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رقابت برای خدمتروز حرف ▼

یهاسیاسیدرمیاناحزابوگروهیهاتیهاوفعالشهمهتال

منافعملیونیسیاسیآنگاهارزشمنداستکهدرخدمتتأم

کارآمدسازینظامسیاسیباشدتابتوانبرمشکالتفائقآمدو

سیاسینهادهاینیبنیدرامسیردستیابیبهاهدافهموارگردد.

آیندکهنیزابزارهاییبرایکارآمدینظامسیاسیبهحسابمی

اینمجموعه قدرتدر طریقرقابتسیاسیدستیابیبه از ها

م دردیآیحاصل کشور احزاب میان سیاسی رقابت آخرین .

بودکهدرآنتکلیفنمایندگانمجلسیازدهم۰931اسفندماه

مشخصشد.

رهشتمخردادماهآغازبهکارمجلسیازدهمدنکته تحليلي:

خواهدکردوتاشروعبهکارمجلسطبیعیاستکهبخشیاز

چینشتقسیماتداخلیمجلس به ذهننمایندگانمنتخب،

وسهیرئئتیبحثدراینزمینهتعیینهنیترمشغولشود.مهم

مجلساستکهباتوجهبهاختیاراتیکهاینسیدرصدرآنرئ

ارهرقابتیجدیبرایتکیهزدنبراینصندلیجایگاهدارد،همو

منتخبینوجودداشتهاست.اینرقابترابایدامریطبیعینیب

دانستکههموارهدرادوارمجلسوجودداشتهودرذاتخود

باألخصآنکهبارعایتاصولوامرقبیحیبهحسابنمی آید،

لیصورتومنافعمیساالرستهیقوانیناخالقیومبتنیبرشا

رقابتنیزواگراییوچنددستگیودلخوریدرگیردوحاصل

نگرددمیان منتخبانمردم اینمیانبرخیجریاناما؛ هایدر

موفقیتچندانیدرانتخاباتدوماسفندماهسال سیاسیکهاتفاقاً

مثابهکنندکهاینرقابتطبیعیرابهاند،تالشمیگذشتهنداشته

منتخبینمردمفاتحانمجلسترسیمنمایندوخواهانهرقابتسهم

کشوروالتمشکمعرفیکنندکهبهجایتوجهبهیطلبانراقدرت

شغولتقسیمقدرتمیانخودهستند!مردم،م

رقابتبرسرکرسیهیئتکهداشتدقتبایدنکته راهبردی:

درلیکنطبیعیاستکهنبایدنگرانآنبود.امررئیسهمجلسیک

رسانهپساقد مذکورام سیاسیخاصای سویجریان نیتاز ،

سویدیگربایدبهمنتخبانازشود!ایمشاهدهنمیخیرخواهانه

بینندمی،باألخصآنانکهخودراشایستهریاستبرمجلسمردم

ه در حضور یا فرصتیبرایانجامبهتروظایفسهیرئئتیو را

ویآناناستبایدبهدانند،یادآورینمودکهآنچهدرپیشرمی

گیریجهتفرصتیبرایخدمتبدلگردد.هرگونهانحرافازاین

انحرافازپیماننمایندگیمردماست،کالن مشروعیتواقعبه.

نمایندگانمجلسدرحرکتمبتنیبرمنافعملیوبرایخدمتبه

ایمسیردیگریرادرپیشگیرد،خیانتمردماستواگرنماینده

خودراازدستدادهاست.یتکردهواعتبارنمایندگدرامان

کيتاکت رييتغروزگزارش ▼

یهاستمیسگستردهدریراتییاستوتغیدولتلبنانبهدنبالاصالحاقتصادنکهیزمانبااهم

پولیمال بنیایو صندوق با تعامل در خوردنیالمللنیکشور رقم حال در است،پول

یتازگبهکردهودایپشیافرایابهشکلگستردهزیاهللنحزبهیجبههغربعلیهاتیفعال

کشورنیآنرادرایهاتیقراردادهوفعالیستیتروریهااهللرادرفهرستگروهحزب،آلمان

وجوددارد؟یدومسئلهارتباطنیاانیمایممنوعکردهاست.آ

دادهمنابعمطلع:یخبر گزاره خبر اساساطالعاتمتعدد آمربر سرعتوهاییکایاند با

اساس،واشنگتننیاصالحاتدرلبنانهستند؛براندیبهدنبالواردشدنبهفرایادیعجلهز

لبنانرابهسمتاهدافخاص،یاصالحاتاقتصادتیوهدامیاستبامداخلهمستقدرصدد

«شنکردیوید»انهیجوآنرادراظهاراتمداخلهتوانیکهبهوضوحمیوضوعببرد،میاسیس

امورخاورمکایخارجهآمرریمعاونوز اعالممانهیدر او طرحاصالحاتکندیمشاهدهکرد.

