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   ضاحيدوباره به مسئله است ينگاه     روز حرف▼

از  یبرخ یکه از سو جمهورسیرئ ضاحیطرح موضوع است تب

در خارج از  یعدها یمطرح شده بود و همراه ندگانینما

موضوع از برنامه  نیمجلس را به همراه داشت فروکش کرده و ا

اقدام خارج شده است. در  نیا یحام ندگانینما یهایریگیپ

مربوط به  یاسیس جاناتیکه التهابات و ه یکنون یفضا

 دیکم رنگ شده است، شا یتا حدود جمهورسیرئ ضاحیستا

موضوع  نیا رامونیابعاد مختلف پ یبررس یبرا یمناسب نهیزم

 فراهم شده باشد. 

از قانون  یبخش جمهورسیرئ ضاحیـ است1 :يليتحل نکات

 نیابرابن ست.شده ا حیبه آن تصر 98است و در اصل  یاساس

و  جاناتیو به دور از ه یکامال منطق یفضا کیالزم است در 

مورد  یو حقوق یاسیس ثیاحساسات ابعاد مختلف آن از ح

قابل  نه یاصل قانون اساس نی. بالطبع اردیعالمانه قرار گ یبررس

سو کرد؛ و از آن یمعرف یافتنیاآن را دست ن دیانکار است و نه با

 سیو رئ رانیکه منتخب مردم ا روهجمسیو عزل رئ ضاحیاست

که بتوان  ستین تیو کم اهم یجزئ یاست، اقدام هیقوه مجر

و بدون  یو اجتماع یاسیس یهابدون در نظرگرفتن ضرورت

آن اقدام  یبه اجرا تنسب یملحوظ داشتن منافع و مصالح مل

که مسئوالن اتخاذ  یکالن کشور ماتیتصمـ اساساً همه 2کرد. 

اقدام چه  نیمسئله باشد که ا نیسخ به اپا در دیبا کنند،یم

از  یدارد؟ انتظار منطق یبا حل مسائل مردم و منافع مل ینسبت

 جمهورسیرئ ضاحیکه طرح است یکسان ایمجلس و  ندگانینما

 یسؤال پاسخ دهند که برکنار نیبه ا دیبا کنندیرا مطرح م

ف را برطر یکدام مشکل از مشکالت عموم قایدق جمهورسیرئ

و  جمهورسیبدون حضور رئ یدر فردا زیاخت و ندسواهخ

و  یکفالت سه ماهه معاون اول، کدام گره از معضالت اقتصاد

باشد که  نگونهیا دیمردم بازخواهد شد. بالطبع نبا یشتیمع

انجام شود و حتما مقاصد  حضایبا هدف است ضاحیاست

اض منطبق با اغر یستینبا جمهورسیرئ یاز برکنار ندگانینما

شود. از  یاز مجلس طراح رونیب یجانیو مطالبات ه یاسیس

و  ضاحیاست یحام ندگانینما ینیب شیها و پقضا همه نگاه

 طیمعطوف به دوران بعد از عزل باشد که شرا دیبا یبرکنار

 امیا نیدر ا یالمللنینظام ب یجامعه و حت یقتصادو ا یاسیس

 قرار خواهد گرفت.   یتیدر چه وضع

به  یکه منته ینقطه کانون دیگانه باسه یقوا :یردراهب نکته

 دایرا پ شودیمردم م یمسائل اقتصاد نهیو کم هز عیحل سر

جلسات  لیمجلس در خصوص تشک سهیئر ئتیکنند. اقدام ه

و  جیدستاوردها، نتا یکه دارا نهیکاب یاعضا یمشترک با برخ

 بر آن یستیاست که با ییبوده جا زیمثبت در بازار ن یخروج

گرفته  یاست که الزم است تا انتها پ یریز شد و مسمرکمت

 (یغضنفر زی: عزسندهیشود. )نو

 

 
 

 

 
 

 

 !کندينم يتفاوت دن،يبا ايترامپ                       روز گزارش▼

در  یدر حال خواهانینامزد حزب دموکرات و نامزد جمهور انیم کایدوم آمر یره انتخاباتظمنا

 بود. رانیاز موضوعات آن مربوط به ا یکیکه  دیگرد رگزاربامداد روز جمعه ب

دستگاه  ییبرنامه در خصوص گزارش ادعا یدر پاسخ به سؤال مجر دنیجو با :یخبر گزاره

انتخابات ما  نیدر ا»گفت: در انتخابات آن کشور  رانیدخالت ا نهیدر زم کایآمر یاطالعات

