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  بهارستانِ آرام             روز حرف ▼

که روز گذشته  رسد هفته دولت در حالی به پایان می

رئیس دولت به صحن علنی مجلس شوراي اسالمی رفت تا 

هایی باشد که نمایندگان مجلس مطرح  پاسخگوي پرسش

جمهور، کار به  پس از ایراد دفاعیه رئیس. کرده بودند

اي هر پنج پرسش و پاسخ گیري نمایندگان رسید و بر رأي

  گیري صورت گرفت و در چهار پرسش، رأي ارائه شده رأي

اقدام مجلس در طرح . جمهور داده شد منفی به پاسخ رئیس

جمهور مطابق با آنچه در قانون اساسی  پرسش از رئیس

و دستاوردهاي  ها پیام مجموع در و گرفت انجام شده مشخص

  :متعددي به همراه داشت

خوبی نشان داد آنچه تحت عنوان  این جلسه به

شود، در جمهوري اسالمی تجلی  ساالري دینی گفته می مردم

ر انجام وظایف قانونی خود دنمایندگان مجلس . یافته است

که دفاع از حقوق ملت است با همه توان پافشاري و 

 ایستادگی دارند و دولتمردان در هر مقام و جایگاهی باشند

  .خگو باشنددر برابر مردم پاس باید

هاي  ترین شاخصه مهم از یکی مسئوالن پاسخگویی موضوع

دولت اسالمی است که رهبر معظم انقالب اسالمی بارها ابعاد 

. اند آن را تبیین و اهمیت آن را به دولتمردان گوشزد کرده

جلسه بهارستان به خوبی نشان داد که مسئوالن در قبال 

 يها اسخپباید  گیرند و عملکرد خود مورد سؤال قرار می

ضمن آنکه این پرسش و پاسخ ! نداي ارائه ده کننده قانع

کنندگان ممکن است که قانع نشده  صوري نبوده و سؤال

مشی خود را تغییر  باشند و در این صورت مسئوالن باید خط

  .دهند

توان روز مهم تجلی  شک روز ششم شهریور ماه را می بی

دشمنان ه در حالی ک. ن کشور دانستوحدت مسئوال

در روزهاي اخیر همه تالش خود  خارجی و افراطیون داخلی

بودند تا تمسک مجلس به ابزاري قانونی براي  به کار گرفتهرا 

برداري سیاسی  حقوق ملت را به فرصتی براي بهره ياستیفا

اي جدید در ایجاد تنش و  علیه نظام اسالمی و آغاز معرکه

رفتار متقابل قانونی کنند، ن کشور بدل درگیري بین مسئوال

جمهور در کمال آرامش  یسئمجلس و ر و اخالقی نمایندگان

اي عصبانی کرد  گونهبه را  راه شیطنت را بر آنها بست و آنها

 را جمهور یسئعلیه ر اي جانبه رسانه بالفاصله هجمه همه که

  !کردندآغاز 

هاي مورد سؤال، براي  اگرچه اقدامات دولت در عرصه

کننده نبوده و  و به تبع آن اکثر مردم قانع اکثر نمایندگان

هاي خود در  دولت باید تالش کند با تغییر رویکردها و رویه

، اما بهارستان آرام کندمسیر حل مشکالت کشور حرکت 

  . دیروز تصویر برساخته دشمن را خنثی کرد

 استارت دلیل اصلی بازداشت سرکرده ري        گزارش روز ▼

استارت زنگ خطر را براي اپوزیسیون جمهوري اسالمی  ده ريبازداشت مشکوك سرکر

هاي  محمد حسینی که در طول دوسال گذشته با صرف هزینه. ایران به صدا درآورده است

این . بازداشت شده است يآ بی توسط اف میلیاردي آمریکا به دنبال براندازي نظام ایران بود،

باره دالیل بازداشت سرکرده یک جریان ها سؤاالت فراوانی را در حرکت عجیب آمریکایی

ها و اماکن مذهبی را آموزش  هاي ترور، تخریب و آتش زدن شخصیت خرابکار که روش

آي آمریکا اعالم کرده که رهبر گروه ضد انقالب  بی پلیس اف. داد، در اذهان ایجاد کرد می

حوزه استارت را هنگامی که قصد داشت از کشور آمریکا به یکی از کشورهاي  ري

ترور شیمیایی منصور اسانلو، یکی از فعاالن ضد انقالب  به اتهام فارس بگریزد، خلیج

به دنبال  دستگیر کرده است، اما این ماجرا ابعاد پنهانی دارد که شاید مسئوالن آمریکایی

