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 ها!دوباره حاشيه             روز حرف▼ 

این روزها مسائل مربوط به مجلس شورای اسالمی در صدر اخبار 
بین ها قرارگرفته است. گویی اینکه مجلس کنونی زیر ذرهرسانه

اند تا مجلس یازدهم را هر طور ای قصد کردهاست یا اینکه عده
   ها بکشانند.شده به سوی حاشیه

درباره برخی مسائل اخیر مجلس چه اتفاق  ـ1نکات تحلیلی: 
ای رخ داده است که این همه افکار عمومی را تحت تأثیر خود تازه

اند، ها با ضریب دادن بر آن دمیدهقرار داده و چون برخی رسانه
ـ آیا 2گویی اینکه چنین موضوعاتی مسائل اصلی کشور هستند. 

ند دیگر کارگزاران های گذشته نمایندگان مجلس ماندر دوره واقعا  
کردند؟ های نظام، از امکاناتی مانند خودرو استفاده نمیبخش
برخی تسهیالت برای نمایندگان اقدامی بوده که در  کردنفراهم 

شود. البته این امکانات که در اختیار ها تکرار میهمه دوره
گیرد، در راستای انجام وظایف نمایندگی بوده نمایندگان قرار می

آیا کسی خبر دارد که وضعیت مسکن و  دلیلهمین  است. به
نمایندگان ادوار گذشته مجلس چگونه تأمین شده است؟  یخودرو

 کند، چونپرسش کسی حافظه اش یاری نمیدر پاسخ به این 
خودرویی که با آن  زیرا در آن ایام بحثی مطرح نشده است؛ اساسا  

ن در جلسات شان سر بزنند و با آنمایندگان به حوزه انتخابیه
شد، چه اینکه استفاده شرکت کنند، امری دور از انتظار تلقی نمی

گاه های نظام از خودرو برای امور اداری، هیچمسئوالن همه بخش
آفرینی نشده است. در اصل این اقدام باعث تعجب، نقد و جنجال

تردیدی نیست، هر چند در شیوه ارائه چنین تسهیالتی ممکن 
ـ تا اینجا همه چیز 3تری هم باشد. اسباست پیشنهادات من

طلبی که خود در دوره قبل اما اینکه نماینده اصالح ؛طبیعی است
از همه امکانات و تسهیالت مجلس استفاده کرده، حاال منتقد 
 اقدام کنونی شده، باید در صداقت او شک کرد. جریان سیاسی که

میلیارد  هزار151چشمان خود را بر روی ضرر حدود برای نمونه 

حذف کارت سوخت بسته و  دلیلطلب نفت به تومانی وزیر اصالح
متعرض واگذاری خودرویی که در هر دوره مجلس، آن را برای 

کند کرده، شده است، حتما  مغرضانه رفتار مینمایندگان فراهم می
 پروراند.و مقاصد دیگری در سر می

، آنچه باید نکته نهایی: درباره مسئولیت نمایندگان مجلس فعلی
باشد، تمرکز مجلس بر مسائل اصلی مردم است؛ آنچه نباید باشد 
سرگرم شدن به حواشی است. از بعد اقتصادی نیز چون مردم در 
شرایط معیشتی دشواری قرار دارند، همه تصمیمات و اقدامات 
خود نمایندگان باید با در نظر گرفتن چنین مالحظاتی باشد. 

ر اظهار نظر و کنش سیاسی باید نمایندگان مجلس پیش از ه

ای آن را محاسبه کنند. این مجلس متصف تبعات سیاسی و رسانه
به صفت انقالبی بودن است و در طراحی امور مرتبط با مجلس و 

گیری کلی و کالن مجلس شورای نمایندگان و خاصه جهت
اسالمی، باید این نکته مهم مورد توجه واقع شود. )نویسنده: عزیز 
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 اقدامي در جهت توسعه عمق راهبردی                     گزارش ▼

بعد از معتبرسازی تهدیدات نامتقارن علیه دشمن که با تکیه بر سازمان رزم ناهمتراز در 

دشمن در جهت مقابله با آن به وجود آمد، دشمن تالش  ناتوانیفارس و تنگه هرمز و خلیج

رای فشار بر ایران ب ، از آنود که متکی بر برتری در دریاهای آزاد بودهداشته با تغییر راهبرد خ

 .کنداستفاده 

گوی ویژه خبری از الحاق وفرمانده نیروی دریایی سپاه در گفت ،گزاره خبری: دریادار تنگسیری

