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 کاذب یسازيدوقطب یارائه برنامه به جا       روز حرف▼

فاصله چند ماه مانده به انتخابات، با توجه به اخبار و  در

منتشر  یاسیس هایگروهو  اناتیکه از جر هاییگزارش

 یروهای، توجه نانتخاباتی گذشته هایدوره، مانند شودمی

به  دنیرس ی، سازوکارهاشیدر کشور به سمت آرا یاسیس

 آنچهاست و  افتهیتمرکز  یبر امور شکل طورکلیبهوحدت و 

است  یمنافع مل یقیحق تیماه گیردمیقرار  موردتوجهکمتر 

 .ردیقرار گ یاسیاکنون در مدار تحرکات س بایستمیکه 

 ایعمدهکشور با مسائل و موضوعات  امروز ي:ليتحل نکات

تا اقتصاد مواجه است  یخارج استیمختلف س هایعرصهدر 

در ها آن اجرا برایقابلکه ارائه راهکار و برنامه ملموس و 

 ی؛ امرشودمیمحسوب  یضرور یامر ،یکنار اقدامات شکل

به بار  ینسبت به آن تبعات منف توجهیکمکه در صورت 

 تیکسب حما یبرا اناتیمانور جر -9 ،ازجمله ؛خواهد داشت

 هاگروهو  اناتیو دفاع جر ایبرنامه یمردم اگر حول کارآمد

کاذب  هایدوقطبینباشد، به سمت مانور بر  هابرنامهاز 

 هایرقابترا در  یکه منافع مل یحرکت خواهد کرد؛ اتفاق

خواهد برد و انتخاب مردم را دچار خطا  هیبه حاش یانتخابات

بر ارائه  یمطالبه مردم بایستمی اکنونهمخواهد کرد. لذا از 

مشارکت مردم  -2. ردیکارآمد قرار گ یحکمران دهیمه و ابرنا

 شدهارائه یو راهکارها هاایدهبا  یمیدر انتخابات ارتباط مستق

دارد. لذا اگر مردم مشاهده کنند که  هاگروهتوسط احزاب و 

 دیراهکار و برنامه جد یفعال در انتخابات دارا هایگروه

الی در انتخابات فعمشارکت  رودمیانتظار  بالطبعهستند، 

صادق است،  زیمطلب ن نیخالف ا مسلماًو  داشته باشند

، تحرک یشکل هایجنبهبر  صرفاًها جریانتمرکز  یعنی

 .کندنمی جادیا ذهنیت عمومیدر  دیجد

حضور در انتخابات  یمدع یاسیس اناتیجر: یراهبرد نکات

 استیمختلف س هایحوزه یخود را برا دهیبرنامه و ابایست می

قرار دهند و به  رانیو منظر ملت ا ئیدر مر ،یو خارج یداخل

شفاف ارائه  طوربهروز جامعه  ازیپاسخ خود را به ن یعبارت

خود را  قبولقابلصورت انتخابات جهت درست و  نیدهند. در ا

محور مطالبه  اکنونهماز  بایستمیامر مهم  نی. اافتیخواهد 

 نیا فهیحال حاضر وظ در باشد. یاسیس هایجریاناز احزاب و 

است که  یمجاز یفضا نیو فعال هارسانهبر عهده  یگرمطالبه

مطالبه  نیتا ا ندیرا دعوت به ارائه برنامه نما هاجریانافراد و 

قرار اقدام و عمل سیاسی به انتخابات محور  یمنته هایماهدر 

 برزکار( ی: مصطفسندهی. )نوردیگ

 

 

 ديجد ایمنطقه هایاولويتپاکستان و                        روز گزارش▼

مسائل  نظرازنقطهی پاکستان و راهبردها استیس رییتغ، کار آمدن عمران خان یزمان رو از

در  رانیا هیعل وئپمپ یبعد از اتهامات واه ،نمونه عنوانبهشده است.  تیحائز اهم اریبس ایمنطقه

از این  دیدهآسیب دومین کشور  وزیرنخستعمران خان  از القاعده،کشورمان  تیرابطه با حما

را باور  رانیا هیمپئو علجهان اتهامات پ»اعالم کرد:  سابقهکم اظهارنظریدر  گروه تروریستی،

 یالب تیو به دنبال جلب حما کندیآماده م 212۲انتخابات سال  یاو خود را برا دی. شاکندینم

قاومت و ایستادن روی پاهای خود نیست هیچ کشوری مانند ایران در جایگاه م. است صهیونیسم

 اظهارنظر نیا .«به همین دلیل آمریکا بعد از سوریه و عراق درصدد ایجاد نابسمانی در ایران است

 به ابعاد آن پرداخته شود. دیاست که با یمهم موضوع ،رانیا با خانگذشته  هایهمراهیدر کنار 

