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خیبرخـی   برايبـراي   خیالیخیالی  وو  موهومموهوم  مسائلیمسائلی  ازاز  مردممردم  ترساندنترساندن  موضوعموضوع   بر

  وو  قطعیقطعی  امريامري  بهبه  طلبیطلبیاصالحاصالح  جریانجریان  سیاسیسیاسی  هايهايگروهگروه  وو  عناصرعناصر

  ..استاست  شدهشدهتبدیلتبدیل  محتوممحتوم

گاهنگـاه   بابا  سالسال  هشتهشت  کهکه  سیاسیسیاسی  تفکرتفکر  یکیک  پاسخپاسخ: : تحلیلیتحلیلی  نکاتنکات   وو  ن

سیسیاسـی   سلیقهسلیقه هاآنهـا   سیا خشبخـش   آن ییاجرایـی   ب شورکشـور   اجرا   بهبـه   شدهشـده میمـی   ادارهاداره  ک

صادياقتصـادي   مشکالتمشکالت شتیمعیشـتی   وو  اقت ستچیسـت   مردممـردم   معی   بهبـه   کهکـه آنآن  جزءجـزء   چی

قداماتاقــدامات ــد  رويروي  سلبیســلبی  ا ندبیاورن ــه  ترستــرس  وو  هراسهــراس  وو  بیاور   مردممــردم  دلدل  بهب

  شایدشـاید   ههکک  نظامینظامی  افرادافراد  ازاز  مردممردم  ترساندنترساندن  امااما  میانمیان  ایناین  دردر. . بیندازندبیندازند

هاآنهـا   برنامهبرنامه  ترینترینقطعیقطعی  بگذارندبگذارند  14001400انتخاباتانتخابات  عرصهعرصه  دردر  پاپا   ايايبربـر   آن

ندهآینـده   انتخاباتانتخابات  دردر  وزيوزيپیرپیر  وو  سازيسازيدوگانهدوگانه ستاسـت   آی ینایـن   دردر. . ا ستاراسـتا   ا   را

ندانـد شدهشـده   جناحیجناحی  وو  فکريفکري  تعصبتعصب  وو  ابتذالابتذال  دچاردچار  قدرقدرآنآن  البتهالبته   کهکـه   ا

غراضاغـراض   بهبـه   یافتنیافتن  دستدست  برايبراي سیسیاسـی   ا یهمایـه کمکـم   بهبـه   خودخـود   سیا   ترینتـرین ما

ندچنـد   همینهمین  مثالًمثالً. . آورندآورندمیمی  رويروي  نیزنیز  هاهاتحلیلتحلیل کییکـی   پیشپـیش   روزروز  چ   ازاز  ی

  رئیسرئیس  دستوردستور  ازاز  پیشپیش  نطقنطق  بهبه  متعرضمتعرض  کشور،کشور،  مطرحمطرح  هايهايروزنامهروزنامه

  بربـر   دیگردیگر  دلیلیدلیلی  نطقنطق  ایناین  کهکه  نوشتنوشت  وو  شدشد  اسالمیاسالمی  شورايشوراي  مجلسمجلس

ینایـن ! ! شوندشـوند   جمهورجمهوررئیسرئیس  نبایدنباید  نظامیاننظامیان  کهکه  ادعاستادعاست  ایناین   شریهشـریه نن  ا

  بگویدبگوید  اینکهاینکه  جايجايبهبه  خودخود  نطقنطق  دردر  قالیبافقالیباف  آقايآقاي  چراچرا  کهکه  کردهکرده  بیانبیان

عوتدعـوت   بورسبـورس   سازمانسـازمان   رئیسرئیس  وو  اقتصاداقتصاد  وزیروزیر  ازاز ندانـد شدهشـده   د تهگفتـه   ،،ا   گف

کاینکـ   جايجـاي   بهبه  چراچرا  وو! ! انداندشدهشده  احضاراحضار یدبگویـد   ههاین یانمتولیـان   بابـا   بگو ـ   متول   ورسورسبب

  بروزبـروز   صورتصورت  دردر  استاست  گفتهگفته  کرد،کرد،  خواهدخواهد  رفتاررفتار  قانونقانون  مطابقمطابق  کشورکشور

یدکنیـد   فرضفـرض . . کردکـرد   خواهدخواهد  قاطعانهقاطعانه  برخوردبرخورد  آنهاآنها  بابا  مجلسمجلس  تخلف،تخلف،   کن

