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 «ائتالف»و  «وحدت»در ميانه             روز حرف▼

انقالب در حال تعامل و  يروهایو ن طلباصالحهر دو اردوگاه 

در انتخابات  مؤثرجهت حضور  یالتیتشک یسامانده يبرا یزنیرا

ند یفرآ «نهاد اجماع بخش»ل یان با تشکطلباصالح هستند. 9011

اوضاع در اردوگاه اما ؛ کنندیدن به اجماع را دنبال میوحدت و رس

 متفاوت است. کمی یان انقالبیجر

تالش براي وحدت آغاز اردوگاه جریان انقالبی در  -9 نکات تحليلي:

شده است، اما تا رسیدن به وحدت حداکثري هنوز راه طوالنی در 

مدعیان زیادي در این اردوگاه ظرفیت نامزدي براي است. پیش 

دارانی برخوردارند. مدیریت این انیز از هو هرکدامابات را دارند که خانت

 است.کیالتی مدام و مستمر شکار تتعداد از نامزد احتمالی نیازمند 

براي رسیدن به  «نیروهاي انقالب ائتالفي شورا» اینکهم -2

الع مختلف اردوگاه اصولگرایان آغاز ضهاي خود را با ارایزنی، وحدت

محوریت  19است که در انتخابات اسفند ی هماناین شورا  کرده است.

از  -9 داشت. بر عهدهجریان انقالبی را در انتخابات مجلس  وحدت

 «شوراي عالی وحدت اصولگرایان»اي با عنوان سویی دیگر مجموعه

نیز با محوریت جامعه روحانیت مبارز فعالیت خود را آغاز کرده و در 

ن به اوضاع اردوگاه نیروهاي انقالب است. تالش براي سامان داد

 :گویدمی خط امام و رهبري روانیجبهه پ يسخنگو يکمال سجاد

 عنوانبهرا  تیو جامعه روحان نیما، جامعه مدرس نکهیبه ا با توجه»

 يو حالت پدر گاهیکه جا میدار یسع، میشناسیمرجع م يهاگروه

 ،ن اخباریطبق آخر -0 .«حفظ شود ییاصولگرا انیتشکل در جر نیا

وحدت  يشورا ،مقدم یغالمرضا مصباح االسالمحجتبه گفته 

 ازجمله ائتالف ارائه کرده است. يبا شورا يهمکار يرا برا یشنهاداتیپ

ائتالف اضافه  ين شورا توسط شورایا یکرس 91به  یسه کرسنکه یا

 ،یکرمانيموحد اهللتیشامل آ یعال ئتیه ياعضا اینکهم گردد!

از جامعه  فردیو محمدحسن ابوتراب يتقو درضایس ،يپورمحمد انیآقا

 ان،یاسداهلل بادامچ ،یمحمدرضا باهنر، منوچهر متک انیآقا ت،یروحان

 نیحس ياب، آقااز احز ینیاالمروح نین صدر و عبدالحسیالدشهاب

 ینیحس دمحمدیجبهه و جنگ و س کسوتانشیکرم از مجموعه پاهلل

 ،«يداریجبهه پا» ،«نیجامعه مدرس» ظاهراً هستند. دیاز تشکل اسات

قرار است  زین« و جوانان انیدانشجو»و « زنان»، «رزمندگان ئاتیه»

 يتعداد اعضا درمجموعمشخص کنند که  ندهیخود را در آ ندگانینما

 يشورا يشنهادیه شدن سه نفر پفبا اضا .شودنفر  91 یعال يشورا

 د.ینفر خواهد رس 21ائتالف، تعداد اعضا به 

شوراي ائتالف و شوراي وحدت،  زمانهمفعالیت  :يانينکته پا

بدل گردد و  9011در آستانه انتخابات  ديجچالشی تواند به می

اگر  یان انقالبیجر در این اردوگاه را مختل کند. مسیر همگرایی

باید خیلی زود از کسب کند،  9011در خرداد  تییبخواهد موفق

 تشکیل دهد.واحد  ايجبههعبور کرده و  ایجادشدهدوگانه 

 )نویسنده: مهدي سعیدي(

 