درتوانیآنرامیبعدیهاکهگامیرییدرلبنانخواهدبود.تغرییگامتغنیاولیاقتصاد

دولتآلمانمشاهدهکرد.ریاقداماخ

:يليتحل نکته

راهبردهاینابسامانتیوضعهاییکایآمر تمام و دارند منطقه ویاقتصاد،ینظام،یتیامنیدر

اعتراضاتسداعششکستباشکستمواجهشدهاست.هاآنیاسیس باوجودیاسیخورده،

کادریآمریرفته،حضورنظامناکاممانده،معاملهقرنبهاغما،ترامپیهایگذارهیهمهسرما

منطقهیهاملتازسویوهممتحدهاالتیایداخلیافکارعمومیهمازسو،منطقهیکشورها

طرحترامپبراریز نفتخلکایکردنآمرازینیبیسؤالرفته، سقوطقفارسجیاز متیبا

همیمانیمانندتروربزدالنهسردارقاسمسلزیآمجنونروشدهواقداماتباچالشروبه،نفت

استکهباورودنیاکنونبهدنبالاکایمقاومترامتوقفنکردهاستوآمررحومیهاتیفعال

پیالمللنیچونصندوقبیینهادهاقیازطر اهدافخودرا ازیریببردکهجلوگشیپول،

منطقهاست.یهاهاوملتدولتیهوشمندازمندینزیامرننیا

!ديوگ يم دروغ ستيز طيمح رئيس سازمان        ویژه خبر ▼

ره)خمینیامامآثارنشروتنظیمموسسهمقامقائم،انصاریحمید اظهاراتباارتباطدر(

امامدرخواستوفتوادربارهدوازدهمدولتستیزطیمحسازمانرئیسکالنتریعیسیاخیر

کهآنچه:»استآمدهبیانیهایندر.کردصادرایبیانیه،بانوانآوازپخشبرمبنی(ره)راحل

وخمینیامامبااسالمیارشادوفرهنگوقتوزیرگفتگویبارابطهدراظهاراتایندر

،«ارشادهایبرنامهدرزنیخوانتکآوازازاستفادهدرایشانبهامامحضرتدستور»ادعای

درخاتمیآقایجنابتکذیببهبناهمچنینومؤسسهایناسنادبهبنا،استگردیدهبیان

موجببه.داردفراوانتفاوتامرواقعیتباونبودهصحیحایشان،ازموضوعتفساراسبهپاسخ

استبودهصورتنیبدواقعه،آمدهعملبهدقیقبررسیوهاتماس ارشادوقتمدیرکل؛

ازاستفتائیطیکهدهدمیگزارش،وقتارشادوزیربادیداردرفارس،استاناسالمی

همچنینوزنهمخوانیشرعیحکم»بارابطهدرراایشاننظر،(س)خمینیامامحضرت

»اندداشتهمرقومجوابدرامامحضرتواستشدهجویا،«زنیخوانتکحکم اگر:

بهپاسخدرامامحضرتآنچهکهاستروشن.«استبالمانع،نباشدمترتببرآنایمفسده

عظاممراجعازدیگرجمعیو–امامحضرتفقهینظرهماناندفرمودهمذکوراستفتای

 .استشدهبیاناستفتائاتودیگرموارددرکه-است



 

 

 

 اخبار ▼

 ساليانه ديدار يک از حسرت اشک

:نوشتیادداشتیدرمقدسدفاعدوراندرکربال02لشکرفرماندهقربانیمرتضیسردار

منزلدرالههرسکهجنگفرماندهانصمیمیوسادهافطاریمراسمبارنخستینبرای»