و  کایخلوت آمر اتیح عنوانبههمواره  گذشته هایدههپاکستان در  -9 :خبری هایگزاره

 عنوانبههمواره پاکستان را  هاآناز  یبانیو پشت هاتروریست. آموزش شدمیعربستان شناخته 

 -2 .بودو عربستان قرار داده  کایآمر یبرا یابتین یهاتروریست تولیدسوم در جهت  یروین کی

 گرانیدر پاکستان همواره مورد طمع باز یتند افراط هایگرایشو وجود  ییایجغراف تیموقع

و  یمدارس وهاب هایظرفیتاستفاده از  انیم نیقرار گرفته است. در ا کایهمچون آمر گرمداخله

از نظر  کامالًدر پاکستان شده که  هاییگروه لیعربستان موجب تشک تیو حما یهمراه

 کی عنوانبهن همواره پاکستا -9 .هستند یغرب یبا منافع کشورها ییهمسو رد کیدئولوژیا

مهار  یبرا سویکاز  کایکه آمر ییروینقش کرده است. ن یفاای منطقهدر  کایآمر یسوم برا یروین

استفاده کرده است. در  رانیا هیعل دکنندهیتهد یروین عنوانبه گرید یو از سو هیو روس نیچ

گرم و  هایآببه  انگریباز نیا یاز دسترس یریجلوگ کایراهبرد آمر ه،یو روس نیچرابطه با 

معتبر  داتیتهد جادیا کایهدف آمر زین رانیاست و در رابطه با ا ییایدر الجیشیسوقمناطق 

 است. ایاجاره یهاتروریست یاز سو یشرق یدر کنار مرزها یستیترور

 یاست. و مستقل یگریبر باز یمبتنبرای پاکستان جدید، عمران خان راهبرد  :تحليلي گزاره

ندارد و درصدد  ،وابسته یکشور عنوانبهبرای پاکستان  کایبه راهبرد آمر یلیکه تمانشان داده 

 هایتأثیرپذیری دورازبه ،مستقل و قدرتمند کشور کی جادیا با ایمنطقهو  یاسیس هایآفرینینقش

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( است. یاسیس

 سنگين آمريکا! هایتحريمثمره                                   ویژه خبر ▼

تجربه حضور »در یادداشتی نوشت: افند غیرعامل کشور سازمان پد رئیس ،سردار غالمرضا جاللی

ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا هرچه نداشت این تجربه را برای طیف غرب دوست در 

به چه میزان  ،باشد« تیغ در کف زنگی مست» تواندمی هرلحظهایران داشت که در دنیایی که 

دنیای  صرفاًوز و فردا دولت ترامپ ثابت کرد که دنیای امر حیاتی و ناموسی است. ،توان دفاعی

وگوی عادالنه وجود فضایی برای گفت ،بدون اتکای به توان دفاعی اساساًنیست و  هاگفتمان

دهه  ۲بوده است که در طی  هاییحوزه ازجمله افزارهاجنگموضوع تسلیحات و خرید  ندارد.

و در  اما امروز؛ نسبت به آن صورت گرفته است هاگیریسختو  هامتحریگذشته بیشترین 

دیدیم که اتکای به درون در  خوبیبهرزمایش پیامبر اعظم)ص( سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

دل آتش تحریم، باغی از درختان اقتدار را به ثمر نشانده است. قدرت هوشمند موشکی و 

آنچه مهم » ؛در ادامه نوشتوی  .«هاستآمریکاییسنگین  هایتحریمپهپادی امروز ایران، ثمره 

. شوندمیو ایران اسالمی محسوب  جزو مسائل ناموسی انقالب هاتوانمندیآن است که این  است

 هایپایتختمنتظر چراغ سبز  قطعاًهمچون ترامپ  هایییاغیما برای دفاع از مردمانمان در برابر 

که این قدرت  کندنمیخوشبختانه امروز هم حتی کسی به ذهنش خطور  اروپایی نخواهیم بود.

 .«روی میز مذاکره با دشمن قرار دهد ملی را



 

 

  
 اخبار ▼

 !کندينم نيينظام را تع یزنگنه استراتژ

 نکهیبر ا ینفت مبن ریبودجه درباره سخنان وز حهیال قیتلف ونیسیعضو کم «رضاخواه یمجتب»

را  هامیکه نظام برود و تحر میشرط نوشت نیبشکه نفت در بودجه را به ا ونیلیم 2.9صادرات 

 نیا درواقعکه  کندیاصالح م و رییتغهدف  نیمجلس بودجه را با ا»: اظهار داشتبردارد، 

 یآقا یدنبال مذاکره هستند ول انیکه آقا ستین یشک نیها قابل انجام نباشد. در اسوءاستفاده

