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  در عرصه سیاسیآغاز فصل نو  روز    حرف ▼

ماه محرم و صفر، ماه حزن و عزاداري شیعیان جهان به 

و ) ص(للعالمین پایان رسیده و ماهی نو که با تولد رحمت

همراه است، از ) ع(رئیس مکتب شیعه حضرت امام جعفرصادق

این تحول در فضاي مذهبی کشور، سرآغاز . راه رسیده است

تا انتخابات . اي سیاسی کشور نیز خواهد بودفصلی نو در فض

فرصت کمی نزدیک به چهار ماه باقی مانده و با وجود آنکه 

ها قبل آغاز شده است، اما پایان  هاي انتخاباتی از مدت فعالیت

هاي انتخاباتی  ماه محرم و صفر سرآغاز دور جدیدي از فعالیت

در سطح  ترین موضوع انتخابات در این میان، مهم .خواهد بود

ریزي  ، همچنان مسئله طرحهاي سیاسی درون اردوگاه جریان

راهبرد براي چگونگی ورود به انتخابات و مسئله همگرایی 

هایی  دو جریان سیاسی شاخص کشور هر چند برنامه. است

اند  اند، اما هنوز نتوانسته براي همگرایی درون اردوگاهی داشته

  . وجود را کنار بگذارندبر این مسئله غلبه کرده و اختالفات م

شود  هر چند اخبار مثبتی از وحدت اصولگرایان شنیده می

شود دیدار برخی اعضاي جبهه پایداري با برخی  و گفته می

اعضاي جامعه روحانیت، نوید همگرایی و حل برخی مشکالت 

  . تا تحقق عملی این ماجرا فاصله وجود دارددهد، اما هنوز  را می

و هنوز  تر بوده یک گام عقب طلبان حاصال ،رسد به نظر می

. حضور در انتخابات برسند ايراهبرد واحدي بر هاند ب نتوانسته

گویند که در  از آنان از مشارکت مشروط سخن میبرخی 

وارد انتخابات شوند و برخی دیگر از  صورت تحقق آن شروط

ضرورت مشارکت بدون شرط سخن گفته و در گامی جلوتر، از 

در سطح کالن  .گویند در انتخابات سخن میچگونگی حضور 

هاي سیاسی کشور نیز احتمال ظهور جریان سیاسی  رقابت

هاي انتخاباتی مجلس یازدهم  تواند چینش رقابت سومی که می

اي است که  مسئله قابل مالحظه! را متفاوت از گذشته کند

رو را تحلیل  روند انتخابات پیشتوان  بدون توجه به آن نمی

هایی را براي حضور مستقل  ان نزدیک به دولت گامجری. کرد

در انتخابات برداشته و در حال یارکشی از دو اردوگاه 

که اگر موفق به این امر شود،  طلبان است اصولگرایان و اصالح

تواند در نوع خود جالب و  یرقابت سه قطبی شده انتخابات م

 !جذاب باشد

هاي  یان، جرکه ماه وحدت مسلمانان فرار رسیدهحال 

تر برگزار کردن انتخابات  توانند براي با شکوه سیاسی کشور می

هاي  به جاي رقابتی حرکت کرده و یدر مسیر ائتالف و همگرا

کنند؛ براي به قدرت رسیدن شایستگان تالش  ،فایده بی

کارآمدسازي  بر توانست خواهند که صالحیتی صاحبان

ري دینی تأثیرگذار ساال ترین نهاد قانونگذاري و نماد مردم مهم

  .باشند

  

 

 

 

 
 

 !ها چقدر است؟ یارانه فراري                       روز گزارش ▼

اي با اشاره به درآمد میلیاردي  رئیس سازمان امور مالیاتی طی مصاحبه» امیدعلی پارسا«

این افراد میلیاردر درآمد مشمول «: آنها گفت از سويمالیات  نپرداختنهزار نفر و  300

ها در  این فرار مالیاتی میلیاردر. درصد آنها مؤدي مالیاتی نیستند 50یات دارند و بیش از مال

 7اي کارکنان دولت تنها براي سال جاري حدود  بینی شده بر حالی است که مالیات پیش

باشد و  هزار میلیارد تومان می 6هزار میلیارد تومان و براي کارکنان بخش خصوصی برابر با 

اي  مهر طی مصاحبه 15وزیر اقتصاد و دارایی نیز  »فرهاد دژپسند«» .خواهد شد قطعاً وصول

