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 حکمرانی غیرمسئوالنه       روز حرف ▼

آمریکا به تازگی گزارشی منتشر کرده و مرکز اطالعات 

العاده  مدعی شده است هکرهایی از ایران با قدرت فوق

سایبري خود حمالت موفق سایبري علیه آمریکا و عربستان 

آزمایی این گزارش  آنکه درصدد راستی بی. اند به اجرا گذاشته

را که به ایران نسبت داده  موارديبرخی از  باشیم، در ذیل

تواند به  ـ فضاي سایبري می 1: شماریم شده است، برمی

ایران این توانایی را بدهد که شکاف تکنولوژیک خود با 

ـ گزارش این نهاد 2. کشورهاي غربی را پایین بیاورد

گوید متحدان آمریکا نیز براي به دست آوردن  همچنین می

هاي آمریکایی حمالت سایبري  تکنولوژي اسرار تجاري و

گوید هکرهایی از ایران  ـ این گزارش می3. اند انجام داده

اطالعات ارزشمندي را با حمله به نهادهاي دانشگاهی 

هاي هکري از ایران با  ـ گروه4. اند آمریکا به دست آورده

هاي هوانوردي  ها و حمالت فیشینگ، شرکت رخنه در وبگاه

  ... .اند و ریکایی را هدف گرفتهو فضانوردي آم

شود که آمریکا  این ادعاها علیه ایران در حالی عنوان می

هاي  و رژیم صهیونیستی به صورت هماهنگ با شرکت

صنعتی از جمله زیمنس در سالیان گذشته حمالت هکري 

اند  داشته ایران آمیز صلح اي هسته هاي فعالیت علیه اي گسترده

اند صدماتی به این مراکز  ان توانستهکه بنابر اعترافات خودش

این اعترافات حاکی از آن است که فضاي سایبر . وارد کنند

تواند امنیت ملی کشوري را در اوج یا حضیض  چگونه می

آمریکا از اکنون در این تفکر است که اگر . ذلت قرار دهد

تواند به  ایران به منزله یک قدرت سایبر قد علم کند، می

اثر کند؛ اما در داخل  هژمونی آمریکا را بیصورت نامحسوس 

اي براي اقتدار در حوزه سایبري وجود  گونه برنامه کشور هیچ

گونه که آمریکا اظهار جزع و فزع در اقتدار  ندارد و آن

گسترده  سرزمین ما مسئوالن متأسفانه کند، می ایران سایبري

تیار سایبر را که چندین برابر ایران وسعت و مرز دارد، در اخ

  . دهند نامحرمان و دشمنان قرار می

بیش از دو سال است که همه نهادهاي اجرایی، تقنینی، 

اند تا  مجازي و فرهنگی کشور جلسات مختلف برگزار کرده

رسان، موضعی واحد داشته باشند؛ اما  نسبت به یک پیام

هایی  فرصت تصمیمات، همه به زدن پا پشت با دولت متأسفانه

دهد  ن این قانون در اختیار افرادي قرار میرا براي دور زد

دهد که ایفاي  که عدم حکمرانی در فضایی را نشان می

نقش در آن الزمه حکمرانی آینده در عرصه سرزمینی و 

  .جهانی است

 !سناریوي تکراري                          گزارش روز ▼

جامعه ما در شرایط . اه کردآلود است؛ نباید اشتب جامعه آماده براي بروز اقدامات خشم«

اگر این وضعیت به سوي توازن . انقالبی قرار ندارد؛ بلکه در شرایط عصبانی و خشم قرار دارد

این جمالت جدیدترین » .هاي فراگیر باشد تواند مستعد پیدایش خشونت حرکت نکند می

رها درباره هاي اخیر با طلب است که در ماه هاي اصالح تبار از شخصیت اظهار نظرات علوي

تبار  اصرار ویژه علوي! ها سخن گفته است هاي فراگیر و آمدن مردم به خیابان امکان خشونت

 96تر آنچه در دي ماه  الوقوع بودن تکرار گسترده طلبان درباره قریب  و برخی دیگر از اصالح