  .بازگو کردن آن نباشند

مکرر هاي  اند که علت اصلی بازداشت وي تحقق نیافتن وعده منابع ما گزارش داده

 96استارت اردیبهشت  سرکرده ري .براندازي نظام جمهوري اسالمی از طرف او بوده است

مهر ماه  6کند و در  وعده داده بود که نظام اسالمی ایران را تا پایان تابستان سرنگون می

او در سال جدید نیز براي . یابد نظام اسالمی هم پایان می 96نیز اعالم کرد تا پایان سال 

جریان حامی براندازي آمریکا که متشکل از افراد  .ماه یک وعده براندازي داده است اول هر

اند که  کار است اکنون به آقاي حسینی به عنوان یک شومن مشکوك شده تندرو نومحافظه

هاي کودکانه او حتی  هاي براندازي است و روش ها و پتانسیل وي در حال سوزاندن موقعیت

تالش براي فرار  دلیل درگیري او با منصور اسانلو و .بین برده است انسجام اپوزیسیون را از

ها به وي  اعتمادي آمریکایی بیفارس،  بستان در کشورهاي حوزه خلیجبه مرکز ضد ایرانی عر

تخلفات  آن است که با طرح براساس اطالعات رسیده تیم تندرو ترامپ به دنبال .بوده است

را تحت کنترل خود داشته باشد و رهبران براندازي، آنها  این به اصطالحمات مجرمانه او اقد

اپوزیسیون مورد تهاجم  دیگري در جریاندر آینده شاهد خواهیم بود افراد  در این راستا

   .خواهند گرفتتر قرار  مشکوك و بازداشت مشکوك

  اساس هاي بی سازي القاي ناامیدي با تشابه          ویژه خبر ▼

 تازگی به خاص، سیاسی جریان پردازان نظریه از و طلب الحاص فعال ،»عبدي عباس«

 است، شده منتشر »تحقیر و تبعیض به نه« عنوان با که اعتماد روزنامه در یادداشتی طی

 علیه انقالب اگرچه ...هستند آن ثبات و جامعه ویرانگر عامل دو تبعیض و تحقیر: نوشت

 در ولی کرد، فهم و تحلیل باید می یا نتوا می اقتصادي و ساختاري عوامل با را شاه رژیم

 اجتماعی روانشناسی عامل ترین مهم اش جامعه اقشار همه با شاه تحقیرآمیز رفتار آنها کنار

 علت ترین مهم است، رضاشاه سقوط با مصادف که روزها این. بود انقالب به مردم گرایش در

 رفتار و بیگانگان تدس به اخراج... و سقوط آن به مردم سرورآمیز و مثبت واکنش

 از پیش عبدي،. بود امرش تحت اداري نظام حتی جامعه اقشار همه با رضاشاه تحقیرآمیز

 بقاي به تواند نمی و رسیده بست بن به ایران جامعه« که بود نوشته یادداشتی در هم این

بست رسیدن انقالب اسالمی  تالش عبدي و همفکرانش براي القاي به بن »!دهد ادامه خود

 فاسد، قضات با برخورد براي اسالمی نظام و نهادینه شدن تبعیض در حالی است که عزم

 ارباب تکریم طرح بازنشستگان، کارگیري به لغو قانون تصویب مردم، به مفسدان معرفی

 از مسئوالن صریح عذرخواهی شفافیت، و پاسخگویی هاي سامانه اقسام و انواع ایجاد رجوع،

 طبقه از مردم را و طبقه یک از را خود مدیران اسالمی، نظام است و کامالً روشن... و مردم

  .است مساوات به قائل بلکه بیند، نمی دیگر

  



  

  اخبار ▼

  !حضرتی در سوداي پاستور

: روزنامه آفتاب یزد در مطلبی تفصیلی با اشاره به اقدامات اخیر الیاس حضرتی نوشت

امید و در مجموع بیان جمالت و اظهاراتی  مخالفت با دولت، استعفاي موقتی از فراکسیون

گیرند، در کنار پست و سمتی به نام  اي به خود می علیه وزرا و حمایت از مردم که برد رسانه

