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 !نيندازيدهای خود را به گردن انقالب کاستي      روز حرف▼

از طریق روز جمعه طلب، ، فعال سیاسی اصالح«ابراهیم اصغرزاده»

انی سخخن  «1۴۰۰مردم و انتخابات »همایش در الیو اینستاگرامی 

و نقش از سئولیت فرار به جلو و سلب مبا چاشنی البته و  تأملقابل

در حمایت از دولتی پرداخت خود طلب مسلکان اصالحهمعملکرد 

حمایت از آن  قدتمامو  تا دیروز در کیک قدرت آن سهیم بودندکه 

که مردم به این دولت به دلیل سوء امروز اما ، کردندمی «کرارتَ»را 

های ها و معطل گذاشتن ظرفیتعملکردمفرط در  ضعفمدیریت و 

انتقخاد دارنخد،    برجخام ثمخر  بخی داخلی به انتظار ثمردهی درخخت  

 توشهو  دور نگه دارند سؤالدامن خود را از این نقد و خواهند می

 !رو برگیرندراهی برای انتخابات پیش

طلبان به سخمت نظخام   اصالحپیکان انتقاد مثل همیشه  ،میاناین در 

همچخون   هخای سخاختاری  سخازی وگانخه نمخای د با تاکتیک نخاسالمی 

نشخانه   «جنخ   -سازش»و « مقاومت -مذاکره»، «انتصاب -انتخاب »

انتخابخات اسخت.   ایخام  در  هخا آنمعمخول  ادت عخ است. البته این رفته 

انشاء پنخدارهای خخود را   ، وکتابحسابطلبان همواره در زن  اصالح

کنند و توپ قصورها و تقصیرها را به زمین رقبا و البتخه نظخام   آغاز می

این حنخا دیگخر در نخمد مخردم رنگخی       کهاینکنند. غافل از شلیک می

ز نخوعی آشخفتگی مفهخومی    سخنان جناب اصخغرزاده ا ، روازاین. ندارد

مردمخی گذشخته   در برابر رژیخم غیر گاه از انقالب اسالمی  برد؛رنج می

از آن  تخر پخایین ای الب را در مرتبخه کند و گاه محصول انقتوصیف می

در ذیخل  دهد و به جایگخاه مردمخی انقخالب و نظخام اسخالمی      قرار می

شخهروند  »و دوگانخه مضخحک    تخازد مخی « خودی و غیرخودی» تعبیر

ایخن   اساسخا   کخه درحخالی . گیخرد را از آن نتیجه مخی « درجه یک و دو

 بخخا انقخخالب و نظخخام اسخخالمی ایخخراد شخخده و وجخخهموضخخود در نسخخبت 

غیرخودی بیشتر ناظر بر دشمنان انقالب و نظخام اسخالمی اسخت کخه     

تعریخف کننخد. از    هخا آنطلبان بنا ندارند خود را در دایخره  اصالح قطعا 

شخاببه و خالصخانه مخردم از نظخام اسخالمی      در حمایت بیسوی دیگر، 

سخوء  نبودنخد  مخردم  اگخر  بخه تعبیخر مرحخوم شخجونی     همین بس که 

هخای کلخی   ها از سیاستگرفتن و فاصله هاعملکردها و ضعف مدیریت

 اتفاقخا  که به تعبیر دوستان آقخای اصخغرزاده   یی هادولتاز سوی نظام 

شور و نظام دچخار آسخیب   ک، اندبودهطلبی گرایش اصالحدارای بیشتر 

در تخوان  مخی را از نظخام   یمردمهای حمایت. بخشی از شدجدی می

مخذهبی و  مراسخمات  ر سخای نتخابخات و  ا ،هخا راهپیماییصفوف فشرده 

کخه  شخاید مبتنخی بخر مطلبخی باشخد      ملی دید. البته این دیدگاه غلط 

 دربخخارهدر ایخخن همخخایش اصخخغرزاده در فخخراز دیگخخری از سخخخنانش  

آن را بخه کخل    داشخت تخالش  و  به زبخان آورد  درستیبه ،طلباناصالح

درصخد بخین مخردم پایگخاه      1۰ نهایتا طلبان اصالح» :دهدنظام تعمیم 

پرسند چخه چیخمی را   د. حتی اگر خاتمی را هم بیاورید، مردم میدارن

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح «.خواهید اصالح کنید؟می

 

 

 !نزنيد تخصصيغير حرف                                 روز گزارش▼

 حرف هاسلبریتی»: کرد اعالم کرونا با مقابله ستاد علمی کمیته عضو «طبرسی پیام»

