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 بازگشت به سناریوي سوخته   روز    حرف ▼

از . طلبان خواهد بود سال بغرنجی براي اصالح 1398سال 

بخش  سو عملکرد دولت مورد حمایت آنان چندان رضایت یک

اي که انتقادات ایشان را نیز به همراه داشته و  نیست، به گونه

 هاي فراوانی را براي این جریان تراشیده است و کار را هزینه

. است کردهبراي حضور در انتخابات مجلس یازدهم دشوار 

طلب با صراحت اعالم کرده  عبداهللا ناصري از فعاالن اصالح

نژاد  آقاي روحانی آمد تا آقاي جلیلی و گفتمان احمدي«: است

پیروز نشود؛ اما ضعف دولت او هزینه سنگینی را  96و  92در 

رسد  نظر میبنابراین معقول به . بر اصالحات تحمیل کرد

طلبان دوباره حاضر نشوند که هزینه سنگین غیرقابل  اصالح

 ».دفاعی را پرداخت کنند

به تعبیر سعید حجاریان » طلبی بقاي اصالح«از دیگر سو، 

در این . ترین مسئله این اردوگاه بدل شده است به اساسی

اي راهکار خروج از این  پرداز اصالحات در مقاله میان، نظریه

بررسی کرده و براي ورود به عرصه انتخابات،  وضعیت را

در انتخابات اعالم   »مشارکت مشروط«ترین راهبرد را  عقالنی

، نشودداشته است؛ ولی چنانچه شروط مطرح شده برآورده 

  !باید عطاي انتخابات را به لقایش بخشید

راهبرد مشارکت مشروط، راهبردي تکراري و معطوف به 

نتخابات با هدف کنترل و مهار گذشته است که در ادوار ا

فضاي عمومی انتخابات و فشار آوردن به نظام و به طور خاص 

. طلبان قرار گرفته است شوراي نگهبان، مورد استفاده اصالح

طلبان صالحیت نداشتن نامزدهایی  ترین معضل اصالح بزرگ

است که آنان اصرار به ورودشان به مجلس دارند؛ این در حالی 

با اصول و قوانین حقوقی انتخابات، امکان ورود  است که مطابق

وجود ندارد و وظیفه این  ین افراد به عرصه رقابت انتخاباتا

ترین شرط راهبرد  مهم. دقت نظر برعهده شوراي نگهبان است

پیشنهادي حجاریان نیز تأیید صالحیت نامزدهاي مورد عالقه 

هاي  الخواهی غیرقانونی که در طول س زیاده. این جریان است

  !اخیر شوراي نگهبان در مقابل آن ایستاده است

طلبان  بخشی از اصالح این سیاست هرچند با حمایت

طلب  ، اما منتقدان جدي در درون اردوگاه اصالحهمراه بوده

اسماعیل . اند نیز داشته است که دیدگاه حجاریان را نقد کرده

اد از مقدم، عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملی با انتق گرامی

اظهارات حجاریان معتقد است، این اظهارات بیرون از اتاق فکر 

طلبان بیان شده و عملیاتی کردن  گیري عالی اصالح و تصمیم

  .طلبی است ا منافع اردوگاه اصالحآن در تعارض ب

تري در  این اظهار نظرها از سرباز زدن اختالفات جدي

 1398 طلبان در آستانه انتخابات زمستان اردوگاه اصالح

ها  حکایت دارد که به تدریج آشکار خواهد شد و بر سردرگمی

 .هاي ایشان خواهد افزودو واگرایی

  

 

 

 

 
  

 !سازي هستند ها مشغول حاشیه پرحاشیه           روز گزارش ▼

ها در مواقع حساس و مقاطع بروز مشکالت به دلیل جایگاه و  در همه جاي جهان سلبریتی

شوند؛ اما این  ها و حضورشان سبب آرامش و دلگرمی مردم می گیري عشهرتی که دارند، با موض

اگر حضوري در منطقه . ها تا حدودي متفاوت است موضوع در کشور ما درباره برخی از این چهره

ها  حادثه دارند یا براي عکس یادگاري است یا براي دخالت در کارهاي نهادهاي امدادي و خیریه

