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 هجمه به مجلس انقالبي                روز حرف▼

 ؛ اماگذردنمیچند ماه بیشتر از آغاز به کار مجلس یازدهم 

. هر چه به علیه آن همچنان رو به افزایش است هاهجمه

اوج بیشتری  هاهجمهشویم، این  ترنزدیکنیز  9011انتخابات 

 خواهد گرفت.

مجلسی متفاوت از مجلس  گیریشکل -9نکات تحليلي: 

گذشته، امیدهای بسیاری را نزد افکار عمومی جامعه ایجاد کرده 

که کشور با معضالت  شده استاست. این امید در شرایطی ایجاد 

نور به مجلس برای آن است که این  هاهجمه. استمواجه  فراوانی

های مجلس نوپای انقالب در ماه -2 نزد ملت کمرنگ گردد. امید

همه تالش خود را برای قدم برداشتن در مسیر حل اخیر 

در این مسیر با موانعی  هرچندمشکالت کشور برداشته است. 

فرصت کمی است که در اختیار این  ،روبرو بوده است. اولین مانع

مجلس بوده است. مجلس در خردادماه آغاز به کار کرده و 

لذا  ؛استدرونی آن زمان الزم  گیریشکلدو سه ماهی تا  طبیعتاً 

ماه از عمر مفید مجلس بیشتر نگذشته است.  5-0حدود  تقریباً 

ای از نمایندگان گرایی و تغییر بخش عمدهاز سویی دیگر جوان

مجلس نیز عاملی است که راه افتادن چرخ حرکت اصالحی 

این  رغمعلیسازد. میاولیه کمی کند  هایگاممجلس را در 

را به نفع مردم تصویب  ریمؤثهای موارد، مجلس توانسته طرح

آثار کند که اگر اراده قاطعی در دولتمردان برای اجرای آن باشد، 

جریان  -9 .خواهد دادی مردم نشان و برکات خود را در زندگ

که این نهاد گره در کار کشور انداخته  د استمجلس معتق منتقد

المللی و خواهان نوعی و مانع همکاری نظام با نهادهای بین

ی سیاسی است که حاصل آن اعتبارزدایی از جمهوری انزوا

 حالی در زنیالمللی خواهد بود. این اتهاماسالمی در سطح بین

ق مذاکره با طری ،این جریان برای حل مشکالت کشور کهاست 

عامل تعلیق پیشرفت  ترینبزرگخود  و غرب را در پیش گرفته

های اخیر بوده است! معطل کردن بسیاری از کشور در طول سال

های توسعه درونی که با اتکای به توان داخلی و علمی برنامه

این تفکر  ازجمله اقداماتدر حال پیگیری بود،  شدهبومی

مخالفت با مجلس برای آن  -0 .بودها در طول این سال گراغرب

 هایتوانایی بر تکیهت کشور از طریق است که پرچم پیشرف

 یداخلی برداشته است و به نسخه وابستگی به بیرون اعتقاد

 گرایغرب لذا باید مورد هجمه تخریبی قرار گیرد. جریان ؛ندارد

، هادموکرات سازش بادر تالش است تا با وعده  مجدداً داخلی

ر افکار عمومی را فریب داده و آن را ابزاری برای پیروزی د

گر روند توسعه قرار دهد و برای چهار سال دی 9011انتخابات 

 سناریویی که ناکامی آن از همینک آشکار! کشور را متوقف کند

 )نویسنده: مهدی سعیدی( گردیده است.

 

 

 عادالنه رفاهي برای بانک اطالعات                      روز گزارش▼

قرار  شتریب یتحت فشار مال درآمدکمباعث شد تا اقشار  رانیملت ا هیعل کایمرآظالمانه  میتحر

از اقشار  تیرا با هدف حما یشتیمع تیطرح حما یاسالم یمنظور مجلس شورا نیبه هم رند،یگ

 یرانیا ونیلیم 61به  ماه 6طی  بایستمیکرد و بر اساس آن دولت  بیتصو درآمدکممحروم و 

 ؟شودمی اجرا درستیبهطرح ؛ آیا این است نیا سؤالبدهد.  یهزارتومان 911 یسبد کاال

از  یاسالم یمجلس شورا سیرئ ،بافیمحمدباقر قال یدانینظارت م یدر پ -9 :یخبر گزاره

ای ارانهیمنطقه از  نیمردم محروم ا یبرخ یخبریب ی)ع( تهران و ادعاییحیزاده محله امام

معاون  زادهیبه پژمان پشمچ یادر نامه بافیمردم مصوب شده است، قال ندگانیتوسط نماکه 

و  بارهنیدراقانون مجلس  یاجرا یچگونگ یخواستار بررس ،یاسالم یمجلس شورا ظارتن

 ارائه گزارش آن شد.