 رانیکه ا میه و حاال متوجه شددرلت کدخا یتا حد نیدخالت کرده، چ هیکه روس میدانیم

 «.خواهند پرداخت ینیسنگ یهم دخالت کرده است. اگر من انتخاب شدم آنها بها

 ،«فیجان راتکل»مربوط به گزارش چهارشنبه گذشته  یاتهام واه نیا :يليتحل گزاره

 د؛شویمربوط م یآیباف سیرئ ،«یر ستوفریکر»و  کایآمر یتیامن یکننده نهادهاهماهنگ

 التیدر ا دهندگانیبه رأ ییهالیمیارسال ا قیاز طر یاسالم یاند جمهورشده یمدعها آن

 یاست، تالش داشته به وجهه و آرا انیرآنها در ج انیم یرقابت سخت که ایلوانیو پنس دایفلور

 یاسالم یجمهور یکه برا شودیمطرح م یدر حال اساسیاتهامات ب نیترامپ ضربه بزند. ا

چرا که تجربه نشان  شود؛یم روزیپ کایدر آمر یکه چه کس کندینم یفاوتت اساس از رانیا

کشورمان مربوط به دوره  هیبر عل یکنون یهامیتحر یربنایو ز یمعمار یداده طراح

اگر  ناًیقیشده است.  دیتشد هامیاز آن تحر یبردارها بوده و تنها در دوره ترامپ بهرهدموکرات

 یهامیاز تحر نکهیضمن ا یاسالم یگردد در مواجهه با جمهور کایرآم جمهورسیرئ دنیبا

خواهد کرد با  یتوسعه داده و سع را یکنون یهامینخواهد کاست، بلکه نسخه تحر یکنون

داخل کشور،  یاز شبکه غربگرا یفیو ک یکم یهاتیحما قیآنان و همزمان از طر دیتشد

دنبال کند؛  یاو منطقه یوشکه مه حوزبرجام ب میتعم یرا برا یاجتماع ـیاسیشکاف س

دن، چرا که هدف یبا ایترامپ باشد  کایآمر جمهورسیرئ کندینم یتفاوت رانیا یبرا نیبنابرا

 است.  رانیساختار در ا رییرفتار و در بلندمدت تغ رییمدت، تغآنها در کوتاه یهر دو

 (ی: احمد بنافسندهی)نو

 است؟! چيه کا،يآمرقابل در م رانيا يقدرت دفاع         ویژه  خبر ▼

 «یعباس آخوند»مشاور  نیاز ا شیکه پ «ییموال وسفی»به قلم  یادداشتیآرمان در  روزنامه

از قدرت  یمشخص یابیارز دیبا»بود، نوشت:  دیو ام ریدولت تدب یسابق راه و شهرساز ریوز

 یدرست لیتحل زیطرف مقابل ن یبیهم از قدرت تخر یو از طرف میخودمان داشته باش یدفاع

در  فیاظهارت ظر هیاظهارنظر شب نیا.«. میاتخاذ کن یقیموضع دق میبتوانتا  میداشته باش

 ستمیبمب تمام س کیبا  تواندیکه م کایآمر دیشما فکر کرد ایآ»است که گفته بود  82سال 

طلب اصالح فی. متأسفانه ط«ترسد؟یما م یدفاع ستمیاز س اندازد،یما را از کار ب یدفاع

 یهانفتکش ریاخ یها. در ماهکاستیتوان آمر ییو بزرگنما رانیتوان ا ریان مشغول تحقهمچن

 هیکشور تخل نیبه دفعات به سمت ونزوئال حرکت کرده و محموله خود را در بنادر ا یرانیا

 چیبدون ه یرانیا یهانفتکش تینهااقدام کرد، اما در  یزنهر بار به الف کایاند. آمرکرده 

 گاهیپا رانیا زیاز آن ن شیو به کشور بازگشتند. پ اندهوله خود را به مقصد رسحمم ،یمزاحمت

در  نیباران کرد. ارا موشکـ در عراق کایمهم آمر اریبس یهاگاهیاز پا یکیـ «االسد نیع»

 نیدر جهان نتوانسته بود چن یکشور چیدوم تاکنون ه یبود که پس از جگ جهان یحال

و گران  شرفتهیپهپاد پ رانیاز آن، ا شیپ نیانجام دهد. همچن کایرا در مقابل آمر یاقدام

فرستاد. ترامپ  ایکشورمان تجاوز کرده بود، به قعر در ییهوا میرا که به حر «تونیترا» متیق

بارها اذعان  یغرب یهاتشکر کرد! رسانه رانیکرد و سپس از ا یزندر آن مقطع ابتدا الف

که خسارت  یفیسو ط نیدر ا ماحال افول است. ا روز در روز به کایاند که قدرت آمرکرده

 .کاستیکرد، همچنان مشغول بزک آمر لیمحض برجام را به مردم کشورمان تحم
 



 

 

 

 

 