هاي اخیر به ویژه در زلزله کرمانشاه سبب  که در سال... دمی وهاي مر آوري کمک مانند جمع

  !بروز مشکالتی شد

ها در کوران سیل اخیر آفریدند، توئیت مهناز  هایی که برخی از این چهره اما در کنار حاشیه

او که در . هاي فراوانی را به دنبال داشت هاي پرحاشیه کشور واکنش افشار یکی از هنرپیشه

زدگان کشورمان انتقاد  هاي امدادي عراق به سیل هاي گروه قابل تأمل از کمکپیامی عجیب و 

کرده بود و با حمایت دشمنان ملت ایران و بدخواهان دو کشور مسلمان از جمله ربع پهلوي 

داخلی قرار گرفت که در اینجا قصد پرداختن به آنها را  وسیعهاي  همراه شد، مورد انتقاد طیف

  .نداریم

طلب حاضر در مناطق  پور، از فعاالن اصالح میان محمدرضا جالییدر این  جالب اینجاست که

تنها لودري که در منطقه گلدشت اهواز «: زده با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود نوشت سیل

کرد، مال حشدالشعبی  بند به ایرانیان عرب این محله محروم کمک می داشت براي ساختن سیل

  محل هم به وضوح از کمک نیروهاي مردمی همسایهبود و اهالی ) بسیج مردمی عراق(

زدگان  کاري به مطلوبیت و نحوه حضور حشدالشعبی براي کمک به سیل. شان راضی بودند عراقی

گرایانه بیشترین حمله را  گرایانه و استقالل خوزستان ندارم، اما بامزه است که کسانی با ژست ملی

سلمان  کنند که خودشان وابسته به پول بن ان میش زده به حضور و کمک آنها به هموطنان سیل

آمریکا و   ستیزان و حمایت از مداخله و نتانیاهو و ترامپند، در صف اول عکس یادگاري با ایران

  شان براي حمله اند و در خفا هم دل  انواع تحریم علیه ایران و حضور نظامی آمریکا در منطقه

  ».ها در ایران اشکال ندارد آبی قط حضور چشمانگار ف. نظامی آمریکا به ایران لک زده
 

 استموجود هاي خاتمی  نوار حرف                     ویژه    اخبار ▼

ماه سال  نماینده مشهد در مجلس شوراي اسالمی در هفتمین روز مهر، قدوسی کریمی

مین دوره گذشته در توئیتر خود گفته بود، رئیس دولت اصالحات در ایام انتخابات پرحاشیه ده

جمهوري در سفري به عربستان، خواستار حمایت ملک عبداهللا، پادشاه این کشور از  ریاست

قدوسی  هاي کریمی دفتر رئیس دولت اصالحات در مقابل ادعا. میرحسین موسوي شده است

سکوت نکرد و پرونده این شکایت براي بررسی به هیئت نظارت مجلس شوراي اسالمی ارجاع 

سند این موضوع «: ی درباره آخرین جزئیات پرونده شکایت خاتمی گفتقدوس کریمی. شد

ها را مطرح کرده، ضبط شده  هاي آقاي خاتمی که این صحبت یعنی صحبت. مشخص است

سردار نقدي، مسئول فرهنگی سپاه بعد از همین توئیت و مصاحبه من، مصاحبه کرد و . است

 »!هایی گفته است چیز بگوید چه) خاتمی(خودش . گفت که نوار موجود است

 نقشه جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی براي مقابله با ایران                    

آویو به سر  کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا که در تل هماهنگ» ناتان سیلز«

ل هاي قاب کلید امنیت منطقه در اختیار ایران است و ما پیشرفت استبرد، مدعی شده  می

توجهی در راستاي بهبود امنیت منطقه به دنبال درج سپاه پاسداران ایران در فهرست 

در همین حال، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ . هاي تروریستی به دست آوردیم سازمان

: شبات درباره ایران در منطقه خبر داده و در توئیترش نوشته بود سفید از مذاکراتش با مئیر بن

هاي  مان براي مقابله با فعالیت وگو داریم، از جمله تعهد مشترك زیادي براي گفت ما موضوعات

  .شوند و دیگر نقاط جهان می ثباتی در خاورمیانه مخرب ایران و دیگر بازیگرانی که سبب بی

 



    