 مردم نگرانی باعث و کنندمی اظهارنظر ندارند، تخصص که کسانی نمنند، غیرتخصصی

 واکسن مورد در اما ،گیرندمی عکس ماسک بدون فجر جشنواره در هاسلبریتی. دنشومی

 ناصواب سوابق در غیرتخصصی هایحرف و هاسازیحاشیهاین نود  «.!کنندمی سازیحاشیه

 :شودمشاهده می بسیار هاسلبریتی برخی

 احساسات و عواطف موج بر سوارشدن: کرمانشاه در 1396 زلمله وقود -1 :خبری هایگزاره

 معرفی یتدرنهاو  دوربین به لبخند یلو تحو کرمانشاهی آوارگان با سلفی گرفتن مردمی،

و  هافعالیت ازجمله مردمی خیرخواهانه هایکمک از انبوهی سیل و جذب شخصی هایحساب

 جهت سلبریتی 1۰ پرونده شد اعالم که بود مقطع همان در. بود هاسلبرتی برخی هایواکنش

 -2 .شود مشخص شده یآورجمع هایپول تکلیف تا گردیده ارسال قضایی محاکم به بررسی

 1398 آبان اغتشاشات به هاسلبریتی از برخی نسنجیده هایواکنش: 98 آبان صدای بیانیه

 عمل وارد !کاذب احساس تکلیف با طلبفرصت هایسلبریتی. است ناصواب سوابق ازجمله

 و جان یغماگران و اغتشاشگران از حمایت به ،آمیمحماقت و مضحک ایبیانیه صدور با و شده

 برخی حضور -3 !برداشتند دشمن پازل تحقق در دیگری گام و پرداختند مردم مال

 ماهدی در اوکراینی هواپیمای سقوط از پس تجمعات در انگلیس سفیر همراه به هاسلبریتی

به  را انقالب و نظام این دشمنان خوشحالی که بود سازیحاشیه ناصحیح رفتارهای از 98

 از تعدادی: 98 فجر جشنواره در حضور از هاسلبریتی برخی انصراف -۴. داشت دنبال

 اوکراینی هواپیمای سقوط از بعد روز سه تا که سازهایلمف و منتقدان ،هاسلبریتی اصطالحبه

 ماجرا، این به واکنش در که کردند اعالم! شدند داغدار شنبه روز از ناگهان و بودند ساکت

 شیفتگی از نظرصرف و تفاسیر این با! یافت نخواهند حضور آن در و تحریم را جشنواره

 برای تالش باید هنری، اصطالحبه مشهور هایچهره از برخی اطالعیکم و شدندیده

 طلبانه،منفعت مغرضانه، رویکردی با مختلف عناوین پیرامون جامعه بندیقطب و سازیحاشیه

 .کرد جستجو یمن دیگری موضوعات در را خودخواهانه و غیرمسئوالنه

 کشور، اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فضای متن در هاسلبریتی از برخی کنشگری :پاياني نکته

 وجهیچهبه که است زده رقم مجازی فضای درهای اخیر طی سالرا  اشتباهی مرجعیتی متأسفانه

 مدیریت در اجتماعی سرمایه خدمت در نمادین سرمایه گرفتن قرار قطعا  .نیست بر آن اعتمادی

 تخصص و تعهد که زمانی یژهوبه آسیب ینو ا شود بدل زاآسیب و جدی خطری به تواندمی بحران

 (عباسیان حسیننویسنده: ) .است برخوردار باالیی شدت از ،گرددمی اعتماد و احساس قربانی

 برنامه راهبردی بايدن درباره ايران                              ویژه خبر ▼

های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکم در به گمارش مرکم پژوهش

 آورده است:« جمهور جدید آمریکاهای سایبری جو بایدن ربیساولویت»گمارشی با عنوان 

آمیم به رهبری جو بایدن در مقابله با ایران، از یک سیاست فشار حداکثریِ تهاجمی خشونت»

های ونی مانند جان بولتون و برایان هوک به یک روند تدریجی نفوذ بر بستر عالقهافراطی

آورد. پروژه روی می آمریکایی -فرهنگی و ارتباطات ورزشی و فناورانه با حضور ایرانی

های های اجتماعی و شکافالمللی برای فشار حداکثری و اتکا بر تنشسازی بینمشروعیت

دولت با هدف تولید نارضایتی از وضع -های هوشمند ملتسازیبیمنظور دوقطاقتصادی به

بود. شاید بتوان راهبرد جدید ها در این حوزه خواهد زندگی در ایران برنامه احتمالی آمریکایی

