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 ؟آیا فتنه پایان یافته / سیاسی تحلیل آموزش
 رهبر ضمنا. جامعه کردن ناامن برای بستری فتنه و است فتنه یمقدمه «آشوب»

 در عملی اگر چراکه اند،کرده تأکید «هنگام به عمل» به بارها انقالب حکیم
 یا فوریت با ورود. باشد تأثیربی و خاصیتبی بسا چه نشود انجام خودش زمان
 از ایشان حمایت و ماجرا این در انقالب رهبر «هنگام به ورود» بگوییم، بهتر

 اخبار طبق گرچه اخیر هایآشوب. است مسأله همین از حاکی قوا، سران طرح
 ایران، ملت. نیست فتنه پایان معنای به این اما است، شده تمام تقریبا منتشره،

 الحرب اخا انّ: »فرمایندمی( ع)امیرالمؤمنین که باشند، بیدار باید همیشه مانند
 از که هر و است، هوشیار و بیدار همیشه جنگجو مرد: عنه ینم لم امن من و االرق
 .«خفت نخواهد او به نسبت دشمن بخوابد آسوده دشمن

 حدس و گمان اصالح طلبان در مورد قالیباف و جلیلی
 انتخابها   در حضهرر  بهرای  مشههد  فرمانداری در قالیباف محمدباقر حامیان از گروهی حالی در چهارشنبه :شرق روزنامه

 از: گفهت  و کهرد  خهردداری  نامثبت از برد، گروه این همراه که مشهد فعلی نماینده شیران، رضا که کردند نامثبت مجلس

 روزنامه مدیرمسئرل احدیان، سعید. شرد نامزد شمالی خراسان از او که دارد وجرد احتمال این. آمد خراهد دیگری حرزه

 مشهد، اهللحزب انصار به نزدیک ایرسانه فضای. است کرده نامثبت تهران از نیز قالیباف نزدیکان از دیگر یکی و خراسان

 ۶۹ مطالبه تلگرامی کانال. است دانسته قالیباف آمدن دلیل را مشهد انتخابی حرزه در نامثبت از قالیبافی چهره دو این امتناع

  .کندمی بیشتر را قالیباف آمدن زمزمه نفر، دو این حضررنداشتن: برد نرشته

 مشههد  از جلیلی و قالیباف نامزدی احتمال ترپیش رضری، خراسان در اسالمی مؤتلفه حزب دبیر ترقی، حمیدرضا اگرچه

 دو این باشد قرار اگر. امندیده مشهد شهر از جلیلی و قالیباف نامزدی از خاصی نشانه تاکنرن من: »برد گفته و کرده رد را

 سیاسی محافل در االن تا من. باشند داشته برنامه مرتب و یابند حضرر شهر این در باید کنند، شرکت انتخابا  در مشهد از

 قالیباف زادگاه مشهد چرن اما، ندارد؛ مشهد در حضرری جلیلی. امنشنیده مشهد از دو این نامزدی درباره چیزی هم مشهد

 .«ندارد انتخاباتی جلره و برده معمرلی آمدورفت این اما دارد؛ آمدورفت شهر این به او است،

 برگردد مردم به نباید بنزین، قیمت التفاوتمابه از ریال یک
 بازار در مرجرد هایسامانینابه نیست؛ انرژی هایحامل نرخ افزایش از متاثر تماما هاقیمت افزایش»بهمن آرمان:  انتخاب:

 کاال ترزیع سازیصنعتی عدم برآیند و نتیجه دارند، تاکید آن بر بنزین قیمت افزایش نتیجه در هاقیمت افزایش بر برخی که

 درصهد  2 از کمتهر  به فروشی خرده هزینه و گیردمی انجام صنعتی صرر  به کاال ترزیع یافته،ترسعه کشررهای در. است

 هایسال در که است این واقعیت. رسدمی نیز درصد 22 به ایران در فروشیخرده هزینه که است شرایطی در این. رسدمی

 به که کرد واگذار ریز و خرد سطح در مختلف مشاغل به را فعالیت مجرز اشتغال ایجاد برای دولت انقالب از بعد ابتدایی

 شرد،می اعالم بنزین قیمت افزایش از بعد که هاییقیمت افزایش که است این من تصرر بنابراین،. نبرد منطقی عنران هیچ

 ادامهه  در اقتصهاددان،  ایهن .«شهرند  مطهر   ایزنجیره فروشگاههای و بزرگ ترلید هایکارخانه از نرخ وصرل اعالم با باید

 کهه  ایهم برده انرژی هایحامل روی بر یارانه حذف روند شاهد نیز کشررها دیگر در باشیم داشته ترجه باید: »کرد تصریح