 یدر مجلس مطرح شد، با استدالل خال طرح نیکه ا یدولت از زمان -9 :های تحليليگزاره

که  مجلس تفاهم کردبا  دولتقانون در مجلس،  بیبعد از تصو یبود ولآن مخالف  ،بودن خزانه

موضوع  ،خشب نیولت برخوردار شوند. در اد تیحما نیماهانه از ا صورتبه یرانیا ونیلیم 01

 -2ندارد.  یشود و زدن تبصره به آن معن اجراکامل  صورتبه دیاست که قانون با نیمهم ا

قرار دهد،  یتیسبد حما نیا یمال موردحمایترا  یرانیا ونیلیم 01آنکه دولت بخواهد  برفرض

 نیا رستکه دولت از انجام د شودمیباعث  یرانیجامع و متقن از جامعه ا ینداشتن بانک اطالعات

جامعه را از  یداشته که سه دهک باال یهمواره دولت سع ریاخ هایسالطرح عاجز باشد. در 

 نیافتادن ا تأخیرباعث به  قیاما نداشتن اطالعات دق ،حذف کند هزارتومانی 05 ارانهی افتیدر

که  میبودآن شاهد ، شدمیولت حذف د یاز افراد از سو یبرخ ارانهی؛ لذا هر زمان شد تصمیم

 مجلس هم یشتیمع تیطرح حما یمشکل در اجرا نی. اگرفتنمیصورت  درستیبهاقدام  نیا

 آن را انجام دهد. درستیبه تواندنمیدولت هم اگر بخواهد،  یعنیوجود دارد، 

امسال  که تازهاست؛  انیرانیرفاه ا یقانون در نبود بانک اطالعات واقع نیمشکل ا :يانينکته پا

ورود حوزه این در  ترجدیالزم است مجلس  یول ؛آن قرار داده است یبرابودجه  فیدولت رد

 یکپارچه صورتبه ،دهدمیکه دولت ارائه  یشوند و خدمات ییبهتر شناسا هادهککند تا 

 یهادهکو به  حذفباال را  یهادهک توانمیصورت است که  نیباشد. تنها در ا بررسیقابل

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( کرد. شتریب رسانیخدمت نییپا

 !جمهوررئيستأييد امنيتي برای  يمرجع                       ویژه خبر ▼

چهارگانه  ینهادها رییتغ بامجلس  ،یجمهوراستیطرح اصالح قانون انتخابات ر یبررس انیپا با

انتخابات  ندیوارد فرآ یطور رسماطالعات سپاه را به ،یجمهوراستیانتخابات ر یاستعالم برا

سازمان  ،یوزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالم»رده و آورده است: ک

روز  95ظرف مدت  ندامکلف صالحیمراجع ذ ریمحاسبات کشور و سا وانی، دکل کشور یبازرس

 یشورا یاز اعضا کیلزوم هر  در صورت اینگهبان  یدرخواست اداره انتخابات شورا خیاز تار

 .«دنده لیکامل تحو صورتبهرا  یجمهوراستیسوابق مربوط به داوطلبان ر ایمدارک  ،نگهبان

ست که آنچه مشخص است، اهمیت موضوعات امنیتی نامزدها برای نمایندگان خانه ملت بوده ا

 هاصالحیتدر تأیید شورای نگهبان  کارکمکمراجع موجب شد نام سازمان اطالعات سپاه را به 

 هایچهرهبرخی  یروابط پنهان رو شدندر داخل با نگرانی از  گراغرباما جریان  اضافه کنند؛

، سعی در برخالف مصالح ملی در برقراری روابط هاآنو یا بسته شدن دست  با دشمنخود 

 دارد.را نه مجلس در این موضوع سیاسی کردن تصمیم عاقال



 

 

  
 اخبار ▼

 یمجاز یدر فضا يمقابله با اخبار جعل یکشورها براجرائم برخي 

خصوص در به یخبر یهاو کانال یمجاز یهارسانه عیبا توجه به گسترش وس یجعل اخبار موضوع 

به  ،اندفراهم کرده عیو توز دیتول یبرا یکه محمل آسان و ارزان یاجتماع یهاو شبکه هارسانامیپ

 ، بخصوصکشورها اغلب شده است. لیتبد وکارهاکسبهمه کشورها و  یبرا یمهم لشامسئله و چ

 جرائماند که را آغاز کرده تریگیرانهسختاقدامات  ،یمجاز یدر فضا شرویپ ییاروپا یکشورها