 اریکه در اخت باشدیم یجزء موارد نیو ا کندینم نییموارد تع نینظام را در ا یزنگنه استراتژ

در کار  یامذاکره چیبه برجام ه بازگشت یفرمودند که برا حیصر یلیهم خ شانیاست. ا یرهبر

مدت  نیکه در ا یرا بردارد و به برجام بازگردد و خسارت مشکالت هامیتحر دیبا کایو آمر ستین

 9۲11بستن بودجه  یدر ادامه با اشاره به دو سقف یو .«شده را بپردازد جادیا رانیا یبرا

بشکه نفت  ونیلیم 9.1ه مفهوم ک نیبه ا ،بسته یمجلس بودجه را دو سقف»خاطرنشان کرد: 

بودجه به نفت و حاال  یکاهش وابستگ یعنی نیسقف اول بودجه در نظر گرفته شده و ا یبرا

 نیو ا ردیگیدولت را نم یجلو جلسبشکه را دارد، م ونیلیم 2.9دولت توان فروش  واقعاً اگر 

 کار را انجام دهد.

 يسيبيب توسط ييگراخرافه یمرزها ييجابجا

 یکالغ ۶از  یکیبرج لندن و  یهاملکه کالغ ،نامرلی»نوشت:  نستاگرامیدر ا یفارس یسیببی اخیراً

 یها. مطابق افسانه«مرده است احتماالً شده و  دیناپد شود،یم یبرج نگهدار نیدر ا شهیکه هم

 وتختتاجشود وگرنه موجب سقوط  یکالغ در برج لندن نگهدار ۶حداقل  دیبا شهیهم ،یسیانگل

داده که باوجود  نانیاطم یسیبیب ورادی با گفتگو در لندن برج «اعظم دارکالغ» خواهد شد. ایتانیبر

دو کالغ  یکی یکارمحکم یبرا شهیچون هم ،کالغ ساکن برج هستند ۶همچنان  نا،یمرگ مرل

از  یبخش یعنیدارد، « دار اعظمکالغ» سیدربار ملکه انگل نکهای .شوندیم یدر برج نگهدار یاضاف

خرافه پوچ  کی به دلیلاز چند کالغ  یدار و امکانات نگهدارمردم صرف حقوق کالغ اتیمال

 یسیبیدر ب یگزارش نیو انتشار چن ایتانیحجم از اعتقاد به خرافات نزد حاکمان بر نای !شودیم

و متهم  یمذهب یهافیط ویژهبه نگرایاست که تمسخر و حمله به اعتقادات د یدر حال یفارس

 شبکه بوده است. نیهمواره جزء اصول ثابت ا ،یپرستو خرافه ییگراکردن آنان به خرافه

 !رانيفشار بر ا برایسلمان به مکرون بن شنهاداتيپ

 ندهیآ تیاز وضع یفرانسه ضمن ابراز نگران جمهوررئیسبا  یتلفن یدر گفتگو« سلمانمحمد بن»

 یفشارها دیتشد نیو همچن دنیبا میاو و ت انیوساطت مکرون م یرا در ازا یداتشنهایخود، پ

 انیحام اهویکه با شکست ترامپ و تزلزل نتان یسعود عهدولی بر تهران مطرح کرده است. سیپار

 ونیسیتمام تالش خود را به کار گرفته تا مانع اتصال اپوز ند،یبیم رفتهازدستخود را  یاصل

کردن  یداده که در صورت راض شنهادپی مکرون به سلمانبن شود. دنیبا میبا تعربستان  یداخل

ضمن  مش،یو ت «فینامحمد بن» یبانیو منصرف کردن او از پشت یکنون ریبه ادامه مس دنیبا

را با  یدیجد یحاتیتسل یاز خسارات کرونا، قراردادها یجبران بخش یبرا زهیبه ال یکمک مال

بر تهران، وعده  سیپار یفشارها دیتشد یدر ازا نیهمچن یسعود هدعولی فرانسه منعقد کند.

 یفرانسه از کارزار انتخابات 2122مکرون در لبنان، در انتخابات  یهابرنامه لیداده که ضمن تسه

 کند. یمال تیحما« لوپن نیمار»سرسختش  بیاو در برابر رق

 کردن ارز در بودجه نرخيتکمجلس به دنبال 

 از دولت» :گویدمیمجلس  قیتلف ونیسیمنابع کم تهیکم سیرئ« ینیحس الدینشمسسید »

 ستمیس کیو مجلس به او اجازه دهد که  مینکن داپی ورود ارز نرخ به که است خواسته مجلس

نه ارز را و چندگا آمیزتبعیض یهامتیق مختلف و افراد مختلف یکاالها یباشد و برا یچند نرخ

