تر شدن بنیان و گستردههاي دانشجهش فروش شرکت

تا سه سال  و گفت: سال آینده خبر داد سهبازار آنها تا 

هزار  10بنیان از فروش هاي دانشآینده عدد بازار شرکت

هزار میلیارد  200تا  100گذرد و به میلیاردي می

 رسد. می