نهخانـه   بهبـه   رارا  کشورکشور  بورسبورس  متولیانمتولیان  مجلسمجلس  گفتگفتمیمی  مجلسمجلس  رئیسرئیس   خا

مانهمـان مم  نیزنیز  رارا  ناهارناهار  دعوت،دعوت،  ضمنضمن  بگویدبگوید  اصالًاصالً. . کندکندمیمی  دعوتدعوت  ملتملت   ه

ینایـن   دردر  ند،ند،هستهست  نمایندگاننمایندگان یاآیـا   صورتصـورت   ا شکلیمشـکلی   آ نینگرانـی   ازاز  م   هايهـاي نگرا

  رارا  شانشـان سرمایهسـرمایه   مسئوالن،مسئوالن،  ترغیبترغیب  وو  تشویقتشویق  بابا  کهکه  مردممردم  چندماههچندماهه

فتنرفـتن   بینبین  ازاز  شاهدشاهد  اکنوناکنون  وو  کردندکردند  سرمایهسرمایه  بازاربازار  واردوارد مینیمـی   ر   یایـا   وو  نی

باتاثبـات   اگراگر. . شودشودمیمی  برطرفبرطرف  هستندهستند  خودخود  هايهايسرمایهسرمایه  بیشتربیشتر   ددشوشـو   اث

لف،تخلـف،   بابا  کسانیکسانی ضعیتوضـعیت   تخ لیفعلـی   و شورکشـور   سرمایهسـرمایه   بازاربـازار   برايبـراي   رارا  فع   ک

یدبایـد   چهچه  آنهاآنها  بابا  صورتصورت  ایناین  دردر  باشند،باشند،  زدهزدهرقمرقم گراگـر   کرد؟کـرد؟   با   ئیسئـیس رر  ا

لسمجلـس   بگویدبگوید  اسالمیاسالمی  شورايشوراي  مجلسمجلس خوردبرخـورد   مج نهقاطعانـه   بر هد خواهـد    قاطعا خوا

شکالاشـکال   کدامکدام  دارايداراي  عبارتعبارت  ایناین  ،،کردکرد سیسیاسـی   ا قوقیحقـوقی   وو  سیا ست؟اسـت؟   ح   ا

  بردنبـردن   پیشپـیش بهبـه   برايبراي  بهانهبهانه  ساختنساختن  مسئلهمسئله. . نیستنیست  اینهااینها  امااما  مسئلهمسئله

  ییروشروش  هرهر  بابا  انتخاباتانتخابات  دردر  پیروزيپیروزي  مسئلهمسئله. . استاست  هراسیهراسیرقیبرقیب  پروژهپروژه

  ..استاست

  ااتت  وو  کنونیکنونی  شرایطشرایط  دردر  کهکه  استاست  آنآن  امااما  مهممهم  توصیهتوصیه  ::پایانیپایانی  نکتهنکته

مههمـه   ،،14001400انتخاباتانتخابات  بهبه  ماندهمانده  ماهماه  چندچند یانجریـان   ه هاينیروهـاي   وو  هاهـا جر   نیرو

  برايبـراي   ههرارا  بهترینبهترین. . بپردازندبپردازند  خودخود  کارنامهکارنامه  ارائهارائه  وو  اثباتاثبات  بهبه  سیاسیسیاسی

یزنیـز   خود،خـود،   متبوعمتبوع  سیاسیسیاسی  جناحجناح  یایا  وو  خودخود  اثباتاثبات ئهارائـه   ن مهبرنامـه   ارا   وو  برنا

ماعی،اجتمـاعی،   هايهايایدهایده  ترسیمترسیم صادياقتصـادي   اجت سیسیاسـی   وو  اقت طوفمعطـوف   سیا   بهبـه   مع

    ..هستندهستند  مواجهمواجه  آنهاآنها  بابا  مردممردم  وو  جامعهجامعه  کهکه  استاست  مسائلیمسائلی
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  ما و مسئله بایدنما و مسئله بایدن                                          روز گزارش▼

ته، داري آمریکا گفتـه،  وزارت خزانهوزارت خزانهگزینه پیشنهادي جو بایدن براي تصدي سمت ریاست گزینه پیشنهادي جو بایدن براي تصدي سمت ریاست » » ژانت یلنژانت یلن«« داري آمریکا گف

