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  نیاز به آرامش و وحدت              روز حرف ▼  

چند روزي است کشور درگیر آشوبی شده که خیلی زود 

شعارهاي ساختارشکنانه . چهره واقعی طراحان آن آشکار شد

ها و مقدسات یک ملت، خسارت وارد  و توهین به آرمان

، بازي تلخی گناهان کردن به اموال عمومی و حتی کشتن بی

أسف و تأثر یک ملت را به همراه داشته است که هرچند ت

است، اما موجب خوشحالی کسانی شده که به دنبال 

کردن ایران و تکرار وضعیت سوریه و عراق در این  زهیاییبیل

مشکل آنان فقط دولت و حکومت ایران . سرزمین هستند

و انتقامی آنان تمدن و تمامیت ارضی ایران  مسئلهنیست، 

پس از شکست از جبهه  نطقهکشورهاي مرتجع ماست که 

  .خواهند از ملت ایران بگیرند مقاومت می

جامعه  در این باره توجه به چند نکته ضروري است؛

امروز بیش از هر زمان دیگري نیازمند حفظ آرامش  ،ایران

رفع مشکالت کشور و مطالبات . براي توسعه و آبادانی است

ضاي بحق مردم در حوزه معیشت و اقتصاد بدون شک در ف

خالف گرایانه بر آرام ممکن خواهد بود و هر اقدام آشوب

افزون بر آرامش، باید تأکید کرد که  .مصالح ملت خواهد بود

هر . امروز روز حفظ وحدت جامعه و انسجام ملی است

اقدامی که بر واگرایی و اختالف در جامعه بیفزاید، اقدامی 

د ناصواب و خیانتی در جهت تحقق سناریوي دشمن خواه

بود؛ از این رو نباید بر مناقشات سیاسی و جناحی در این 

پشتیبانی شده از هاي کور  تحلیل آشوبسطح مقطع افزود و 

و اختالفات هاي جناحی  را به تحلیلبیرونی  دشمنانسوي 

برداري حزبی و جناحی از این  بهره .تقلیل دادسیاسی درونی 

راي ترین اقدامی است که جز روسیاهی ب حوادث، کثیف

مالحظه بعدي توجه  !طلبان دستاوردي نخواهد داشتفرصت

ها براي  هایی است که این آشوب دادن افکار عمومی به هزینه

افزون بر خسارات . اقتصاد کشور به همراه داشته است

ین نمیلیاردي وارد شده به اموال عمومی و خصوصی و همچ

هاي رخ داده براي کسبه، چنین فضایی بسترساز  کسادي

ها علیه جمهوري  استفاده بیگانگان و افزایش تحریم وءس

بدون شک جزء اهداف اصلی  این امر که اسالمی خواهد شد

  !طراحان خارجی این فتنه بوده است

اغتشاشات سیر با هوشیاري مردم و نیروهاي امنیتی 

نزولی به خود گرفته است و چند روز دیگر ته مانده آن نیز 

با درس که  میان این ملت است پایان خواهد یافت؛ در این

گونه حوادث، باید به خاطر  گرفتن و تجربه آموختن از این

ناپذیر است و همواره باید  بسپارد که دشمنی دشمن، پایان

 .ها هوشیار بود در قبال توطئه

  

 آیا کافی نیست؟                               گزارش روز▼ 

ز دولت و نظام حقیقتی انکارناشدنی است؛ از هاي گوناگون ا مطالبات مردم در زمینه

هاي اخیر به علت دلخوشی بیش از حد به بیرون  مشکالت معیشتی که به ویژه در سال

... اي نجومی وه هاي غلط و  فساد اقتصادي، حقوق هاي ظالمانه و سیاست مرزها، تحریم

شنیدن صداي ین رو هاي اجتماعی و فرهنگی، از ا در حوزه تا مطالبات یافته است افزایش 

برد اهداف انقالب بسیار  گري و تالش براي کشور و پیش مردم و منتقدان و دوري از اشرافی

طلب و سران  هاي منافق و سلطنت حیاتی و ضروري است؛ اما متأسفانه افزون بر جریان

سواري بر  نیز در کشور هستند که با موج يبخش دیگر ،هاي مرتجع منطقه آمریکا و دولت

هاي پس از انقالب  هاي مطبوع آنها بیشتر سال ها و چهره که دولت یدر حال ،مطالبات این