تا  30ها عددي بین  برآورد«: درباره میزان فرار مالیاتی ثبت شده در اقتصاد ایران گفته بود

هاي مالیاتی در نظر گرفته شده  از آنجا که درآمد. دهد هزار میلیارد تومان را نشان می 40

توان گفت که میزان  باشد، می هزار میلیارد تومان می 150رقمی در حدود براي سال جاري 

هاي مالیاتی را پوشش  درصد از درآمد 27تواند حدود  هاي مالیاتی در اقتصاد ایران می فرار

سخنگوي ستاد اجرایی  »حسین میرزایی«تر اینجاست که همین افراد به گفته  جالب» .دهد

 فهرستکنند و به حذف نام خود از  انه نیز دریافت مییارحتی  98قانون بودجه  14تبصره 

شدگان هستند که به معناي  هایی در میان حذف خانواده«؛ دارنداعتراض هم بگیران  یارانه

مثالً فردي در یکی از . شوند واقعی غیر نیازمند یا به تعبیر عامیانه میلیاردر تلقی می

میلیون تومان  200حدود اکنش سالیانه و ماهی میلیارد تومان تر 20هاي تهران باالي  پاساژ

با این اوصاف اگر فرض را » .تراکنش داشت که نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کرده بود

دهند، از ابتداي اجرایی  هزار نفر میلیاردر ایرانی که مالیات نمی 150بر این بگیریم که این 

توان  می ،تومان دریافت کرده باشند 500هزار و  45ها ماهانه  شدن طرح هدفمندي یارانه

میلیارد و  702) اعضاي خانواده آنها در نظر گرفته نشد(گفت که در این مدت تنها این افراد 

  !اند میلیون تومان هم یارانه دریافت کرده 975

 درباره وضعیت اقتصادي نتایج یک نظرسنجی جدیداخبار ویژه    ▼

دانشگاه تهران، مردم ایران معتقدند وضعیت براساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی 

اند،  البته تعداد کمی از مردم هم گفته. اقتصادي نسبت به سال گذشته بهتر شده است

هاي سال گذشته گفته شده بود،  در نظرسنجی. رود وضعیت به سمت بدتر شدن پیش می

در نظرسنجی اخیر شود؛ اما  انداز آینده هم این است که وضع بدتر می اوضاع بد است و چشم

بندي نظرسنجی این است که مردم  همچنین جمع. این نگاه کاهش پیدا کرده است

ترین دالیل مشکالت اقتصادي را به ترتیب مدیریت  هاي خود را دارند و مهم استدالل

درصد مردم  53طبق این نظرسنجی، . اند ریزي دانسته ناکارآمد، فساد و نداشتن برنامه

ي بر روي برجام هستند و با تأکید بر اینکه برجام توافقی خوب بوده؛ گذار مخالف سرمایه

  . دانند نامه می علت مخالفت خود را خروج آمریکا از این توافق

  ها، دلتنگ شاه مخلوع ها و انگلیسی آمریکایی

رسانه سازمان » رادیو فردا«ارگان رسمی وزارت خارجه ایاالت متحده و » صداي آمریکا«

ي از پایگاه و صفحات مجازي خود را به گرامیداشت سالروز تولد محمدرضا سیا، بخش زیاد

هاي گوناگون  اپوزیسیون جمهوري اسالمی ایران که شکست در راه. پهلوي اختصاص دادند

براي ضربه زدن به ملت ایران از تحریم تا جنگ و اقدامات تروریستی را تجربه کرده است، 

الشعاع  ن را با تحریف و تطهیر حکومت سلطنتی تحتکند افکار عمومی مردم ایرا سعی می

هاي مخالف جمهوري اسالمی مدعی دموکراسی هستند و ایران را به نداشتن  رسانه. قرار دهد

ها در بزنگاه منافع خودشان از سلطنت و حکومت  کنند؛ اما همین رسانه دموکراسی متهم می

 .رود شان کنار می ساالري مردمخواهی و  کنند و نقاب دموکراسی موروثی نیز دفاع می

 



 
  

