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 از مشکالت رفتبرونراه          روز حرف▼ 

با وجود مشکالت اقتصادی و معيشتی،  ،شرايط فعلی كشور در

بخصوص در قشر مستضعف و كارگری جامعه، يک پرسش 

از اين  رفتبرون یبرا ؛سی با فراوانی بااليی مطرح استاسا

شارهای اقتصادی و معيشتی بر ف و كاهششرايط بد اقتصادی 

و  هاجرياناز سوی  سؤالن به ايچه بايد كرد؟ جواب ، مردم

متفاوت و متنوع است. البته وجود اين  ،سياسی هایشخصيت

در جامعه سياسی ما امری طبيعی است؛ مهم اين  هانگاهتنوع 

 یمناسب برا حلراه، هاديدگاهاست كه بتوانيم از ميان اين 

 كرد. يیشناسا امسائل اقتصادی و معيشتی مردم ر گشايیگره

از مشکالت اقتصادی  رفتبروندر داخل كشور،  ایعده متأسفانه

. نبايد فراموش دانندمیو معيشتی را در مذاكره مجدد با آمريکا 

به برجام  قتصادیتجربه مذاكره با آمريکا در مسائل ا كه كرد

، بلکه مشکالت حل نکردمشکالت كشور را  تنهانهمنتهی شد كه 

اد كه دشمن برای . مذاكره با دشمن نشان دديگری را هم رقم زد

 ازجملهاز طريق تغيير محاسبات،  ،اينکه ما را فريب دهد

 مشکالت اقتصادی به دنبال اهداف خود است.

در داخل كشور برای پايان دادن به اين شرايط سخت و حل  ایعده

كنند. را تبليغ می جمهوررئيسمشکالت اقتصادی مردم، استيضاح 

ر التهاب ايجاد كرده و امروز اين نگاه در فضای سياسی كشو

را  سؤالخود قرار داده است و اين  الشعاعتحتبسياری از مسائل را 

از  گشايیگرهكار درستی است و  ستيضاحا مطرح كرده كه آيا واقعاً

كند؟! البته الزم است به اين نکته توجه داشته مشکالت موجود می

 ،قانون اساسی بر اساسدينی،  ساالریمردمباشيم كه در نظام 

و همچنين  جمهوررئيساز وزرا،  سؤالاستقالل قوا پذيرفته شده و 

ايندگان نم عیحقوق و وظايف قط ازجمله هاآناستيضاح هركدام از 

ر شرايط خاص مجلس شورای اسالمی است كه طبق مقررات د

اما مسئله اصلی اين است كه استيضاح ؛ انجام گيرد تواندمی

درستی است و اين روش  حلراهدر شرايط فعلی،  جمهوررئيس

و  كند يا فقط صرفًا جنبه ذهنی گشايیگرهتواند در عمل هم می

 ديدی و اجتماعی كشور با به معضالت اقتصاد وقتی دارد؟ روانی

جامع و راهبردی نگاه كنيم، حتی تمامی متغيرها و عوامل دخيل 

در شرايط  حلراهدر آن صورت  بررسی كنيم،در موضوع را با هم 

باشد، بلکه  تواندنمی« جمهوررئيساستيضاح » تنهانهكنونی 

 شود. نيز آفرينمشکلو  زاآسيب تواندمیاستيضاح 

از مشکالت  رفتبرون حلراه، شرايط فعلی درنکته راهبردی: 

 سازیحاشيهاقتصادی و معيشتی؛ پرهيز از افراط، تفريط و 

 اقدامفرصت سوز و التهاب آفرين و همچنين اتحاد سه قوه در 

 (یجوان داهللي)نويسنده:  است. روزیشبانهجهادی 

 

 دينترسان يمردم را از خشاب خال                      گزارش روز▼

، راهکار حل مشکالت و سامان طلباصالح پردازاننظريهاز  گيریوامدولت اعتدال با  رانيمد

 نهيكه با صرف هز اینظريه. ديدندمیو مذاكره با كدخدا  رونينگاه به ب كشور را در یاقتصاد