در حالی  و و بیشترین سهم را در شرایط کنونی دارندد، ان در دولت و مجلس حضور داشته

هاي گسترده علیه  و گرا دادن براي تحریم 88با به راه انداختن فتنه سال  که این جریان

کنند به جاي  ، تالش میاستنواقص و کمبودهاي امروز از اي  کشور مسبب بخش عمده

  از رسانه» جامعه فردا«  چنانچه روزنامه! پاسخگویی با فرافکنی ژست طلبکاري بگیرند

پایان حصر محصورین، به عنوان حسن نیت و دلجویی از «: نویسد می» طلب اصالح«

شاید نشانی از آغاز یک دوره  ؛سیدمحمد خاتمی و دعوت رسمی از او براي حضور در جامعه

وگوي  طلبان را به تحرك براي گفت جدید از آشتی ملی به شمار بیاید و بدنه وسیع اصالح

یا » .ها عرصه ابراز احساس و مطالبات آنهاست بخش با کسانی گسیل کند که خیابان آرامش

ز جاي برخی آیا امرو«: نویسد طلب چنین می هاي اصالح از دیگر رسانه» قانون«روزنامه 

هاي تأثیرگذار در محدودیت و محذوریت است یا در میان معترضان و نظام تا با  شخصیت

سرمایه اجتماعی و سابقه انقالبی نقاط فصل را وصل کنند؟ باید دست از لجاجت برداشت و 

را باید فراموش کرد و ولو یک گام  88هاي   همین امروز کینه. بیهوده مردم را عصبی نکرد

ها و فعاالن آن  اکنون باید از سران این جریان و رسانه» .راي بهبود اوضاع برداشتکوچک ب

اي به جناح خاصی داشته  اي مبنی بر اینکه اغتشاشگران میل و عالقه پرسید اوالً هیچ نشانه

هاي سیاسی و جناحی و ترجیح منافع شخصی و حزبی  ثانیاً آیا بازي ؛شود دیده نمی ،باشند

  ر نیست کمی هم به فکر مردم و رسیدگی به مطالبات آنها باشید؟کافی نیست؟ بهت

 !انگیز خبرنگار فراري مصاحبه فتنه                ویژه راخبا▼ 

طلب به بهانه مطالبات اقتصادي مردم اقدام به اغتشاش و  در حالی که تعدادي فرصت

ي که به دلیل انتشار خبرنگار» نژاد مسیح علی«اند، متأسفانه  ایجاد ناامنی در کشور کرده

 کرده و هاست مخاطب چندانی ندارد، با یکی از ائمه جمعه کشور مصاحبه اخبار جعلی مدت

ها  ها و آمریکایی هاي سعودي بر کسی پوشیده نیست این اغتشاشات با حمایت که در حالی

ي در به راه افتاده است و هیچ سنخیتی با مطالبات اقتصادي مردم ندارد، این خبرنگار فرار

، اقدامی غیراخالقی، به هنگام پخش این مصاحبه با نشان دادن تصاویري از اغتشاشات

در چنین . تالش کرده است اغتشاشات را قیام مردم ایران علیه اسالم و روحانیت جلوه دهد

، نیروهاي انقالب باید سواري هستند به دنبال موجشرایطی که دشمنان و پادوهاي آنها 

  .اي دشمن باشند هاي رسانه حیله بیش از پیش مراقب

 !مأموران سعودي متجاوز عفو شدند و جایزه گرفتند

عهد عربستان سعودي، دو مأمور متجاوز به دو  سلمان، ولی بن با دستور عجیب محمد

هشتم فروردین ماه گفتنی است ! نوجوان ایرانی در فرودگاه جده عفو شده و جایزه گرفتند

ودگاه جده عربستان، دو نوجوان ایرانی را به بهانه بازرسی از دو مأمور امنیتی فر 94سال 

  .دیگر اعضاي کاروان جدا کرده و به یک اتاق مجزا بردند و به آنها تعرض کردند



  

