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، جهت طلباصالح به دستاناز قلم  یاست که برخ یچند روز

چرخانده و نظام را متهم به  یاسالم یاتهامشان را به سمت جمهور

عباس اند. کردهحکومت  یساالرمردم صبغهتمایل جهت کاهش 

خط  بینیپیشضمن عتماد ادداشتش در روزنامه این یدر آخر یعبد

گردد که علت این مدعی می ۰0۱۱کاهش مشارکت در انتخابات 

رخداد را باید در اراده حاکمیت برای کاهش مشارکت دنبال نمود. 

طور واضحی مطلوب ساختار آمدن آقای روحانی به» نویسد:میوی 

الزم و  ،نبود، ولی چون پشتوانه آرای مردمی برای تنفس این ساختار

ی است، دستیابی به چنین میزان رأیی به مشکالت حضور حیات

روحانی ترجیح داشت. ولی اگر وجود رأی باالی مردمی از محاسبات 

 «ها نیز نیست.قدرت خارج شده است، نیازی به تکرار آن برنامه

 در مورد این ادعاها باید به چند نکته توجه نمود: نکات تحليلي:

بودن آن  یهستند و اسالم یحکومت اسالم یمردم رکن اساس -۰

بدون  ؛لذا چنین اتهاماتی ؛ماندن آن است یز منوط به مردمین

 شود.پشتوانه و سند معتبر و با هدف تخریب چهره نظام دنبال می

در انتخابات اسفندماه  یش مشارکت مردمآنچه موجب کاه -3

که عملکرد  ت به کاهش مشارکتیل حاکمید، نه میگرد ۰231

 ین برجایشید در مجلس پیست امیندگان لیبود که نما یفیضع

ت عباس یاست که با حما یعملکرد دولت ،گذاشته بودند. عالوه بر آن

که  یهمان دولت ؛ده استیها به قدرت رسانید حجاریو سع یعبد

ق ارتباط با غرب و بستن یاست چرخش چرخ اقتصاد کشور از طریس

مردم را کسب  یبرجام را مطرح نمود و توانست اعتماد حداکثر

و  یها انرژده و باغ برجام که ماهیها به ثمر نرسبرنامه ید. وقتینما

هدر داده و مردم را ناامید کرده است، انتظار حضور ه توان کشور را ب

مباحثی در  پرداختن به چنین -2 خابات را نباید داشت.پرشور در انت

تواند با هدف فشار به شورای نگهبان ، هم می۰0۱۱آستانه انتخابات 

یید صالحیت نامزدهایی باشد که صالحیت الزم برای ورود أبرای ت

هم پیشاپیش توجیه عدم ورود نامزدهای  و به انتخابات را ندارند

فقدان حرفی  به دلیل ،۰0۱۱یدان رقابت ان به مطلباصالحانتخاباتی 

که این عدم تمایل را  باشد ای مشخص برای اداره کشورنو و برنامه

 نایی اخط رسانهنیز مشاهده کردیم! هرچند  31ات اسفند بدر انتخا

بر سر شورای  سر آخرعدم حضور و عدم اقبال مردمی را  ،جریان

 نگهبان خراب کردند!

اصل در  ترینمهمثری همچنان مشارکت حداک :ینکات راهبرد

تواند این روح و نمی کسهیچدینی است و  ساالریمردمنظام 

که به مردم و  هاییآننه  ؛ظام اسالمی را از آن جدا سازدجوهره ن

آنان اعتقادی ندارند و نه آنان که نسبت به تعبیر  آفرینینقش

دینی کینه و عقده داشته و آن را رقیب لیبرال  ساالریمردم

همه توان خود را برای تخریب چهره آن یابند و وکراسی غربی میدم

 (یدیسع یمهد)نویسنده:  اند.کار گرفتهه ب

 عبرت از گذشته                             گزارش روز▼

 یبچرخد، هم چرخ زندگ دیبا وژیفیهم چرخ سانتر»که شعار  یانیجر یروزیاز هفت سال از پ شیب

