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 مجلسِ در رأس امور             روز حرف▼ 

کار خود را آغاز کرده است.  ازدهمیماه است که مجلس  کیکمتر از 

گانه گذشته مجالس ده نیمجلس در ب نیا دهدینشان م هایبررس

از  یو فرع یاهیمدت کم از منظر طرح موضوعات حاش نیدر هم

 رییتغ ندگان،یبه نما یونیلیم 033کمک بالعوض  عهیطرح شا لیقب

ختم روزانه  یطرح جنجال ،«یمانید سلیشه»نام فرودگاه مهرآباد به 

در  یجبارطرح موضوع ازدواج ا راًیو اخ ندگانینما یقرآن از سو

 یسازاز چالش یبدنه مردم ینگران یهانهیو زم ستادهیاول ا گاهیجا

مجلس در  ،یراستمجلس را فراهم کرده است. به نیا ندهیآ یبرا

باشد؟ چرا  تهداش دیدارد و با یو کارکردها فیرأس امور چه وظا

 نیا امدیببرند؟ پ هیرا به حاش ازدهمیمجلس  کنندیتالش م یاعده

 ست؟یها چاقدام آن

 رانیا یو اجتماع یبه اوضاع اقتصاد ینگاه -4 :يليتحل نکات

موجود به مطلوب  طیشرا رییتغ یبرا فیو احساس تکل هیامروز، روح

 یو انقالب وریباشد، در هر فرد غ رانیمردم ا ستهیرا که شا

و با  تیوضع رییبا نگاه تغ ازدهمیمجلس  رو،نی. ازازدیانگیبرم

رهبر انقالب و  اناتیاز ب تیرا به تبع رکه عالج کا ییامزدهاانتخاب ن

 یدهایشکل گرفت و ام دانستند،یم یو انقالب یجهاد هیداشتن رو

 ریمجلس به تعب -2مردم به آن بسته شده است.  یاز سو یادیز

صرف  دیبا ندگانیدر رأس امور باشد و عمده وقت نما دیبا زیامام عز

 نیانتظار ا یجلسم نیاصالح کار و امور مردم شود. مسلماً در چن

 ؛ردیقرار گ یکشور موردبررس یاصل یهااست که مشکالت و چالش

ها ها هم مشخص است و بخش اصلی آن در همان وعدهاین چالش

مسلم  ندگانینما -0 انتخاباتی نمایندگان نهفته است. و شعارهای

و  دیکه با هزاران ام یاز بدنه مردم یبخش یدسازیبدانند که ناام

 یو تخصص یبا ساختار انقالب یمجلس نیچن یریگآرزو به شکل

و  یادیبر سر اقدامات بن یاند، در دستور کار مانع سازختهپردا

ها از آن یکار یهاتیاولو ییدر خانه ملت و جابجا یاساس یاصالح

 هاهیاجازه داد حاش دیبدخواهان و ضدانقالب قرار دارد؛ پس نبا یسو

در  انتظاررقابلیغ یهاتیناکرده واقع یخدا ای عه،یاعم از کذب، شا

 مجلس، بر متن غلبه کند. نیا

درصددند با  ییهاانیافراد و جر رسدیبه نظر م :یراهبرد نکته

 یمانند مجلس، محاسبات راهبرد یسازمیمهم تصم گاهینفوذ در جا

را از  زیعز رانیدهند و کشور و مردم ا رییرا تغ یانقالب ندگانینما

قالب و در آغاز چله دوم ان یکنون طیخدمت در شرا رینظفرصت کم

 دی. مجلس باندینما دیمقصود خود را ص یمحروم و ماه یاسالم

 ،یبا پرداختن به مسائل اصل ش،یخو ینیاز شأن تقن انتیضمن ص

 حل مشکالت مردم بدهد. یبرا یپاسخ بدخواهان را با کار جهاد

 (اهلل پریشانفتحنویسنده: )

 

 

 

 

 

 

 

 عمومي هاینظرسنجي از ترامپ خشم                  گزارش روز▼

 ازپیشبیش کاهش به منجر آمریکا در نژادپرستانهضد هایاعتراض تشدید، دهدمیآمارها نشان 

 جمهوررئیس که است حالی در این. است شده کشور این عمومی افکار نزد در ترامپ محبوبیت

 به منجر نژادپرستانه، ضد اعتراضات تشدید که کردندمی تصور وی انتخاباتی کمپین و آمریکا

 سبد در سفیدپوستان اکثر آرای درآمدن گردش به و آمریکا در افراطی گراییملی حس تقویت

 .شد خواهد خواهانجمهوری رأی

. دهدمی نشان را ترامپ اولیه محاسبات بودن نادرست اخیر، هاینظرسنجی خبری: هایگزاره

 41 به ترامپ و بایدن میان اختالف که دهدمینشان  انانسی شبکه نظرسنجینتایج  مثال عنوانبه