یل هایی که در جامعه به دل برانگیز است؛ چرا که باوجود نارضایتی رخ داد بسیار سؤال

هاي ضد  رغم تالش جریان علی و وضعیت نامساعد اقتصادي و عملکرد مسئوالن وجود دارد

به  ،هاي اخیر انقالب براي ایجاد آشوب و به خیابان کشیدن حداقل بخشی از مردم در ماه

با شکست  ه بود،شد و عنوان تابستان داغ یا تابستان نارضایتی طراحی  تحت عنوانویژه آنچه 

ها در مقابل این  ها و سختی ان دادند با وجود گالیهرو شده است و مردم نش روبه

اما سؤال . را دارند هوشیاري الزم... اي جریانات ضد انقالب و ها و تحریکات رسانه چینی توطئه

تبار همچنان بر طبل  چرا با وجود هوشیاري مردم، افرادي چون علوياینجاست که 

هاي  توان گفت یکی از پاسخ میدر این میان ! کوبند هاي سراسري و گسترده می آشوب

همان  سیاست قدیمی فشار از  تواند می محتمل به این تالش و انگیزه تکرار چنین مسائلی

کنند با طرح چنین تهدیدهایی به زعم خود  زنی از باال باشد، این افراد تالش می پایین و چانه

از پیش خود در قدرت هراس ایجاد کرده و منافع خود را دنبال و مسیر را براي حضور بیش 

فراهم کنند؛ فرآیندي که بارها از سوي جریان اصالحات و افراد سرشناس آن به مرحله اجرا 

  .رو شده است درآمده که همواره نیز با شکست روبه

 حجابنتایج یک نظرسنجی درباره وضعیت                ویژه اخبار ▼

حجابی شرعی بد درصد جامعه 70 دهد نشان میهاي مجلس  مرکز پژوهشنظرسنجی 

است، چون » تغافل«دهد  ترین سناریویی که در وضعیت فعلی جواب می دارند و محتمل

زدایی یا سختگیري بیشتر درباره حجاب، هر دو به افزایش  سناریوهاي دیگري مانند جرم

حجاب «و » حجاب شرعی«در این گزارش با تفاوت بین دو مفهوم . شود بدحجابی منجر می

 70تا  60ی به بدحجابی شرعی یاد شده و چنین عنوان شده است که از حجاب عرف» عرفی

 15تا  10شوند که از این تعداد،  درصد زنان جامعه با تعریف شرعی، بدحجاب محسوب می

تنها . شوند درصد بدحجاب با وضعیت حاد یا به عبارتی بدحجاب هنجارشکن محسوب می

درصد زنان در طیف خاکستري  70درصد زنان به صورت سنتی داراي حجاب هستند و  13

ها نشان داده هر چه  پژوهش. گیرند قرار می) تعریفی براي این طیف ارائه نشده است(

شود و هر چه سن کمتر باشد، بدحجابی  رود، میزان حجاب کمتر می تحصیالت باالتر می

  . شود و وضعیت تأهل ارتباط چندانی با حجاب و بدحجابی ندارد بیشتر می

  !هاي سران فتنه وحدت با رفع محدودیت                                  

مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی درباره اظهارات اخیر معاون اول  الیاس حضرتی، قائم

هاي  جمهور مبنی بر ایجاد وحدت ملی در کشور و در کنار هم قرار گرفتن شخصیت رئیس

ش از هر چیز به وحدت نیاز دارد، این وحدت امروز جامعه ما بی: برجسته نمادین، اظهار داشت

نیز در دو حوزه مد نظر است؛ یکی وحدت در میان مسئوالن و دیگري، وحدت میان حاکمیت 

هاي آقاي خاتمی است  جهانگیري رفع محدودیت آقايدر این بخش تالش : وي افزود. و ملت

  .تا بتوانیم تجلی از وحدت و انسجام به نمایش بگذاریم

 



 