  اخبار ▼

 !ها درباره یک خبر پرحاشیه ادامه تکذیب

هاي محفلی اطرافیان  خی از نشستنژاد در بر احمديمحمود پس از انتشار این خبر که 

کار انگلیس بود و تمام مسئوالن نظام بر اساس خط   57انقالب سال شده که  خود مدعی

نژاد  فر، از روحانیون نزدیک به احمدي اند، خبري به نقل از عباس امیري انگلیسی حاکم شده

پس از گذشت چند  کرد، اما نژاد را تأیید می منتشر شد که بیان این سخنان از سوي احمدي

ضمن تکذیب خبر منتشر شده به نقل از وي و » نیوز انصاف«وگو با  فر در گفت روز، امیري

نیست چه  نژاد علیه خودش گفت که فعالً مشخص هاي اطرافیان احمدي پردازي انتقاد از دروغ

: وي افزود. کند ها شکایت می از رسانه  اکبر جوانفکر، عبدالرضا داوري و یک سري زمانی از علی

اکبر جوانفکر مطالب  از سوي دیگر علی. کنند یا نه هاي خود را اصالح می باید ببینم دروغ

عبدالرضا . کار انگلیس بود، تکذیب کرد  57نژاد را که انقالب سال  منتشره به نقل از احمدي

فر کذب محض است و  هاي آقاي امیري صحبت«: داوري، مشاور رئیس دولت دهم هم گفت

  ».هاي خبري قرار داده بود شود او این مطالب را در اختیار سایت مشخص می

  ترامپ برادر بزرگ القاعده است: نماینده کنگره آمریکا

جمهور آمریکا علیه  رئیس نماینده کنگره آمریکا در ویدئویی به سخنان» تولسی گابارد«

هاي صهیونیستی در آمریکا  نماینده مسلمان کنگره و یکی از منتقدان نفوذ البی» ایلهان عمر«

گابارد که در حال تالش براي ورود به عرصه رقابت با ترامپ در انتخابات . اعتراض کرده است

ترین  دي که بزرگآمریکا است، به ترامپ یادآوري کرده که خود او از عربستان سعو 2020

ترامپ «: او گفته است. آید، حمایت کرده است حامی این گروه تروریستی به شمار می

کنیم؛ اما این خود ترامپ است که در نقش  سپتامبر را فراموش نمی 11گاه  گوید ما هیچ می

او کسی است که . ترین محافظ آن در سوریه ظاهر شده است برادر بزرگ القاعده و بزرگ

قانونگذار » .ها تبدیل کرده است ترین حامی القاعده یعنی سعودي ا را به فاحشه بزرگکشور م

آمریکایی در ادامه یادآوري کرده است، عربستان سعودي میلیاردها دالر براي ترویج 

    . هاي افراطی در سراسر جهان هزینه کرده است اندیشه

  بررسی حذف چهار صفر از پول ملی

رسانی دفتر هیئت دولت، با پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري  به گزارش پایگاه اطالع

اسالمی ایران، طرح اصالح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و 

تعریف واحد پولی جدید و بازنگري در اقطاع اسکناس و مسکوك در دستور کار دولت قرار 

شود  تعریف می» تومان«تحت عنوان  براساس این طرح، واحد پولی ملی جدید. گرفته است

خواهد » ریال جدید«) 100(ریال فعلی و یکصد ) 10000(معادل ده هزار » تومان«که هر 

با اجراي طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهاي . بود

وك، هاي چاپ و نشر اسکناس و مسک پرداخت نقد در تبادالت پولی داخلی و کاهش هزینه

هاي آتی استمرار یافته و نرخ برابري واحد پول ملی با  کارآمدي نظام پولی جدید طی سال

  .همراه خواهد داشت مدت آثار روانی مثبتی به  ارزهاي جهان در کوتاه

  پیشه از نقشه جدید اروپا براي برجام افشاگري فالحت

اخیر سفیر با اظهارات : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت

فرانسه درباره برجام، کامالً مشخص است که اروپا خواهان حفظ این قرارداد نیست و به 

. اي سعی دارند با ایجاد فضاي انتظار، ایران و آمریکا را وارد دور جدید مذاکرات کنند گونه

