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   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

. است یندرکاران فرهنگ ا مسئوالن و دست فهیوظ نیتر مهم ،يو جهاد یانقالب هیروح تیتقو

همراه  زیاخالق ن دیو بدان دیجوانان کن یو انقالب ینید تیهمه تالش خود را مصروف ترب دیبا

 )30/5/96.(شود یو ماندگار م جادیبه جهاد در راه خدا ا لیو م هیروح نیا تیبا تقو

  
  هاي خط سوم نشانه            روز    حرف ▼

در طول چهار دهه گذشته از عمـر انقـالب اسـالمی در    

پدیـدار   گونـاگونی هـاي سیاسـی    مقاطع مختلـف گفتمـان  

ها توانستند در قالب احزاب و  برخی از این گفتمان. اند شده

تري بخشـند و   هاي سیاسی خود را ظهور و بروز عینی گروه

انتخاباتی نیز توانستند پیروز میدان شوند  هاي گاه در رقابت

و گاه در همان مرحله ایده و نظر بـاقی ماندنـد و بـا اقبـال     

اجتماعی مواجه نشدند و پس از مدتی به فراموشی سـپرده  

ــت. شــدند هــاي دوقطبــی  همچنــین در دوران تفــوق رقاب

طلبـی بـود،    گفتمانی که آخـرین آن اصـولگرایی و اصـالح   

گیري جریان سـوم، جریـانی    اي شکلهایی بر همواره تالش

هاي حاکم شکل گرفته کـه بیشـتر آنهـا بـا      مغایر با دوگانه

روند پیدایش جریان اعتـدال در   .شکست مواجه شده است

و اقدامات صورت گرفته از جانب منسـوبان آن   1392سال 

در چهار سال گذشته، حرکتی است که تالش بـراي بـازي   

حوادث رخ داده . ده استدر الگوي جریان سوم را تداعی کر

گیـري   هاي اخیر و آنچه به طور ویژه در مراسم رأي در سال

گیري جریان سیاسی  براي کابینه اتفاق افتاد، نشان از شکل

کنـد در رونـد پـیش     جدیدي در کشور دارد که تالش مـی 

سازي تأکید کرده و مرزهاي خود را بـا   روي خود بر غیریت

فاصل این جریان هر روز خط . هاي رقیب بیشتر کند جریان

. طلبی در حال مشخص شدن است بیش از گذشته با اصالح

این واگرایی خود را هم در معرفـی وزراي دولـت دوازدهـم    

نشان داد و هم در رأیی که از جانب مجلس به برخـی وزرا  

را دو  »طــرف بــی«و » حجتــی«اگــر . اختصــاص داده شــد

تقبال اسـ طلبـی در دولـت روحـانی بـدانیم،      شاخص اصالح

هـا در حـال    دهد که ایـن واگرایـی   نکردن مجلس نشان می

سـوي دیگـر، واگرایـی آقـاي الریجـانی و      از  .تشدید اسـت 

راهان وي از جریان اصـولگرایی نیـز روز بـه روز بیشـتر     هم

این گروه با وجود انتظـارات اولیـه در انتخابـات     .شده است

بـا جبهـه مردمـی انقـالب اسـالمی       1396اردیبهشت مـاه  

گونـه حمـایتی از نامزدهـاي     هی نکـرد و بـدون هـیچ   همرا

. جریان اصولگرا، عمالً در صف حامیان آقاي روحانی درآمد

جریـان آقـاي     گیري سیاسی آخرین نقطه اتصال این موضع

الریجانی را با جریان اصولگرایی قطع کـرد و عمـالً او را در   

  . ائتالفی مشخص با اردوگاه اعتدالیون قرار داد

هاي بلندي براي آینده  برنامهاعتدالیون  ،رسد به نظر می

طلبی و  دارند که به تدریج با واگرایی بیشتر از جریان اصالح

 .خواهد یافت تري اصولگرایی تعین مشخص

    

  علیه شفافیت                                 روز گزارش▼ 

رد، تصاویر تصاویري که سلفی مشهور نمایندگان مجلس با مقام اروپایی را فاش ک

برانگیز عکس  ، تصویر تأسف(!)خوردن یک نماینده در صحن علنی مجلسمیوه عجیب 

هاي  هاي غیر قابل باور از تجمع گرفتن یک نماینده از برگه رأي خود به وزرا، عکس

اي کشور انتشار یافت، سبب  هاي اخیر در فضاي رسانه که در روزها و هفته... نمایندگان و

