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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 حاًیاسالم صر يایکه در دن یبا کسان یحت میآماده هست. است یمسئله مهم اتحاد اسالمی

   نیو ا ادیز تیجمع نیاسالم با ا يایدن. میکردند هم برادرانه برخورد کن یبا ما دشمن

  .کند جادیا ایدر دن یقدرت بزرگ کیبا اتحادش،  دتوان یامکانات فراوان بالشک م

)26/10/96( 

  سوداي زودهنگام فتح مجلس  روز    حرف ▼

آینده  تعامالتطلبان و اعتدالیون و چگونگی  مواجهه اصالح

درباره هاي متفاوتی  این دو جریان از جمله مسائلی است که نگاه

 1400معتقدند، این ائتالف باید تا سال  برخی. وجود داردآن 

طلب   حاصال  باقی بماند و اعتدالیون نیز در نهایت به گزینه

برخی  ،برخی دیگر به جدایی تدریجی معتقدند. رضایت دهند

دانند  اعتراضات اخیر را فصلی مناسب براي جدایی از اعتدال می

دهند به صف منتقدان دولت بپیوندند و خود را به  و ترجیح می

  .جامعه معرفی کننداي براي حل مشکالت  مثابه نسخه

ریزي براي  رنامهطلبان ب در این میان، اتاق فکر اصالح

انتخابات  قبل ازانتخاباتی مجلس آتی را دو سال هاي  رقابت

تالش کرده است سناریوهاي گوناگون براي  و کلید زده

موفقیت در انتخابات را بررسی کرده و برخی تحوالت و 

. سامان بخشدهایی مقدماتی  ها را به منزله فعالیت جایی جابه

عضو شوراي عالی  »يناصرعبداهللا «در این راستا، اظهارات 

طلبان و از نزدیکان سیدمحمد خاتمی  گذاري اصالح سیاست

 نیبهتر: گفته است اي صاحبهمدر  وي. برانگیز است تأمل

 یاسالم يمجلس شورا 98انتخابات سال  يبرا ستیسرل

مجلس  يبهتر است از سکو و خواهد بود يریجهانگ يآقا

  .شود يجمهور استیر میوارد حر

حاکی از برخی تحوالت در پس پرده تواند  این خبر می

یکی از نکات قابل توجه در این خبر . این اردوگاه باشد

 ،اعتنایی به جایگاه محمدرضا عارف کمرنگ شدن و بی

طلبان در انتخابات  یس فراکسیون امید و سرلیست اصالحئر

جهانگیري در هایی که به سرلیستی  ذهن. مجلس دهم است

نده ی، بدون شک براي عارف در آاندیشند می 1398سال 

. نیستندطلبان اعتبار چندانی قائل سیاسی اردوگاه اصالح

نگاه از دو منظر قابل تحلیل است؛ یکی عملکرد ضعیف این 

و دور از انتظار عارف در مجلس و ریاست بر فراکسیون امید 

و دیگري خط مستقلی است که عارف در پیش گرفته و 

مثابه بازیگري در خدمت اتاق دیگر حاضر نیست تنها به 

  .آفرین باشد طلبان نقش فکر اصلی اصالح

ورود جهانگیري به میدان مجلس ایجاد تقابل با جریان 

براي  آنها گزینه مطلوب چرا کهآید،  اعتدال نیز به شمار می

چنین اظهاراتی هرچند . استمجلس همچنان الریجانی 

طلبان  حممکن است خیلی زود از سوي بخشی دیگر از اصال

تکذیب شود؛ اما حکایت از آن دارد که بازي انتخابات 

مجلس یازدهم در فاصله دو سال مانده تا زمان مقرر کلید 

  !خورده است

  انقالبی یک اقدام                         روز گزارش▼ 

هایی که در داخل  هاشم، امام جمعه تبریز نرده آل والمسلمین االسالم با دستور حجت«

یک دستور ساده » .کند، برداشته شد ی صف مسئوالن را از مردم در نماز جمعه جدا میمصل

از یک مدیریت  دقیقساده، روشن و  اي که روز گذشته منتشر شد، نمونهو یک خبر کوتاه 

ها و  که این روزها سخنرانی» خبر خوب«تعریفی است عملی از  .است درست و انقالبی

آوري چند میله  اگر چه شاید به ظاهر جمع. شود راد و نوشته میمقاالت فراوانی درباره آن ای