اینازامسالوشودنمیبرگزارکرونا،ویروسشیوععلتبهبود،برقراررضاییمحسنسردار

بهجماعتنمازاقامهخدا،مهمانیماهایندرقدیمیرفقایفردمنحصربهواستثناییاجتماع

یهالمیفپخشوفرماندهانییخاطرهگووسخنانشنیدنکرمانی،موحدیاهللتیآامامت

بااو«.محرومیمشهدابامیثاقتجدیدوهاجبههمعنویوهوایحالوجنگازقدیمیواقعی

شد،منتشرآنازتصاویریاخیرروزهایدرکهفرماندهانگذشتهسالافطارییادآوری

باهمهکهجنگهایبچهدیگروسلیمانیقاسمشهیدکناردرپارسالافطاری:»کرددیتأک

روینهوداشتندحضورآقامحسنمنزلدرشانخانوادهوفرزندانهمراهوشخصیلباس

بغضچقدرکردیم،صفاچقدربودند،نشستههمدیگرکنارموکتوفرشرویکهصندلی

ینا.«سفرکردهیارانیادبهریختیمحسرتاشکودوستاندیدارازخندیدیموکردیم

درقبلیهاسالکهخیربسفرکردهیارانهمهیاد»:شدیادآورپاسدارانسپاهارشدفرمانده

دیدارشانازحاالوگرفتیممیآغوشدرودیدیممیراهمدیگرصمیمیوسادهافطاریاین

شهیدکاظمی،شهیدهمدانی،شهیدشوشتری،شهیدمحرومیم؛-کیدانمنمیتابرای-

سلیمانیقاسم باهمراهووالیتمسیردرمانوشتسروشودتازهدیدارزودیبهامیدوارم.

.«بشتابیمسفرکردهیاراندیداربهخندانوسربلندکهبخوردرقمشهادت

 است؟ گونه نيا دردآشنا مجلس

نقشکردنمحدودبرایمصوباتیمجلساینعمرپایانیروزهایدردهممجلسنمایندگان

انتخابنحوهتغییروانتخاباتقانوناصالحطرحقالبدرنگهبانشورایتضعیفونظارتی

تحتاقتصادیابعاددررامردمزندگیکرونابیماریکهیدرحال.داشتنداینشوراحقوقدانان

یریگانتقامسراغبهودنیستنآشنامردمدردبامجلسنمایندگانگویااست،دادهقرارثیرتأ

بهزدهشتابوسرعتبهالیحدرانتخاباتقانوناصالحطرح!اندرفتهنگهبانشورایاز

بررسیباگزارشیدرمجلسیهاپژوهشمرکزکهرسیددهممجلسنمایندگانتصویب

بودکردهتوصیهویادآورینمایندگانبهراآنابهاماتوهارتیمغا،طرحاینجزئیات با»:

اصولخیبربامغایرتاحتمالبهتوجهبانیزوابهاماتبرخیوجودونکاتاینبهتوجه

یهایبررسانجامهمچنینشود،نمیپیشنهادطرحاینتصویب،اساسیقانونازمذکور

اخیرطرحطراحان«.رسدمینظربهالزمکمیسیونطریقازاصالحاتبرخیاعمالوبیشتر

نهادبهدوبارهورودبرایهاآنصالحیتکههستندنمایندگانیعمدتاًانتخاباتقانوناصالح

دردرستوخودعملکرددربارهپاسخگوییجایبهحاالواستنشدهدییتأیگذارقانون

است،مواجهاقتصادیعدیدهمشکالتباکروناوتحریمدلیلبهکشورکهشرایطی

.انددهیبرگزرایکاریاسیس

 شکسته شد ايران ای هسته های سايت از بازديد رکورد

گزارشدادبلومبرگ :« تحلیلگرانآژانسبیناینفره063گروه بازرسانو المللیانرژیاز

ساعترادرخاکایراننفر۰۰29میالدیاتمیکهرویایرانتمرکزدارند،درسالگذشته

ایومراکزتولیدسازیهستههایغنیودرمدتحضورخوددرایران،ازسایتسپریکرده

هایبازرسیباوجود«.اندگذاشتهجایبرکوردریکلحاظاینازواندایبازدیدکردهانرژیهسته

کارشناسانوبازرسانبسیارنزدیکایرانباایایرانوهمکاریگستردهآژانسازتأسیساتهسته

بهآژانسبین غربی کشورهای برخی مقامات اتمی، انرژی درالمللی همچنان آمریکا ویژه

ایسیبهاهدافخود،علیهبرنامههستهراستایاعمالفشارهایبیشتربرایرانبرایدستر

المللیانرژیاتمیکنندکهایرانباآژانسبینهاوانمودمیکنندودررسانهایرانتبلیغمی

.همکاریالزمراندارد

 