نفت باز  شتریفروش ب برای راه. میریپذینرخ را م کیما  ر؛یمجلس گفته است خ یاعمال کند ول

 9۶1 میستیاما موافق ن م؛یندار یبابت نگران نیکنترل نرخ ارز باز است و ما از ا یاست و راه برا

که در گزارش  مینتحمل ک میتواننمیتومان به افراد خاص به نام مردم داده شود.  اردیلیهزار م

 ماندن ثمریقصه پر غصه مفقود شدن و ب ۹۸و  99۹۱سال  نیهم ع 9۲11بودجه سال  غیتفر

 .«تکرار شود یتومان ۲211 یارزها

 کوتاه اخبار ▼

در  دیتحول جد ايراني/ هایموشکتحولي جديد در  ◄

و پهپادها و  یموشک دیتوان جد نیاعظم جمع ب امبریپ شیرزما

و  یجنگ یبود. پهپادها یعهوش مصنو یورااستفاده از فن زین

در  یکنترل و رصد و هوش مصنوع شرفتهیپ یورابه فن یتهاجم

و  شوندیمجهز م ،یکیبالست یهاموشک کیهدف قرار دادن با شل

 یشدن در زمان مناسب، برا ستقربعد از م زیها نموشک نیهم

دارد و در ارتفاعات  ازیزمان ن قهیو پرتاب به کمتر از دق تیتثب

 .کندیسمت اهداف مشخص پرواز ممختلف به 

 یهاتمام ساختمان /کايکامل در سراسر آمر باشآماده ◄

 کایآمر التیا 11در  و فدرال( گذاریقانون یها)ساختمان تولیکاپ

به حالت  ،یبه رژه نظام Boogaloo Boysگروه  دیبعد از ادامه تهد

دست به  زیبوگالو بو یحکومتجنبش ضد درآمدند. باشآماده

زده است.  التیا 11و  تختیتجمع مسلحانه در پا یبرا یزیربرنامه

 نیانجام ا یحضور دارند و برا یس ید یهاابانیگروه در خ نیا

حضور دارند  یس یسرباز در د ۱111 کمدست اصرار دارند. دادیرو

 ،مقامات .دیهزار خواهد رس 21تعدادشان به  فیو تا مراسم تحل

نصب  فیتحل یمخصوص در اطراف محل برگزار یهادستگاه

خود را  تولیکاپ یهاساختمان اینیرجیو و یاند. تگزاس، کنتاککرده

 اند.بسته یحمالت احتمال میاز ب

امور  وزارت/ بوده است اثريب یاديتا حد ز نستکسيآلمان: ا ◄

اروپا موسوم به  هیاتحاد یمال سازوکار» :اعتراف کرد آلمان خارجه

بوده و از  اثریهمچنان ب رانیبا ا یمبادله تجار یبرا نستکسیا

مبادله  کیفقط  تاکنون شیآن در دو سال پ سیزمان تأس

 .«آن انجام شده است قیاز طر زیآمتیموفق

 ریوز /امن نباشد، عربستان هم امن نخواهد بود مني: صنعا ◄

که  یکسان»: اعالم کرد منی یخارجه دولت نجات مل

 رانیو و یمنی انیرنظامیکشتار غ قصدبهخود را  یهاجنگنده

از ما توقع فرستادن گل  فرستند،یما م یکردن شهرها و روستاها

در مقابل  یعربستان سعود تیامن و کبوتر صلح نداشته باشند.

 نیمحل تمر ای شگاهیآزما منیو ملت آن است؛  منی تیامن

 .ستین یسعود یهاها و خلبانجنگنده

کارشناس  ،«نیدسانای» /ارتش توران یايرؤاردوغان در  ◄

ارتش  لیتشک درصددشد که اردوغان  یمدع هیترک یراهبرد

 2129زبان است و در اکتبر سال ترک یمشترک با کشورها

 ارتش توران را اعالم خواهد کرد. لیتشک

 /صحن حضرت زهرا )س( در نجف یدرصد 27 شرفتيپ ◄

 ترینبزرگ )ع( نیرالمؤمنیامصحن حضرت زهرا در جوار حرم 

هزار  211 یربنایدر اعتاب مقدسه عراق با ز رانیا یپروژه عمران

 است. دهیرس یدرصد ۹1 شرفتیبه پاست که  بعمترمر

پوشی از چشم کهیدرصورت(: 999 سؤالاحکام سياسي ) ◄

پوشی انحرافات و نواقص باعث حفظ اصل نظام شود، آیا این چشم

به لحاظ اینکه حفظ نظام از  ،سؤالدر فرض : پاسخ واجب است؟

پوشی کرد توان چشماهم واجبات است، از باب اهم و مهم می

 صرف احتمال در نادیده گرفتن اصول جایز نیست. کنیول


