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  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

از  زین یالمللنیو اهتمام به اقتدار ب یحکمت در ارتباطات جهان تیو رعا یعزت ملّ

.است یو اسالم یانقالب تیریمد هاياولویت جمله  

)30/2/1396(  

    

  دولت موضع مقتدرانه بگیرد!       روز حرف ▼

جمهوري و شوراها در داخل با حال که انتخابات ریاست

کسب حد نصاب خوبی نسبت به مشارکت مردمی در 

حوالت ت، الزم است به برگزار شد هاي جهانانتخابات

 خارجی که در این مدت اتفاق افتاد، واکنشی درخور شأن

  ایران نشان داده شود. نظام مقتدر جمهوري اسالمی 

یکی از این تحوالت، نخستین سفر خارجی دونالد 

هاي اشغالی ترامپ به عربستان سعودي و سپس سرزمین

است که قطعاً جمهوري اسالمی ایران در مرکز ثقل 

  . میهمان و میزبانان این سفر قرار دارد هايرایزنی

شاه بیمار سعودي که اختیارات کاخ خود را به دست 

سلمان د خام و تندرویی، مانند فرزندش محمدبنافرا

هاي نظام فرسوده سپرده و به شدت نگران تزلزل در پایه

 سیاسی خود است، در حالی به صراحت ایران را به دخالت

در امور کشورهاي منطقه و حمایت از تروریسم متهم 

کند که خود مسبب رویش تروریسم خطرناك تکفیري می

  و داعشی است. 

نیز با اغتنام فرصت و مهیا دیدن بسترهاي ترامپ 

هراسی، با وجود اینکه یک کسب درآمد از سیاست ایران

د هاي انتخاباتی خود را تنها در پرتو یک قرارداسوم وعده

ها تأمین شده میلیارد دالري با سعودي 480درشت 

هراسی، جمهوري اسالمی بیند، با تند کردن آتش ایرانمی

ترامپ در . دانستثباتی در منطقه مسئول بیایران را 

اش گفته بود، عربستان مانند دوران تبلیغات انتخاباتی

ا رآن  سپسدوشید و آن را گاوي است که باید طال و دالر 

  ذبح کرد. 

، ترامپ بدون توجه به روند واقعی دموکراسی در ایران

در حالی کشورمان را به نقض حقوق بشر و حقوق 

دهند. ادي رأي میآنها در اوج آز ها متهم کرد کهقومیت

ها دولت ایران را آمد سعوديوي در حالی براي خوش

له نامید که تروریسم به دلیل حضور و مداختروریسم حامی 

ر والآمریکا در منطقه و حمایت آنها از اسالم تکفیري و سک

ها، به وجود آمده است. ترامپ افزون بر دوشیدن سعودي

کند که آن، دنبال می منطقهدر  هدف بزرگ دیگري را نیز

اي هاي و ایجاد سد در مقابل نفوذ منطقهتحدید ظرفیت

نه موضعی مقتدراباید دولت ؛ از این رو ایران اسالمی است

 خاذبه پشتیبانی حضور حداکثري مردم در انتخابات اخیر ات

  کند. 
  

  

 گري از دولت دوازدهممطالبه                     گزارش روز▼ 

 58جمهوري دوازدهم به پایان رسید و حسن روحانی با کسب حدود خابات ریاستانت

دولت دوازدهم شناخته شد؛ اما به عنوان رئیس  درصد از آراي ریخته شده به صندوق

ر کنار جمهوري دوازدهم نبود؛ دپیروزي رئیس دولت یازدهم  همه ماجراي انتخابات ریاست

ها و ها، بداخالقیهمه ضد تبلیغ ا وجودبپیروزي نسبتاً خوب آقاي روحانی 

ن جریا اشکاالتی کهمطرح شد و همچنین وي هایی که نسبت به جریان منتقد افکنیهراس

شکایات متعددي را  تا آنجا که داندوارد میاردیبهشت  29به روند برگزاري انتخابات منتقد 

میلیون رأي را  16ند بیشتر از جریان توانستاین دو نامزد  ،کرده استارائه به مراجع قانونی 