 ادیگره زد و با شور ز یارا به مسائل هسته یمشکالت داخل انیجر نی. اگذردیم داد،یسر م« مردم

 یهاطرف یکه با بدعهد یبه سمت مذاکره، اعتماد و توافق با غرب حرکت کرد؛ مذاکره و توافق

را  یادیز یو مشکالت اقتصاد دیاز برجام به سرانجام مطلوب نرس کایبا خروج آمر تیو در نها یغرب

است که همچنان  ونیاسیاز س یبرخ یآموزنکته مهم، عدم عبرت نیبنیدرامردم بوجود آورد.  یبرا

را دوباره  راههیب نیا توانندیها مبه قدرت برسد، آن کایها در آمراگر نامزد دموکرات کنندیفکر م

 .ابندیدست  اند،دهیکه هفت سال به آن نرس یبروند و به هدف

به  دنیاگر با»معتقد است: « طلباصالح یاسیفعال س» زادهبیاحمد نق -۰ :یخبر یهاگزاره

خواهد  یاسالم یجمهور بیبزرگ نص تیموفق کیبازگردد  زیبرسد و به برجام ن یجمهوراستیر

انتخاب شود و ترامپ در انتخابات شکست بخورد،  کایامر یبعد جمهورسیبه عنوان رئ دنیشد. اگر با

در قامت  پلماتید یآقا» تریبا تنیز روزنامه شرق  -3.« وجود نداشته باشد زیبه نرمش ن ازین دیشا

 نیترکه در سخت کایظالمانه آمر یهامیمردم خسته از تحر نیهم: »سدینویم ،«؟یجمهوراستیر

که  کایشده است و آمر کایآمر جمهورسیرئ دنیجو با نندیخود قرار دارند، اگر بب یزندگ یروزها

 همناست، متواضعانه به برجام بازگشته، آ رانیدرد و رنج ملت ا یسه سال و اند نیمسبب همه ا

 تیامن یپ را در شوراآن را چنان منعقد کرده که ترام رانیا یپلماسید کیکه مرد شماره  یتوافق

 «ها قهر خواهند کرد؟!با صندوق بازهمو سرافکنده کند،  یمنزو

کشور و چرخ  ،المللنیاصالحات به روند تحوالت ب یاسیس انینگاه غلط جر: يليتحل یهاگزاره

فاصله،  نی؛ در انگه داشت یبرجام یهایو گالب بیو سه سال معطل مذاکر نیچندرا آن  یاقتصاد

 یکاالها ،کشور یارزش پول سابقهیافت ببا و  رسید هزار تومان 3340۱۱هزار به  0ود دالر از حد متیق

 دنبالبه  ونیاسیس برخی وجودنیباا؛ پیدا کرد یچند برابر یمتیجهش قو ... مسکن  ،یاساس

که امروز عالج مشکالت  یایمش. خط و هستند تجربه شده افتادن مجدد در دام یبرا یزیربرنامه

از  یریگبهرهبا  یداخل یهابر توان و داشته هی، بلکه تکبه غرب دست بستهکشور است، نه نگاه 

ال یُلدَُغ المُؤمِنُ  »اکرم)ص(:  امبریاست. بنا به فرموده پ یالمللنیو ب یاموجود منطقه یهاتیظرف

 دینبا ؛«شودینم دهیسوراخ دو بار گز کیاز  مؤمن ؛(533، ص 5)اصول کافی، جلد  مَرَّتَینِ  جُحر   مِن

 امتحان کرد. چندبارهرا  ستین یگرید زیچ در آن گردعقبرا که جز خسران و  یراه

 زاده(: فرهاد کوچکسندهی)نو

 هدف؛ ترور نرم فرماندهان سپاه                      خط تحریف ▼

در خصوص هواپیمای اکراینی  ،!«لعنتی ثانیه ۰3 آن» عنوان با گزارشی در اعتماد روزنامه