 نیقوان ذیمثال آلمان در قانون بهبود تنف یبراموضوع است.  نیا مؤیدخصوص،  نیشده در ا نییتع

 51و  یقیافراد حق یبرا وروی ونیلیم 5تا سقف  مهیجر 219۲ یجوال ،یاجتماع یهادر شبکه

برخط را در  یپراکن نفرت قانون فرانسه را در نظر گرفته است. یافراد حقوق یبرا وروی ونیلیم

 20ظرف را مخرب  یهارا الزام کرده است که محتوا یاجتماع یهاو شبکه بیتصو 2191 یجوال

 یمالزدر نظر گرفته است.  یرا در صورت تخط یدالر ونیلیم 9.0 مهیحذف کنند و جرساعت 

 یاطالعات و اخبار جعل ،ارائه کرده که بر اساس آن 219۲ لیرا در آور یضد اخبار جعل حهیال

قانون  نیا سنگاپور متخلف دارد. یسال حبس برا 6و تا  مهیهزار دالر جر 922 ،افتهیانتشار

بر  یخصوص محتوا و اخبار جعل راصالح د ایرا به قرار دادن هشدار، حذف  یاجتماع یهارسانه

سال حبس  91ها و تا شرکت یبرا مهیهزار دالر جر ۲21الزام کرده و  یاساس دستور مقامات دولت

 یبه منافع مل اندنرس بیآس صیافراد در موارد نقض قانون و تشخ یبرا مهیهزار دالر جر 911و 

 در نظر گرفته است.

 از اخراج بازرسانش از ايران مديرکلدستپاچگي 

در حال حرکت به سمت  یادیبا سرعت ز رانیا نکهیا انیبا ب یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب مدیرکل

درصد  21 یبا غنا ومیاوران لوگرمیک 91کرد ماهانه حدود  ینیبشیاست، پ یدرصد 21 یسازیغن

درباره  رانیا یاز سو یاهیهنوز به من اطالع»گفت:  «یگروس رافائل» شود. دیفردو تول تأسیساتدر 

 داده نشده است. یپروتکل الحاق لی)بازرسان آژانس( ذ یدادن به دسترس انیپا یبرا اهآنقصد 

مصمم  آن یدولت هم در اجرا رسدیقانون است و به نظر م کی یاسالم یمصوبه مجلس شورا

بشنوم حضور  رانیاز ا هیفور کمیوستیندارم در روز ب دوست کننده است.من نگران یبرا نیباشد. ا

تا  میتوانیدارم م باور !واقعاًاست  یخبر بد نی. اافتیکاهش خواهد  رانیبازرسان من در ا

حاصل کردن از بازگشت تمام  نانیجهت اطم نقشه راه ای یتوافق کمک نوعیبه هیفور کمیوستیب

 «.میابیدست  یاها به توافق هستهطرف

 حذف صفحات مجازی ترامپ تلنگر خوبي است

خت به او اجازه ساکه هم  یشنیکیحذف شد و هر اپل یاجتماع یهاشبکه تمام از ترامپ صفحات

 یایدن به !درصد 911 یخفگ یعنیحذف خواهد شد،  شنیکیاپل یهااز فروشگاه ،اکانت بدهد

به هر  دیبود را آزاد هست ندیما خوشا یکه برا یزیچ هر یعنی انیب یآزاد د؛یخوش آمد کتاتورهاید

ها، پروتکل یما باشد؛ وقت ندهیامروز ترامپ ممکن است آ تیوضع. دییبگو خواهیدمیکه  ینحو

ما را  یصدا توانندیم راحتیبه ست،یما ن اریدر اخت مکداهیچافزارها افزارها و نرمسخت ها،رساختیز

مگر  م؛یقطع ارتباط کن ایاطالعات با دن یمل شبکهبا  ستین قرار. خفه کنند بریسا یهم در فضا

کامل از  طوربه ستمیس نیهم به یترامپ با وابستگ قطع ارتباط کردند؟ اتفافاً کایو آمر هیروس

 .داشت مینخواه بریسا یدر فضا یتیامن ،میوابسته باش یمحو شد؛ تا وقت یاجتماع یهاشبکه

 کاسبان تحريم

فائزه »کرده و گفته  تیحما یهاشم فائزهاز  طلباصالح، چهره دانشگاهی جریان «باکالمیصادق ز»

شود تا فشارها  کایرا بر زبان آورده که عالقه داشتند ترامپ برنده انتخابات آمر یرانیا هاونیلیحرف دل م