 اخبار▼ 

 هاي ایران نقش دارد آمریکا در ناآرامی

روسیه ) سناي(الملل شوراي فدراسیون  رئیس کمیته امور بین» کنستانتین کاساچوف«

عامل خارجی در اعتراضات چند روز اخیر «: یادآور شد» نووستی«وگو با خبرگزاري  گفتدر 

در زمینه این حوادث به طور قطع نفوذ «: این سناتور روس گفت» .در ایران مؤثر بوده است

خواهم بگویم واشنگتن نفوذ زیادي بر روند اوضاع  من نمی. تأثیر نبوده است خارجی بی

مناسبی براي دخالت » نامزد«ولی هم اکنون جمهوري اسالمی ایران  داخلی در ایران دارد،

ن تردیدي نیست که آمریکا از تری عقیده این مقام پارلمانی روس، کوچک به » .خارجی است

امنیت ملی » دشمن شماره یک«ثبات کردن اوضاع داخلی در ایران که  هر فرصتی براي بی

کاساچوف با اشاره به خبر چند روز پیش امضاي . کند آمریکا معرفی شده است، استفاده می

م عامل به طور مسل«: نامه همکاري آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، افزود توافق

اندازي اعتراضات در داخل ایران نقش دارد، هرچند این مسئله فعالً به طور  خارجی در راه

وي در عین حال بعید دانست که چنین اعتراضاتی بتواند امنیت و » .کامل نمایان نباشد

  .ثبات در ایران را در معرض خطر جدي قرار دهد

  صهیونیستیترور سردار سلیمانی در دستور کار آمریکا و رژیم 

رژیم المقدس اعالم کرد، آمریکا و  به نقل از یک منبع آگاه در بیت» الجریده«روزنامه 

تهدیدي براي منافع دو کشور در «اند که قاسم سلیمانی  به این توافق رسیده صهیونیستی

در این گزارش آمده است، این توافق سه سال پس از آن حاصل شد که . »منطقه است

بنا بر این . م صهیونیستی براي قتل این ژنرال ایرانی را متوقف کرده بودآمریکا تالش رژی

اي در نزدیکی  گزارش، سه سال پیش رژیم صهیونیستی قصد قتل قاسم سلیمانی در منطقه

دمشق را داشت؛ اما ایاالت متحده آمریکا به رهبري ایران دربارة این طرح رژیم 

آن زمان به بروز اختالفات شدیدي میان این موضوع در . صهیونیستی هشدار داده بود

روزنامه الجریده . هاي امنیتی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا منجر شده بود دستگاه

زاده، دومین فرمانده ایران در  همچنین اعالم کرده است، احتماالً اسرائیل محمدرضا فالح

  .دادمعروف است، هدف قرار خواهد » ابوباقر«سوریه را نیز که به 

  !نباید تاریخ تکرار شود: جان بولتون

دونالد «نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد و از مشاوران دولت » جان بولتون«

دولت کشورش در حمایت از آشوبگران روزهاي اخیر ایران » اقدام عملی«، خواستار »ترامپ

جمهور باید از  رئیس«: ، گفتوي با بیان اینکه ترامپ باید علناً از آشوبگران حمایت کند. شد

شده ایران را بار دیگر اعمال کند؛ او  هاي تعلیق  رون بیاید و همه تحریمیاي ب توافق هسته

تر علیه ایران را خواستار شود؛ او باید به  هایی سخت باید به کنگره برود و تصویب تحریم

دست بردارند و به سمت  ها بگوید که از ادامه سیاست توازن اخالقی در قبال ایران اروپایی

» .جمهور باید نیاز جنبش مقاومت ایرانیان به پول را نیز برآورده کند مردم ایران برود؛ رئیس

گرمی حمایت لفظی  بولتون سپس با برشمردن سابقه تاریخی مردمانی که به امید و پشت

  .اند، گفت که این بار نباید تاریخ تکرار شود ها به خیابان آمده آمریکایی

  الش عربستان براي کودتا در اردنت

اردن هاي اطالعاتی  دستگاه«: نقل از برخی منابع نوشت  به» تایمز«روزنامه صهیونیستی 

هاي بین برادران و پسرعموي عبداهللا دوم، پادشاه اردن با مقامات سعودي و اماراتی  تماس

منظور   ردن به تازگی بهبر اساس این گزارش، پادشاه ا. اند را براي کودتا علیه وي رصد کرده