 متاسهفانه  ایهران،  کشهرر  در امها  دانسهت  السیسهی  عبهدالفتا   ریاسهت  زمهان  در مصهر  کشهرر  بهه  ترانمی را آن بارز نماد
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 بنهابراین، . برگهردد  سهاب   روال بهه  وضهعیت  کهه  دارنهد  رغبهت  همچنان ،....که هاجریان برخی و سیاسی هایبندیجنا 

 در ریشهه  بلکهه  کهرد،  دولهت  مترجه تماما تراننمی را بنزین قیمت افزایش و بندیسهمیه از بعد آمده وجرد به مشکال 

 بهه  کشرر اقتصاد کنرنی وضعیت از رفت برون حلراه ...دارد...  و مافیایی باندهای وجرد مدیریت، سرء نادرست، ساختار

 از ریهال  یهک  کهه  اسهت  ایهن  من باور نیست، مردم به نقدی یارانه اهدای عنران هیچ به بنزین، قیمت افزایش از بعد ویژه

 بایهد  عمران و ترلید بخش در باید بلکه شرد فزآینده تقاضای عامل خرد و برگردد مردم به نباید بنزین، قیمت التفاو مابه

 .«شرد هزینه و صرف

 نان انبان تا باروت انبار از
 سهرال : نرشهت  نهان  انبان تا بارو  انبار از عنران با روزنامه این مدیرمسئرل مهاجری مسیح : اسالمی جمهوری روزنامه

 بهه  هرگهز  و کندمی اصابت مستضعف و ضعیف اقشار به همیشه ما مسئرلین هایتصمیم ترکش چرا که اینست مهم بسیار

 منهاق   در چهرا  بپرسهید  خرد از و کنید نگاه آبان آخر هفته اعتراضی تجمعا  به رساند؟نمی آسیبی ترینکرچک مرفهین

 ههای سهفر  نهه  شهما  تصهمیم  این با نیامد؟ خیابان به بنزین قیمت افزایش به اعتراض برای نفر یک حتی تهران شهر باالی

 هایشانبپاش و بریز نه شد، تعطیل اشرافیشان هایمهمانی نه شد، قطع شانداخلی تفریحا  نه یافت، کاهش هاآن خارجی

 فقیهر  هایخانراده از بسیاری مقابل، در. شد کم میلیاردیشان چند هایخردرو و هابلندشاسی بنزین مصرف نه و کرد تغییر

 و محهرومین  که نیست کافی شما بزرگ خطای همین آیا. شدند محروم آمدمی گیرشان که نمیر و بخرر خالی نان همان از

 دههد، می رخ هم ناگرار اتفاقا  شرایطی، چنین در که است قبیعی کند؟ وادار اعتراض به و بکشاند صحنه به را هاپابرهنه

 تصمیما  را زمینه نداند که است کسی چه ولی کند،می دنبال را خردش اهداف هم دشمن و شردمی هم هائیسرءاستفاده

 است؟ کرده فراهم شما

 به که برد جرقه یک فقط بنزین ماجرای که رسید خراهند نتیجه این به کنند ترجه هاواقعیت این به مسئرلین حضرا  اگر

 تصهمیما   از ناشهی  نادرست هایعملکرد که باروتی انبار آورد، پدید را آبان آخر هفته انفجار و کرد اصابت بارو  انبار

 اصهلی  اشهتباه . انهد مانده ناکام خارجی دشمنان و شده تمام ماجرا که نباشد این تصررتان. است آورده وجرد به ترنادرست

 کسهی  خهار   از: فرمردنهد  خمینهی  امهام  کهه  رفته یادتان مگر .گردیدمی خارجی دشمنان کردن پیدا دنبال که است همین

 عهرض  را هایتهان سیاسهت  بهرد؟  خراهد داخل از شرد وارد آسیبی هر کند، وارد آسیبی نظام این و کشرر این به تراندنمی

 .نمائید تبدیل «نان انبان» به را جامعه «بارو  انبار» جای به و کنید

 روحانی پرتَکرارهواداران حرف«پشیمانیم»
 ۶۹ انتخابا  در «زیباکالم صادق» های گیری مرضع تا کرد اینترنت در کرتاه جستجری است، کافی فقط مهر:خبرگزاری 

 آفتهاب  قلب اصال  روزنامه با گفتگر در ۶۹ اردیبهشت او شرد؛ یافت گر جستجر مرترر ترسط روحانی از او حمایت و