حدودیتجمهوري اسالمی ایران تنها در صورت پایبندي به محـدودیت  ضعوضـع هاي هـاي  جمهوري اسالمی ایران تنها در صورت پایبندي به م فع در برجـام از رفـع     شدهشـده و جام از ر در بر

  مند خواهد شد.مند خواهد شد.ها بهرهها بهرهتحریمتحریم

سفید در دهد کـه گرداننـدگان کنـونی کـاخ سـفید در      این اظهارات ژانت یلن نشان میاین اظهارات ژانت یلن نشان می  ــ11: : گزاره تحلیلیگزاره تحلیلی کاخ  نونی  ندگان ک که گردان دهد 

شتنمسئله مواجه هستند که چگونه بدون برداشـتن   مقدمه استراتژي خود علیه ایران با اینمقدمه استراتژي خود علیه ایران با این حریمتحـریم   مسئله مواجه هستند که چگونه بدون بردا ها هـا  ت

هورياین است که جمهـوري   نمایانگرنمایانگراین مهم این مهم   ــ22ایران را ملزم به تعهدات برجامی نمایند. ایران را ملزم به تعهدات برجامی نمایند.  گام اسـالمی گـام     این است که جم سالمی  ا

شته ت برجامی برداشـته  از طریق کاهش تعهدااز طریق کاهش تعهدا  همهم  آنآنسازي برجام سازي برجام درست و اساسی را در جهت متوازندرست و اساسی را در جهت متوازن ت برجامی بردا

موده ي برجام را در همان ابتدا متوقف نمـوده  پذیرپذیرو طرح بایدن براي توسعه و تعمیمو طرح بایدن براي توسعه و تعمیم یدن بایـدن    ـــ 33  ست.سـت. ااي برجام را در همان ابتدا متوقف ن با

هورو است؛ به همت نیروهـاي مسـلح جمهـو   هههاي بزرگ روبهاي بزرگ روباکنون با این چالشاکنون با این چالش سلح جم هاي م ید ري اسـالمی تهدیـد   رو است؛ به همت نیرو سالمی تهد ري ا

خهاي ظالمانه در حال حاضـر در نقطـه مـاکزیمم خـ    نظامی علیه ایران فاقد اعتبار گردیده، تحریمنظامی علیه ایران فاقد اعتبار گردیده، تحریم ماکزیمم  طه  ضر در نق ود ود هاي ظالمانه در حال حا

ثیقرار دارد و ایران در حال خنثـی  ستهاسـت ننآآبور از بـور از  سازي و عسـازي و ع قرار دارد و ایران در حال خن نین ، همچنـین  ها بهباتجربـه ، همچ شده از ندوختـه شـده از   اا  باتجر ته  ندوخ

میاي از مطالبه فراگیر براي مـذاکره دیـده نمـی   هاي آمریکا در افکار عمومی نشانههاي آمریکا در افکار عمومی نشانهبدعهديبدعهدي یده ن مذاکره د شود و از شـود و از  اي از مطالبه فراگیر براي 

براي کا بـراي  تر جمهوري اسالمی بازگشت آمریکا به برجام را منوط به اقدامات واقعی آمریتر جمهوري اسالمی بازگشت آمریکا به برجام را منوط به اقدامات واقعی آمریهمه مهمهمه مهم غو غـو  للکا 

  ها کرده است.ها کرده است.تحریمتحریم

ـ : اکن: اکنبنديبنديجمعجمع تون با ابتکار عمل جمهوري اسالمی، همه مسیرها بر روي بایدن و ت تی یم امنیتـی  ون با ابتکار عمل جمهوري اسالمی، همه مسیرها بر روي بایدن و    آنآنیم امنی

با با   شدنشدنههمواجمواجمسدود شده و مسئله ایران براي آنان غامض و پیچیده گشته است و بایدن راهی جز مسدود شده و مسئله ایران براي آنان غامض و پیچیده گشته است و بایدن راهی جز 

بهتواند معطوف به نتیجـه شـود، مشـروط بـه    جمهوري اسالمی در موضع برابر را ندارد. این مسیر میجمهوري اسالمی در موضع برابر را ندارد. این مسیر می شروط  شود، م جه    تواند معطوف به نتی