 کمرنگ شدتبه جمهوری ریاست انتخابات در مجدد پیروزی برای ترامپ شانس و رسیده درصد

 از انانسی شبکه نشینیعقب خواستار ترامپ دونالد انتخاباتی کمپین مقابل، در. است شده

 این رئیس " زوکر جف" به رسمی بیانیه و نامه یک قالب در تقاضا این .است شده انجام نظرسنجی

 حزب تندروی جریان به وابسته هایشبکه از اتفاقاً که نیز نیوزفاکس شبکه .است شده ارسال شبکه

 منتشر را تأثیرگذاری و جنجالی نظرسنجی گذشته هفته ،است ترامپ طرفداران از و خواهجمهوری

 افتاده عقب بایدن از( عمومی آرای سطح در) درصد 8 اختالف با ترامپ بود آمده آن در که کرد

 بابت نیز را نیوزفاکس هکشب رئیس و دانست جعلی نیز را نظرسنجی این آمریکا جمهورئیسر. است

 .داد قرار شدید انتقاد و شماتت مورد آن انتشار

 دهندهنشان که تحقیقی و نظرسنجی هرگونه اخیر، هایماه طورکلیبه ترامپ گزاره تحليلي:

این  ؛کندمیرد کرده و به بانیان آن حمله  را هست مختلف هایحوزه در وی محبوبیت کاهش

آن است که جامعه امریکا  بیندرایناما نکته اصلی  !موضوع تا انتخابات آتی ادامه خواهد داشت

، دهدمینشان  هانظرسنجی نبهجایکو نتایج  کنندمیاین کشور القا  هایرسانهکه  طورآن

در این کشور  بلکه اتفاقات اخیر ،بایدن نشده است سمت از ترامپ و گرایش یافته به گردانروی

از کلیت نظام مستقر در  آمریکاییکه جامعه  دهدمیاست، نشان  سابقهبیکه در نوع خود 

 (اکبر معصومی: سندهی)نو امریکا بریده است و به دنبال راه مفری برای خالصی از آن است.

 است کذب ايران خاک داخل در ککپ عناصر حضور          ژهیو راخبا ▼

 کشور، شمال غرب عملیاتی هایپایگاه از بازدید حاشیه در سپاه زمینی نیروی فرمانده پاکپور، سردار

 جمهوری خاک داخل در ککپ عناصر حضور بر مبنی ایترکیه مقام یک ادعای به واکنش در

 انتظار .میکنیم تکذیب را آن و دانسته اساسیب و غیرمسئوالنه را ادعا این»: گفت ایران اسالمی

 یرخدادها پیرامون یارسانه اظهارنظر هرگونه از قبل ،ترکیه همسایه و دوست کشور مقامات رودیم

 ارتباط ایران اسالمی جمهوری با رسمی یهاکانال از واقعه، صحت از اطمینان حصول از پس ،مرزی

 «.نمایند دنبال را مسائل گونه این ،شدهینیبشیپ یسازوکارها برابر و کرده برقرار

 است طلباصالح یهارسانه شيطنت انتخابات عرصه به نژادیاحمد ورود خبر

 عرصه به نژادیاحمد ورود خبر اینکه افشای با خبرآنالینطلب رسانه اصالح سردبیر مهاجری، محمد

 نژادیاحمد آقای که دانندیم خوب طلباناصالح» :گفت است، طلباصالح یهارسانه شیطنت انتخابات

 مثل را نژادیاحمد آقای هاآن درواقع. کرد خواهد ورود عرصه این به خودش نه و دارد رأی پایگاه نه

 و اختالف اصولگرایان میان بیشتر هرچه اینکه برای ،کنندیم عَلَم اصولگرایان برابر در «لولو» یک

 داشته انتخابات در جدی حضوری خواهدینم خودش که حاال طلباصالح جریان .کنند ایجاد تشتت

 عنوانبه را نژادیاحمد نام کهنیا از بهتر چه فضا ریختن برهم برای. بزند برهم را بازی دارد قصد باشد،

. است اصولگرایی جریان به شوک واردکردن اقدام این از هدف کنند؟ مطرح 4133 انتخابات کاندیدای

 «!شد نخواهد صالحیت دیأیت عمراً نژادیاحمد آقای که دانندیم هم خودشان کهیدرحال



 

  

 اخبار ▼

 صالحيت رياست جمهوری ندارم! مدار نيستم،ياستس

 سیاستمدار من»اش گفت: اینستاگرامی زنده وگویگفت نخستین در خارجه امور وزیر ظریف، محمدجواد

 تالش گرفتیم کار به دوازدهم و یازدهم دولت ابتدای در که سیاستی هستم، دیپلماسی کارگزار من ،نیستم