  اخبار ▼

  و رژیم صهیونیستیهاي فروپاشی ائتالف اعراب  نشانه

ایران در جنگ بر سر آینده خاورمیانه پیروز «با اذعان به اینکه » فارین پالیسی«نشریه 

هاي جدي متالشی شدن ائتالف کشورهاي عربی و اسرائیل  اکنون نشانه: ، نوشت»شده است

این نشریه با بیان اینکه . ترامپ علیه ایران بسیج کرده بود، آشکار شده استکه دولت 

، »اهمیت تاریخی تحوالت خاورمیانه در مصاحبه اخیر سردار قاسم سلیمانی نمایان شد«

اهللا و  اي منتهی به جنگ حزب انداز منطقه سردار سلیمانی در این مصاحبه چشم: افزود

به گفته سردار سلیمانی، هدف . را تشریح کرد 2006 در سال] رژیم صهیونیستی[اسرائیل

و نیم   در یک: کرد این رسانه آمریکایی اذعان. بود» اهللا براي همیشه خالصی از حزب«اسرائیل 

هایی که علیه اردوگاه تحت رهبري ایران به  دهه گذشته، واشنگتن و متحدانش در همه جنگ

. بستی خونین کشاند اسرائیل را به بن 2006اهللا در سال  حزب. اند اند، ناموفق بوده راه انداخته

این در . اند دهنفوذ ایران در عراق تثبیت شده است و ایران و متحدانش در سوریه پیروز ش

  .دولت ترامپ نتوانسته است ایران را به زانو درآورد» فشار حداکثري«حالی است که کارزار 

  ضلعی ایران براي مهار دشمنان  سه

با انتشار یادداشتی تحلیلی، از گسترش نفوذ ) MEMRI(» ممري«اندیشکده صهیونیستی 

در واقع پوششی براي » محور مقاومت«گفتمان : ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد و مدعی شد

در واقع، : این اندیشکده اضافه کرد. کند است که ایران ترویج می» دکترین تشیع«برد  پیش

با . کند هاي مقاومت را تعیین می ها و سلسله اولویت این سپاه پاسداران است که مأموریت

در عراق مأمور ایجاد  اکنون حشدالشعبی تقسیم وظایفی که از جانب ایران صورت گرفته، هم

اهللا لبنان مأمور نابودسازي اسرائیل و انصاراهللا یمن مأمور مقابله با  مزاحمت براي آمریکا، حزب

گفتنی است، . شوند عربستان سعودي است که هر سه از دشمنان اصلی ایران محسوب می

ي ها دکترین سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی، مبتنی بر حمایت از ملت

گویا اندیشکده صهیونیستی درصدد . هاي استعماري و مستکبر است مستضعف در برابر قدرت

برد که البته  هاي مقاومت براي تأمین منافع خود بهره می القاي این معناست که ایران از گروه

  .ادعایی خصمانه و غیر واقعی است

  اعضاي فهرست امید بدترین کار سیاسی را انجام دادند

: طلبان در انتخابات گذشته مجلس گفت در انتقاد از فهرست اصالح» خبازمحمدرضا «

طلبان وارد مجلس شدند، اما  اي با فهرست اصالح مجلس، عده 94متأسفانه در انتخابات سال 

هاي گذشته خود  شان به وعده بدترین کار سیاسی را انجام دادند؛ یعنی با رسیدن به خواسته

من این افراد کامالً متوجه هستند، در صورتی که نام آنها در  به عقیده. اعتنایی کردند بی

داد، لذا نباید پس از  شان هم به آنها رأي نمی گرفت، شاید کسبه محله فهرست تهران قرار نمی

این فعال سیاسی . انتخاب شدن طوري رفتار کنند که گویی هیچ خدمتی به آنها نشده است

تأیید رئیس دولت اصالحات به مجلس راه پیدا کردند، این افراد با : طلب ادامه داد اصالح

اي نیست، چون  متأسفانه از روز اول حساب و خرج خود را جدا کردند که این کار پسندیده

  .توان اعتماد کرد ها شایع شود که در این صورت به هیچ چیزي نمی گونه رفتار ممکن است این

هاي منطقه پول دارند، اما حقیرند برخی کشور  

رئیس مجلس شوراي اسالمی با بیان اینکه مسئله جهاد با حرکت انقالب » لی الریجانیع«

هایی هستند که پول و امکانات زیادي دارند، اما  در منطقه کشور: اسالمی رشد پیدا کرد، افزود