 

 سال 14۱۱حرم پس از  ميتحر                             روز گزارش▼

آستان قدس  میاز تحر ترامپ يجمهوراستیر يروزها نیدر آخر کایآمر يدارخزانه وزارت

از ظهور  سال 9011را پس از گذشت  انیعیاذهان شخبر  نیا. آن خبر داد تی)ع( و توليرضو

 یدر محاصره و زندان انیو عباس يامو ،یشیقرجالد  نیسالط هاينقشهبه  راستیک ،اسالم

 کربال، يصحراواقعه  ،طالبابیم و ائمه در شعب و آله وسل هیعل اهللصلی خدا امبریپ ردنک

اصل موضوع  -9 سوق داد. در توس السالمهیمحاصره امام رضا عل یبغداد و حت سامرا، هايزندان

 ياز سو یاقدام نیبودن چن سابقهبی فقطنهدستگاه  نیا تیو تول يآستان قدس رضو میدر تحر

 بیتاهلدادن زائران  هدف قرار يبرا ثیخب میرژ نیا یاوج دشمنبلکه  کاست،یدولت آمر

گذشته  هايسالدر  -2 است. میعظ ینماد تمدن کی عنوانبه ارتیو فرهنگ ز السالمعلیه

و پاکستان هنگام  افغانستان ،جانیآذربا ،يسعود عربستان ن،یبحر ياز زائران کشورها ياریبس

و  هادولت نیحاکمان اار زو آ اذیمورد ا السالمعلیه الرضاموسیبن  یتشرف به حرم حضرت عل

قانون  نیبا ا اکنونو  گرفتندمیقرار  کایآمر موردحمایت هايتروریست هايگلولهو  هابمبهدف 

 ارینقاط جهان به د یمقابله با زائران حرم که از اقص يحرم برا میتحر رهیزنج کا،یآمر داريخزانه

حرم  -9 شوند.شان امام بامردم  يتا مانع ارتباط معنو شودمی شتریب شتابندمیمحبوب خود 

به  مختلف مردم در سراسر جهان است که با پناه بردن در جوار آن يو پناه قشرها ملجأ يرضو

 شماريلحظه مجدد دارید يبرا خداحافظیو از همان لحظه  رسندمی یتناهیال یو آرامش نهیسک

چشم دوخته  باعظمتبارگاه  نیحقوق بشر به ا هیاعالم از منظر یاشد که حتاگر قرار ب. کنندمی

براي  دیام شیافزا کاهش آالم و نقش را در نیشتریگنبد و بارگاه ب نیا د،ید میخواه بازهم ،شود

الجواد د از بابوبودن مجوز ور عهیش یو حت مسلمان ،یرانیبارگاه ا نیدر ا داشته است. تیبشر

 هايقفلدارند و  ترمقرب یشکسته منزلت هايدلو بلکه  ستین ازیو نژاد امت لباس ست،ین

از  ياریبس ،السالمعلیهامام رضا  تیبه خاطر لطف و عنا .شودمیدر پنجره فوالد باز  شانیزندگ

رنگ  شانیمستمر شده و زندگ شانارتباط اند،حرم قدم گذاشته نیجهان که در ا انیحیمس

 .اندگرفته سعادت قرار ریگرفته و در مس یاله

و  ینظام هايدستگاه صرفاًکه  کردندمیدر گذشته ادعا  کایآمر ستیحاکمان ترور :يانيپا نکته

در محصور و محدود کردن  کایاما اکنون مشخص شد که نقشه آمر ،کنندمی میرا تحر ياهسته

 یمأمون عباس عیتشدستگاه ضد هاينقشهاز  کمیدست السالمعلیه الرضاموسیبن  یحرم عل

و  دهایشده اما هنوز قبله ام دیبه مرو تبع نهیکه امام رضا از مد دیمأمون د یهنگام رایندارد؛ ز