 .«نامید "محورنفوذ تحریم"را 
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 اخبار ▼

 ؟کندپيگيری ميچه کسي را  ساله با چين 25قرارداد 

ساله ایران  25 قرارداد عقد موضود که سؤال این به پاسخ در اتاق بازرگانی ایران و چین  ربیس

. با چین منعقد نکردیم ساله 25ما تا امروز قرارداد »ای است؟ گفت: و چین در چه مرحله

خواهیم سندی تدوین کنیم و بر مبنای آن با طرف چینی تفاهم کنیم موضود این است که می

توانیم روابط اقتصادی هایی و به چه میمانی میسال آینده در چه حوزه 25تا روشن شود در 

به  قاعدتا که بر اساس این سند با طرف چینی به توافق نهایی برسیم؛  زمانی داشته باشیم.

برای انجام  ازآنپسهایی تعریف کنیم و رویم که در هر بخش از اقتصاد، پروژهسمتی می

این »وی ادامه داد:  .«سال آینده قراردادهایی بسته خواهد شد 25مختلف در طول  هایپروژه

از داخل  اصال که بر سر آن برپا شد به نظر من  سروصداییکار مهم در حال پیگیری است و 

ایران نبود. من معتقدم کشورهایی که با نمدیک شدن رابطه اقتصادی ایران و چین مشکل دارند، 

حریری در جواب این پرسش که چرا مجیدرضا  .«ای را منتشر کردندچنین اخبار منفی

از ابتدا مقرر شده تا »نشد؟ گفت: توضیحاتی دقیق پیش از این دست انتقادات در ایران مطرح 

مانور خبری داده نشود زیرا دو کشور قرار  مسئلهزمانی که تفاهم نهایی حاصل نشده، روی این 

 مباحثیساله به توافق برسند و طبیعی است چنین مباحثی،  25است نسبت به یک نقشه راه 

در ایران کار مطالعاتی  بسیار تخصصی است و باید از منظر کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

شد توسط شخص آقای الریجانی  رسانیاطالدکه  گونههمانمتمرکم و  صورتبهاین سند 

های کارشناسی در حال نماینده نظام نه نماینده دولت، در حال پیگیری است و کمیته عنوانبه

نامه نهایی بر ظر ما و منفعت ملی است، هستند تا در تفاهمانجام کار بر روی آنچه که مورد ن

 .«کنیم احصاء ملی منافع برای سند این از را ظرفیت بیشترین برد؛–اساس روابط متقابل و برد

 توقف جنگ در يمن پاسخ انصاراهلل برای

الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن و از رهبران برجسته جنبش انصاراهلل در  محمدعلی

اظهارات مقامات دولت جو بایدن،  به رهوگو با شبکه خبری المیادین با اشاگفت

بایدن در » ی آمریکا درباره توقف مشارکت واشنگتن در جن  یمن اظهار کرد:جمهورربیس

خواهد سیاست اش توقف جن  علیه یمن را مطرح کرد و او میجریان تبلیغات انتخاباتی

جن  را نقض کند،  آمریکا را پس از دوره دونالد ترامپ را ترمیم کند. بایدن اگر وعده توقف

وی همچنین خواستار «. خواهدنقض کرده و او این را نمی آمریکایی را دهندهرأیاعتماد 

کشورهای متجاوز مانند غرامتی که »توقف تجاوز و محاصره تحمیلی علیه یمن شد و گفت: 

وی درباره موضع کشورهای  .«کویت از عراق دریافت کرد؛ به ملت یمن غرامت پرداخت کنند

فروش سالح به ابتالف متجاوز عربی جنایت است و »ر در قبال جن  یمن نیم گفت: دیگ

در گذشته خاک  هاآنی هستند؛ چراکه انکه ملت یمن چه کس دانندمیها انگلیسی

دست  هاآنتواند به کشورشان را از استعمار انگلیس آزاد کردند و ارتش یمن اکنون نیم می

 .«ختیار داریمای در اهای پیشرفتهیابد و ما سالح

 برای حل مشکالت اقتصادیيارانه دولتي  نگاه مردم به

 هایکمک ثرگذاریاشهروندان تهران میمان  درصد ۴۰.8بر اساس نظرسنجی یک نهاد دولتی، 

ارزیابی کرده و در مقابل « کم»را  معیشتی و یارانه دولت را در حل مشکالت اقتصادی مردم

و یارانه دولت در حل مشکالت اقتصادی مردم  معیشتی هایکمکدرصد بر این باورند که  27.8

درصد دیگر نقش  1۴.۴و « متوسط»درصد به میمان  17اثری نداشته است و « اصال »

ن حال، اطالعات در همی .اندبوده قابلاز سوی دولت  هاکمکی بر این نود « زیاد» تأثیرگذاری

کمک داوطلبانه  هایپویش اندازیراه تأثیردرصد پاسخگویان  3۰.7 دهدمینشان  آمدهدستبه

« کم»درصد  26.8و « متوسط»درصد  27.6، «زیاد»مردمی را در بهبود معیشت اقشار محروم 

لبانه کمک داوط هایپویش، «اصال »درصد از پاسخگویان با انتخاب گمینه  1۴.9ارزیابی کردند. 

