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 در آستانه فروپاشي       روز حرف ▼

شود.  هاي سياسي محدود به ايام انتخابات نمي رقابت جريان

ها روابط بين احزاب سياسي را  انتخاباتي تا ماههاي  بتدامنه رقا

انتخابات اسفندماه هرچند تمام  كند.نيز تنظيم و تدبير مي

گرديده و فضاي كرونايي كشور اجازه نداد تا چندان دنباله 

 ازآنجاكهاي كشور تداوم يابد، اما  سياسي آن در فضاي رسانه

مجلس يازدهم تا كمتر از يک ماه آينده آغاز به كار خواهد كرد، 

 است. مشاهده قابلهاي سياسي پيرامون آن  همچنان رقابت

طلبان با همه توان خود  تيم تبليغاتي اصالح -5 :ينکات تحليل

تا تصوير مدنظر خود را از اوضاع مجلس آينده در  شدهفعال 

اذهان عمومي شكل دهد. بزرگنمايي اختالفات طبيعي در 

 اند كردهطلبان آغاز  اردوگاه نيروهاي انقالب كاري است كه اصالح

و ... سخن  ها ينژاد ياحمدو در كنار آن از خطر تندروها و 

اين را نسبت به مجلس نگران سازند.  يعموم افكارتا گويند  مي

طلبان در  ز شده است كه اصالحخط خبري پس از آني آغا

ترين  انتخابات مجلس كاري از پيش نبردند و يكي از سنگين

هاي اخير تجربه هاي انتخاباتي خود را در طي سالشكست

هاي سياسي،  فارغ از اقتضاي طبيعي رقابت جريان -2اند.  كرده

بخشي از اين مباحث را بايد در راستاي سرپوش گذاشتن بر 

طلبان  ارزيابي كرد. اصالح طلبان اصالح واگرايي در اردوگاه

هاي جدي در درون خود  هاي مديدي است كه با چالش مدت

علت ناكامي در انتخابات گذشته  نيتر مهم. بدون شک درگيرند

 هاي درون اردوگاهي بايد دنبال نمود. را نيز در وجود اين شكاف

هايي است كه در سال جديد  خروج از اين وضعيت نيازمند تكانه

، محسن 5811 نيفرورد 84شود.  مياخباري از آن شنيده 

طلبان در  اصالح يگذار استيس يعال يشورا يقيعضو حق يرهام

 يده سازمان ديبا» بانطل كرد كه اصالح حيگفتگو تصر کي

و  ديجد واحوال اوضاعو  طيكارآمد و مطابق با شرا يالتيتشك

شدن به  تر کيطلبان با مردم و نزد خصوصاً اصالح رابطه اصالح

اصالحات،  يها اهداف و آرمان يبدنه جامعه و اصالح و بازنگر

 يزير ياصالحات پ فستيمان يبرا يديجد يطراح نيهمچن

 «كنند.

واقعيت آن است كه با شكست در انتخابات  نکته راهبردی:

فرا رسيده است.  طلبان اصالح، زمان فروپاشي اردوگاه اسفندماه

 ن ماجرااي ديگر از اي خود نشانه يالر يموسوستعفاي خبر ا

 يو اختالفات جد طلبان اصالحپرده از اوضاع نابسامان ست و ا

 دينبا»كه  هكرد ديتأكنامه  نيدر ا يالر ي. موسودارد ميبر ها آن

طلبان  اصالح ياجماع يدر ساختار و سازوكار نهادها ياز بازنگر

آتي بايد منتظر  يها هفتهدر « گوناگون غفلت كرد. يها در عرصه

 باشيم. طلبان اصالحاخبار جديدي از تحوالت بنيادين در اردوگاه 

 سه شرط مهم                        روزگزارش ▼

 آزادسازي با ،مهم شرط سه با طرح يا هيابالغ درروز گذشته  اسالمي انقالب معظم رهبر

 به 581۱  دي 53 در عدالت سهام ساماندهي اليحه .نمودند موافقتتوسط دولت  عدالت هامس

 جمهور سيرئآن را در دستور كار قرار نداد اما چون مجلس  شد ارسال اسالمي شوراي مجلس

از  .كردنداز ايشان سازي آن را آزاداجازه به رهبر معظم انقالب، درخواست  يا نامهطي ارسال 

 درآمد كمبا هدف گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي خانوارهاي اين ابالغيه  آنجايي