 کوتاه اخبار ▼

فعالپور،جالییحمیدرضا!/دونبش سياسي تشکل◄

.ستادونبشسیاسیتشکلیککارگزاران»:نوشتطلباصالح

بهیافتنراهتشکلایناصلیخواستیاتشکلایننبشیک

استشرایطیهردروقیمتهربهقدرت راهدروقتیحتی.

تهراندرشاناختصاصیکاندیدایهدفاینبهرسیدن

ونیفتادهاتفاقیگویندمیآورد،مییرأهزارسهچندمیلیونی

دفاعبامعهجاازهمتشکلایندومنبشو!ندیدیدیدیشتر

«.کندمیدلرباییاقتصادیهایسیاستترینراستاز

رویترزبرگزاریخسرنوشت نامعلوم دانشمند ايراني/◄

گزارشآمریکاییوایرانیمقامیکازنقلبهشنبهسهروز

آزادراایرانیدانشمند«عسگریسیروس»واشنگتنکهداد

احتماالًریعسگشدنآزادکهشدمدعیرویترز.کردخواهد

آمریکاوایرانمیانزندانیانمبادلهازبخشی ابوالفضل»باشد.

درایرانمنافعحافظبخشدرایرانهایدیپلماتاز«مهرآبادی

همکاریوکارحالدرما:»گفتواشنگتندرپاکستانسفارت

بهراویترعیسرچههرتاهستیمآمریکامهاجرتدفتربا

ایندانشمندایرانیباوجودتبرئهشدندر.«بازگردانیمایران

بیماری به زندانامریکا در همچنانزندانیاستو دادگاه،

کرونانیزمبتالشدهاست.

منتخبنیکزادعلی/نداشتيم غنائم تقسيم جلسه◄

درپاسخبهحواشیایجادشدهبرسرجلسهاخیریازدهممجلس

نامزدهایاخیرلسهج:»جمعیازمنتخبانمجلسآینده،نوشت

.نبودمناصبوغنائمتقسیمنشستیازدهم،مجلسریاست

عهدیآنبر.بودطرفینبینسازندهالبتهوانتقادیگفتگویی

راآنواستمردمنوکریوصداقتدرماعزت.هستمبستمکه

«.کنمنمیعوضزیچچیهبا

خبرهای!/به محکوم فتنه پست مديريتپيشنهاد ◄

ستادجوانانعضوخواهکینحسینحاکیازآناستکهاعالمی

اصلیگزینهعنوانبه11فتنهمحکومانازوموسویمیرحسین

حالیدرخواهکینحسین.مطرحاستپاسارگادنفتمدیرعاملی

مدیرعاملعنوانبهاستقرارمشکوکعناصربرخیحمایتبا

نیتربزرگشرکتاینکهشودمنصوبپاسارگادنفتشرکت

درقیرتولیدپاالیشگاه6دارایوخاورمیانهقیردکنندهیتول

سقفواستبندرعباسوشیرازتبریز،آبادان،اراک،تهران،

.شودیمتنمیلیونچهاربربالغآنساالنهتولید

قرارگاه/رسد يم مشام به کردستان از شهادت عطر◄

بادرگیریپیدر»درخبریاعالمکرد:(ع)دالشهدایسحمزه

شکیباپاسدارسرهنگدیواندره،عمومیمنطقهدرانقالب،ضد

ازنفر0همراهبهامروزظهردلیر،وشجاعفرماندهسلیمی

ازپس«شکریمحمدوپورنظامجعفر»اسالمغیوررزمندگان

،ضدانقالبعناصرازتعدادینمودنواصلدرکبهودرگیری

 «.نوشیدندراشهادتشیرینشهد

 