 .دانستند اثربیمردمی را در بهبود معیشت اقشار محروم 

 اخبار کوتاه

آمارهای  اساس بر /در تابستان امسال اقتصاد یدرصد 5.1رشد  ◄

بانک مرکمی رشد اقتصادی فصل تابستان با احتساب بخش 

و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت  درصد 5.1نفت معادل 

 22.2بخش نفت  ،هادر زیربخش درصد بوده است. 3.2معادل 

 11.3درصد، صنعت و معدن  ۴.1درصد، بخش کشاورزی 

درصد  1.۴درصد و بخش خدمات  ۴.3درصد، بخش ساختمان 

بیشترین افمایش رشد مربوط به بخش نفت  .اندداشتهرشد 

درصد بوده  16.8. رشد این بخش در فصل بهار منفی شودمی

 درصد رسیده است. 22.2که در تابستان به مثبت 

 خان به مردم/هزارمين سند غصبي رضاومراسم اهدای صد ◄

 سند همارمینو  یکصد اهدای مراسم در مستضعفان بنیاد ربیس

 اشاصلی مالکان به پهلوی خاندان توسط شده غصب امالک از

 جنایت امالک غصب برای پهلوی مثل دیکتاتوری هیچ»: گفت

 شده غصب امالک تمام آینده سال پایان تا هللءاشاان و نکرد

 این دهیم اجازه نباید .شودمی بازگردانده مردم به پهلوی توسط

 بهانه به برخی و شود فراموش پهلوی خاندان هایجنایت

 ارزش .کنند تطهیر را پهلوی روزها، این اقتصادی مشکالت

 مالکانش به امروز تا که پهلوی توسط شده غصب امالک

 .«است تومان میلیارد همار 1۰ از بیش شده، بازگردانده

 «حسینی رزم»/ شودمي احتکار خودروها نصف: صمت وزير ◄

 کشیقرعه همچون مختلف هایطرح اجرای رغمعلی»: گفت

 درصد 5۰ حدود نیم شرایط همین در باز خودرو، عرضه برای

 شوندمی نگهداری انبارها برخی در صرفا  رفته فروش خودروهای

 .«!کند کمک ایعده سرمایه حفظ به هاقیمت کاذب افمایش با تا

، چرا با عوامل این مقام اعتراف رسمی باوجودمشخص نیست 

 گیرد؟!هم زننده بازار خودرو برخورد مؤثری انجام نمیبر

/ کليدی هایتحريم لغو بدون برجام، به بازگشت بايدن؛ يایؤر ◄

 بایدن احتماال »: گمارش داد آگاه منبع چهار از نقل به بلومبرگ

 از خروج برای ترامپ تصمیم اجرایی، فرمان یک امضای با

 فروش مانند کلیدی هایتحریم لغو اما ؛کندمی لغو را برجام

 .«ندارد قرار کار دستور در نفت

 /شد خالص مأمور مديران يخلوتاطيح از آزاد مناطق ◄

 عمال  ،وزیرانهیئت نامهتصویب ابطال با اداری عدالت دیوان

 دریافت انگیمه با که دولتی مدیران برخی روی به را راه

 .بست شدند،می مأمور آزاد مناطق به بیشتر ممایای و حقوق

 از اعمامی مأموران به توانندنمی آزاد مناطق پسازاین

 داخلی قوانین با مطابق ممایای و حقوق دولتی هایدستگاه

 حکم آخرین اساس بر آنان عمل مالک و کنند پرداخت خود

 .بود خواهد مبدأ دستگاه در کارگمینی

 به نظام دادن امتیاز آیا: (134ال سؤسياسي )احکام  ◄

 شرعی نظر از اند،داشته جن  و انقالب در ایسابقه که کسانی

ارابه تسهیالت و ممایا به افراد بستگی به : پاسخ است؟ درست

قانونی  منع اگر سؤالضوابط و مقررات مربوطه دارد، در فرض 

 نداشته باشد، ایرادی ندارد.