 .اي اجراي سالم آن لحاظ فرمودندم رهبري شروطي را برمقام معظ ،رديگ يمصورت 

م انقالب است كه پس از اين فرمان رهبر معظ ود دارد اينكه وج يسؤال :خبری یها گزاره

 اين ابالغيه ولينا گفت: يساز يخصوصرئيس سازمان ؟ در اين زمينه افتد يم ييها اتفاقچه 

 با سهامشان مديريت دارند تمايل كه افرادي. شوند مي تقسيم گروه دو به مردم كه است

 رجوع www.samanese.ir عنوان تتح عدالت سهام سامانه به فردا از باشد، خودشان

 عدالت سهام پذير سرمايه شركت سهام دارند تمايل كه كنند اعالم ملي كد انتخاب با و كنند

 .كنند مديريت خودشان را

 باشد خودمان با سهام مديريت هستند مايل آيا كه كنند مي انتخاب مردم اول گام در بنابراين

 سهام از را عدالت سهام ،بهادار اوراق بورس يگذار سپرده شركت موافقت صورت در .خير يا

 ابالغيه بنا بر بورس عالي شوراي .كند مي اضافه افراد نام به و كرده كم استاني گذار هيسرما شركت

 بنابراين؛ كنند ورود توانند مي صورتي چه به مردم كه كرد خواهد مشخص را سازوكار رهبري

 بمانيم. بورس عالي شوراياز سوي  مصوبهصدور  منتظر بايد

 متوسط و دارند اختيار در عدالت سهام ها يرانيااز  نفر ميليون 14 حدود :نکته راهبردی

 اين جامعه برخوردار تر كم اقشارعموماً . است تومان ميليارد هزار 244 ها آن سهامكل  ارزش

تا اين طيف بزرگ  كند يمامكاني را فراهم  سهام عدالتآزادسازي و  دارند اختيار در را سهام

نحوه مديريت يد در اين زمينه با البته مين كنند.زندگي خود را تأنيازهاي از جامعه بخشي از 

بازار سرمايه  موجب تالطم در ،هجوم براي فروشهم داده شود تا آموزش  توسط مردمسهام 

 اند ماندهبراي آزادسازي آن منتظر  يها سالو سهمي كه شوند نسهامداران متضرر  همو  شودن

 و با قيمت نازلي در دستشان نرود. باره کي به

 ييکايآمر شکدهياند  اعتراف بزرگ                      ویژه خبر ▼

 نيتر رفتن بزرگ بر بادنحوه  ليبه تحل يدر گزارش «کيآتالنت يشورا» ييكايآمر شكدهياند

 پرداخته است. يالشعب و بمباران مواضع الحشد يمانيدر عراق با ترور سردار سل كايآمر ديام

 !داند يم كايآمر يفرصت برا کيدر عراق را  يا اراذل اجاره يها آشوب شكدهياند  نيا

اكتبر سال  ليعراق را كه از اوا يها يناآرام در گزارش خود کيآتالنت يشورا شكدهياند

 نيدر ا« گسترش نفوذ يبرا كايآمر ديام نيتر بزرگ» ،( آغاز شده بود5813)مهر  گذشته

از  يالمهندس بر باد رفت. در بخش يو ابومهد يمانيكرده كه با ترور سردار سل فيكشور توص

اكتبر سال گذشته  ليكه عراق از اوا ييها تظاهرات»آمده:  ييكايآمر شكدهياند  نيگزارش ا

در عراق به شمار  اش طرهيگسترش نفوذ و س يبرا كايآمر ديام نيتر شاهد آن بود، بزرگ

ترور ژنرال  دهيسفانه اقدام نسنجأرفت. مت نيپس از حادثه فرودگاه از ب ديام ني. اما ارفت يم

حمالت  شيدور ساخت. افزا ها را از اعتراضات همه توجه دسالمهن يو ابومهد يمانيقاسم سل

و  يطوركل به گانگانيب ريثأدر قبال تعراق  تيحساس زين يالشعب الحشد يها گروه هيعل ييهوا

  «ختيكشور را به طور خاص برانگ نيدر ا كايآمر تيانواع حضور و حما



 

 

  

 اخبار ▼

 دولت به اميد جلب افکار عمومي انتقاد از

 يدولت روحان هيعل طلبان اصالحاز طرف  يا سابقه يب يها نيتوهگذشته به طور مكرر  يها سال در

 نياصغرزاده اول ميابراه نداشته است. ها آننسبت به  يموضع انتقاد گونه چيهاما دولت  ؛شده انيب

 حمر نيا»كرده و گفته بود:  هيتشب «يا رحم اجاره»را به  يبود كه دولت روحان يطلب اصالح