آهنی در یک مصلی موضوع با اهمیتی به نظر نرسد؛ اما معنا و پیامی که این اقدام به مردم 

هاي ضد  هاي بیگانه و جریان هاي رسانه پاشی کند، هزاران ساعت سم و جامعه منتقل می

در روزهایی که اقدامات  .مردم خواهد شد کند و موجب دلگرمی اثر می انقالب را بی

فاصله و احساس جدایی در بدنه مدیریتی کشور مدام نفوذي  عناصرنسنجیده برخی از 

کند و در  را القا می مسئوالن به مردمداشتن بین مردم و مسئوالن، نگاه از باال به پایین 

هاي تلویزیونی که با بودجه  پرداز تا شبکه هاي دروغ هاي بیگانه از کانال روزهایی که رسانه

 گونه القا کنند که مسئوالن کنند این شوند، تالش می هاي اروپایی و آمریکا اداره می دولت

کنند، اقدام  و به گونه دیگري زندگی می هدر جمهوري اسالمی ایران از مردم فاصله گرفت

تا معنا و مفهوم  دکن ارزش و اهمیت فراوانی پیدا می فقیه در آذربایجان شرقی نماینده ولی

 جا هر که ام کرده عرض مکرّر من«کنند  تأکید می که رهبر حکیم انقالباین کالم 

 تعهد و ایمان و درایت و عقل با و بودند سرکار بر دلسوز و مؤمن متعهد، هاي مدیریت

 مدیریت یک هرجا ما ...کردیم پیدا توفیق ما کردند، کار اسالمی نظام و مردم به نسبت

 حال، بی ضعیف، هاي مدیریت هرجا است؛ رفته پیش کار داشتیم، پرتحرّك فعالِ البیِانق

 کرده پیدا انحراف یا است مانده متوقّف یا کارها داشتیم، تحرّك بی و غیرانقالبی ناامید،

 .بیش از پیش احساس شود» .است

  کنند؟ طلبان پشت دولت را خالی می اصالح      اخبار ویژه      ▼ 

ن فعاال ،»ها مدرسین دانشگاه« موسوم به دیدار رئیس دولت اصالحات با اعضاي انجمن در

محمود صادقی از  .اند علیه دولت مواضعی را بیان کند طلب از خاتمی خواسته اصالح

کید داشتیم که اگرچه أدر دیدار با خاتمی ت«: گوید در این باره مینمایندگان مجلس 

که آقاي خاتمی از   اما به لحاظ پشتیبانی ؛امور نیستند اکنون در مصدر طلبان هم اصالح

ن انتظار از آقاي خاتمی این است که با بیان نقدهایی که به آقاي روحانی اآل ،روحانی داشت

تري  طلبی در مجموع باید نقش فعال جریان اصالح. به نوعی به دولت تذکر دهند ،وجود دارد

من معتقد هستم ضمن  .نسبت به دولت ویژهبه  ،ه با تحوالت جاري داشته باشدهدر مواج

  ».هاي دولت را جریان اصالحات پرداخت کند حمایت نباید هزینه رفتارها و ضعف

  انگیز از دولت اعتدالبر حمایت تعجب

فشارهایی که بر « :عجیب در حمایت از دولت اعتدال گفت یدر اظهارات» بهزاد نبوي«

اگر . بیشتر از فشار بر دولت هفتم و هشتم است شود به مراتب بسیار دولت فعلی وارد می

 !ساعت یک بحران دارد 9 روز با یک بحران مواجه بود، دولت فعلی شاید هر  9 آن دولت هر 

آقاي روحانی بسته است و بدون هماهنگی با نهادها و قواي دیگر امکان تجدیدنظر در  دست

دولت  ،گفتنی است» .ي را نداردگذار منظور فراهم کردن امکان سرمایه سیاست خارجی، به

پیش برد و نتیجه  را اي اعتدال در حوزه سیاست خارجی با اختیارات کامل مذاکرات هسته

  .آن براي مردم روشن شده است تقریباً هیچ آن برجام شد که اکنون آثار

  



  
  