رفته رنگ در محاصره مأموران حکومت قرار داد تا رفته امام را ،ها استها و شکوهمرجع سؤال

 نیبرخالف ا اما مردم فاصله اندازد، يهااو و عواطف و محبت انیم و دیبودن را از امام بزدا یمردم

 (نویسنده: فرهاد مهدوي) ادامه دارد. نیز شد و تا امروز شتریامام ب تیمحبوب روزروزبه صد شوم،ق

 سيد حسن نصراهللترور  عهيشا بيتکذ                             ویژه خبر ▼

در  روزیاهلل که از دحزب کل ریدب« نصراهلل حسن دیس»ترور  عهیشا لبنان یتیمنبع امن کی

ضربه به آرامش و  عاتیشا نیا هدف کرد. بیرا تکذ منتشرشده یاجتماع يهاشبکه یبرخ

در لبنان  میتسن خبرنگار است. یستیونیدشمن صه یروان اتیعمل يلبنان و در راستا تیامن

« نصراهلل حسن دیس»حامل  يکه با عنوان حمله به کاروان خودرو یلمیاعالم کرد ف زین

 يهااکانت .است در گذشته هیحلب سورمربوط به  لمیف نیا و است نی، دروغمنتشرشده

 اند.داشته نیخبر دروغ نیدر انتشار ا ينقش محور ترییسعود در تومرتبط با آل



 

 

  
 اخبار ▼

 برای حفظ جايگاه آمريکاحمله به کنگره  سازیعادی

ها و به چالش يا، در مقالهساختمان کنگرهپس از حمله طرفداران ترامپ به  یسیپالفارن هینشر

 انحمله به ساختم» پرداخته است. بوکسیو ف وبیوتیمحور مثل ارتباط يهامشکالت پلتفرم

را دنبال  یاسیس يهانیبر کمپ یاجتماع يهارسانه راتیکه تأث یکسان يبرا متحدهایاالتکنگره 

 دهندگانيأکه به باراک اوباما کمک کرد با ر ییآور نبود. همان ابزارهاچندان تعجب کنند،یم

و  دمسحور و مقهور خود کن 2190را در سال  ينارندرا مود رد،یارتباط بگ 2119جوان در سال 

نقش  کی نکیبرپا سازد؛ ا یبهار عرب انهیدر مو در مصر را  «میهست دیما همه خالد سع»موج 

جهان را متأثر کرده است. آنچه  يو پرورش نفرت بر عهده گرفته که تمام کشورها دیدر تول یاتیح

جهان رخ دهد و همه  گرید ياتفاق افتاد، ممکن است در هر جا متحدهایاالتدر  شیدر هفته پ

 بوکسی، بازرسان سازمان ملل نقش ف2199سال  انفجارند. نیجهان در معرض ا يهایراسدموک

 نیکردند ا حیتند و تصردانس «کنندهنییتع»را  هايانماریتوسط م اینگیمردم روه یکشدر نسل

فهم و  يبرا یکاف يبهانه آورد که اپراتورها بوکسیشده است. آن روز ف لیجانور تبد کیپلتفرم به 

خانه است؛ در خود  اطیاما امروز خشونت در ح ها را ندارد،خشونت نهیزبان آن منطقه و زم یابیارز

، به شودمیعرصه سیاست مدیریت  پردازاننظریهاین نشریه آمریکایی که توسط . «متحدهایاالت

هنگام مواجهه با مشکالت جامعه آمریکایی سعی کرده است این اتفاق را امري مرسوم همچون سایر 

فارن ، اما آیا مریکا بکاهداجتماعی و جهانی آن بر هژمونی آ کشورها تحلیل کند تا شاید از بار خسارات

را نیز  هاآنجنبه اعتدال را گرفته و در مواجهه با سایر اتفاقات مشابه در کشورهاي دیگر نیز پالیسی 

 ؟!کندمیگسترش فضاي مجازي توصیف مشابه اتفاق اخیر آمریکا امري مرسوم و ناشی از 

 پنداردنميفقط کافر همه را به کيش خود آقای صالحي! 