 يگذار استيس يعضو شورا يعبداهلل ناصر نيهمچن« نطفه است کيپرورش  يبرا يا اجاره

 داند يم يروحان»گفت:  يا در مصاحبه 11خرداد  28در  يبه خاتم کيطلبان و چهره نزد اصالح

گرفته باشد  ميتصم نكهيمگر ا ،)اصالحات( دارد انيجر نيبه ا ازيبماند، ن جمهور سياگر بخواهد رئ

طلبان آن  اصالح را خوب محافظت كند، حتماً نيجن يا بماند. اگر رحم اجاره يا دوره کي يجمهور سيرئ

 هم سرنوشت يماست اما با روحان يا بعدها گفت: دولت رحم اجاره يو« خواهند كرد اجاره هرا دوبار

طلبان  اصالح يا رحم اجاره ،يكه دولت روحان كردند يعنوان م طلبان اصالح يبرخ هرچند .ميستين

 ر،يدو سال اخ يكيطلبان در  اصالح ،ياسيمتعدد س يها هيو بعد از تكرار كنا تياست اما درنها

 يصددرصد چند يها و تورم يبعد از قفل شدن اقتصاد كشور و بروز و ظهور مشكالت اساس ژهيو به

در انتخابات  توانند يكه نم دنديد يبود، وقت يو دولت روحان ها آن يگذار استيسكه ماحصل 

از دولت « انتقاد» اورند،يرا به دست ب يعتماد افكار عمومكنند و ا« تَكرار» ياسالم يمجلس شورا

از دولت  ها آنراه  هالقا كنند ك يرهگذر به افكار عموم نيرا دستور كار خود قرار داده تا از ا

 جداست!

 نگهبان تا چه زمان حق ابطال انتخابات را دارد؟ یشورا

 هيصورت گرفته عل يها نگهبان، در واكنش به هجمه يوراش يسخنگو ييكدخدا يعباسعل

 هيمنتخب حوزه انتخاب "يكمال خان نايس" يجعل يلينگهبان درباره مدرک تحص يشورا

اعتبار هستند و  يدارا خود خودبهبودن  يبه جهت قانون ياسناد رسم»اظهار كرد:  ،تفرش

 يها ئتيه بر عهدهدر آغاز  هياحراز اسناد اول كند يم نام ثبتانتخابات  يبرا يفرد يوقت

 يمانند گواه يچنانچه اصالت مدارك»افزود:  وي «.و وزارت كشور است ها يفرماندار يياجرا

قرار خواهد  ها آنمورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت  يجلد سهو مدارک  يليتحص

نخواهد را مطرح  يسؤالنگهبان  يبه دست ما نرسد شورا يكه گزارش خالف يگرفت و تا زمان

نگهبان از سازمان ثبت اسناد  يشورا د،ياينسبت به اسناد به وجود ب ياگر گزارش خالف كرد.

ما  يوزارت علوم برا يرأهم  يليدر رابطه با مدرک تحص رد،يگ يو وزارت علوم استعالم م

 .«حجت خواهد بود

 فرانسه قياز طر ها ييکايبه آمر اهلل حزبهشدار 

 قيبه مقامات واشنگتن از طر اهلل حزباز هشدار  ،ياللواء چاپ لبنان با انتشار خبر روزنامه

اين  بر اساس لبنان خبر داد. ياقتصاد يفروپاش يبرا كايآمر استيدر خصوص س ها يفرانسو

 يو گرسنگ ياقتصاد يفروپاش استياعالم كرده ادامه س ها يلبنان به فرانسو اهلل حزبخبر، 

و منجر به  كشاند ينامشخص م يگرفته، كشور را به سمت شيلبنان پ هيكه واشنگتن عل

خود  تيما از موقع؛ ه استاعالم كرد نيلبنان همچن اهلل حزب .شود يم تحمل رقابليغ يعواقب

 آمد. ميها و توطئه گران كنار نخواه آن به باند ليكشور و تحو يكه با فروپاش ميدار ياعالم م

 يها و طرف اهلل حزببه  کيبار، افراد نزد نينخست يبرا»نوشت:  نياللواء همچن روزنامه

كشور را ابراز  تيهدف قرار گرفتن امن يبرا ياز وجود طرح يجد يدر دولت، نگران يرسم

 ياديز يتيامن يها اجازه حضور حفره يو اقتصاد ياسيس -يآنكه اوضاع مل خصوص به كردند؛

و  يمذهب يها و تنش يبازگرداندن جنگ داخل يمناسب را برا يطيو مح داد يرا در كشور م

كه تصور  يافراد اند گفتهگروه  نياهلل به نقل از ا به حزب کينزد افراد .كرد يفراهم م يا فرقه