  اخبار ▼

 روستاها به فارس خلیج انتقال آب از

 یکی فارس خلیج از آب انتقال :گفت اي اسالمیمجلس شور بودجه و برنامه کمیسیون عضو

 خصوصی بخش که است نظام جمهوري اسالمی مهم دستاوردهاي از و کشور هاي ابرپروژه از

 مس کرمان، گهر گل از سوي پروژه این: افزود بیگلري پور حسن شهباز .دهد می انجام

 و است اجرا حال در ها شرکت از کنسرسیومی و ها بانک مشارکت با یزد چادرملو و سرچشمه

 پیشرفت کارگاه تجهیز جمله از اقدامات دیگر و زمین تملک بخش در درصد 40 تاکنون

 شده یاد پروژه اینکه بیان با نماینده مردم سیرجان در مجلس شوراي اسالمی .است داشته

 دنبال مندي عالقه و جدیت با را پروژه خصوصی بخش اکنون: گفت ندارد، دولتی ردیف

 دست ارزشمندي نتایج به تر زود چه هر بتوانیم امیدواریم و نیست نگرانی جاي و کند می

 شرب آب تأمین ،پروژهاین  اجرايهدف  اولین: کرد خاطرنشان بیگلري پور حسن .یابیم

  .رسید خواهد صنعت مصرف به سپس و هستند اجرا مسیر در که است روستاهایی و ها شهر

 روپا در برابر ایرانرونمایی از بازي جدید آمریکا و ا

 است به بلومبرگ گفته، یک دیپلمات سازمان ملل متحد که خواسته نامش پنهان بماند

وگو درباره مسائل موشکی خود  اند براي گفت فرانسه، آلمان و انگلیس همگی به ایران گفته

هاي اروپایی در پرتو  دولتاست بلومبرگ همچنین نوشته . پاي میز مذاکره حاضر شود

فشار بر برنامه موشکی ایران را  ،آمریکا از برجام مبنی بر خارج شدن دهاي ترامپتهدی

سه کشور  دلیلدانند و به همین  راهی براي مجاب کردن ترامپ به ماندن در برجام می

مهار  به منظوراروپایی در حال همکاري با وزیر خارجه آمریکا بر سر رسیدن به راهکارهایی 

برخی که است این خبر در شرایطی منتشر شده  گفتنی است .دتوسعه موشکی ایران هستن

کشورهاي اروپایی در روزهاي گذشته فشارها بر برنامه موشکی و اند  منابع اعالم کرده

نگاه داشتن  با هدف، »دونالد ترامپ«اي ایران را به منظور مجاب کردن  هاي منطقه فعالیت

  .اند خشیدهاي با ایران را شدت ب این کشور در توافق هسته

  اغتشاشات کنندگان در شرکت تحصیالت و سنی ترکیب

 پیچیدگی و ها ویژگی برخی بیان با کشور وزیر انتظامی امنیتی حسین ذوالفقاري، معاون

 تحصیالت و سنی ترکیب جزئیات به گذشته ماه دي هاي ناآرامی بروز در مؤثر عوامل

 زیر تحصیالت داراي تجمعات در نکنندگا شرکت از درصد 59: گفت و اشاره کرد معترضان

 یک و کارشناسی تحصیلی مدرك داراي درصد 14 نامعلوم، درصد 26 دیپلم، و دیپلم

 امنیتی سابقه بوده و سال 35 زیر افراد درصد 84 همچنین،. بودند باالتر مدارك با درصد

 ها نسازما مختلف هاي بخش اداري روندهاي در پاسخگویی ضعف به اذعان با وي. نداشتند

 و غیرضروري فرآیندهاي بودن زا مشکل و مردم جاري امور قبال در مسئول نهادهاي و

 رفع و اثربخش اقدامات انقالبی تحول رویکرد با چنانچه :گفت اداري موجود بوروکراسی

 دستور در کشور مدیریت اصالح و امور انجام فرآیند و ساختاري ـ قانونی ایرادات و اشکاالت

  .یابد کاهش نارضایتی که داشت انتظار توان نمی ،نگیرد قرار کار

  است ترامپ توهم از ناشی برجام بازبینی از کردن صحبت

 چالش به براي آمریکا اخیر اقدامات: گفت ملی کشورمان امنیت عالی شوراي دبیر

 غیر و کامل سند این درباره مجدد مذاکره امکان و بوده قانونی غیر رفتاري برجام کشاندن