توان از آن به که می آراییص دهند! شود، به خود اختصادرصد آرا می 40که نزدیک به 

اي بود؛ چرا که سابقه، رکورد بیکه در نوع خود یاد کرد» به دولت مستقربزرگنه «عنوان 

 بهمنفی هاي مستقر پیشین در دوره دوم خود با چنین حجمی از رأي هیچ یک از دولت

قابل ممیلیونی در  16رو نبودند. سبد رأي بزرگ و فراگیر خود روبهو رویکردهاي عملکرد 

ارها و ابز ودولت مستقر که تمام چهار سال گذشته در ارتباط تنگاتنگ با مردم بوده است 

ه بر آنک فزونامکانات بیشتري براي تبلیغ خود و تمدید دوره خود در اختیار داشته است، ا

تواند آغازگر یک پویش و جنبش اجتماعی آید، مییروزي براي منتقدان به شمار مییک پ

گري که براي تحقق آن، باید از هم اکنون گري از دولت آینده باشد. مطالبهبراي مطالبه

تحقق آن  درصدي مردم را در اختیار دارد، براي 40جریان منتقد دولت که پشتوانه رأي 

ند، ردار باشاي را که از چابکی، کارآمدي و فراگیري برخودنی تازهسازوکارها و راهکارهاي م

شکل  ترینتدارك ببیند تا بتواند تمام ظرفیت اجتماعی خود را به بهترین و تأثیرگذار

 شود ممکن براي مطالبه و تحقق اهداف این بخش بزرگ از مردم به کار بندد و موفق

ر دهد را تغیی هاي احتمالی دولت آیندهاه و خطابسیاري از رویکردها و اقدامات احتماالً اشتب

  و خواست و تمایل خود را به دولت دوازدهم تحمیل کند. 

  میلیون نفر 14خیز دولت براي حذف یارانه          ویژه راخبا▼ 

میلیون نفر را پیش  14پس از انتخابات زمزمه حذف یارانه  هاي حامی دولتروزنامه

مرکز  اقناعاتفاقیه و فرهیختگان به بهانه هایی مانند اعتماد، وقایعاند. روزنامهکشیده

شود چند . یادآوري میاندنوشتهمیلیون نفر  14هاي مجلس، از لزوم حذف یارانه پژوهش

ارسال شد  ی که یارانه آنها قطع شده بودنهایی به شهرونداشب مانده به انتخابات پیامک

و در پس از عید همچنین دولت . خواهد شدحاکی از اینکه یارانه آنها بار دیگر برقرار 

بگیران، بازنشستگان، کارگران و فرهنگیان را دریافتی مستمري آستانه برگزاري انتخابات

 ی کهتا جایبود اقداماتی  چنینه مخالف جدي سال گذشت سهافزایش داد؛ در حالی که در 

  .کردندبرخی مدیران ارشد دولت دادن یارانه را مصیبت عظما و شب عزا عنوان می

 امتناع وزارت کشور از تحویل فهرست تفکیکی آرا

االسالم رئیسی عصر دیروز در ستاد انتخابات وزارت کشور االختیار حجتنماینده تام

کند. جمهوري امتناع میگفت: وزارت کشور از تحویل فهرست تفکیکی نتایج آراي ریاست

ج ، نتایلحظه تالش کردیم وزارت کشورتا به این  شنبهصولت مرتضوي گفت: از عصر روز 

و  جمهوري را به تفکیک شعب، بخش، شهرستان، استانانتخابات دوزادهمین دوره ریاست

ز ئیسی نیاالسالم رکشور در اختیار ما قرار دهد؛ آقاي نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی حجت

 گونهنه هیچاین موضوع را به صورت کتبی از وزارت کشور درخواست کرد؛ اما متأسفا

  است!ربط به عمل نیامده همکاري از سوي مسئوالن ذي



  
  