 . ای نزدیک خبر دادمتری با قابلیت حمل بالگرد به این نیرو در آینده ۵5 یپیماشناور اقیانوس

به مفهوم تالش در  این خبر ـ1 :است یلی: در این خصوص چند نکته حائز اهمیتگزاره تحل

ای که بتوانند از منافع جمهوری جهت توسعه عمق راهبردی نیروی دریایی سپاه است؛ به گونه

. کننداسالمی ایران در دریای عمان، اقیانوس هند و حتی تا خلیج عدن و دریای سرخ صیانت 

در مقابله با تهدید  ناتوانی کرده استیتی خود در منطقه سعی دشمن در دکترین امن ـ2

؛ حال توسعه تهدیدات نامتقارن به کندها غیر معتبر نامتقارن را با استقرار در دوردست

ضعف در تولید تهدید نامتقارن علیه  ـ3 کند.ها این مزیت را از دشمن سلب میدوردست

ت تا دشمن فرصتی برای ایجاد مخاطره های دوردست و عمیق باعث شده اسدشمن در آب

دست آورد؛ اکنون با این قابلیت ه علیه منافع جمهوری اسالمی خصوصا  در حوزه کشتیرانی ب

برداری از حضور در اقیانوس و بهره ـ۴های دور معکوس خواهد شد. موازنه تهدید در آب

ی دریایی ارتش جمهوری شناورهایی با این قابلیت به هیچ عنوان در تزاحم با مأموریت نیرو

های دوردست تنها متکی به های رزم ناهمتراز در آبکارگیری شیوهه اسالمی نیست؛ چراکه ب

 .سازمان رزم نامتقارن بوده که صرفا  در اختیار نیروی دریایی سپاه است

دهد جمهوری اسالمی تمامی تمرکز خود را بر استراتژی گیری: این موضوع نشان مینتیجه 

فعال گذاشته است و این پیامی آشکار به طرفی است که بخواهد با تکیه بر ظرفیت  مقاومت

کنند جمهوری اسالمی فاقد راهبرد و نظامی کالسیک خود منافع ایران را جایی که فکر می

ندازد. حال با تکیه بر این قابلیت راهبردی، تهاجم نامتقارن بیبه خطر  ،قدرت تهاجمی است

تر خواهد یافته و دایره تهدیدات امنیتی ایران برای طرف گستاخ وسیعتوسعه  ایران به عمق

 شد.)نویسنده: احمد بنافی(
 

  ویژه راخبا ▼

 یمایهواپ ماجرای به اشاره با سپاه کنندههماهنگ معاون ،یسردار نقد !/ميبا مردم صادق

 میکن زانیآو خودمان را به آن میتوانستیوجود داشت که ما م یارین بسیقرا»گفت:  ینیاوکرا

ما با مردم  کهی کرده، در حال کیانجام نشده و دشمن جنگ الکترون یاشتباه مییو بگو

شگرد  کیکه  میستین یبیفرما دنبال عوام م،یاشتباه کرد مییگویم میاشتباه کرد م،یصادق

 یدر خصوص ورود سپاه به صنعت خودروساز وی «.میو مسئله را بپوشان میکن دایپ یارسانه

از سپاه  یخصوص کس نیبه درخواست دولت بوده، در ا میما هر جا وارد شد»کرد:  حیتصرنیز 

در حوزه خودرو مسئله  ست،یبه ورود سپاه ن یازین اصال  نکهیضمن ا ؛نخواسته ورود کند

 «کند. حلموضوع را  نیا دیایسپاه ب مییتر از آن است که بگوتر و سادهکوچک

وابسته به  گاهیپا کیدر  دشدی انفجار ی/ائتالف سعود اهگيدر انفجار پا يکشته و زخم 1۸

منابع  برخی داشته است. یکشته و زخم ۰1تاکنون  منیدر شمال  یعناصر ائتالف سعود

رخ  یزمان یاعالم کردند و نوشتند که حمله موشک منیارتش  یانفجار را حمله موشک لیدل

 یماه حقوق عقب افتاده خود روبه رو ۹در اعتراض به  یداد که عناصر وابسته به ائتالف سعود

 اداره آن را در دست داشتند، تجمع کرده بودند. یکه افسران سعود یمقر فرمانده
 



 

 