 تحرکات به اشاره با پایان در شمخانی علی. ندارد وجود شرایطی هیچ تحت جزیه،ت قابل

 هاي سیاست با عربی و اروپایی کشورهاي سازي همراه براي آمریکا دیپلماسی دستگاه جدید

 کشورهاي به تکفیري تروریسم گسترش از پس رسد می نظر به: افزود آمریکا، ایرانی ضد

 درك براي کافی عقالنیت کشورها، این شهروندان سوي از آن تهدیدات لمس و اروپایی

 ایجاد زمینه این در آمریکا مخرب اهداف شناخت و تروریسم مهار در ایران تأثیرگذار نقش

  .باشد شده

  

  کوتاه اخبار ▼

نژاد با اشاره به آخرین مصوبه کمیسیون  اصغر یوسف علی◄ 

ی ، براي برداشت از صندوق توسعه مل97تلفیق بودجه سال 

 5/2 بنیه دفاعی: گفت انقالبمعظم  رهبریید أپس از ت

میلیون دالر، بازسازي مناطق  150میلیارد دالر، صداوسیما 

میلیون دالر، واکسن پنوموکوك  100زده  زده و سیل زلزله

میلیون  100) عفونت کودکان(و روتا ویروس ) سینه پهلو(

ابله با میلیون دالر، مق 350) بند ز(دالر، تسهیالت سیستان 

میلیون  200میلیون دالر، آبرسانی به روستاها  150ریزگردها 

 200میلیون دالر و آبخیزداري  250دالر، آبیاري تحت فشار 

  .میلیون دالر خواهد بود

صهیونیستی غاصب وزیر رژیم  نخست ،بنیامین نتانیاهو◄ 

براي حضور در مجمع جهانی  به سوئیس پیش از سفر

هاي پیش رو آخرین فرصت  فتهه ،گفت »داووس«اقتصاد 

براي صدراعظم آلمان  ،و مرکل فرانسهجهور  رئیس ،مکرون

به هر شکل،  :وي افزود. اي ایران است تغییر در توافق هسته

چه توافقی باشد یا نه، سیاست ما این است که نگذاریم 

اي تجهیز کند که ما،  ایران خودش را به تسلیحات هسته

  .اندازد ه خطر میرا ب جهانخاورمیانه و کل 

بررسی «معاون بانک مرکزي در نشست  ،پیمان قربانی◄ 

با بیان اینکه » وکارهاي مختلف مالی سازي کسب یکپارچه

گري  واسطه ،اجزاي نظام مالی اعم از بیمه، بانک و بورس

درصد  90مین مالی أت: وجوه را برعهده دارند، اظهار داشت

باید هماهنگی لذا ؛ اقتصاد کشور از سوي نظام بانکی است

و همکاري بین اجزاي نظام مالی زیاد باشد، در غیر این 

  .شود صورت به اقتصاد صدمه وارد می

 دو سیاه جعبه: چین گفت شانگهاي در ایران سرکنسول◄ 

 باز نفع ذي نمایندگان حضور با کریستال و سانچی کشتی

 بر زمان سیاه جعبه بازخوانی. است بازخوانی حال در و شده

 آزمایش. گیرد صورت آن روي فنی هاي بررسی باید و تاس

 براي سانچی، سانحه پیکرهاي از شده گرفته »اي ان دي«

  .شد ارسال ایران به مطابقت

جمهور آمریکا درباره  معاون رئیس» مایک پنس«◄ 

 ،سرنوشت برجام با وجود حمایت لفظی اروپا از این توافق

کشورهاي اروپایی رسد که  در نهایت، زمانی فرا می« :گفت

خواهند با ایاالت متحده همراه شوند  باید تصمیم بگیرند می

خواهند در توافق به شدت معیوب با ایران  یا اینکه می

  ».بمانند

هاي  گزارش رئیس کمیسیون انرژي مجلس با اشاره به نایب◄ 

رئیس سازمان  هايآماراعالم کرد، مطرح شده در کمیسیون 

 وي. ها غلط است د آب رودخانهزیست از میزان آور محیط

ساز  این خود معضل دیگري است که مسئوالن تصمیم: افزود

 .هاي کشور ندارند ما اطالعات کافی درباره رودخانه