الحسین دو برادر و  بن جلوگیري از کودتا طی فرمانی، شاهزاده فیصل و شاهزاده علی

محمود، پسرعموي خود را برکنار کرد و مناصب نظامی آنها در ارتش  بن همچنین طالل

در » .برند سر می اکنون در اقامت اجباري به این سه شاهزاده هم واردن را بازپس گرفت 

این سه شاهزاده با حکام : نیز افشا کردآمریکا » بریت بارت نیوز«ین راستا، پایگاه خبري هم

  .ریزي بودند عبداهللا در حال برنامه سعودي براي کودتا علیه ملک
 

  

  کوتاه اخبار ▼

 براي آمریکا پیشنهاد روسیه خارجه وزارت سخنگوي◄ 

 کمیته و ملل سازمان امنیت شوراي ویژه نشست برگزاري

 استهزا و تمسخر به را ایران اغتشاشات در زمینه بشر قوقح

 تجربه تواند می هیلی نیکی«: نوشت »زاخارووا ماریا«. گرفت

 مردم آمیز مسالمت پیمایی راه کردن پراکنده درباره آمریکا

 سرکوب جمعی، دسته هاي بازداشت جزئیات کشور، این

 نفرگوس شهر وحشیانه پاکسازي و استریت وال جنبش خشن

،  گفتنی است» .برساند جهانیان اطالع به را معترضان از

 آمریکا نماینده هم درخواست امنیت شوراي اي دوره رئیس

 گفته و کرده رد را ایران درباره فوري نشست برگزاري براي

  .ندارد وجود کار این براي است ضرورتی

 به نیز مسلمان زن یک دادند گزارش روسیه هاي رسانه◄ 

 پوتین، والدیمیر رقیب جمهوري ریاست داهايکاندی فهرست

 اضافه کشور این مارس ماه انتخابات در روسیه جمهور رئیس

 زن خبرنگار یک گامزاتوا، آینا نام به کاندیدا این. است شده

 داغستان جمهوري اعظم مفتی مشاور و همسر و مسلمان

 اي رسانه گروه ترین بزرگ ریاست همچنین او. است روسیه

 مرکزي کمیته درو  داشته عهده به را روسیه رد مسلمان

 نویسی نام کشور به منظور شرکت در انتخابات این انتخابات

  .است کرده

 اتاق کشاورزي کمیسیون زاده، رئیس هادي علی شمس ◄

 این از بورس و ارز هاي با بیان اینکه قیمت ایران بازرگانی

 زي،کشاور هاي بخش بر و اند پذیرفته تأثیر ها ناآرامی

 این ،نتیجه در: گذاشت، گفت تأثیر خواهد ...و صنعت

شود  می ایران اقتصاد ناآرام فضاي القاي سبب اغتشاشات

 تأثیرگذار کشورها دیگر با ما تجارت روي امر اینکه 

  .بود خواهد

 :مجلس گفت اقتصادي کمیسیون رئیس پورابراهیمی، ◄

 بند قالب در گاز و برق ، آب قیمت افزایش ممنوعیت

 اضافه 97 بودجه تلفیق کمیسیون مصوبه به اي جداگانه

 مجلس، صحن تصویب صورت در: وي تأکید کرد. شود می

 تحت را انرژي هاي حامل این قیمت افزایش اجازه دولت

  .داشت نخواهد شرایطی هیچ

 قدرت دولت: نوشت خود توئیتر در جهانگیري اسحاق ◄

 مردم هاي ستهخوا پیشبرد و پذیري اصالح و انعطاف در الزم

 باور آن پشتیبانی و قدرت به که ملت اتکاي به اما دارد؛ را

 و اصالح و دموکراسی علیه تهدیدي هر برابر در دارد،

  .ایستد می مقتدرانه ارعاب و تخریبهرگونه 

 نیروي انتظامی با اعالم اینکه سردار اشتري، فرمانده ◄

 :نداشتند، گفت معیشتی دغدغه دستگیرشدگان بیشتر

 شدند و قضایی مراجع تحویل اصلی نیروهاي و یدرهال

 بودند، شده اغفال جوانی هیجانات تأثیر تحت که تعدادي

  .گشت خواهند باز جامعه کانون به مراحلی طی