طی : وي گفت. کنند، زیرا مجاهدت ندارند حقیر هستند و با یک تلفن نظر خود را عوض می

کنند حرکت مجاهدانه را با حرکات کور و وحشیانه  ها تالش می غربیچند دهه اخیر، 

ها به عالم اسالم این بود که چهره غلطی  هاي تروریست یکی از خیانت. ها یکی بدانند تروریست

دهند که راحت خلق به  مجاهدان جان خود را می: الریجانی تأکید کرد. را به نمایش گذاشتند

دهد تا  اهللا جان خود را می حزب. به دنبال وحشت خلق هستندها  وجود آید، اما تروریست

 .هستند  آفرینی مسلمانان در آرامش باشند، اما داعش و امثال آن به دنبال وحشت

 

  

  کوتاه اخبار ▼

سخنگوي فراکسیون ایثارگران مجلس » حسن نوروزي« ◄

درباره درخواست نمایندگان مجلس براي تغییر رئیس بنیاد 

جلسه اخیر اعضاي فراکسیون ایثارگران و طی : شهید گفت

آزادگان مجلس با ریاست مجلس پیشنهاد تغییر رئیس بنیاد 

با توجه به مشکالت فراوان ایثارگران و : وي افزود. داده شد

االسالم شهیدي، بهتر است ریاست بنیاد به  کسالت حجت

در حال حاضر، افراد زیادي با . فردي جوان سپرده شود

بنیاد و دفاع از اهداف خانواده ایثارگران و ظرفیت مدیریت 

 .توان از آنها استفاده کرد شهدا در کشور وجود دارند که می

استاد علوم سیاسی دانشگاه لبنان » صادق النابلسی« ◄

: وزیر این کشور گفت نخست» سعد حریري«درباره استعفاي 

هاي خارجی و دقیقاً از  حریري به شدت تحت فشار قدرت

ت متحده و عربستان قرار داشت تا شرایط در سوي امارا

تر شده، زمینه فروپاشی ساختار حاکمیت  صحنه لبنان بحرانی

وي . جمهور براي استعفا فشار وارد شود فراهم شده و بر رئیس

تر بنگریم، باید  اگر بخواهیم به این مسئله کمی عمیق: افزود

 بگویم سعد حریري خود بخشی از توطئه علیه لبنان است،

  .اهللا است اي که نقطه هدف آن خلع سالح حزب توطئه

مجلس نمایندگان ) اکتبر هفت آبان 29(روز گذشته  ◄

اي رأي داد که طبق آن  آمریکا در اقدامی نمادین به قطعنامه

کشی به  عنوان نسل کشتار ارامنه به دست دولت عثمانی را به 

ها،  مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات. شناسد رسمیت می

رأي مخالف این قطعنامه را  3رأي موافق در مقابل  305با 

سال اخیر این نخستین بار  35گفتنی است، در . تصویب کرد

شود؛ البته پیش از آن  اي تصویب می است که چنین قطعنامه

مجلس نمایندگان به قطعنامه مشابهی رأي  1984در سال 

  . داده بود

فانه شاهد افول متأس: نوشت» هیل«پایگاه آمریکایی  ◄

متحده هستیم؛ چیزي که تا کنون  ایاالت» قدرت نرم«سریع 

مان  بخش اعظم قدرت و سرمایه ملی ما براي پیشبرد منافع

تنها ظرف یک هفته اخیر روسیه، ترکیه و ایران به . بوده است

صورت مستقیم   اند که به دستاوردهاي چشمگیري نائل شده

  .سفید است خبار کا هاي فاجعه ناشی از سیاست

المللی انرژي  مدیرکل جدید آژانس بین» رافائل گروسی« ◄

گفتنی . طرفانه عمل خواهم کرد درباره ایران بی: اتمی گفت

رافائل گروسی، دیپلمات آرژانتینی دیروز از سوي است، 

المللی انرژي اتمی به عنوان مدیرکل  شوراي حکام آژانس بین

  .اب شدانتخ» یوکیا آمانو«آژانس و جانشین 

در آمریکا، » محمدرضا گلزار«در پی برگزاري کنسرت  ◄

ها، به دلیل  طلب به ویژه فرشگردي هاي سلطنت گروه

از شهدا، به ویژه شهداي مدافع حرم، براي  ويهاي  حمایت

برپایی تجمع اعتراضی در مقابل محل برگزاري این کنسرت 

  .دادندفراخوان 
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