رئیسه مجلس  ایندگان مجلس شوراي اسالمی درخواستی را به هیئتشد تا جمعی از نم

ها در جلسه علنی  ها و دیگر رسانه ارائه کنند که بر مبناي آن حضور عکاسان خبرگزاري

برانگیز که در تضاد کامل با اصل شفافیت مجلس  درخواستی تعجب .پارلمان محدود شود

هاي فراوانی را به  تواند آسیب تحقق آن میشوراي اسالمی و در تقابل با منافع مردم است و 

در مراسم تحلیف رئیس دولت دوازدهم  ها براي نمونه، تصور کنید رسانه. همراه داشته باشد

رو بودند و اجازه تصویربرداري آزادانه از صحن علنی را نداشتند، در آن  با محدودیت روبه

شد؟ آیا اگر  اي می موگرینی رسانهبرانگیز نمایندگان با خانم  صورت آیا موضوع سلفی تأسف

ها در آن لحظه در صحن علنی حضور نداشتند، شناختی که مردم به واسطه اخبار و  رسانه

شک به تصمیم بهتر مردم در  بگیر به دست آوردند و بی تصاویر آن اتفاق از نمایندگان سلفی

روز تا آخرین لحظه ها آن  انتخابات آینده منجر خواهد شد، امروز وجود داشت؟ اگر رسانه

دیدند که به دلیل  یافتند، آیا امروز نمایندگان نیازي می اجازه عکاسی و مخابره اخبار را نمی

تردید پاسخ  رفتارشان که خالف شأن نمایندگی ملت ایران بود، به مردم پاسخگو باشند؟ بی

عمومی از  ها به منزله چشم بینا و تیزبین افکار حذف یا محدود کردن رسانه .منفی است

مجلس شوراي اسالمی در تضاد صد درصدي با شفافیت خانه ملت و حق نظارت مردم بر 

رود و زمینه تکرار رفتارهاي خاص در مجلس شوراي اسالمی را  نمایندگان به شمار می

رئیسه مجلس و اکثریت  ها  و فراتر از آن هیئت کند که ضروري است رسانه فراهم می

 .سالمی مانع از اجرایی شدن و عملیاتی شدن آن شوندنمایندگان مجلس شوراي ا

  !دولت علیه طلبان اصالح دوسویه حرکت راز         اخبار ویژه     ▼ 

 در و دیده تدارك دوازدهم دولت با برخورد در را دوسویه حرکت یک اصالحات مدعیان

 همین ياعضا از برخی که است راهی ادامه برخورد، این سوي یک .هستند آن اجراي پی

 شدن هزینه و اقتصادي ناکارآمدي آن، نتیجه و کردند دنبال یازدهم دولت در جبهه

 طریق از تراشی بود که از جمله آنها ناراضی فرعی هاي جاده در ها ظرفیت و امکانات

 قابل توانست می ها زمینه از بسیاري در که بیکاري گسترش مردم، معیشت به توجهی بی

 از بسیاري تعطیلی و کاال قاچاق با جدي برخورد نکردن رویه، بی باشد، واردات پیشگیري

 دولت با مخالفت ابراز دیگر سوي. اشاره کرد... و 2030 بار ذلت سند امضاي تولید، مراکز