دهد که الیاس مجلس پس از چهار دوره حضورش در  حزب اعتماد ملی، نشان می مقامی قائم

این . ا به منصه ظهور بگذاردخواهد بیش از همیشه جایگاه و وزن شخصی خود ر پارلمان، می

آفرینی  باشد، جریان کننده تعیین تواند می که کند ثابت خواهد می حضرتی :است افزوده روزنامه

کند و به جاي آنکه فراکسیونی بیندیشد، حزبی تصمیم بگیرد و چه بسا به جاي حمایت از 

ن مسائل است که همی. طلبان از او حمایت کنند طلب، کسی باشد که اصالح یک نفر اصالح

 1400 براي مجلس، بلکه 98هاي انتخاباتی حضرتی، البته نه براي انتخابات  شائبه قصد و نیت

دارد؛  صدا و با چراغ خاموش گام برمی او فعالً بی. کشد جمهوري را نیز پیش می ریاست

  .جمهوري سیزدهم تر از همیشه تا بشود نماینده اعتماد ملی در ریاست متفاوت

  طلبان ادامه دارد نه زدن اصالحنعل وارو

طلب طی یادداشتی در روزنامه آرمان با اشاره به  ، فعال اصالح»داریوش قنبري«

هاي  در شرایط فعلی تغییر و تحول مدیران راهکار بحران«: نوشتاستیضاح وزیر اقتصاد 

شدنی  ان اقتصادي فعلی کشور هم با مدیریت عرصه اقتصاد حلفعلی نیست و ریشه بحر

در واقع ریشه این مسائل اقتصادي نیست که بخواهیم با پیچیدن نسخه اقتصادي . نیست

هاي  اي که حتی اگر آدام اسمیت هم زنده شود با نسخه آن را درمان کنیم، به گونه

شد، چون ریشه این مشکالت نه تواند اوضاع اقتصادي کشور را بهبود بخ اش نمی اقتصادي

در اقتصاد، که در عرصه سیاست و سیاست خارجی است و تا آن عرصه مدیریت نشود، 

گفتنی است، این سخنان در حالی » .قطعاً و یقیناً وضعیت اقتصادي هم بهتر نخواهد شد

شود که به گواه تمامی کارشناسان مشکل اصلی اقتصاد ریشه در  مطرح می

هاي داخلی دارد و نتیجه تالش براي حل مشکالت سیاسی نیز  و مدیریتها  گذاري سیاست

  .تجربه برجام است که اکنون پیش روي مردم قرار دارد

 همه مردم ایران قانع نشدند

نماینده در جلسه سؤال، همه مردم  272اگر به جاي : طلب عصر ایران نوشت پایگاه اصالح

چرا که حرف زدن و ؛ شدند جمهور قانع نمی ایران نیز در مجلس بودند، از توضیحات رئیس

اي  در اینکه واقعاً عده. شود و نه نان شب گویی، براي مردم، نه کار روز می شعار دادن و کلی

کنند، تردیدي نیست، اما دولت نیز دست و پا بسته  صاحب قدرت در کار دولت کارشکنی می

مگر تصمیمات . تیار دولت استها و تصمیمات کالن اقتصادي در اخ نیست؛ همه وزارتخانه

اي که در چند ماه اخیر درباره قیمت ارز و نحوه تخصیص آن گرفته شد، از جایی  الساعه خلق

اش محصول تصمیمات غلط همین دولت بود و همین  خارج از دولت تحمیل شده بود؟ همه

براي  مگر کسی دست و پاي دولت را براي حذف نظام مجوزها. دولت هم باید پاسخگو باشد

االختیار  وکارها بسته است؟ درست است که دولت در بسیاري از موارد واقعاً مسلوب کسب

  . الید است نیز کارکرد چشمگیري نداشته است هایی که مبسوط است، اما در عرصه

  فهم دیرهنگام  انتقادات

این یکی از اشتباهات دولت «: نوشت» علی تاجرنیا«روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم 

اینکه تحوالت . شدت نگاه به بیرون دارد  است که در ارتباط با مشکالت اداره جامعه به

جمهوري آمریکا چطور است  شود، اینکه مناسبات بین مثالً کنگره و ریاست خارجی چه می

طلبان تازه به  گویا اصالح» .هاي دولت را تحت تأثیر قرار دهد گیري نباید تمام جهت... و

کردند که به جاي  تا پیش از این هرگاه منتقدان دولت تأکید می. اند رسیده حرف منتقدان