 او باالدستی نظامی فرماندهان باشد، هوایی پدافند اپراتور متوجه تقصیری و قصور اگر»نوشت: 

 تنها هاآن عیارتمام سازیشفاف شاید که قصوری و اتهامات. مقصر هستند میزان همان به نیز

 فرماندهان محاکمه خواستار لفافه در روزنامه این. «باشد عمومی افکار اعتماد دوباره جلب راه

 ،اوکراینی هواپیمای ماجرای داشتننگه داغ از دشمن یارسانه اهداف از یکی !است شده سپاه

 ،«سپاه ارشد فرماندهان نرم ترور» ادامه در و «سپاه نرم ترور» برای ابزاری از آن یریگبهره

 اوکراینی، هواپیمای ماجرای در تالش دارند معاند هایرسانه .است زادهحاجی سردار ازجمله

 آمریکا تحقیر همچنین و تلخ حادثه این بروز در آمریکا نقش سپاه، فرماندهان نرم ترور ضمن

 گذشته، روزهای در که اعتماد روزنامه .ببرند حاشیه به را سداألعین پایگاه بارانموشک در

 فارسی سیبیبی رسمی کارمند و ضدانقالب بدسابقه عناصر از یکی «بهنود مسعود» یادداشت

 به ایران در براندازی حق باید» که بود کرده اعالم صراحتاً آن از پیش و بود کرده منتشر را

 را «زدید؟ چرا» عنوان با ضدانقالب هشتگ مذکور، گزارش در حاال ،«شود شناخته رسمیت

 .دهدمی قرار بتخری و توهین آماج را پاسداران سپاه غیورمردان و داده بازنشر



 

  

 اخبار ▼

 !است مذاکره به بسته هم ما خوردن آب انگار

: گفت 31 تیر 32 راهپیمایی دربعد از حادثه کوی دانشگاه و  روحانی سخنرانی به اشاره با صفارهرندی

 خوبی سخنرانی و دآم روحانی آقای کنند، سخنرانی برنامه این در ندنشد حاضر هاخیلی که زمانی در»

 آب انگار که کندمی رفتار طوری گیرد،می دست در را کار که زمانی فرد همین بینیممی ولی کرد، هم

 یا. است مهم بسیار نقطه این به هاآدم رساندن در تحریف. است غرب با مذاکره به بسته هم ما خوردن

 را او بعد! کنند نابود را ما تأسیسات تمام بمب یک با تواندمی آمریکا گفت، ظریف آقای دیدیم اینکه

 عضو «.دارد وجود کشور در قدرتی چه که دید ظریف آقای و دادند نشانش را دفاعی تأسیسات و بردند

 اما کرد، تحریف شودمی راحت را هادستاورد و مقاومت جنگ،»: افزود نظام مصلحت تشخیص مجمع

 از یکی. است نبوده شده گفته که گونهاین بینیممی کنیم،می بازخوانی درست را واقعیت وقتی

 واقعیت اما آمریکاست، قدرت نماییبزرگ بحث گیرد، قرار توجه مورد باید حوزه این در که مباحثی

 .شودمی ترقوی هرروز انقالب و شده ترضعیف بسیار گذشته به نسبت آمریکا که است این

 اغتشاش کام به اشتغال نام به

 در فعال و کارآفرین زنان برای آموزش ایهفته چهار برنامه که داده ایاطالعیه تهران در هلند سفارت

 شده اعالم هلند تسفاراین  اطالعیه در !است دیده تدارک ایران در پایدار توسعه با مرتبط هایحوزه

 امنیتی هایدستگاه که است کشورهایی ازجمله هلند! بود خواهد رایگان صورتبه آموزش این که است

 با هیفوس، مانند بنیادهایی و امنیتی هایسازمان و دارند ایرانامور  در مداخله برای فراوانی هایتالش آن