 آنان از مردم و نشود نوشته اصالحات مدعیان حساب به آن احتمالی ناکارآمدي تا است

 کابینه ترکیب با اصالحات مدعیان مخالفت کهدر حالی . باشند نداشته پاسخگویی انتظار

 پاسخگویی از طلبان اصالح فرار یعنی شده، یاد احتمال و باشد طبیعی و منطقی تواند نمی

  .گیرد می بیشتري قوت است، طیف همین از کابینه اعضاي اکثریت که حالی در

  !نیست جنگ آماده رژیم صهیونیستی ارتش

 وجود را ارتش زرهی هاي نداشتن یگان آمادگی لگزارشی دلی در »هاآرتص« روزنامه

  نظامیان خدمت شرایط نیز و زرهی لشکرهاي در نظامی هاي زیرساخت به مربوط مشکالت

 تعیین پیش از بازدید جریان در رژیم صهیونیستی ارتش زرهی هاي یگان مشکالت. دانست

 مسئول شد که ارآشک 460 یگان از صهیونیستی رژیم جنگ وزیر لیبرمن، آویگدور نشده

 .است اسرائیل ارتش زرهی واحدهاي سازي آماده

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اخبار ▼

 خلیفه آل» هاي مرگ اتاق«

فارس در امور دموکراسی و حقوق بشر، مرکز  پژوهشکده خلیج، از جمله سه نهاد حقوقی

حقوق  با تهیه گزارش تفصیلی از نقض حقوق بشر حقوق بشر و صلح براي دموکراسی و

در این گزارش که تحت عنوان . بشر نیروهاي امنیت ملی در بحرین پرده برداشتند

منتشر شده، درباره چگونگی تأسیس سرویس امنیت ملی بحرین و » هاي مرگ اتاق«

شدگان را از آغاز فعالیت این سرویس به  ترین کسانی که مسئولیت شکنجه بازداشت مهم

گزارش همچنین به دستورات صادر شده در زمینه  این. عهده داشتند، نوشته شده است

حد و حصر اعطا شده به سرویس امنیت ملی که دربرگیرنده حمایت قضایی  اختیارات بی

: اظهار داشت در این باره رئیس مرکز حقوق بشر بحرین. کند گران است، اشاره می شکنجه

نقض حقوق بشر از سوي سرویس امنیت ملی بحرین برآمده از تفکرات منحرفانه امنیتی در 

اي که آخرین اولویت  آید؛ به گونه این کشور و گسترش فرهنگ فرار از مجازات به شمار می

نهادهاي امنیتی در این کشور حمایت از شهروندان است؛ البته اگر شرایط اقتضا کند که 

 .کند دان را به نوعی قربانی کند، حتماً این کار را میشهرون

  نیکی هیلی» برجامی«به آمانو درباره سفر » ظریف«نامه 

المللی  ، مدیر کل آژانس بین»یوکیا آمانو«اي به  محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در نامه

ق انرژي اتمی درباره پیامدهاي منفی سفر یک مقام آمریکایی به وین بر اجراي تواف

پیشتر منابع خبري گزارش داده . هشدار داده است) برجام( 5+1اي ایران و گروه  هسته

المللی انرژي اتمی درباره برنامه  با مقامات آژانس بینامروز قرار است » نیکی هیلی«بودند، 

این : نیکی هیلی در واکنش به نامه ظریف گفت. وگو کند اي ایران دیدار و گفت هسته

یا نبودن ایران به مفاد  بودن متحده درباره پایبند آن نیست که ایاالتموضوع به معناي 

دونالد «: وي در بخش دیگري از این مصاحبه گفت. قضاوتی انجام داده است توافق، پیش

اي با ایران  جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدي در زمینه توافق هسته رئیس» ترامپ

کاري که . ایم هنوز تصمیمی نگرفته«: کایی گفتدیپلمات آمری این .تصمیمی نگرفته است

 ».دهیم، تالش براي یافتن بیشترین مقدار اطالعات ممکن است ما انجام می

  کند حمایت از سپاه و ارتش با قدرت ادامه پیدا می

امیر حاتمی در مراسم تودیع و معارفه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح با بیان اینکه 

در برنامه چهار : هاي دوره سردار دهقان تداوم خواهد یافت، گفت ستتمام اهداف و سیا

تالش بیشتري ... افندي، رزم زمینی و شده در حوزه موشکی، هوایی، پد  بینی ساله پیش

وي با تأکید بر . خواهیم داشت تا قدرت و اقتدار دفاعی جمهوري اسالمی ایران افزایش یابد

از    جانبه هاي همه حمایت: شکر قاسم سلیمانی گفتویژه سرل حمایت از محور مقاومت، به

هاي پدافندي،  سپاه پاسداران، ارتش جمهوري اسالمی ایران و نیروي انتظامی در حوزه

هاي حائز اهمیت با قدرت ادامه خواهد یافت و  موشکی، دریایی، مرزبانی و دیگر حوزه

مسلح هم توجه جدي  شاءاهللا به بحث معیشت کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهاي ان