 ۶۹ اردیبهشهت  انتخابها   همهان  بهه  یعنهی  عقهب  به زمان هم باز اگر:  »گفت و پرداخت مجریه قره رئیس از دفاع به یزد

 و داد مرضع تغییر درجه ۰۹۳ جمهرر رئیس دیروز حامی ماه، ۹ گذشت از پس.«کنممی حمایت روحانی حسن از بازگردد

 کهه  پرسهید مهی  و آمهد می دیگری سیاره از کسی اگر روزها این در که، گفت اعتدال دولتِ سکاندار از صریح انتقاد ضمن

 چشهم  در شردنمی رویم که کنید باور. ندارد مسئرلیتی هیچ گفتندمی همه دارد، مسئرلیتی چه کشررتان در روحانی حسن

 ههای  حمایهت  از سهادگی  بهه  نبایهد  و تران نمی .آنهایم شرمنده کنم؛ نگاه دادند، رأی روحانی به من تشری  با که کسانی
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 این کارگردان حتی و بازیگران کرد، عبرر دیپلما  شیخ از ۶۹ و ۶2 انتخابا  دو در قلب اصال  احزاب و سیاسی فعاالن

 امهروز  امها  کردنهد  حمایهت  روحهانی  حسهن  کاندیهداترری  از جمههرری  ریاسهت  انتخابا  در قرا تمام با سیاسی جریان

 خرد تند نقدهای زبان لکنت بدون بنابراین ندارند آن بیان از ای واهمه هیچ و شرند می محسرب دولت داخلی اپرزیسیرن

 گیری مرضع از پس سازندگی کارگزاران قلب اصال  حزب دبیرکل کرباسچی غالمحسین. کنند می نشینان پاسترر نثار را

 عنهران  بهه : » نرشهت  خرد شخصی صفحه در بنزین افزایش قر  شدن اجرایی زمان از اقالعی بی درقبال روحانی حسن

 جمههرر  رئیس جناب قهقهه با همراه سخنان که بردم کشرر وزیر مصاحبه از شرم عرق در غرق دولت این حامیان از یکی

 در نیهز  کهارگزاران  سهخنگری  مرعشی حسین دیگر سری از.«تدبیر و احساس و انصاف کمی از دریغ. کرد ناامیدمان پاک

. هسهتند  متأسهف  روحهانی  آقای نسنجیده مرضع از کارگزاران حزب در همه: »گفت شرق قلب اصال  روزنامه با گفتگر

 آن با که نبرد هم افتخارآمیز اتفاقی چنین دیگر سری از و نباشد حاضر میدان در جمهرریرئیس شخص که نیست درست

    .«برد گناه از بدتر عذر قطعا مرضعی چنین. شرد تعریف لحن

 سود می برند مطهری علی ناطق، آقایان جهتیهم از طلبان اصالح
 اعتهدالیرن  جبهه هرچه امروز: گفت روحانی و اصالحا  ائتالف مانده پابرجا درباره قلباصال  سیاسی فعال : نیوز نامه

 از خیلهی  در...  و مطههری  علهی  نهاق ،  آقایهان  جهتهی هم از قلبان اصال . است قلباناصال  سرد به کنیم، ترگسترده را

 نهرری  نهاق   اکبهر  علی حضرر احتمال درباره نیرز نامه با گفتگر در نبری بهزاد .کنند زیان کهاین نه برند،می سرد هازمینه

 ائهتالف  مانهده  پابرجها  دربهاره  وی. باشهند  حاضهر  دانهم می بعید ولی دانم،نمی: گفت آینده مجلس انتخابا  نامزدی برای

 از قلبهان  اصهال  . است قلباناصال  سرد به کنیم، ترگسترده را اعتدالیرن جبهه هرچه امروز: گفت روحانی و اصالحا 

 قلهب  اصهال   فعهال  ایهن . کنند زیان کهاین نه برند،می سرد هازمینه از خیلی در...  و مطهری علی ناق ، آقایان جهتیهم

 و کهرد  اسهتقبال  نزدیکی این از باید و است نزدیک قلبان اصال  به هازمینه از خیلی در روحانی آقای مراضع: شد یادآور

 اصال  انحصار در نگرانی این و هستند ملی منافع و ملت و کشرر اوضاع نگران هم قیف این که پذیرفت باید. نگریخت

 .نیست قلبان

 اما مجلس انقالبی نباشد شوم کاندیدا توانم نمی و هستم فتنه من

 کهارگزاران  حهزب  سهخنگری  عنهران  بهه : گفهت  بهر خ کافهه  در کهارگزاران  حزب سخنگری مرعشی، حسین انالین:خبر 