؛ شد فهمقابلعامه  یطالن آن براب ونيليم 51هزار تومان و سکه به  13دالر به  دنيو رس اديز

همچنان بر موضوع  ،یاسيس انيجر نيو نخبگان ا پردازاننظريهاما نکته مهم آنکه همچنان 

 دارند. تأكيدبستن با كدخدا 

نه جنگ و نه "راهبرد : »گويدمی طلباصالحزاده، فعال  بيدكتر نق -5 :یخبر گزاره

كشور، در  طيتداوم آن حساب باز كرد. شرا یور توانیكشور است و نم یجي، مرگ تدر"مذاكره

به  ديدوباره ترامپ هم با یروزياست كه با پ یبحران یو اقتصاد به حد شتيحوزه سالمت، مع

از  رانيفشار بر ا شيافزا یبرا طيترامپ، شرا یروزيبود. چون قطعاً با پ کايرفکر مذاكره با آم

 مياگر بتوان: »نويسدمی رنايا یبرگزارخ -8«. خواهد بود ايمه شيپ ازشيب ديكاخ سف یسو

و  یاقتصاد یهاو چالش هاميو به موازاتش تحر ميمذاكرات مجدد را در دستور كار قرار ده

 دنيبا یروزيخواهد شد. پ ميملت ترم رفته نيب از اعتماد از یشمرتفع شود، بخ یشتيمع

خارج شود.  یونكن طيدولت فراهم كند كه كشور از شرا یبرا یفرصت جد کي تواندیم

 «گرفت! یرا جد یاسياستفاده از هوش س مسئله ديكه با نجاستيا

 یعملکرد و دستاوردها یدولت، بررس یانيپا یموضوع در روزها ترينمهم -5 :يليتحل هایگزاره

قرار  هايشوعدهدر برابر اقدامات و  يیپاسخگو گاهيكه خود را در جا یاسيس انيآن است. جر انيمجر

 د،يد اخلدر د ديراهکار را با -8آن وجود دارد؟  ندهيرفتار و عملکرد آ یبرا ینيتضم اي، آدهدنمی

 ینه جنگ و نه مذاكره حاو یاست. استراتژ یمقامات اجرائ یورز استيكشور در س یمشکل اصل

 توجهیبیكشور به آن  یمقامات اجرائ یبود كه از سو یبا عنوان اقتصاد مقاومت یاقتصاد وستيپ

 ارهرا دوب خوردهشکستو راه  ميفرض كن خوردهشکستكه راه نرفته،  ستينطق درست نم نيشد. ا

 یمردم را از خشاب خال جهتبیكرده است،  کيخود را شل یرهايت یتمام کاي! آمرمييمايبپ

 صورتبهرا  دنيسخنان با طلباصالح هایرسانهاز  یبرخ متأسفانه ؛یانينکته پا -4. مينترسان

در اظهارات و  دنيجو با كهدرحالی ،تا او را متفاوت از ترامپ نشان دهند كنندمیانتخاب  ینشيگز

 ،یستيونيصه ميرژ تيكمک به امن ران،يا ایمنطقهنفوذ  هيخود همواره به برنامه خود عل هاینوشته

 : فرهاد كوچک زاده(سندهي)نو. كندمی تأكيدعليه كشورمان  هدفمند هایتحريم

 چه خواهد شد؟ يروحان ضاحياست یردا                    خبر ویژه ▼

معتقدند  گريد یهستند، برخ جمهورسيرئ ضاحيبه دنبال است ندگانياز نما یتعداد كهدرحالی

 یدگياختالل در رس ،یروحان هيشب یكار آمدن فرد یاحتمال رو ،يیفرار دولت از پاسخگو ،یدولتیب

گفته است:  مردم تهران ندهينما ،«یعتشري» است. ضاحيبه مشکالت مردم و... از اثرات مخرب است

 جمهوررئيس ضاحاستي. ها چند برابر خواهد بودخسارت شدن قطعاً دولتیو ب یثباتبی با امروز»