  اراخب ▼

 !انگارانه بود از برجام سادهانتظارات 

همزمان با مذاکرات «: نوشت» القلم محمود سریع«روزنامه آرمان در مطلبی به نقل از 

گفت اگر برجام شکل بگیرد،  هاي جهانی، فضایی در کشور ایجاد شد که می ایران و قدرت

و همه مشکالت حل  شود گذاري خارجی فوراً شروع می شود، سرمایه ها برداشته می تحریم

من متعجبم که چرا موضوع به جامعه . این تصور از برجام از ابتدا اشتباه بود. خواهد شد

هاي دولت و  گذاري داند که در سیاست اگر کسی آمریکا را بشناسد می!... دقیق منتقل نشد

حاکمیت آمریکا نسبت به ایران و منطقه خاورمیانه، جایگاه یهودیان آمریکا بسیار 

گویند که آمریکا و  آنها می. سال اخیر ثابت بوده است 20کننده است و موضع آنها در  یینتع

مرداد و  28اي، اقتصادي و تاریخی مثل  هاي هسته شان را در حوزه توانند مسائل ایران نمی

انگارانه بود که تصور  ساده. ز اینکه مسئله اسرائیل را حل کنندگیري حل کنند، قبل ا گروگان

داري، کاخ  ها اعم از خزانه اي با آمریکا توافق کنیم، آمریکایی کردیم اگر در مسئله هسته می

ها تخفیف پیدا  دهند و تحریم شان را نسبت به ما تغییر می سفید و کنگره آمریکا دیدگاه

  ».اید ناشی از فقدان شناخت آمریکا بودکند؛ این دیدگاه رمانتیک ش می

  هاست که بر باد رفته است قدرت آمریکا مدت

آمیزي تحت  المللی با جمالت طعنه کارشناس مسائل سیاسی و بین» دن گلیزبروك«

: ، نوشت»!ها سال دیر شده است آلود ترامپ درباره نفت ایران ده براي تدبیر توهم«عنوان 

ارد براي به راه انداختن یک جنگ اقتصادي علیه ایران استفاده ترامپ دارد از تمام آنچه د«

خیلی فاصله » اندازه کافی«با » تمام آنچه دارد«با این حال، مشکل او این است که . کند می

هاست که بر باد  دارد، چون آن قدرتی که زمانی منحصراً در اختیار آمریکا بود، اکنون مدت

: نویسد ها می آمیز بودن این تحریم ل اندك موفقیتوي با اشاره به احتما» .رفته است

هزار بشکه در  500هاي آمریکا تا پایان سال در بهترین حالت شاید بتواند به کاهش  تحریم

حتی : کند وي تأکید می. شود منجر )پنجم میزان صادرات فعلی این کشور حدود یک(روز 

از صادرات نفت ایران در بازار شده هاي پیش از توافق هم صرفاً موفق به کاهش نیمی  تحریم

  .بودند

  اردن هنوز هیچ تصمیمی نگرفته است

یک مقام دولتی اردن در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تالش دولت آمریکا براي 

دولت : گفت) MESA(» همکاري راهبردي خاورمیانه«احیاي طرح ناتوي عربی تحت عنوان 

به گزارش پایگاه اردنی . ن ائتالف نگرفته استاردن هنوز تصمیمی براي عضویت در ای

آمریکا به تعدادي از کشورهاي : ، این مقام دولتی اردن که نامش ذکر نشده، افزود»خبرنی«

: وي گفت. منطقه از جمله اردن طرحی را ارائه کرده که درحال حاضر در دست بررسی است

ن آمریکا و برخی از کشورهاي ماهیت این طرح ایجاد یک سازوکار براي هماهنگی بیشتر میا

این منبع همچنین  . هاي امنیتی، دفاعی و اقتصادي است منطقه در زمینه مقابله با چالش

  .تأکید کرد که امان در حال بررسی طرح است و تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است

  کند گري می عمان بین ایران و آمریکا میانجی

علوي وزیر خارجه عمان به  بن سفر روز جمعه یوسف: چاپ لندن نوشت» العرب«روزنامه 

گري این کشور و کاهش  واشنگتن و دیدار با جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا براي میانجی