بر  هاییکایما به آمر ياعتمادیب» :گویدمیکشورمان  یاتم يسازمان انرژ سیرئ، «صالحیدکتر »

 نیبه ما بر اساس ا شانياعتمادیب هاآن .دهدیما را نشان م تیو حقان هاستتیاساس واقع

هرچند دکتر صالحی و برخی  .«پنداردخود  شیکافر همه را به ک دیگویالمثل است که مضرب

 طیفعدم اعتماد به آمریکا اذعان دارند، لیکن همین  هايواقعیتبرجامی امروز به  کنندگانمذاکره

بارها از  ،مکرر گذشته هايبدعهدي هايواقعیت، با وجود مشاهده در ماجراي مذاکرات برجامی

قصد و  گفتندمیسخن در برجام  مابینفیتعهدات غربی به  هايطرفپایبندي اعتقاد خود به 

 کنندهمذاکرهانگار آن روزها تیم  داشتند. را مختلف هايبرچسبزدن با منتقدین ساکت کردن 

که بدون گرفتن تعهدات  پنداشتندمیکیش خود  درکا و کشورهاي غربی را آمری ،کشور ايهسته

 شدند!کشور  ايهستهدر صنعت  جانبهیک هايمحدودیت، حاضر به اجراي تمامی آورمالزا

 !خوريمنميتأسف  يمانيترور قاسم سل یبرا: نکنيبل

تأسف  یمانیحذف قاسم سل يبرا کسچیه»: گفت کایوزارت خارجه آمر يبرا دنیبا يشنهادیپ نامزد

تبعات  ینیبشیپ ،بلکه مسئله ،ریخ ایبود  یحیحذف او کار صح ایکه آ ستین نیاما مسئله ا ،خوردینم

شد.  مینخواه ترمنی[ ایاقدام نیکه ما ]با چن دندیرس جهینت نیبه ا یقبل يهادولت بود. یاقدام نیچن

 ،ییکایصدها سرباز آمر مییحمله به مواضعمان در عراق بود که اگر نگو میآنچه بعد از ترور او شاهد بود

حمله  میدر عراق مجبور شدند از ب مانیروهاین نکهیا دچار کرد. يرا به صدمات مغز هاآنها نفر از ده

از بستن سفارتمان در بغداد مطرح شد  ییهاصحبت نکهیبه عقب برگردند، ا رانیمرتبط با ا انینظامشبه

 .شتریکمتر شد نه ب مای منیکه ا دهندینشان م هااینانجام داد،  رانیکه ا یو اقدامات متنوع

 آمريکا نيازمندتر است!

 تا 911 نیاگر آمار مرگ در کشور ب ،گفته بود ،اوایل شیوع ویروس کرونا در کشورشدونالد ترامپ 

 ،سیبیبی گزارش اساس بر عمل کرده است. خوب یلیخدولت  دهدمیهزار باشد، نشان  211

، کایکرونا در آمر روسیکه آمار مرگ در اثر ابتال به و دهدمینشان  نزیدانشگاه جانز هاپک هايداده

 9011این کشور مرز لفات روزانه و در حال حاضر ت هزار نفر عبور کرده است 211از سه ماه پیش 

 این کشورو  این مقدار وحشتناک است کایدر آمرکه آمار تلفات  یطیشرا در نفري را رد کرده است.