 اخبار ▼

 يستيونيصه ميروابط با رژ یسازیعراق تحت فشار عاد

برگزار  یاسیس یسران سه قوه عراق با رهبران احزاب و گروه ها به تازگیکه  ینشست در

 یساز یبر عاد یمبن کایآمر یکشور از فشارها نیا یجمهور سیم صالح رئکردند، بره

 ینشست که به دعوت مصطف نیا در پرده برداشت. یستیونیصه میمناسبات بغداد با رژ

 کایآمر رخارجهیپمپئو وز کیعراق برگزار شد، صالح به نقل از ما رینخست وز ،یالکاظم

بستن سفارت واشنگتن  ،یبه صورت جد کا،یجمهور آمر سیخبر داد که دونالد ترامپ رئ

در ادامه  کایخارجه آمر ریوز کند.  یم یعراق را بررس هیتازه عل یها میتحر زیدر بغداد و ن

کتائب » ژهیمقاومت به و یگروه ها هیعل اتیخود گفته بود ترامپ دستور عمل یادعاها

 یاناتیکور از جمله جرمذ یها گروه را صادر خواهد کرد.« الحقعصائب أهل»و« حزب اهلل

غاصب  میسازش با رژ زیدر خاک عراق و ن کایهستند که به شدت با حضور آمر

به  یالکاظم ریدر سفر  اخ کایشود آمر یگفته م گر،ید یسو ازمخالف هستند.  صهیونیستی

 ،یستیونیصه میروابط با رژ یساز یعاد یواشنگتن با هدف سوق دادن بغداد به سو

 وارد آورده است. یرا بر و ییفشارها

 يفارس يسيبيقرارگاه ثاراهلل به مستند ب نيجانشواکنش 

 یسیبیب ریدرباره مستند اخ رنا،یوگو با اشنبه در گفتروز پنج «نجات نیحس» سردار

ما در زمان جنگ دو »دفاع مقدس گفت:  انهیدر مورد جلسه فرماندهان سپاه در م یفارس

به صدام . آنها بودند نیفاق آشکار بود که همان منافقن انیجر کی م؛ینفاق داشت انیجر

که  یبه واسطه نفرات ای یتلفن هیبه صورت تخل ایاخبار و اطالعات جنگ را  وپناهنده شدند 

 یکه در دفتر آقا مینفاق پنهان هم داشت انیجر کی .گذاشتندیصدام م اریداشتند، در اخت

و برادر دامادش،  یمنتظر ین در داماد آقاکه تبلور آ انیجر نیجمع شده بودند، ا یمنتظر

 ساساستفاده و اح یمنتظر یآقا یلوحاعدام شد، از ساده بود که بعدا  یهاشم یمهد دیس

انجام دهند.  شانیا قیاز طر ،که مدنظرشان استرا  ییهمه کارها توانندیکه م کردندیم

اثر  شانیا یساده بود و رو اریسفانه بسأمت یول ،بود یادهیوارسته و زحمت کش هیفق شانیا

بدر  اتیقبل از عمل انیآن جر نکهیا انیفرمانده دوران دفاع مقدس با ب نیا« .گذاشتندیم

 یحت»کردند، خاطرنشان کرد:  یریگفرمانده وقت کل سپاه موضع هیدر جلسات مختلف عل

ودتا و گفته بود که فرمانده سپاه ک دهیبه خدمت امام رس یمنتظر یهم آقا یادر جلسه

 نهایگفته بود ا یمنتظر یبه آقا خورد،یاز کجا آب م نیا دانستیکه امام چون م کندیم

ما کودتا  هیخودمان که عل یهاکودتا کنند. بچه دیخودمان هستند، بگذار یهاکه بچه

 «.کنندینم

 خدمات مفت و مجاني ترامپ و نتانياهو به ايراني ها!

و  یاجتماع یشبکه ها یسامانده یبرا یبر ارائه طرح یمبن ییشدن زمزمه ها دهیبعد از شن

دادن و برجسته  لیضمن تقل یداخل انیمجلس، غربگرا ندگانینما یبرخ یاز سو یمجاز یفضا

 ریمس ازانحراف  آن  یدلخواه خود و دست و پا زدن برا یا هیطرح به مباحث حاش نیا یینما

کشور  یضابطه مند یجلو شهیمانند هم طرح بترسانند و نیتالش کردند تا مردم را از ا یاصل

در اختیار کشورمان  یمجاز یفضامدیریت که امروز،  ستین یمخف .رندیحوزه را بگ نیدر ا

توانند به  یکنند، با قطع کردن خدمات خود م دهکه هر لحظه آنها ارا ی؛ به گونه ادشمن است

که چرا با  نجاستیسؤال ابزنند. اما  یاساس یکسب و کار مردم و امورات مهم کشور ضربه ها