  اخبار▼ 

 ترامپ! همسر با الحرمینخادم دادن دست

حتی انتقاد  دانند،می اسالم جهان رهبر را خود که سعودآل حکام ناپذیرتوجیه رفتار

 دیلی در این راستا روزنامه برانگیخت.سعود را هاي مدافع و حامی رژیم آلرسانه

 به نتوانست این کشور هم در وهابیت و سعودآل نفوذ حامی هايرسانه جملهاز  ،پاکستان

این ندهد.  نشان واکنش است، نکرده رعایت نیز را اسالم ظواهر که عربستان شاه رفتار

 را جهان تمام که است شده منتشر تصویري عربستان شاه از« مطلبی با عنوان در روزنامه

 آیه صریح نص خالفو  عجیب اقدامی در عربستان شاه نوشت: »است. داشته وا تعجب به

 به صرفاً دین که باشد ادعا این بر دلیلی تا داد دست ترامپ، همسر ترامپ میالنیا با قرآن

 هايرسانه اینکه با وجودگفتنی است، د. شومی استفاده عربستان در ابزاري صورت

 پاکستان در را اسالمی انقالب چهره ايبهانه هر به کنندمی سعی سعودآل به وابسته

 به راهی کرده و برمال را آنان واقعی چهره سعودي حکام حرکات برخی ولی کنند؛ خراب

 باقی به ویژه پاکستان ،سعود در منطقهحامی آل يهارسانه روي پیش اعتراف جز

 گذارد.نمی

 اره عربستانپیشنهاد ایران به آمریکا درب

 وبگاهظریف طی یادداشتی براي محمدجواد نوشت: گزارشی در  »نیوزویک« هنشری

منتشر  »آماده تقدیم صلح به منطقه هستیم«عنوان  باالعربی الجدید، مستقر در لندن، که 

ها و هاي مقابله با تروریستها) درباره راهترامپ باید با آنان (سعودي ه است کهنوشت ،شده

مانند  ،گو شود تا نتوانند بر آتش تروریسم در منطقه بدمند و حوادثیوها وارد گفتتکفیري

ترامپ در  عربستان تکرار کنند.وسیله اتباع ه را در کشورهاي غربی ب یازده سپتامبر

هاي انتخاباتی با اشاره به نقش عربستان در حادثه یازده سپتامبر خطاب به مردم رقابت

هاي تجارت جهانی را نابود برج واقعاًشما خواهید فهمید که چه کسی « ،آمریکا گفته بود

ها کار سعودي هشما ندانید کشاید  .دارد در این باره وجود ايمحرمانه بسیار اسنادکرد. 

 اما وي پس از پیروزي در انتخابات، مواضع ضد؛ »خواهید فهمیدزودي ولی به  ،وده استب

  .سفر کردبه ریاض  خود اولین سفر خارجیدر سعودي خود را تغییر داد و 

 دهیمها علیه ایران ادامه میتحریم وضعبه 

عادل « باتی خبري وزیر خارجه آمریکا در نشس »رکس تیلرسون«به گزارش روسیاالیوم، 

هاي خود در یمن، وزیر خارجه سعودي در ریاض با این ادعا که ایران به دخالت »الجبیر

ها علیه ایران تحریم وضع به گفت: آمریکا	دهد،اهللا ادامه میعراق و سوریه و حمایت از حزب

، : جنگ علیه تروریسم ربطی به دینچنین افزودهموزیر خارجه آمریکا د. ادامه خواهد دا

حمایت  از هاي خود علیه ایران گفت: ایران بایدگوییادامه یاوه وي در. هب و نژاد نداردمذ

وزیر خارجه  ،عادل الجبیرد. مسلح در کشورهاي منطقه دست بردار نیروهاي خود از

گفت: هر کس که شخص بیگناهی را به در اظهاراتی عجیب سعودي نیز در این نشست 

جمهور آمریکا هاي رئیسبه وعده افزود: ریاضهمچنین وي ت. قتل برساند، او تروریست اس

  .هاي برقراري صلح اطمینان داردمبنی بر حمایت از تالش

  شودمی اعالم آتی هفته شنبهسه تا نگهبان شوراي نظر

 در تخلفات زمینه در شورا این به شده ارسال شکایات درباره نگهبان شوراي سخنگوي

م شکایت دیروز جمهوري گفت: فرصت اعالریاست انتخابات دوازدهمین برگزاري روز

در  نگهبان شوراي سخنگوي کدخدایی، سعلی. عباه است) به پایان رسید30/2/96یکشنبه (

 انتخابات، برگزاري زمان از روز 10 حداکثر نگهبان شوراي قانون، طبق: داشت اظهار ادامه

 صحت درباره را خود نظر شکایات، بررسی از پس دارد فرصت آتی هفته شنبهسه تا یعنی

و جدیت این کار را انجام  دقتکه این شورا با  کند اعالم جمهوريریاست تخاباتان برگزاري

   داده و نتیجه آن را در موعد مقرر اعالم خواهد کرد!