بحران ملت لبنان خواهد بود،  يبرا يحل راه ط،يشرا نيدر ا ابيسرنگون كردن حسان د كنند يم

از عملكرد مخالفان دولت در  مانانشيپ همو  اهلل حزب ،روزنامه نينوشته ا به «.متوهم هستند يافراد

 اني، آنچه اكنون در جراهلل حزب دهيندارند. طبق عق تيرضا يابانياعتراضات خ ازيو ن ياسيامور س

 آگاهانه منجر شود. يياست كه هر لحظه ممكن است به كودتا يجنگ منزله بهاست، 

 کوتاه اخبار ▼

شبكه  غذا هستند/ گانيدر صفوف را يکسان چه ◄

CBS گزارش داد  كايغذا در آمر افتيدر يدرباره صفوف طوالن

در صف  يو افراد است شيدر حال افزا أسيو  يديكه ناام

را انجام  ياقدام نيچن نيازا شيپكه  قراردادند گانيرا يغذا

 ونيليم مين حدود» :اعالم كرد نيزسندرز  يبرن نداده بودند!

 ونيليم پانزده .خوابند يم ها ابانيدر خ كايانسان در آمر

 زين ها ييكايآمر سوم کي .برند يدر فقر به سر م زيكودک ن

من، انسان بودن به  ديد از ندارند. يكاف يبهداشت يها مراقبت

سرتان،  يسقف باال کيكه  دياست كه شما حق دار نيا يمعنا

 «.ديبا عزت را داشته باش يزندگ کي يارهايدكتر و مع

گفت:  يعراق لگريتحل ،يمحمدعلنجاح  /موفق یالگو ◄

در چند جبهه بجنگد؛  تواند يمبا پرتاب ماهواره نشان داد  رانيا

در  يعراق لگريتحل موفق است. يالگو کي ياسالم يجمهور

 يها يژگيوبا برشمردن  "يبالد"گفتگو با شبكه تلويزيونى 

 شده زده رتيح كايگفت: آمر ،رانيا يشک و ماهواره نظاممو

 .توانمند باشد قدر نيا رانيكرد ا يچون فكر نم

مسائل  لگريتحل« النقاش سيان» /رانيثابت ا یناوها ◄

كه  داند يم يبه خوب كايگفت: آمر نياديدر شبكه الم کياستراتژ

 فارس جيخلدر  رانيا ريو جزا ستيمثل سابق ن رانيقدرت ا

 داتيهستند و تهد ييايدر حاتيمستحكم و پر از انواع تسل

در  رانير اي. جزاخورد يمترامپ فقط به درد مصرف داخل آمريكا 

 .كنند يمعمل  مابريهواپ ناوهمانند  فارس جيخل

 /هيدر سور ييکايآمر دشدهيناپداز سربازان  ياتيجزئ ◄

 انينظام يبه خودرو حمله :يدانيخبار به نقل از منابع ماأل

 باًيتقر با رگبار و خمپاره صورت گرفته كه منجر شد ييكايآمر

كه وارد  يامداد يها گروه. به صورت كامل در آتش بسوزد

كه  ياز سربازان ياثر اياز جنازه  ياثر چيمحل شدند، ه نيا

 از ،دشدهيناپددو سرباز . افتنديدر داخل خودرو حضور داشتند ن

 ند.هست كايآمر ييايدر يروين

 اسيال صدا برای حل مشکالت مردم/ مجلسي يک ◄

در توئيتي  ازدهمينادران، منتخب مردم تهران در مجلس 

مجلس  کيلطف پروردگار نشست وحدت شروع به »  نوشت:

دكتر محمدباقر  انيامروز با حضور آقا .خواهد بود يقو

 ،يزاكان ،ييبابا يحاج ،يتقو م،يرسليآقام ،يآقاتهران باف،يقال

ارتقاء  يو سازوكارها ميداشت يا جلسه كزاديو ن ينيالد رتاجيم

مجلس  .و تحول مجلس مورد بحث قرار گرفت يكارآمد

 «خواهد بود. صدا کيحل مشكالت مردم  يبرا ازدهمي

اعالم  اساس بر /يايران تمحصوال دومين خريدارعراق  ◄

 21به عراق، با  رانيصادرات ا ران،يا يسازمان توسعه بازرگان

 نياست و با ا دهيدالر رس ارديليم 1به حدود  ش،يدرصد افزا

 رانياز ا داريخر يرتبه دوم كشورهادر  ن،يوصف، عراق پس از چ

 .قرار گرفته است