 یحوزه ها، فضا ریو دست بسته بودن دشمن در سا میتحر یها نهیتوجه به تمام شدن گز

 رانیا یمجاز یفضا یها برا ستیونیها و صه ییکایشود، بلکه آمر ینم مینه تنها تحر یبریسا

ن است که واقعیت آ ؟!دکنن یم دیتول لترشکنیو ف یگوش ایرانی ها یکرده و برا فیبودجه تعر

نیامده که بخواهد این خوشش  ایرانی ها یچشم و ابرو دشمن از ،ستیطمع ن یسالم گرگ ب

 همه خدمات رایگان در اختیارمان قرار دهد.

 

 کوتاه اخبار ▼

 /اصالح ساختار بودجهسر راه  نبود روحيه انقالبي؛ مانع اصلي ◄

مجلس  یاقتصاد ونیسیکم سئیر« یمیمحمدرضا پورابراه»

در ارتباط با موضوع اصالح »گو با تسنیم گفت: ودر گفت

 ،کندیرا مطرح م یدتهاست که دولت مطالبم ،ساختار بودجه

 یدولت دولت است. از سویآن  نشدنما اجرا یاما مشکل اصل

کار  نیا یسخت دیاصالح ساختار انجام بدهد با خواهدیکه م

ر د یاکند. ما اراده دایخودش تحمل کند و ورود پ یرا برا

خودش  یرا برا یسخت نیا نکهیا یدولت برا یاقتصاد میت

 .«میدیدیتحمل کند و تقبل کند نم یشکلبه

 /سال گذشته 9/9 صادرات نفت در زانيم نيباالتر ◄

خطوط  یریسسات رهگؤآمار م»اعالم کرد:  «ترزروی»

در ماه  رانیکه صادرات نفت ا دهدینشان م یرانیکشت

 یماه جار طی داشته است. یقابل توجه شیسپتامبر افزا

 ونیلیم 5/1به حدود  رانیا یگاز عاناتیصادرات نفت و م

این رقم در یک سال و نیم است.  دهیبشکه در روز رس

 «.گذشته بی سابقه بوده است

 /!نشدنزا اواکسن آنفلو دالرهايي که خرج واردات ◄

 5۰ دولت»: خبر داد مجلس سهیرئ تئیعضو ه «یمیسل»

داده نزا اواردات واکسن آنفلو یشرکت برا کیدالر به  ونیلیم

هم وارد  یبرده شده و واکسن هیارز به کشور ترک نیا است.

دوز  ونیلیم 21تا  1۵ما در حال حاضر  ازنی نشده است.

هزار تا  211و  ونیلیم کی نینزاست که فقط باواکسن آنفلو

 هزار دوز واکسن وارد کشور شده است. ۵11و  ونیلیم کی

واردات  ید به دولت وارد است که چرا اقدام الزم براانتقا نای

 «است. ها قبل صورت نگرفتهنزا از مدتاواکسن آنفلو

 ریوز «پمپئو» /آمريکا از ايران چه مي خواهد؟ ◄

 یکشورش از فشارها تیبا آشکار ساختن ن کایخارجه آمر

 نیا جهیکرد نت یدواریابراز ام ران،یملت ا هیعل یحداکثر

و تابع محض شدن آن ها  انیرانیا یستحاله فکرفشارها به ا

 یعال اریبس»گفت:  یانجامد. و کایآمر یها استیدر برابر س

در  شیهفته پ دوکه  میبرسان ییرا به جا رانیخواهد بود اگر ا

دولت  تیبه حق موجود یعنی م،یشاهد بود دیکاخ سف

 طانیمرگ بر ش کا،یمرگ بر آمر ادیفر اذعان کند، یهودی

 کایکوچک سر ندهد. آمر طانیش ل،یمرگ بر اسرائبزرگ و 

کرده و  تیهدا رانیا هیرا عل یسال گذشته کارزار سهدر 

در حدود  یرا از ثروت رانیبوده است. ما ا زیآمتیموفق اریبس

 .«میادالر محروم کرده اردیلیم ۰1

راه توبه غیبت چیست؟ : (74احکام سياسي )سؤال  ◄

شده غیبت به مان شود و ثانیا  وال  باید نادم و پشیپاسخ: ا

 که دهدمی احتمال اگر و بطلبد حاللیت و از او مراجعه

 مراجعه وی به شود،می فتنه و عداوت سبب او به مراجعه

 .کند استغفار بسیار او برای عوض در و نکند

 