  کوتاه اخبار ▼

 مردمی جبهه مرکزي شوراي عضو فروزنده، اهللالطف 

 نشست پانزدهمین برگزاري از پس اسالمی انقالب نیروهاي

 و نبوده انتخابات براي صرفاً مردمی جبهه: داشت اظهار جمنا

 مردمی جبهه گرفت. شکل رهبري گفتمان ترویج منظوربه 

 شاءاهللان و است مردم مشکالت گویاي زبان انقالب وهاينیر

 شهرستانی مسئوالن زودي به و کندمی پیدا ادامه کار این

 از نفر 600 حضور با نشستی و فراخوان کرده را خود

وي یاد آور شد:  .کرد خواهیم برگزار ماناستانی نمایندگان

 از خوبی شناسیآسیب این جبهه نشستپانزدهمین  در

 .شد بررسی نیز ضعف و قوت نقاط و آمد عملبه  تخاباتان

 ضمن جنتی اهللاآیت به اينامه طی رئیسی االسالمحجت 

 رسیدگی خواستار نگهبان، شوراي به اطمینان و اعتماد ابراز

 29 انتخابات برگزاري حین و پیش تخلفات برخی به

 اي،صفحه سه نامه این همراه به وي .شد ماه اردیبهشت

 براي مجلد چندین در از مستندات خود را صفحه اصده

 بودن الناسحق بر تأکید و ضمن فرستاد نگهبان شوراي

 بر نظارت هیئت دقیق رسیدگی خواستار مردم، آراي

 شد. قطعی نتیجه حصول تا تخلفات این به انتخابات

 دوره پنجمین بر نظارت نحوه درباره چمران مهدي 

 حال در: داشت تهران اظهار شهر اسالمی شوراي انتخابات

 انتخابات بر نظارتی گونههیچ مجلس نظارتی دستگاه حاضر

 اشاره وي با. ندارد تهران شهر اسالمی شوراي دوره پنجمین

 قطعاً: گفت کند،نمی کنترل را جلسات صورت کسی اینکه به

 از که ارقامی و باید کرد خواهیم دنبالاین موضوع را 

  . شود است، بار دیگر بررسی هشد سیستم وارد هاصندوق

 پرسش با و تهران در پیش، سال دو که تحقیقی نتایج 

 تأثیر بررسی هدف با و خوابکارتن مرد 500دو هزار و  از

 مصرف به تمایل اوج سنین در پیشگیرانه خدمات ارائه

 به ارائه شرط به داد نشان شد، انجام هاروانگردان و مخدرها

 خوابی،کارتن به معتادان افتنی سوق خدمات، این موقع

  .یابدمی کاهش درصد 3/27

ها براي انتخاب شهردار رایزنی ،براساس اخبار رسیده 

دارد که علی  آنها حکایت از شده است. شنیده آغازتهران 

پیروز حناچی و محسن ، خونديآعباس ، زادهعبدالعلی

هاي جدي براي شهرداري تهران مهرعلیزاده از گزینه

  . هستند

  

   
  *اطالعیه*

  در آستانه حماسه سوم خرداد و عملیات آزادسازي خرمشهر

خم همراه با تجلیل از یادواره شهداي مسجد جامع غدیر

  .شودبرگزار می هاي معظم شهداانوادهایثارگران و خ

  ، پس از نماز مغرب و عشا96خرداد  2شنبه، زمان: سه

مسجد جامع مکان: تهران، خ پاسداران، خ شهید کشوري، 

  (ضرابخانه سابق)غدیرخم 