 کمال در»اعالم کرد:  صراحتبهوی « .داشت مخالفانی هم و موافقان هم داخل در که بود دنیا با تعامل برای

 فقط و بینمنمی را جمهوریریاست انتخابات در شرکت صالحیت خودم در کنممی عرض صداقت

از آقای ظریف جای تعجب ظریف  یهاصحبتاین شنیدن « .داد خواهم ادامه را همین و بلدم دیپلماسی

 یهاچهرهیکی از  عنوانبهندارد! وی هفت سال است که وزیر امور خارجه کشور است و قبل از آن نیز 

شورای عالی امنیت  یاهسته کنندهمذاکرهسیاسی در عرصه دیپلماسی حضور داشته و چندین سال در تیم 

حضور داشت که نتیجه این مذاکرات ست آن را دکتر حسن روحانی بر عهده داشت( ملی کشورمان )که ریا

ظریف  از آقای توانیم. با همه این اوصاف آیا ایران انجامید یاهسته یهاتیفعالمنجر به پلمپ داوطلبانه 

یر خارجه مملکتی اگر وزسیاستمدار نبودن یعنی سیاست ندانستن و ؟ نباشد مداراستیسانتظار داشت که 

بگوید من سیاست بلد نیستم ولی معاهدات و توافقات را  یارشد کشور کنندهمذاکرهسیاست نداند و 

ی اتاجرای بندهای توافق و متضرر معطل هاسالکه کشور باید  شودیمامضا کنم، نتیجه آن همین  توانمیم

 .اندکردهباشد که نابلدان زیر آن را امضا 

 ؟دهدينم را ايران پول کرهچرا 

 یهابانک در کشورمان شده مسدود یهاییدارا رقم جنوبی کره و ایران بازرگانی مشترک اتاق رئیس

 و سال یک حداقل کشور این»: گفت «تنهایی حسین» .کرد اعالم دالر میلیارد 1 تا ۵.0 را جنوبی کره

 با گذشته سال یک طول در کشور این با ما تجاری روابط و کرده مسدود را ما هایدارایی که است نیم

 پس اقتصادی بغرنج شرایط ایجاد با .است شده نزدیک صفر به و یافته کاهش بسیار هاتحریم تشدید

 03 کمدست تا شد خواسته جنوبی کره از کشورمان، برای متعدد مشکالت و کرونا ویروس شیوع از

. زد باز سر آن انجام از کشور این اما بدهد ایران به بحران، این در دارو و غذا تهیه برای دالر میلیون

 و العملحق که کرده اعالم کره «بانک اوری» بلکه کندنمی آزاد را ایران هایپول کشور این تنهانه

 کار و استفاده حال در جنوبی کره که است حالی در این خواهد،می ایران از هم را پول نگهداری اجرت

 مسیر اما کند اقدام رفتار، این علیه قانونی طرق از دارد قصد ایران. است ایران هایپول با کردن

 هایدارایی کنترل دفتر) «اوفک» مجوز کهیدرحال جنوبی کره« .است برزمان و نیست ایساده

 و کشاورزی محصوالت خرید برای حتی ایران اموال کردن آزاد از دارد، اختیار در را( آمریکا خارجی

 کرونا با مرتبط محصوالت فقط هم آن یاکره جنس است حاضر فقط مقابل در و کرده خودداری دارو

 با مقابله اقالم برخی صادرکنندگان از یکی اکنونهم ایران که است یدر حال این! بفروشد ایران به را

 این کشور. است کرده جایگزین آمریکا نفت با عمدتاً را ایران نفت جنوبیکره .است جهان در کرونا

 در واشنگتن مداخله زمان از کشور دو این. آسیاست در آمریکا استراتژیک شرکای ترینمهم از یکی

آشکار کره جنوبی،  یهایبدعهد باوجود .اندشده متحد یکدیگر با 4103 دهه از یعنی کره جزیرهشبه

و  اندکردهرا اشباع  این کشور بازارند مشهور دو بر -قاچاقعمدتاً  -و الکترونیکی یخانگلوازمهمچنان 

 .دهدینممجالی برای نفس کشیدن به تولیدات داخلی را 

 بدون احتساب نفت، 59در سال اقتصادی مثبت رشد 

 ینیبشیپ مرکزی بانک قبالً که گونههمان»گزارش داد:  مرکزی بانک کلسیرئ همتی، عبدالناصر

 رشد شدن مثبت بیانگر ،18 در سال ایران اقتصاد واقعی بخش اقتصادی تحوالت گزارش بود، کرده

 رشد ،بانک اقتصادی معاونت حوزه گزارش بر اساس .استگذشته  سال در کشور نفت بدون اقتصاد