 گرایغربكار آمدن دولت  یاحتمال رو یروحان ضاحاستي .ستيعاقالنه نبوده و به صالح كشور ن

تا  ضاحيدولت پس از است»: گويدمی مجلس رئيسههيئت ركليمد ،رسولی«. كندیم اديرا ز گريد

 طوراين ی. روحانكردیكار م اآلن. او اگر كننده كار بود رديگیقرار م یريجهانگ اريانتخابات در اخت

 !كردمیو چنان م نيتا ابد خواهد گفت بركنارم كردند وگرنه چن چراكه ،داندیم آلدهيكنار رفتن را ا

است. حاال  یروحان یفعل تيمقصر وضع»: تقد استمع دانشگاه امام صادق یعلمئتيهعضو  ،ینحسي

 یفضا را برا یعزل روحان دي. شادهندیم یاو را فرار ضاح،يپاسخگو باشد، با است ديكه با یادر نقطه

 شنهاديپ»: آوردمی پژوهشگاه فرهنگ ارياستاد پور،مهدی .«كند اياو مه هيشب یفرد یآور یرأ

غرب به  لي. تماشودیدولت مطرح م انيحام یكه از سواستعفاست  شنهاديپ گريد یرو ضاح،ياست

 .«ستين یپنهان یاستيس ران،يدر ا یدولتیب جاديا



 

  

 اخبار ▼

 !شودنمي« علي الريجاني»امزد کارگزاران ن

در  یداتوريكاند یبرا یجانيالر یحزب كارگزاران از عل تيدرباره پشت پرده حما نينم یميعباس سل

 یجانيالر یعل یو صالح آقا ريكارگزاران خ»گفت:  وزيبه نامه ن 5433سال  یجمهور استيانتخابات ر

نامزد خود را  تواندمیاصالحات  انيجر ی. وقتكندمی یاسيس یو فقط دارد با نام او باز خواهدنمی را

 کي افزود:  یو .«دكن گذاریسرمايه بياز جناح رق هايیشخصيت یدارد كه رو یليچه دل ،كند یمعرف

اصولگرا  تيصشخ کي یوقت یطيشرا نيدر چن ،رديگو تنگنا قرار  تياصالحات در محدود انيجر یزمان

اما در حال حاضر  ؛شودمی لياز او متما تيبا صداقت به سمت حما ،بيندمی کيرا به خود نزد

 اورد،ينامزد خود را به صحنه ب تواندمیچون  ،رودنمی یجانيالر یبه سمت آقا دگاهيد نيكارگزاران با ا

 .پذيردنمیوان نامزد خود را به عن یجانيالر یآقا اصالً زياصالحات ن انيجر گريد فيضمن آنکه ط

 یويبول به سبکمقاومت 

 کايچهارده سال آمر ني. در اديبه قدرت رس 24بهمن  یويبول يیکايضدآمر جمهوررئيس ،«مورالس»

دن مورالس و را گر یاقتصاد هایبحران شيهاآورد و با رسانه یفشار اقتصاد یويبه بول وقفهیب

كودتا كرد و با  در الپاز عمالً  کايسفارت آمر 82هم آبان  درنهايتگذاشت.  اشخواهیاستقالل

كشاند.  یكشور را به لبه جنگ داخل نيرا ناآرام و ا یويانتخابات، بول جهياعتراضات به نت یسازمانده

آن را رفراندوم درباره مورالس  هاغربیكه  یاما در انتخابات روزيد مورالس مجبور به ترک كشور شد.