  .خواهیم کرد

  بخش نیست عملکرد فراکسیون امید رضایت

اطالعات طلب  هاي اصالح به عنوان چهره ما: وگویی اظهار داشت محمد عطریانفر در گفت

هایی که از سوي  گذرد، نداریم؛ اما پیام دقیقی از آنچه در فراکسیون امید و پارلمان می

دهد عملکرد مدیریت فراکسیون امید در جریان رأي  ن میایم، نشا برخی نمایندگان شنیده

ها بر آن داللت دارد که  مجموع دیدگاه. بخش نبوده است اعتماد به وزرا، چندان رضایت

ها دوباره ارزیابی و تجدید  فراکسیون امید در مدیریت نیازمند بازنگري است و باید ظرفیت

ما در اینجا . ها فراهم شود سیون در بزنگاهساختار شوند تا امکان اعتماد قطعی به این فراک

کنیم، هیچ کس نباید از این انتقادات سازنده برداشت ناصحیح داشته  بحث شخصی نمی

  .باشد و آنها را نپذیرد

  کوتاه اخبار ▼

شاهرودي، دبیر کمیسیون اقتصادي مجلس  حسینی◄ 

بانک مرکزي اقدامات خوبی در جهت ساماندهی : گفت

ام داده و آقاي سیف تعهد داده است که مؤسسات مالی انج

هاي  حداکثر تا یک ماه آینده تکلیف این مؤسسات و سپرده

وي درباره آخرین وضعیت مؤسسات . مردم مشخص شود

مجلس تکلیف خود را در زمینه : مالی غیرمجاز گفت

قانون  236برخورد با این مؤسسات انجام داده و ماده 

قضائیه ارسال کرده و اجراي  مبارزه با جرایم مالی را به قوه

 .آن از این به بعد برعهده این قوه است

طرف به دولت دوازدهم  اهللا بی راه نیافتن حبیب◄ 

در این میان، . رو است هاي مختلف روبه همچنان با واکنش

زنی برخی منابع آگاه حاکی از آن است که احتماالً  گمانه

 در یديکل یاین وزیر دوره اصالحات به زودي مسئولیت

 نامدار به گفته این منابع، بیژن. گرفتوزارت نفت خواهد 

زنگنه وزیر نفت حکم معاونت وزیر و مدیر عاملی شرکت 

طرف در حال  بی. ملی گاز ایران را براي او صادر خواهد کرد

حاضر، معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت را برعهده 

  .دارد

دیریت بر اساس آخرین آمار ثبت شده در شرکت م◄ 

حجم آب ورودي به سدهاي خوزستان از   منابع آب ایران،

 978میلیارد و  16مرداد ماه جاري  25ابتداي سال آبی تا 

میلیون متر مکعب بود که در مقایسه با مدت مشابه در 

 27 )میلیون متر مکعب 204میلیارد و  23(سال گذشته 

میلیون متر مکعب کاهش  226میلیارد و  6درصد، یعنی 

   .شته استدا

از : پیمان قربانی، معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت◄ 

هاي سود  ها موظفند نرخ یازدهم شهریور ماه کلیه بانک

هاي سود  درصد و نرخ 15سپرده یک ساله حداکثر تا 

وي . درصد را رعایت کنند 10مدت عادي روزشمار تا  کوتاه

هاي سود  برابر موازین بانکداري اسالمی، نرخ: افزود

الحساب است و تسویه آنها صرفاً  پرداختی به صورت علی

  .پس از دوره مالی انجام خواهد شد

وزیر بازرگانی کره جنوبی در پایان مذاکرات با مقامات ◄ 

این مذاکرات که براي توافق در : آمریکایی اعالم کرد

راستاي تجارت آزاد بین کره و آمریکا انجام شد، شکست 

ایم که دو طرف در زمینه  رسیده خورد و ما به این نتیجه

توافق تجارت آزاد نظرات متفاوتی دارند و ما به توافقی در 

  .این زمینه دست نیافتیم

فرد، عضو کمیسیون بهداشت و  محمدنعیم امینی◄ 

هایی در زمینه طرح  درمان مجلس با بیان اینکه دغدغه

هاي رسیده  طبق گزارش: تحول سالمت وجود دارد، گفت

یسیون برخی از پزشکانی که در طرح تحول به این کم

سالمت با وزارت بهداشت همکاري دارند، حدود یک سال 

اند و خواستار لغو قراردادهاي  است که پولی دریافت نکرده

  . اند خود شده

 