 کشاورزی ،فعالیت هایبخش برمبنای که است درصد 4.4 معادل ،18 سال در نفت بدون اقتصادی

 آخر فصل در کرونا شیوع تأثیر خاطر به عمدتاً خدمات و درصد 2.0 معدن و صنعت گروه درصد، 8.8

 بود درصد ۸.08 منفی بخش این رشد نفت، درآمد کاهش علت به .است بوده درصد 3.2 منفی سال

 روز چند که است حالی در این «.رسید درصد ۵.0 منفی به نفت، با اقتصادی رشد آن جهیدرنت که

 .بود کرده اعالم درصد 3.۵ منفی را 18 سال در نفت بدون اقتصادی رشد ایران آمار مرکز قبل

 کوتاه اخبار ▼

 فعال حجاریان سعید /بر سر عذرخواهي رقابت نکنيد! ◄

به انتقاد از فرهنگ در گفتگو با همشهری  طلباصالح سیاسی

 طلباناصالح بعضی: »دیگویمف پرداخته و رایج در طی یتیمسئولیب

 بعضی هم خاتمی آقای... تازندمی خود عقبه به خود، از انتقاد عنوانبه

 رقابت عذرخواهی سر بر دوستان چرا دانمنمی .داندمی تندرو را

، خاتمی مانند طلباناصالح برخی رفتار از انتقاد با حجاریان «.کنندمی

 و کرد استفاده یطلباصالح سابقه و عنوان از شودینم: »کندیماظهار 

 مانند تیدرنها و دانست جریان این پیشروی نماینده را خود

 طلباناصالح به حجاریان سعید توصیه« .کرد یریگموضع اصولگرایان

 عمق از حاکی یطلباصالح جریان ماندهته به لطمه عدم خصوص در

 «.است سیاسی جریان این در اختالف

 مقام یک/ طبری اکبر اعترافات به مربوط شايعات تکذيب ◄

 اعترافات عنوان تحت اخبار انتشار سپاه اطالعات سازمان در آگاه

 زمانهم»: نمود تصریح آگاه مقام این .کرد تکذیب را طبری اکبر

 اجرایی معاون طبری اکبر اتهامات به رسیدگی دادگاه برگزاری با

 مسئولین علیه اعترافات عنوان تحت اخباری قضائیه، قوه سابق

 تکذیب ضمن که است انتشار حال در قضا دستگاه فعلی یا سابق

 قطعاً شایعات گونهنیا پخش ؛شودیم دیتأک ،دستنیازا مواردی

 طبری اکبر اتهامات اصل به رسیدگی در اخالل و انحراف هدف با

 به لذا .است دادگاه راندن حاشیه به عاملین قصد و گرفته صورت

 اذهان تشویش موجبات که افرادی و شایعات این منتشرکنندگان

 ادامه صورت در و شودیم داده هشدار آورندیم فراهم را عمومی

 «.گرفت خواهد صورت الزم برخورد قطعاً

ی سیستم آمارها بدهکارند!/ هاييکايآمردرصد  59بيش از  ◄

 ،متحدهاالتیا میلیونی 028 جمعیت از دهد،می نشان بانکی امریکا

 میزان و هستند قسط پرداخت و بدهی درگیر نفر میلیون 033

 نوشته به .است رسیده دالر تریلیون 1 به کشور این در هابدهی

 بدهی سریع رشد در آمریکا اقتصاد ژورنال، تیاستروال نشریه

تقریباً تمامی درآمدهای  هاییکایآمر. است سوختن حال در مردم

 آینده ندارند.برای  اندازپسامکان و  کنندیمشان را خرج ساالنه

 /"سليماني سردار" تردد محل افشای عامل از جزئياتي ◄

 «مجدموسوی» جاسوسی پرونده: »اظهار داشت قضائیهقوه سخنگوی

 مقیم اشخانواده همراه به مجدموسوی. دارد هم دیگری متهمان

 سوریه در ایران مستشاری نیروهای از تعدادی با او. تاس بوده سوریه

 اختیار در را شدهیآورجمع اطالعات طریق این از و داشته ارتباط

 «.دادمی قرار جاسوسی هایسرویس

 عضو «نژادبهرام»/ اعتمادندبي شهرداری به هاتهراني ◄

 آخرین طبق»اعالم کرد:  تهران شهر شورای سهیرئئتیه

 هایسازمان و دولت عملکرد به اعتماد با ارتباط در نظرسنجی

 سرأ در تهران شهرداری ویژهبه هاشهرداری شده، انجام عمومی

 .هستند اعتمادیب آن به نسبت شهروندان که بوده نهادهایی

 ایجزیره صورتبه هاسازمان فعالیت رفتار شهرداری در متأسفانه

 «.کندمی کار خود برای بخش هر که است