 اخبار ▼

 !يواه ديام

 دنیبا یروزیدر پاسخ به سؤال تفاوت پ یحزب اعتماد مل یسخنگو ،«مقدمیگرام لیاسماع»

به  میمستق نیآن توه گریه مفهوم درا مطرح کرده ک یردانکات خنده ران،یا یبا ترامپ برا

 طیحتما بر شرا کایانتخابات آمر»گفته است:  ی. وباشدیاصالحات م انیجر انیشعور حام

 یکه دو نامزد انتخابات ییهاها و برنامهاست؛ چرا که شعار رگذاریتأث رانیا یاسیو س یاقتصاد

 یاساس رییدر جهت تغ زیآنها ن نیبتضاد  نیهم است. ااند در تضاد با تاکنون ارائه داده کایآمر

آنها به برجام  اورد،یب یرا دنیجو با نکهیبه محض ا یعنیاست.  رانیا یاقتصاد تیدر وضع

در بر خواهد داشت که حداقل باعث  یروان راتیبرگشت به برجام حتماً تاث نیو ا گردندیبرم

برجام و نشستن پشت به  هاییکایگشت آمرکه با بر رسدی. به نظر مشودیم هامتیتوقف ق

ما هر روز  الیکه ارزش ر شودیم نیشده و باعث ا شتریکشور ب یارزمذاکره، پشتوانه  زیم

باشند، در  2۲2۲ها برنده انتخابات ز کنترل شود؛ اگر دموکراتین یکاسته نشود و تورم داخل

گرا اعتدال ایطلب اصالح جمهورسیرئ کیو احتماالً  گرددیبه مردم برم دیام زین رانیا

روزمره خود  یاست که مردم ثمرات برجام را در زندگ نیا زین لشیانتخاب خواهد شد. دل

به  شوندیمردم راغب م گریو از طرف د شودیم زودهاف یبه زندگ دی. بعد از آن امدیخواهند د

دادن به جامعه و  یهوا دیام«. کند ییزداتنش شتریبدهند که بتواند ب یرأ یجمهورسیرئ

 جیو نتا کایمذاکره با آمر یهاشیسال معطل نگه داشتن اقتصاد کشور به گشا 6دود ح

 یهااستیس رییو تغ دنیبا یآوریبه رأ دیام یداخل انیغربگرا یبس نبود، حاال برخ یبرجام

 !دهندیرا سر م رانیدر قبال ا کایآمر

 ينيحسینقو یادرجه 981 چرخش

برجام  یزمان»مجلس در خصوص برجام گفت:  سابق ندهینما «ینیحسینقو نیدحسیس»

برجام  طیبرجام بودم؛ اما حال شرا دیهم عضو برجام بود؛ من منتقد شد کایمنعقد شد که آمر

اما حال  میتر از گذشته است. در آن زمان با انعقاد برجام مشکل داشتمتفاوت اریبس

شد:  ادآوری یو«. م نگه داشتا محکآن ر دیبلکه باحفظ بشود،  دیابرجام نه تنها ب م،ییگویم

اما  گرفتم؛یم رادیبرجام داشتم و به آن ا هیعل یونیزیها برنامه تلودر آن زمان به شخصه ده»

 دیبا یاسالم یاز برجام خارج شدند، جمهور ییاروپا یاگر کشورها یحت ط،یشرا نیدر ا

 شودیز برجام خارج ما کایآمر یدارد. وقتبرجام وجود ن زج یمحکم برجام را نگه دارد؛ سنگر

سنگر شد. و با ترامپ هم ستادیدر جبهه مخالف برجام ا گرید دینبا کند،یآن اقدام م هیو عل

ها طلببه جبهه اصالح ینیحسیکه نقو کنندیم لیتحل نگونهیمن ا یهااز صحبت یبرخ

ن من را نگهبا یم دارم، شورابه اصول خود خسآورده، اما من اصولگرا هستم، اعتقاد را یرو

 ینگهبان نظارت استصواب یکه صادر کردم، گفتم، شورا یاهیانیکرد، اما در ب تیردصالح

است:  یاشاره به دو نکته الزام خ،یسخنان نعل و م نی. در مورد ا«میقانون هست عیدارد؛ ما مط

درست عمل  ازدهمیمجلس  یبرا ینیحسینقو تینگهبان در عدم احراز صالح یـ شورا1

چرخش  کیسال و با  کیکهنه کار، نظرش در کمتر از  استمداریس کیـ 2کرده است. 

 .شودیعوض نم تیمسئول

 کايآمر ييايبه سالروز انفجار مقر تفنگداران در يکاربران لبنان واکنش

در  کایآمر ییایدر یروهایمقر ن هیعل یاتیدر عمل ییکایآمر ینظام 241سالروز کشته شدن  در

به صورت  یاز لبنان منجر شد، کاربران لبنان روهاین نیا که به خروج 1892تبر اک 22

هشتگ  نیواکنش نشان دادند تا آنجا که ا« اشغالگر یروهاین نزیمار»به هشتگ  یاگسترده

 یروهایحامل مواد منفجره، ساختمان ن ونیکام کی شیسال پ 23در لبنان ترند شد. 