سیر هاي کاذب ما را از مسـیر  سازيسازيراه کماکان منسجم عمل کنیم، اجازه ندهیم دو قطبیراه کماکان منسجم عمل کنیم، اجازه ندهیم دو قطبیاینکه در این اینکه در این  هاي کاذب ما را از م

نافع مـان نمایـد و در ادامـه راه منـافع ملـی را خـرج منـافع        پشتوانه اغوايپشتوانه اغوايهاي بیهاي بیمنحرف کند و وعدهمنحرف کند و وعده خرج م لی را  نافع م مه راه م ید و در ادا مان نما

  جریانی نکنیم. (نویسنده: احمد بنافی)جریانی نکنیم. (نویسنده: احمد بنافی)

  ترامپ براي تروریستصدور حکم بازداشت                   ویژه اخبار ▼

 :گفت سالمهند ابو مهدي دیو شه یمانیحاج قاسم سل دیپرونده ترور شه یمور بررسأم یقاض

 قت،یقکشف ح يخود را برا قاتیصادر شد که دادگاه تحق ازآنپسحکم بازداشت ترامپ 

و  دم شهدا يایاول کرد. لیدم تکم يایه شاهدان و اولهم سخنان دنیهمه مدارك و شن يآورجمع

  او متهم کردند. حی، ترامپ را با استناد به سخنان صراآنه يوکال

 واست  داده رخق در خاك عرا ییجنا ياکرد که مسئله يریگینگاه پ نیپرونده را با ا نیدادگاه ا

 ق وجوددولت عرا ياز سو يمسئله دستور نیدر ا شود. يجار آندر مورد  دیعراق با نیقوان

 يبنام ياراکه انجام شد د یبلکه اقدام ستیموجود ن نهیزم نیهم در ا ینداشته است و قانون

 شده واقع آنها هیرم علکه ج یاز کسان يوارد عمل شد که شمار علتاینبهدادگاه  است. یجهان

جود و ینونقا هم مشخص است و به ارتکاب جرم اعتراف کرده است. تکاریهستند، جنا یاست عراق

 یتیجنا نینکه ارتکاب چ تسیموجود ن کایعراق و آمر انیم نهیزم نیهم در ا يانامهندارد و توافق

  را مجاز بشمارد.

  جهرمیحقوقی متعدد پیگیر شکایت از آذري و اشخاص حقیقی

اما در اما در   شدهشدهتشکیلتشکیلجهرمی با شکایت تعداد زیادي از اشخاص حقیقی و حقوقی جهرمی با شکایت تعداد زیادي از اشخاص حقیقی و حقوقی آذريآذري  پرونده قضاییپرونده قضایی

ناوبرخـی دیگـر از عنـاو     است.است.  شدهشدهحذفحذفمتن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی  گر از ع خی دی هامی ین اتهـامی  بر ین ات

ضایی جهرمی در پرونده قضـایی  متعدد آذريمتعدد آذري شکیلتشـکیل جهرمی در پرونده ق گزارشبـراي وي، نتیجـه گـزارش     شدهشـده ت جه  هادهـاي نهـاد  براي وي، نتی هاي هـاي  هاي ن

قدماتیهاي مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقـدماتی ، ضابطین و ارگان، ضابطین و ارگاننهادنهادمردممردم   هاي مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل م

کرن، بـا رد کـر  دادستانی تهرادادستانی تهرا  ود.ود.ممکن نبممکن نب  آنآنیات یات ئئبودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعالم جزبودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعالم جز با رد  دن دن ن، 

شته و ذشـته و  طی دو سال گطی دو سال گ  در فضاي مجازي اعالم کرده است،در فضاي مجازي اعالم کرده است،  منتشرشدهمنتشرشدهها و شایعات ها و شایعات زنیزنیبرخی گمانهبرخی گمانه ذ

شبکهدر دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکـم قضـایی مبنـی بـر فیلترینـگ یـا مسدودسـازي شـبکه         سازي  یا مسدود نگ  بر فیلتری نی  ضایی مب کم ق   در دور جدید دادستانی تهران، هیچ ح

    اي صادر نشده است.اي صادر نشده است.اجتماعیاجتماعی

  



 

  
 