 یدايدرصد آرا مقابل كاند ويکپنجاهآرسه، با  يیسابق مورالس، لو ريخوانده بودند، متحد و وز

فشار  رغمبهگفتند و  یچرا مردم دوباره به مورالس آر؛ است نيا سؤالحال  شد. روزيپ هاآمريکايی

 !نخوردند؟ بيفر ،کايچهارده ساله آمر یاشده از واشنگتن و جنگ رسانه ليتحم یاقتصاد

 دوم مهينمهار دالر در  تا خوابصادرکنندگان کارتناز 

دالر ارز  کيكه  یاصادركننده 813 یاسام»: بانک مركزی خبر داد كلرئيس« یهمت»

 خوابكارتن هانينفر از ا ۰3. وزارت اطالعات اعالم كرده ايمداده هياند را به قوه قضائبرنگردانده

اند و فشار افراد صادرات انجام داده نيبا نام ا بارمصرفيک یبازرگان یهابا كارت یبرخ اند.بوده

 یدوم سال جهش خوب مهيدر ن»وی افزود:  .«ندارد ایفايدهارز  افتيدر یافراد برا نيآوردن به ا

 طيشرا هستم مطمئن .شودیكنترل م زينرخ ارز ن شاءاهللانداشت و  ميصادرات خواه نهيدر زم

 .«تر شده استبازار در خصوص نرخ ارز مثبت طي. شراميارا گذرانده مياوج تحر

 اوباش و دست اراذلشهادت يک پاسدار نواميس به

 پارستهرانواوباش محله نفر از اراذل ۰رگيری با محمد محمدی در د ،شب گذشته پاسدار بسيجی

اين پاسدار شهيد كه پس از درگيری  .چاقو قرار گرفت و به شهادت رسيد وجرح باتهران مورد ضرب

كند فتار میدرخواست رعايت عفت كالم و ر هاآنشود و از اوباش با يک خانم وارد صحنه می و اراذل

 .رسدراحت ضربه چاقو به شهادت میاثر شدت ج رفته و برحمله قرارگ مورد بد،تا درگيری خاتمه يا

ای اخيراً و پس از نمايش جديت پليس در مبارزه با اوباش محالت، جريان ضدانقالب تالش گسترده

دهد نبايد اجازه داد اما بروز چنين حوادثی نشان می ؛در دفاع از اين اراذل و تخريب ناجا انجام داد

 گيرد.های ضدانقالب قرار أثير فضاسازینيت و آرامش مردم، تحت تجديت پليس برای برقراری ام

 كدام استثنا شده است، یافشاگر یبرا یكه در كتب فقه یموارد(: 56 سؤال) ياسياحکام س

 ،یفکر گراندر مورد فتنه -5از:  اندعبارتاست  زيجا یكه افشاگر ی: ازجمله مواردپاسخاست؟ 

به  یافشاگر -8مورد وجوب دارد.  نيكه ا شودیم ريتعب «بيالبدع و الر»به اهل  تيدر روا ؛یاجتماع

و مروجان قول باطل؛ اگر  پردازانهينظر -1به حقوق مردم، در جهت رفع ظلم كه واجب است.  لمانظا

از  یريجلوگ یبرا كند،یم جيآن را ترو هينظر نيقائل به ا باطل است و یاهيحرف و نظر ايسخن 

نسبت به  یافشاگر -4نکند.  دايداشته باشند تا گسترش پ یانحراف واجب است كه علما افشاگر

افکار و اسرار كفار و  د،ينسبت به عقا یافشاگر -1 ؛یابعاد پنهان نظام استکبار یدشمنان اسالم؛ افشا

است، مانند  تيآن مسئول یكه عدالت ركن و شرط اصل يیهاتيلمسئو انيمتصد -۶ ن؛يمنافق

و  دشو یحد جار نيا مألعامدر  ديكه با یخاص فرد یهااز محکومان مجازات یبرخ -۰ ت؛يحاكم

 نيدر ا ديبا یشخص است، منته یو بردن آبرو یافشاگر مسئله نيشاهد باشند. ا مؤمنيناز  یاعده