 یبه برخ تولیدي کشورشان را واکسن ییکایمقامات آمرچرا ، استمواجه اجتماعی بحران  کیبا 

 ؟!آن را روي ملت خود امتحان کنند شوندنمیو حاضر  فروشندمی گرید يکشورها

 کوتاه اخبار ▼

 /کنيمميجمع را  هانيبرطرف نشود، دورب مي: تحریذوالنور ◄

مجلس تأکید  یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیکم سیرئ

برطرف نشود، تمام  رانیا یو بانک ینفت هايتحریم اگر» :کرد

و ارتباط  شودیلغو م یآژانس طبق پروتکل الحاق يهایدسترس

آنان  يهانیدورب خواهد شد. NPTما با آژانس در حد 

 .«خواهد شد آوريجمع

 کلرئیس /!شديم هزار تومان 9۱دالر  مي: ما نبوديهمت ◄

را  هاخواهیزیادهاز  ياریبس يجلو اگر» :گفت يبانک مرکز

دالر  کهطوريبه م،یکردیرا لمس م يدیتورم شد ،میگرفتینم

 شیدرصد پ 901تا  911هزار تومان و تورم فراتر از  01 يباال

فروش  شنهادیپ رانیبا ا حسابتسویه يبرا کره .رفتیم

 دیخودمان تول میرا داد؛ گفت تست کرونا تیآمبوالنس و ک

 ،دانمینم دقیقاًدالر را  یواقع متیق! دیپول ما را بده م،یکنیم

 کند. نییبازار تع دیاست؛ بگذار ترنییپا یاز مبلغ فعل ياما قدر

مپئو پ»/ قاتل هستند دولتمردان آمريکايي ؛حقتوصيف به ◄

کرد  يگریالب رانیمردم ا هیکننده علخرد يهامیاعمال تحر يبرا

 يریگدر دوران همه نیازشانمورد يرا از داروها هاآناز  ياریو بس

 ضد حقوق اقداماین  .«حروم کرد و هزاران نفر کشته شدندم

کی از ی بلکه سخن ،ز ایران نگفته استرا فردي ابشري آمریکا 

 است. مریکانمایندگان دموکرات مجلس آ

/ !يابيهمسر یهاتيدر سا یارديليم یهایکالهبردار ◄

و  یابیهمسر يهاتیسا» :گفت فتا سیپل یاجتماع معاون

شده است. ي اردیلیم يهايکالهبردار يبرا يبستر ،یابیغهیص

و  هاتیسا نیا تیبر فعال یمبن یمجوز قانون گونههیچ تاکنون

 ،یمال يهايکالهبردار بر عالوهها صادر نشده است. کانال

 و مال خوردگان بیدر فر یو روان یاحتمال بروز صدمات روح

 باختگان وجود دارد.

روزنامه  /مريکاييآ هایواکسناني کشورها از نگر ◄

 يافراد ومیرمرگاخبار  عیانتشار وس»: نوشت نیگاردانگلیسی 

اند، منجر به کرده افتیرا در زریفا ییکایکه واکسن شرکت آمر

 شده است. ونیناسیآغاز واکس ياز کشورها برا یبرخ صالیاست

ها آغاز را تا ماه ونیناسیو ژاپن واکس وانیتا لند،یوزین ا،یاسترال

 قیتزر جیمنتظر نتا ست،ین ياعجله ندیگویم هاآن. کنندینم

 ژاپن «.!میمانیکشورها م گریو مدرنا در د زریفا يهاواکسن

واکسن  یاست که در مرحله سوم تست انسان ییاز کشورها یکی

 افتیواکسن در يادیز زانیآن م يشرکت کرده و در ازا زریفا

آن،  ییمجدد کارا یقبل از بررس ستیحاضر ن اآلناما  ،کرده

 .«کند ونیناسیاقدام به واکس

ها و آیا تشریح ضعف :(129 سؤالاحکام سياسي ) ◄

تضعیف نظام  منزلهبههاي مختلف هاي نظام در حوزهنارسایی

 به تشخیص: پاسخ شود؟ حکم شرعی آن چیست؟محسوب می

 باشد، اسالمی نظام تضعیف موجب هرکجا و است مکلف عهده
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