  اخبار ▼

  یغاتی؟سازي یا نمایش تبلاعتماد

غو جمهوري ممنوعیت ورود اتباع کشـورهاي مسـلمان بـه آمریکـا را لغـو      بایدن در روز نخست ریاستبایدن در روز نخست ریاست کا را ل به آمری سلمان  شورهاي م جمهوري ممنوعیت ورود اتباع ک

حران کرد. اما آیا این اقدام حاکی از اعتمادسازي است یا یک نمـایش تبلیغـاتی بـراي مقابلـه بـا بحـران        با ب له  براي مقاب غاتی  مایش تبلی کرد. اما آیا این اقدام حاکی از اعتمادسازي است یا یک ن

مذهبدر غرب آسـیا ماننـد اختالفـات قـومی و مـذهب       ویژهویژهبهبهشرایط کنونی جهان اسالم شرایط کنونی جهان اسالم   مشروعیت؟ مشروعیت؟  قومی و  فات  ند اختال سیا مان ی، ی، در غرب آ

عش هایی چون القاعـده و داعـش   ثباتی، فعالیت تروریستثباتی، فعالیت تروریستحضور نیروهاي خارجی و تشدید ناامنی و بیحضور نیروهاي خارجی و تشدید ناامنی و بی عده و دا هایی چون القا

یت از سیس و حمایـت از  أأو حتی اقدام نظامی غرب، تو حتی اقدام نظامی غرب، ت  آمریکا هستند، تبعیض، تحریمآمریکا هستند، تبعیض، تحریم  وپرداختهوپرداختهساختهساختهکه که  سیس و حما

چه در نشانده ماننـد آنچـه در   هاي دستهاي دستههدشمن اول جهان اسالم، جنایات مهردشمن اول جهان اسالم، جنایات مهر  عنوانعنوانبهبهرژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی  ند آن نشانده مان

ستدهد، همگی نتیجه سیاسـت یمن، سوریه، عراق، کشمیر، میانمار، نیجریه و... رخ مییمن، سوریه، عراق، کشمیر، میانمار، نیجریه و... رخ می صمانه هـاي خصـمانه   دهد، همگی نتیجه سیا هاي خ

یت با این تفاسیر و با توجه به ترکیب تیم اجرایی بایدن، اقدام او مبنـی بـر لغـو ممنوعیـت       آمریکاست.آمریکاست. غو ممنوع بر ل نی  با این تفاسیر و با توجه به ترکیب تیم اجرایی بایدن، اقدام او مب

میاسالمی بـه آمریکـا را نمـی     سفر اتباع کشورهايسفر اتباع کشورهاي کا را ن به آمری هت اعتمتـوان گـامی صـادقانه در جهـت اعتم    اسالمی  صادقانه در ج گامی  با ادسـازي بـا   توان  سازي  اد

  ..کشورهاي اسالمی دانستکشورهاي اسالمی دانست

  1400چهار محور مصوب نزدیکان خاتمی براي انتخابات 

بات اتاق فکر جریـان اصـالحات محورهـاي زیـر بـراي انتخابـات         به گزارش جهان نیوز،به گزارش جهان نیوز، براي انتخا یر  هاي ز صالحات محور یان ا ظر در نظـر    14001400اتاق فکر جر در ن

ند:انـد: گرفتهگرفته ستاینکـه، انتخابـات ریاسـت     ::اولاول  ا بات ریا که، انتخا هجمهـ این مون بـراي جریـان اصـالحات یـک آزمـون        14001400وري وري جم یک آز صالحات  یان ا براي جر

براي طلب این است که باید همه تـالش خـود را بـراي    کید افراد جبهه اصالحکید افراد جبهه اصالحأأتت  ::دومدوم  ساز است.ساز است.سرنوشتسرنوشت خود را  تالش  طلب این است که باید همه 

صالحات طلبان در محور سوم ترسیم مسـیر اصـالحات   اصالحاصالحسوم: سوم:   مشارکت و بقاي در قدرت به کار ببندند.مشارکت و بقاي در قدرت به کار ببندند. سیر ا طلبان در محور سوم ترسیم م

  لت روحانی را از جریان اصالحات جدا کنند.لت روحانی را از جریان اصالحات جدا کنند.که باید کارنامه دوکه باید کارنامه دو  تأکیددارندتأکیددارند، ، 14001400  براي انتخاباتبراي انتخابات

نوانعنـوان بهبهمعتقدند که بایستی معتقدند که بایستی   مؤکدامؤکداطلب در محور چهارم طلب در محور چهارم این عناصر جریان اصالحاین عناصر جریان اصالحچهارم: چهارم:  بون تریبـون    ع تری

  مردم، مطالبات خود را از دولت و حاکمیت مطرح نماییم.مردم، مطالبات خود را از دولت و حاکمیت مطرح نماییم.