 .ننديحدود را بب یاجرا زين گرانيكرد و د یافشاگر مسئله

 کوتاه اخبار ▼

، انيكواكب /!طلباناصالح یبرا يخاتم تيبا محورمخالفت  ◄

 وگودر گفت طلباصالحو فعال سياسی  ساالریمردمدبير كل حزب 

 یو هم آقا هاینيخوئیموسو یآقا احترام هم ما» :گفت ميبا تسن

كرد و عقل  یفردمحور ديكه نبا ميمعتقد یول م؛يرا دار یخاتم

 یخاتم یآقا یبرا یمشورت گاهيجا کي ديبا حاكم باشد. ديبا یجمع

 ديخودش استقالل دارد و خودش با یحزب برا م،يريدر نظر بگ

 یجانيطلبان به دنبال الراصالح گريد و كارگزاران .رديبگ ميتصم

 فعالً  اما حزب اعتدال و توسعه به دنبال آن است. ؛ستندين

 .«ندارند 5433 یبرا یمشخص یاستراتژ چيه طلباناصالح

 /اد مقاومتى ايران در دوران تحريمگزارش بلومبرگ از اقتص ◄

در  «رانيساخت ا» یكاالها» :گزارش داد خبرگزارى بلومبرگ

آن را  ديكوش کايآمر یجمهوررئيس« دونالد ترامپ»كه  یتصاداق

 خأل یرانيكوچک ا یهاشركت اند.در هم بشکند، رونق گرفته

گفته شده كه  یرانيا یهامقام به .كنندیرا پر م یمصرف یكاالها

 را توسعه دهند. کينزد یو صادرات به كشورها یبخش خصوص

بزرگ  عيصنا یبا برخ سهيكوچک در مقا یهااز شركت یاريبس

 .«دارند یعملکرد بهتر یديتول

 /رودياز قدرت کنار نم يو خوش يبولتون: ترامپ به خوب ◄

بت صح حيصر ديده اجازه» :گفت کايآمر یمل تيسابق امن مشاور

را ترک  ديكاخ سف یو خوش یكنم؛ اگر ترامپ شکست بخورد، با خوب

حد از  نياو به ا دانمیم ديبع ارياعتراف كنم كه بس ديبانخواهد كرد. 

 .«باشد كه در صورت شکست، راحت كنار برود دهيرس یاسيبلوغ س

رسانه  «!/فردا ويراد»و رذالت به سبک  یخواررهيج ◄

از كمبود  یگزارش کا،ي، وابسته به دولت آمر«فردا ويراد» یرانيضدا

آنجاست كه در  توجهقابلكرده، اما نکته  هيته رانيدر ا «نيانسول»

 کايظالمانه آمر یهاميو نقش تحر ريبه تأث ،یاكلمه ۶33گزارش  نيا

 نشده است! یااشاره چيدر به وجود آمدن معضل كمبود دارو ه

خبرها حاكی  جلسات رهبر انقالب در دوران کرونايي/ ◄

رهبر انقالب با  یو جلسات كار دارهايبرنامه د از آن است كه

از مقامات  گريد یو برخ یران سه قوه، مقامات لشکرس

 یبهداشت یهانامهنيآئ تيطبق روال، برنامه و با رعا ،یكشور

 .شودیمبارزه با كرونا همچنان برگزار م یستاد مل

 /هاستيونيصه یسازشهرک گسترش خدمت در امارات پول ◄

 راً يدولت امارات اخ»كرد:  تأكيد ایبيانيهجنبش فتح با صدور 

 یهاتوسعه پروژه یبرا یقدس اشغال یبا شهردار یتوافقات

الجوز در  یجراح، المصراره و واد خيدر مناطق ش سازیشهرک

 «مضا رسانده است.به ا یاشغال نيفلسط

روزنامه  کيرضا شاه، حکومت در دوران  !/رضاشاهدر مدح  ◄

 یبيجانور عج رانيدر ا»بود:  آورده طوراين ویدر مدح  یفرانسو

تفاوت كه شته برگ  نيبا ا كند،یشده كه مثل شَتِه عمل م دايپ

 «است! خوارنيجانورِ تاجدار زم نيا یول خورد؛یدرختان را م

ماه  8 یاز آن است كه ط یحاك هاگزارش بازگشت به وطن/ ◄

به افغانستان  رانيمهاجر افغان از ا 8۶1هزار و  138گذشته، 

 اند.بازگشته