 کشورهای از همچنین هلند. کنندمی پیگیری ایران علیه را امنیتی هایپروژه آموزش، مانند یهایپوشش

 سؤال جای حال دارد؛ پروپاقرصی و فعال نقش ایران علیه آمریکا هایتحریم اعمال در که است اروپایی

 کار به ممرد اقتصاد به حداکثری فشار و ایران تحریم برای را تالشش تمام که کشوری چرا که است

 است مناسب !کند؟می برگزار ایرانی زنان برای پایدار توسعه رایگان هایدوره ایران در سفارتش گرفته،

 تا بپردازند هاپروژه این هایواقعیت و هاریشه بررسی به بیشتری حساسیت با نظارتی و امنیتی نهادهای

 .نشوند آموزشی فانتزی هایبرنامه البق در هاهلندی امنیتی هایپروژه طعمه ایرانی زنان و جوانان

 !کنندمي حمايت الريجاني از طلباناصالح

 اعضای از یکی یتازگبه. شودمی بیشتر انتخاباتی هایزمزمه ،شویممی نزدیک سالپایان  به که هرروز

 حضور احتمال شیازپشیب تا است گفته سخن الریجانی علی از حزب این حمایت از کارگزاران حزب

 سیاسی فعال رجایی، غالمعلی. شود پررنگ انتخاباتی رقابت در گذشته سال دوازده مجلس رئیس

 جز که دارند هاییویژگی الریجانی آقای: »گفت انتخابات صحنه در الریجانی حضور احتمال درباره

 او. نیستند او همسنگ شود،می حمطر نامشان اکنون که نامزدهایی از یکهیچ جهانگیری، آقای

 از پیش و آشناست دارد، وجود کشور در که مشکالتی با خوبیبه و بوده مجلس رئیس سال دوازده

. «دارد اشکارنامه در را صداوسیما و ملی امنیت شورای ریاست مانند مهمی هایمسئولیت همآن

رد  طلباصالح شاخص مزدهاینا که شرایطی در است ممکن»: گفت سیاسی فعال رجایی، غالمعلی

 از ،کنند معرفی را طلبیاصالح خاص چهره توانندنمی که برسند نتیجه این به هاآن و شوند صالحیت

 .«کنند حمایت الریجانی آقای

 کاراننومحافظه انتخاباتي اهداف قرباني برجام

 آمریکا، خارجه وزارت پیشین دیپلمات قلم به یادداشتی طی «کرافتاستیتریسپانسیبل» تارنمای

 سازیفعال بر آن اراده چنینهم و تسلیحاتی هایتحریم تمدید در متحدهایاالت اخیر تکاپوی» نوشت:

. است جمهوریریاست انتخابات آستانه در ترامپ تبلیغاتی دستاوردسازی برای تالشی، ماشه نیسممکا

 وی. دهد پایان برجام در آمریکا مشارکت به که داد وعده 3۱۰2 جمهوریریاست هایرقابت در ترامپ

 در برجام غروب ناولی از عبور. یافت تداوم اعضا دیگر توسط برجام ولی کرد عمل شعار بدین 3۱۰1

 درصدد پس. کرد خواهد دارخدشه را اشوعده تحقق اعتبار ایران، تسلیحاتی تحریم لغو و 3۱3۱ اکتبر

 برای ماشه مکانیسم سازیفعال اهمیت به توجه با رسدمی نظر به. است برآمده برجام کامل نابودی

 گوناگونی ترفندهای به آمریکایی مقامات حوزه، این در دستاوردسازی جهت تالش و ترامپ دولت

 به ایضربه تواندمی اقدام این در شکست زیرا ؛بزنند دست امنیت شورای دائم اعضای دیگر اقناع برای