 چه کسانینه؟ معلوم شد  ایترامپ بودند  یحامچه کسانی  شد معلوم حاال «.شود! شتریب هامیو تحر

تا به  کردندیدشمن استقبال م یهامیاز تحر یو چه کسان یانیبودند؟ معلوم شد چه جر میتحر کاسب

و قدرت  یو قدرت دفاع یاهسته یتا انرژ ندورایفشار ب خودشانو مردم به نظام  دیایب مردم فشار

 نهیزم ۲۲ فتنهدر  یروشن شده که چه کسانمردم  یبرا حاال نداشته باشد؟ یاو حضور منطقه یموشک

 !رندیگ به دست قدرت را ها،میگسترده را فراهم کردند تا از قِبَل شعار رفع تحر یهامیتحر

 کوتاه اخبار ▼

 کایفدرال آمر سیپل /های اجتماعيآشوب در انتظارآمريکا  ◄

 دهدیاست که نشان م افتهیدست  یالعاتبه اطاعالم کرد، 

 کایآمر یهاالتیا یهواداران مسلح ترامپ قصد دارند در تمام

گروه مسلح هشدار داده  کی انیم نیا در تظاهرات بر پا کنند.

رخ  یمیعظ امیترامپ از قدرت، ق یاست که در صورت برکنار

های از آشوب هانگرانیخبرها حاکی از آن است که  خواهد داد.

 وزینفاکس رو به فزونی است. در مراسم تحلیف بایدناجتماعی 

 یروین 211 ورک،یوین سیاداره پل»: خبر داد در همین زمینه

در واشنگتن  دنیبا فیمراسم تحل یگزارخود را به محل بر

 .«اعزام خواهد کرد یمحل سیمنظور کمک به پلبه

 رییتغ به توجه با/ مردم ترکيهدولت و آپ توسط واتس ميتحر ◄

اطالعات  یآپ و انتقال تمامواتس یشخص میحر یهااستیس

 استیر یادفتر رسانه بوک،سیبه ف شنیکیاپل نیکاربران ا

خبر داده  BiP یبوم شنیکیاز مهاجرت به اپل هیترک یجمهور

دفتر  هیانیب اساس بر شده است. دیکه توسط ترکسل تول

 یجمهور استیدفتر ر یهادر مورد برنامه رسانیاطالعمذکور، 

 BiP شنیکیاپل قیاز طر یانحصار طوربه پسازاین هیترک

 یشخص میحر یهااستیس رییتغ دنبال به .شودیانجام م

با  هیدر ترک شنیکیاپل نیاز کاربران ا یاریبس ،پآواتس

از  گریاند داعالم کرده، آپدن واتساستفاده از هشتگ پاک کر

است، استفاده نخواهند  بوکسیبرنامه که تحت تملک ف نیا

 .کنندیپاک م دخو یهاانهیو را هایگوش یکرد و آن را از رو

، «عطوان یعبدالبار» ، سال محور مقاومت!/3239سال  ◄

سود را  نیشتریکه ب یکس»: تحلیلگر مشهور جهان عرب گفت

و انقالب  رانیدر وهله اول ا برد،یدولت ترامپ م یاز فروپاش

در  وجههیچبه، محور مقاومت است که ترمهمو از همه  یاسالم

 سال ،2129 سالنشد.  میترامپ، تسل یمقابل فشارها

 .«و سال محور مقاومت خواهد بود کایآمر یداخل یفروپاش

رهبر »: گفت بهداشت ریوز !/ريمد نيمحورترکارشناس ◄

و  رفتندیرا نپذ یگریاز نظر ما نظر د ریکرونا غ نهیزم نقالب درا

از  یکی شانی. ادیهمواره گفتند هرچه وزارت بهداشت بگو

 .«کشور است رانیمد نیمحورترکارشناس

، «ورلب پجوز»/ !ايران هایپيشرفت توقفدفاع از برجام برای  ◄

 برجام اگر» :اذعان کرد امسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپ

این توافق برای امنیت  بود. یاقدرت هسته کی اآلن رانیا نبود

 .«مهم است هااروپاییما 

 شخصی که را اگر مطلبی :(932 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 سخنرانی گوینده در باشد، آورده تحلیلی یا کتابی در دیگر

از  مطلب این کند فکر مخاطب که کند ذکر یاگونهبه آن را

اگر انتساب مطالب : پاسخ حکم آن چیست؟ گوینده است،

 بنا بربه خود، موجب تضییع حقوق فرد شود،  دیگران

 احتیاط واجب جایز نیست.