هاي عظیم داخلی توجه شود  ها در سبد مذاکره و برجام باید به ظرفیت مرغ چیدن همه تخم

طلبان به خط شده  و اجراي دقیق اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد، اصالح

خواهند به دور کشور دیوار  اي مردم، منتقدان دولت می دند که دا و فریاد وامصیبتا سر می

اما فرجام برجام نشان داد که رویکرد نگاه به بیرون بدون . بکشند و کشور را به قهقرا ببرند

  .فایده است هاي داخلی، غلط و بی سازي ظرفیت توجه به فعال

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 در شهر نشاهی مردم نماینده دلیگانی حاجی حسینعلی◄ 

 وزیر شریعتمداري محمد استیضاح طرح تقدیم از مجلس

 و داد خبر مجلس رئیسه هیئت به تجارت و معدن صنعت،

 تقدیم امضا 70 از بیش با وزیر استیضاح طرح«: داشت اظهار

 شهر شاهین مردم نماینده» .شده است مجلس رئیسه هیئت

 رمحو 15 در وزیر استیضاح طرح اینکه، بیان با مجلس در

 و کنترل عدم مدیریت، ضعف«: گفت است، شده تدوین

 جمله از ها، قیمت رویه بی افزایش همچنین و  بازار مدیریت

  ».است صنعت وزیر استیضاح هاي محور

 طلبان اصالح برجسته هاي شخصیت از سرخی عرب اهللا فیض ◄

 طلبان  اصالح«: است گفته ایران دولتی روزنامه با وگو گفت در

 عمالً 96 و 92 هاي سال جمهوري ریاست انتخابات در

 این باعث استصوابی نظارت بحث همان. نداشتند کاندیدایی

 آقاي اگر«: است شده مدعی وي همچنین» .شد موضوع

 بسیار کشور هاي گرفتاري شد، نمی جمهور رئیس روحانی

توان ادامه  سخنانی که آنها را می ».شد می اآلن از بیشتر

راي شانه خالی کردن از پذیرش طلبان ب رویکرد اصالح

  .مسئولیت عملکرد دولت دانست

 بدون که است کرده تودي گزارش پایگاه اینترنتی ژاپن◄ 

 به کشور این باشد جریان در ژاپن نظامی متحد آمریکا آنکه

 درباره مسئله وگوهایی گفت شمالی کره با مخفیانه طور

 داده جاممیالدي ان 80 و 70 هاي دهه در ژاپنی شدگان ربوده

 این وگوها پی برده و براي اما آمریکا به این گفت ،است

نیز در  ژاپنی مقامات. است کرده گالیه ژاپن از مذاکرات

 تواند نمی کشور این: واکنش به گالیه واشنگتن اعالم کردند

 کشور آن به و کند مشورت آمریکا با موضوعی هر درباره

 .کند تکیه

 رئیس و ایران امور در مریکاآ ویژه نماینده هوك، یانابر◄ 

 ها دموکراسی از دفاع بنیاد در سخنانی طی ایران اقدام گروه

 مطرح کشورمان انقالبی نیروهاي و ایران علیه را ادعاهایی

 حماس حمالت به همچنان ایران :وي اظهار داشت .کرد

وي  .کند می حمایت ها حوثی از و کمک اسرائیل علیه

: الگو شدن ایران در منطقه گفت همچنین با اعالم نگرانی از

  .ببینیم منطقه در را انقالبی ذهنیت تأثیر توانیم می ما

 نشست در ملل سازمان در آمریکا نماینده هیلی، نیکی◄ 

 علیه را ادعاهایی سوریه تحوالت درباره امنیت شوراي

 در آمریکا نماینده. کرد مطرح ایران اسالمی جمهوري

غیر  از استفاده دلیل به نایرا که شد مدعی ملل سازمان

 براي انسانی سپر عنوان به لبنان و یمن غزه، در نظامیان

: افزودهمچنین  وي. است مشکالت از بسیاري مسئول خود

  .نبود اصالح قابل ایران با اي هسته توافق

 براي عراق و ایران نامه تفاهم در: گفت اربعین ستاد دبیر◄ 

 روادید لغو با عراقی طرف م؛بودی روادید لغو خواستار ما اربعین

 دیگر ،گرفته صورت هاي توافق با اما نکرد، موافقت اربعین

 .ندارند ویزا نیاز اخذ به اربعین اجرایی عوامل و داران موکب
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