علوي به واشنگتن  این روزنامه افزوده سفر بن. تنش میان ایران و آمریکا صورت گرفته است

 2013ت؛ همانند آنچه در سال گري مسقط میان تهران و واشنگتن اس تأکیدي بر میانجی

پیشتر . ختم شد 2015در تابستان ) برجام(اي  صورت گرفت و در نهایت به توافق هسته

علوي  بن متیس در دیدار یوسف: اعالم کرده بود ربري وزارت خارجه عمان در توئیترحساب کا

 .کردندوگو  اي و توسعه روابط میان دو کشور بحث و گفت درباره مسائل امنیتی، منطقه

  

  

  

  کوتاه اخبار ▼

زهرا سعیدي، سخنگوي کمیسیون اقتصادي مجلس ◄ 

جمهور به  اسالمی از تقدیم طرح سؤال از رئیس  شوراي

پس از جلسه : وي گفت. رئیسه پارلمان خبر داد هیئت

جمهور،  هفته گذشته با حضور وزرا و نمایندگان رئیس

ر، جمهو گزارش کمیسیون اقتصادي درباره سؤال از رئیس

هاي  وي با اشاره به ارزیابی .رئیسه مجلس شد  تقدیم هیئت

جمهور تصریح  کمیسیون اقتصادي درباره سؤال از رئیس

مقرر شده است در صورتی که تعداد امضاهاي سؤال : کرد

، سؤال ظرف یک باشدبیشتر  74جمهور از عدد  از رئیس

 .هفته در مجلس مطرح شود

آقاي سیف : گفت مرتضی حاجی، وزیر دولت اصالحات◄ 

. شد، ولی با تأخیر این کار انجام شد باید زودتر عوض می

رئیس . البته خدا را شکر که این تغییر صورت گرفت

هایی  القاعده جزو اولین گزینه  سازمان برنامه و بودجه علی

است که باید تغییر کند، اما بخشی از این اتفاقات چندان 

نیست با رفت و  به اشخاص ربط ندارد و جاي امیدواري

  .آمدها تغییر چندانی حاصل شود

  حسین کروبی، فرزند مهدي کروبی از سران فتنه درباره◄ 

جمهور، مبنی بر  هاي اخیر جهانگیري، معاون اول رئیس گفته

  هاي برجسته تالش براي در کنار هم قرار گرفتن شخصیت

گیري وحدت در کشور طی روزهاي آینده  نمادین و شکل

یک منبع موثق به من گفته است که رفع : استمدعی شده 

  .عالی امنیت ملی تصویب شده است حصر در شوراي

ها در خصوص بازار خودرو حکایت از آن  برخی شنیده◄ 

الخروجی  ممنوع، سابق وزراي از یکی بازداشت به کار که دارد

هاي اقتصادي و  یکی از مسئوالن حاضر در یکی از وزارتخانه

دن مسئول دفتر این مقام و همچنین همچنین زندانی ش

  .آشناي نزدیک به دولت کشیده است یک فرد معروف و نام

مسئول اسبق بسیج دانشجویی  ،زاده محمدمهدي رمضان◄

فرمانده کل سپاه در حاشیه : گفت دانشگاه شهید بهشتی

در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان » اسالم ناب«دوره 

این اقدام : ها تصریح کرد اهدرباره بازرسی آژانس از دانشگ

 .اجازه و مصوبه شوراي عالی امنیت ملی را ندارد

: طلب گفت ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصالح◄ 

برند، برزخی  طلبان اکنون در شرایط برزخی به سر می اصالح

طلبی  هاي اصالح به این معنا که از یک طرف به دلیل روش

ند و از طرف دیگر باید ناچارند تن به مشارکت در قدرت بده

  .پاسخگوي مردمی باشند که معترض هستند

آي در مطلبی با بیان اینکه سپاه  پایگاه میدل ایست◄ 

هاي تندرو را در  هاي تهاجمی و قایق ترین کشتی سریع

نیروهاي نظامی ایران از جمله سپاه : اختیار دارد، نوشت

  .را دارندپاسداران با ادوات خود توانایی بستن تنگه هرمز 
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