. انقالبهی  نهه  باشد ملی باید آینده مجلس. کنند نامثبت مجلس انتخابا  برای تا کنممی دعر  الریجانی آقای از سازندگی

 نیامدن پیام.است برده منفی قر  این به من رای. ندارد وجرد ایجنازه درآن که است قبری سر کردن گریه مثل سرا قر 

 فاجعهه  ایهن  مترجهه  ایهران  سیاسهی  جامعهه  چرا دانمنمی من و است خطرناکی پیام خیلی ،..و الریجانی آقای باهنر، آقای

 بهاهنر  و الریجهانی  مثهل  آقایهان  از نفهر  پهانزده  تهران لیست در ندارد اشکالی. بگیرد شکل تراندمی هم ائتالفی هر. نیست

 سیاسهت . بگهذاریم  بیطهرف  و تهرفیقی  و الری مرسهری  و انصاری مثل آقایانی قرف این از هم نفر پانزده و کنیم استفاده

 فتنهه  مهن . شرند کاندیدا ندارد، خاصی حساسیت هاآن به نسبت نظام داریم اقمینان که کسانی که است این قلبان اصال 

 . است ترفتنه من از که کرباسچی آقای. شرم کاندیدا ترانم نمی و هستم
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 ایران در ها اعتراض از آمریکا اشتباه خوانش

 جههانی  ههای  قدر  و ایران ای هسته تراف  برای حساس زمانی برهه یک در ایران در اخیر مردمی اعتراضا  :لوگ لوبه

 محاسهباتی  اشتباه یک احتماال رویکردی چنین اماعلت اعتراضا  ایران را نتیجه فشار حداکثری می داند، آمریکا . داد رخ

 اگر ندارد تعجب جای رو، این از است؛ کرده زده خجالت را کارشناسان بارها و عمل انتظارا  خالف همراره ایران. است

 به اما زده، دامن شرایط از نادرست ادراک به هم اینترنت قطعی. باشند اشتباه ایران داخلی تحرال  از ها خرانش دیگر بار

 .باشند درست چندان نظام تغییر بر مبتنی های برداشت که رسد نمی نظر به حال هر

 2۳ افهزایش  فعلهی  ههای  اغتشهاش  عامهل . است گذاشته سر پشت را مختلفی های بحران امر ابتدای از اسالمی جمهرری

 پایهه  پهرل،  المللی بین صندوق ترصیه از اقدام این در روحانی دولت که اینجاست جالب و است سرخت قیمت درصدی

 . است کرده پیروی آمریکا، رهبری تحت المللی بین مالی نظم اصلی

 ترامپ جنبه واقعیت به خود گرفتاستیضاح 
 کهه  کردنهد  تصهریح  آمریکها  مجلهس  قضهایی  کمیتهه  دربرابر چهارشنبه روز آمریکا اساسی قانرن متخصص سه :نیوز جام

 ریهیس  تهالش  انهد گفته دانشگاه استاد سه این.کندمی جمهرری ریاست از برکناری مسترجب را او ترامپ دونالد اقداما 

 برقهراری  در اخهالل  بهه  را ترامهپ  آنها.است جرم سیاسی امتیازگیری برای اوکراین از گرفتن کمک برای امریکا جمهرری

 و دمرکرا  نمایندگان ترسط نفر سه نمایندگان مجلس قضایی کمیته برابر در حاضر شاهد چهار از.کردند متهم نیز لتعدا

 جمههرری  ریهیس  گفت کمیته این به خراهانجمهرری شاهد.برد شده احضار خراه جمهرری نمایندگان سری از نفر یک

 جمههرری  ریهیس  استیضها   بهرای  تحقیقا .کندنمی استیضا  مسترجب را او تخلف این اما شده تخلف مرتکب آمریکا

 استیضا  برای جمهرری رییس اتهامی مفاد مجلس، قضایی کمیته است قرار آن قی که شردمی ایتازه مرحله وارد آمریکا

 ۰۳۳ گزارشهی  تهدوین  بها  نماینهدگان  مجلهس  اقالعها   کمیته در شنبهسه روز تحقیقا  این پیشین مرحله.کند تدوین را

 از دعهر   بها  جمههرری  رییس که آمده گزارش این در.یافت پایان کمیته این به شده ارائه هایشهاد  براساس ایصفحه

 آمریکها  ملهی  منهافع  صدر در را خرد سیاسی و شخصی منفعت ،2۳2۳ سال انتخابا  در دخالت برای خارجی دولت یک

 .است داده قرار

 
 برندمی یغما به را کشور زعفران توریست قالب در چینی دالالن