اي پیشه با اشاره به توئیت سفیر فرانسه مبنی بر اینکه ایران پس از انقض اهللا فالحت حشمت

دهد،  توئیت سفیر فرانسه نشان می: سازي اورانیوم خواهد بود، اظهار داشت برجام مجاز به غنی

هاي کلی اروپا و فرانسه در قبال برجام خنثی بوده و آنها خواهان حفظ این قرارداد  سیاست

 نیستند، البته گفتنی است، برجام هیچ وابستگی به اروپا ندارد، در نهایت هر آنچه در برجام

ماند، میان ایران و آمریکا خواهد بود و شرایط میان این دو کشور نیز در حالت کامالً  می

  . زا قرار دارد تنش

  

 

  کوتاه اخبار ▼

فرهنگ مدیرعامل مجتمع گاز پارس ، زاده هادي هاشم ◄

نظیر از سوي شرکت ملی گاز  جنوبی به ثبت رکوردهاي کم

میلیارد  700و  هزار 30بیش از : ایران اشاره و تصریح کرد

شود و امروز ایران  مترمکعب گاز طبیعی در کشور فرآوري می

هاي توزیع گاز طبیعی در جهان را  ترین شبکه یکی از بزرگ

 97ارزش محصوالت پارس جنوبی در سال : وي افزود. دارد

درصد بودجه عمومی کشور بوده که رقمی معادل  43معادل 

 .هزار میلیارد تومان بوده است 167

: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان گفت ◄

جزیره عربستان به سمت  هاي جدید ملخ که از سمت شبه دسته

بینی فائو از امروز وارد ایران  اند و بر اساس پیش ایران پرواز کرده

. آیند شوند، تهدیدي براي امنیت غذایی کشور به حساب می می

جزیره عربستان شده  هاي شبه هاي اخیر جاذب ملخ بارندگی

بلوچستان، و هایی نظیر سیستان ال حاضر، استاندر ح. است

  .هستند آنکرمان، بوشهر، جنوب فارس و هرمزگان درگیر 

پس از مسدود کردن صفحات تعدادي از فرماندهان سپاه در  ◄

اینستاگرام، سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد 

 یید انسداد صفحه اینستاگرامش اظهارهاي مسلح با تأ کل نیرو

. صهیونیسم است خدمت در تلگرام و اینستاگرام شد معلوم :داشت

هاي اسالمی، پرداختن به موضوعات  ترویج ارزش: وي افزود

هاي آنها، از جمله مطالبی  تخصصی و ارتباط با سربازان و خانواده

  .شد بود که در این صفحه منتشر می

االسالم  حجت با اخیر دیدار در خراسانی یدوح العظمی اهللا آیت ◄

والمسلمین مروي، تولیت جدید آستان قدس رضوي از وي 

. خواسته است پیغامی خصوصی را به رهبر معظم انقالب برساند

اي  سالم ما را به آقاي خامنه«: اهللا وحیدخراسانی گفته است آیت

یشان کنم ا برسانید، واقعاً مرد بزرگواري هستن و خیلی دعا می

 ».را

اهللا ضرغامی در واکنش به ممانعت حسن روحانی از  عزت ◄

حضور وي در جلسات شوراي عالی انقالب فرهنگی در توئیتر 

فیلترینگ نوظهور رئیس جمهور راه به جایی «: خود نوشت

مأموریت ابالغی رهبر معظم در این دو حوزه را . نخواهد برد

  ».تر از گذشته ادامه خواهم داد مصمم

 12ر اساس آمارهاي اعالم شده تولید انواع خودرو در ب ◄

اي که  گونه ؛ به درصدي داشته 8/37کاهش  97ماهه سال 

دستگاه در  756هزار و  535تولید انواع خودرو از یک میلیون و 

 97ماهه  12دستگاه در  923هزار و  955به  96کل سال 

  .رسیده است

استاي ادغام آخرین خبرها از این حکایت دارد که در ر ◄

انتصاب جدید در  12هاي نیروهاي مسلح در بانک سپه  بانک

این بانک صورت گرفته و نمایندگان بانک سپه در پنج بانک و 

مؤسسه اعتباري به منظور انجام امور مربوط به ادغام معرفی 

  .اند شده
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