تعداد  نیشتریداد که به کشته شدن ب را مورد هدف قرار وتریدر فرودگاه ب ییکایاشغالگر آمر

از  هاییکایتعداد از آمر نیواحد منجر شد؛ کشته شدن ا یاتیدر عمل ییکایآمر انیاز نظام

 نیا تیمسئول «یاسالم جهاد»به نام  یناشناس نبود. سازما سابقهیدوم ب یجنگ جهان

از  ییکایآمر یاروهین 1894 هیاز فورضربه مهلک،  نیرا به عهده گرفت. پس از ا اتیعمل

 کردند. ینینشلبنان عقب

 
 

 

 کوتاه اخبار ▼

پمپئو را  رانيهمانند آن است که ا يماني: ترور سليچامسک ◄

 لسوف،یف ،ینوام چامسک ک،یبه گزارش اسپوتن ترور کند/

اقدام دولت ترامپ در ترور  ییکایآمر پردازهیشناس و نظرزبان

خواند و « طرناکخ اریبس» یرا اقدام یمانیسردار سپهبد سل

جنگ سرد  ودوم  یدر جنگ جهان ینیچن نیا یاتفاق»گفت: 

همانند آن است که  یمانیرخ نداده است. ترور قاسم سل زین

را  گرینرال ارشد دژ کیپمپئو با  کیتا ما گرفتیم میتصم رانیا

مسئله  نیبه قتل برساند. ا یتیس کویمکز یالمللنیدر فرودگاه ب

 یکشور کایاست که آمر یداخل هیفرض نیا تیجد زانیشانگر من

 یرویپ یالمللنیب نیتعهدات و قوان ازکه  شودیمحسوب م یاغی

 .«کندینم

 !/کايو شکست شرم آور آمر رانيا ريچشمگ یروزيپ ◄

از « بلومبرگ» هیدر نشر ،ییکایآمر سینوستون «بشیا نیحس»

 رانیبا ا یحاتیسلدرخواست کرد از رقابت ت یعرب یکشورها

 یانقضا»آمده است:  ادداشتی نیتناب کنند. در ااج

که سال  رانیا هیسازمان ملل عل یحاتیتسل یهاتیمحدود

 یبرا یریچشمگ کیپلماتید یروزیشده بودند، پ عوض 2۲۲3

 نیا دیتمد یبرا کای. تالش دولت آمرشودیمحسوب م رانیا

 نیننگ سازمان ملل شکست تیامن یدر شورا هاتیمحدود

به  یکشور برا نیدنبال داشت، همانطور که تالش ارا به کایآمر

به  2۲1۲ یاتوافق هسته لیذ تشیشکا سمیکار انداختن مکان

 .«دیانجام ستشک

 !/کُشديمرا م رانيسازش کنم ا ليلمان: با اسرائسبن ◄

سلمان بن کیو دوست نزد ستیونیصه اردریلی، م«سبان مییح»

 یسعود عهدیشد که ول یداشته است. او مدع داریبا او د راًیاخ

 یسازیو مردم عربستان به عاد رانیبه او گفته که از واکنش ا

اقدام  نیگفته؛ ا سلمانن. بترسدیاشغالگر قدس م میروابط با رژ

قطر و ملتم )مردم  ران،یمنجر به قتل من به دست ا تواندیم

 عربستان( شود.

 /يستيونيصه ميبه توافق دولت با رژ يسودان احزاب واکنش ◄

 میروابط سودان و رژ یساز یسودان عاد یاحزاب داخل

 فیتوص نیو فلسط یاسالمبه امت  انتیرا خ یستیونیصه

 لیبا اسرائ یسازیعاد»کردند. حزب کنگره سودان اعالم کرد: 

 یحام یهاکشور ستیاما از حذف نام سودان از ل م،یکنیرا رد م

اعالم کرد  زی. حزب بعث سودان ن«میکنیاستقبال م سمیترور

 یجبهه مل کی لیتشک یرا برا یو حزب یاسیس یهاکه تماس

 غاز کرده است.آ یستیونیصه میبا رژ یسازیعاد هیعل

مطلقه  تیاعتقاد به وال ایآ (:66)سؤال  ياسيس احکام ◄

پاسخ: عدم اعتقاد به والیت  شود؟ینداشتن موجب ارتداد م هیفق

مطلقه فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر 

 غیبت حضرت حجت)ارواحنافداه( موجب ارتداد و خروج از دین

 (۲8س  ،به االستفتائاتشود.)اجواسالم نمى