  جمهوریسئاي بودن ردعوا بر سر اجاره

حانی طلبان علیـه روحـانی   اصالحاصالح  پرحجمپرحجمانی به ادعاهاي انی به ادعاهاي ترین فرد به روحترین فرد به روحنزدیکنزدیک  عنوانعنوانبهبهمحمود واعظی محمود واعظی  یه رو طلبان عل

صالحو دولت او واکنش نشان داد. در دفعات گذشته انتقـادات گسـترده اصـالح    سترده ا قادات گ بهطلبـان بـه  و دولت او واکنش نشان داد. در دفعات گذشته انت بان  عث دولـت باعـث     طل لت با دو

حداقل خواسته بود حـداقل    هاهاآنآنطلبان از طلبان از هور شده بود که با طعنه به اصالحهور شده بود که با طعنه به اصالحجمجمواکنش رئیس دفتر رئیسواکنش رئیس دفتر رئیس خواسته بود 

صادق سکوت کنند. ایـن بـار واعظـی بـه اظهـارات صـادق       در کابینه حضور دارند، در کابینه حضور دارند،   کهکهنناابه حرمت رفقایشبه حرمت رفقایش هارات  به اظ ظی  بار واع ین  سکوت کنند. ا

فرار از طلبان بـراي فـرار از   خواندن روحانی واکنش نشان داده و تقالي اصالحخواندن روحانی واکنش نشان داده و تقالي اصالح» » اياياجارهاجاره««خرازي مبنی بر خرازي مبنی بر  براي  طلبان 

به جمهـوري در پاسـخ بـه    یسیسئئـ یس دفتر ریس دفتر رئئرر  مسئولیت معرفی روحانی به مردم را خنثی کرده است.مسئولیت معرفی روحانی به مردم را خنثی کرده است. سخ  هوري در پا جم

فت: او کردن از نامزد نیابتی و عملکرد دولـت، گفـت: او   حزب نداي ایرانیان درباره حمایت نحزب نداي ایرانیان درباره حمایت ن  دبیر کلدبیر کلانتقاد انتقاد  لت، گ کردن از نامزد نیابتی و عملکرد دو

هوري جمهـوري  یسیسئئ؛ اثبات کند براي روي کار آمدن ر؛ اثبات کند براي روي کار آمدن ردر ستاد انتخاباتی روحانی نقشی نداشتدر ستاد انتخاباتی روحانی نقشی نداشت   کارکـار چهچـه جم

سخگو اي و پاسـخگو  خرازي جمعه گذشته درباره نامزد اجارهخرازي جمعه گذشته درباره نامزد اجارهصادق صادق   کرده که چنین اظهاراتی داشته است.کرده که چنین اظهاراتی داشته است. اي و پا

حزب خواهند در ششمین مجمع عمـومی حـزب   اي نمیاي نمیرهرهطلبان دیگر دولت اجاطلبان دیگر دولت اجاو اینکه اصالحو اینکه اصالح  آنآننبودن نبودن  مومی  خواهند در ششمین مجمع ع

  نداي ایرانیان سخنرانی کرده بود.نداي ایرانیان سخنرانی کرده بود.

  »است حتمی انتقام« پوستر بازتاب

عدهوعـده   آنآن  دردر  کهکه  انقالبانقالب  معظممعظم  رهبررهبر  سایتسایت  دردر  منتشرشدهمنتشرشده  پوسترپوستر قامانتقـام   و مرانآمـران   ازاز  سختسـخت   انت تلقتـل   بهبـه   آ   ق

  ..داشتداشت  نیانیادد  هايهايرسانهرسانه  دردر  ايايگستردهگسترده  بازتاببازتاب  قرارگرفتهقرارگرفته  تأکیدتأکید  موردمورد  سلیمانیسلیمانی  قاسمقاسم  سردارسردار

  بهبـه   رارا  ترامپترامپ  تصویرتصویر  ایناین  انتشارانتشار  بابا  ایرانایران  قدرقدرعالیعالی  رهبررهبر  نوشتهنوشته  خبرخبر  ایناین  پوششپوشش  دردر  بیستبیستدیلیدیلی  روزنامهروزنامه