 «.شود محسوب ترامپ تبلیغاتی کمپین

 کوتاه اخبار ▼

 سیاستمدار و نویسنده ،«پال ران» نابخردی مستمر ترامپ!/ ◄

 در کشور این جمهوریریاست اسبق نامزد و آمریکایی بازنشسته

 علیه آمریکا جمهوررئیس ،«ترامپ دونالد» سیاست از یادداشتی

 کرده توصیف خوردهشکست یاستیس را آن و کرده انتقاد ایران

 در آمریکا سیاست: »است نوشته خود یادداشت پایان در پال .است

 طرز به ترامپ دولت و است مستمر نابخردی یک ایران قبال

 کاراننومحافظه نامناسب هایتوصیه اجرای حال در ایمذبوحانه

 مردم آنکه حال خواهند،نمی ایران با جنگ جز چیزی هاآن. است

 سیاست این به که است آن وقت. خواهندنمی چیزی چنین ریکاآم

 .«دهیم پایان ایران با تقابل خوردهشکست

 /«الغدير» لندني شبکه در ايراني يک فروشيوطن به اعتراض ◄

 اظهارات به واکنش در ،سیاسی تحلیلگر ،«عبدالساتر فیصل»

 آرزوهای خواهندمی هابعضی»: گفت ایران علیه «هاشمیان حسن»

 آرزوی مهمانتان اینکه. کنند سیاسی هایتحلیل وارد را خودشان

 ایرانی یک عنوانبه او چراکه ؛است طبیعی ،دارد را ایران نابودی

 «.اوست مأموریت این و کرده ملیتش به پشت

 حمزه قرارگاه /ضدانقالب هایگروهک و اشرار از تيم يک انهدام ◄

 از رهنف 2 تیم یک» :اعالم کرد سپاه زمینی نیروی( ع) سیدالشهدا

 کشورمان وارد ترکیه طریق از که ضدانقالب هایگروهک و اشرار

 این سپاه در مستقر رزمندگان با ماکو مرزی منطقه در ،بودند شده

 اقدام و هوشیاری با کوتاهی مدت از پس .شدند درگیر شهرستان

 زیادی مقادیر و رسیدند هالکت به سه هر رزمندگان، موقعبه

 این در .شد کشف آنان از ظامین تجهیزات و مهمات سالح،

 .نشد وارد خودی هاینیرو به آسیبی گونههیچ درگیری

، «گلچین مرجانه» /!کنممي شرم هافيلم از بسياری ديدن از ◄

با انتقاد از فضای بسته موجود  کشورمان زیگر سینما و تلویزیونبا

 گفت:، یتولید یهالمیفوضعیت  در عرصه بازیگری کشور و

 شبکه و تئاتر سینما، که دارند وجود بازیگر عده یک متأسفانه»

 جایگاه از هم وجههیچبه و اندگرفته دست در را خانگی نمایش

 شوندمی حمایت جوره ههمان بازیگر اینروند. نمی کنار خود

 در .هستند فقر در و نشینخانه بازیگران اکثریت کهیدرصورت

 از من است؛ رفته ابتذال سمت به شدتبه سینما فعلی، شرایط

 از ریبسیا که خورممی قسم کنم،می شرم هافیلم از بسیاری دیدن

 «.هستند ترسخیف هم هافارسی فیلم از آثار این

 سخنگوی پتروشيمي/ محصوالت توليد تنيميليون ۴3 افزايش ◄

 مجتمع افتتاح با» :خبر داد ایران پتروشیمی صنایع ملی شرکت

 ظرفیت محصوالت، تن میلیون 043 تولید و بوشهر پتروشیمی

 میزان .یابدمی افزایش تن میلیون 30 به پتروشیمی صنعت ساالنه

 نفر ۰5۱۱ بوشهر پتروشیمی بزرگ مجتمع مستقیم زاییاشتغال

 «.است

برای کشف نقاط  سیاسیون رصد :(7۴اسي )سؤال احکام سي ◄

 در مورد: پاسخ دارد؟ حکمی چه مبادا در روز هاآنضعف 

 مسائل اخالقی جایز نیست.