شتهنوشـته   همهـم   »»استاراستاردیلیدیلی««  انگلیسیانگلیسی  پایگاهپایگاه    ..استاست  کردهکرده  تهدیدتهدید  ترورترور بررهبـر   نو یرانایـران   قدرقـدر عالیعـالی   ره   یکیـک   دردر  ا

کاآمریکـا   گرهگـره کنکن  بهبه  نزدیکنزدیک  ،،»»هیلهیل««  خبريخبري  پایگاهپایگاه  ..دادداد  انتقامانتقام  وعدهوعده  »»پهپاديپهپادي  ترسناكترسناك  توئیتتوئیت«« شتهنوشـته   آمری   نو

ستاسـت   قرمزقرمز  بالباسبالباس  بوربور  فردفرد  یکیک  ازاز  تصویريتصویري  شاملشامل  توئیتتوئیت  ایناین««: : استاست ئیسرئـیس   بهبـه   کهکـه   ا هورجمهـور ر   سابقسـابق   جم

ستاسـت   پروازپرواز  حالحال  دردر  سرشسرش  بااليباالي  کهکه  کارکارپنهانپنهان  هواپیمايهواپیماي  یکیک  شومشوم  سایهسایه  وو  دارددارد  شباهتشباهت  آمریکاآمریکا جاآنجـا   ا   آن

بررهبـر   کاربريکاربري  حسابحساب  نوشتهنوشته  وو  کردهکرده  منعکسمنعکس  رارا  خبرخبر  ایناین  همهم  رویترزرویترز  خبرگزاريخبرگزاري  »»..استاست  افتادهافتاده یرانایـران   ره   ا

  وو  کردهکـرده   منتشرمنتشر  پهپادپهپاد  توسطتوسط  گرفتنگرفتن  قرارقرار  هدفهدف  حینحین  رارا  ترامپترامپ  بهبه  شبیهشبیه  گلف بازگلف باز  یکیک  تصویرتصویر  توییترتوییتر  دردر

  ..شدشد  خواهدخواهد  گرفتهگرفته  انتقامانتقام  ایرانیایرانی  ارشدارشد  ژنرالژنرال  یکیک  قتلقتل  بابتبابت  اواو  ازاز  دادهداده  وعدهوعده
  

  اخبار کوتاه ▼

بیژن بیژن   //افزایش صادرات نفت ایران در روزهاي اخیرافزایش صادرات نفت ایران در روزهاي اخیر    ◄◄

شیه زنگنه، وزیـر نفـت در حاشـیه     فت در حا یر ن شگاه بیسـت و پنجمـین نمایشـگاه    زنگنه، وز مین نمای ست و پنج بی

  رفتهرفتهازدستازدستمن نگران بازارهاي من نگران بازارهاي   اظهار داشت: اظهار داشت:   نفتنفت  المللیالمللیبینبین

شنده نیستم و خریداران نفت هم خود را بـه یـک یـا دو فروشـنده      یا دو فرو یک  به  نیستم و خریداران نفت هم خود را 

در صورت لغو تحریم قدرتمندتر از گذشته در صورت لغو تحریم قدرتمندتر از گذشته   کنند.کنند.محدود نمیمحدود نمی

تاه، کوتـاه گردیمگردیمبرمیبرمیبه بازار به بازار  میتـر از زمـانی کـه فکـر مـی     ، کو کر  که ف مانی  ید.کنیـد. تر از ز   کن

یران صــادرات نفــت ایــران  فت ا بهدر روزهــاي اخیــر بــهصادرات ن یر  هاي اخ فزایش شــدت افــزایش در روز شدت ا

 است.است.  پیداکردهپیداکرده

یت ارز اندر حکایـت ارز    ◄◄ مانی/ تومـانی/    42004200اندر حکا بادي احمـد امیرآبـادي     تو مد امیرآ اح

لس نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق مجلـس  ( ( 	  فراهانیفراهانی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق مج

یزان تـاکنون بـه میـزان      گفت: گفت:   ))شوراي اسالمیشوراي اسالمی به م بلقابـل تاکنون  ارز ارز   توجهیتـوجهی قا

سی، بـراي واردات کاالهـاي اساسـی،      تومانیتومانیدویستدویستو و   چهار هزارچهار هزار هاي اسا براي واردات کاال

ها اما این کاالهـا    یافتهیافتهتخصیصتخصیصمی و دارو می و دارو هاي داهاي دانهادهنهاده متباقیمـت اما این کاال   باقی

ست.دولتی به دست مردم نرسـیده اسـت.   سیده ا نتایـن رانـت      دولتی به دست مردم نر ین را خواران در خـواران در  ا

و و   هاهاگروهیگروهیهمهمها، ها، حقیقت از وابستگان، اطرافیان، هم جناحیحقیقت از وابستگان، اطرافیان، هم جناحی

  نزدیکان دولتمردان بودند.نزدیکان دولتمردان بودند.

ترامپ  /اولین ترس و دلهره ترامپ از انتقام سخت◄ 

دستور داده سه مقام  اشجمهوريریاستپیش از پایان دوره 

داري سابق، مارك استیون منوچین، وزیر خزانه( کلیدي

دفتر کاخ سفید و رابرت اوبرایان، مشاور سابق  رئیسمیدوز، 

 دیگرماه  6کنند به مدت یدولت را ترك م) که امنیت ملی

  قرار گیرند موردحفاظتهم 

هان/هویت ملی جهـان/   ترینترینقدیمیقدیمیایران میراث دار ایران میراث دار ◄ ◄    هویت ملی ج

فتبا روزنامه اعتماد گفـت   مصاحبهمصاحبه  کشورمان درکشورمان دروزیر خارجه وزیر خارجه  : : با روزنامه اعتماد گ

هد. تواند بپذیرد که آمریکا به او دسـتور دهـد.   هیچ ایرانی نمیهیچ ایرانی نمی ستور د تواند بپذیرد که آمریکا به او د

کر کند ایرانی طرفدار کدام گروه، ایده و تفکـر  هیچ فرقی نمیهیچ فرقی نمی کند ایرانی طرفدار کدام گروه، ایده و تف

میمن که هنري کیسینجر هـم مـی    فقطفقطنهنهشد. این را شد. این را بابا هم  ید گویـد  من که هنري کیسینجر  گو

ست. ترین هویـت ملـی جهـان اسـت.     قدیمیقدیمی  داردارمیراثمیراثکه ایران که ایران  هان ا لی ج یت م ترین هو

قدیمیهویــت ایرانــی قــدیمی نی  یت ایرا ما تــرین هویــت فرهنگــی اســت و مــا هو ست و  گی ا یت فرهن ترین هو

ما تـوانیم بپـذیریم کـه دیگـري از سـر زورگـویی بـر مـا         نمینمی بر  گویی  سر زور گري از  که دی پذیریم  توانیم ب

  .حکومت کندحکومت کند

لیعلـی   //14001400حزب کارگزاران براي حزب کارگزاران براي   هايهايگزینهگزینه◄ ◄  مد محمـد  ع مح

شت: اعـالم داشـت:     ))ضو شوراي مرکزي حزب کارگزارانضو شوراي مرکزي حزب کارگزارانعع((نمازي نمازي  عالم دا ا

سن از میـان آقایـان محسـن      احتماالًاحتماالًهاي حزب کارگزاران هاي حزب کارگزاران گزینهگزینه  یان مح یان آقا از م

چه هاشمی و محمـدجواد ظریـف انتخـاب خواهـد شـد. اگرچـه        شد. اگر هد  خاب خوا یف انت مدجواد ظر هاشمی و مح

صد ها حاکی از این است که آقـاي جهـانگیري نیـز قصـد     شنیدهشنیده یز ق هانگیري ن قاي ج ها حاکی از این است که آ

صحت کاندیـداتوري در انتخابـات را دارد؛ اگــر ایـن خبرهـا صــحت      ها  ین خبر گر ا بات را دارد؛ ا یداتوري در انتخا کاند

آقاي جهانگیري از اعضاي باسابقه حزب آقاي جهانگیري از اعضاي باسابقه حزب   نجاکهنجاکهازآازآداشته باشد داشته باشد 

کارگزاران است، طبیعتاً ایشان نیز در دایره کاندیداهاي حزب کارگزاران است، طبیعتاً ایشان نیز در دایره کاندیداهاي حزب 

 ..قرار خواهد گرفتقرار خواهد گرفت
  


