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 وظايف دولت در برابر بورس      روز حرف▼

و  زیآمتجمع آرام و مسالمت کیدر برابر مجلس گذشته روز 

در بورس انجام شد. اقتصاد آشفته،  یدر اعتراض به مالباختگ

م کرده است و در أاز مردم را با رنج تو یبخش بزرگ یزندگ

درد و رنج مشترک،  نیعالوه بر ا یبزرگ تیجمع ن،یب نیا

که با اعتماد به وعده  یکسان ؛اندکرده دایپ یمضاعفرنج 

قبول،  قابل یسودآور زیو ن هاییاصل دارا نیدولت در تضم

وارِ حدود سقوط بهمن کیبا  اکنونبازار شدند و  نیوارد ا

همه  کنندیدر بورس، احساس م یهزار واحد 8۷۷تا  ۰۷۷

 شیماه پ که اندوخته بودند در کمتر از دو یاهیسرما

 !شان در حال دود شدن استشمانچ

 نینسبت به ا تواندینم زیر لیبه دالدولت نکات تحليلي: 

ها و اعالم ها، وعدهاول؛ دعوت لیدل باشد: تفاوتیب تیوضع

 یهاو بخش جمهورسیشخص رئ یبخشنانیتعهدها و اطم

که دوره حضور در بورس را دوره خوش  استدولت  یاقتصاد

از مردم با اعتماد  یتوجهبخش قابلدانستند. یملت م یباش

 یگذارهیسرما سکیحکومت، به ر یعناصر سطح باال نیبه ا

گذاران و هیسرما نیدوم؛ در ب لیدل دادند.تن بازار  نیدر ا

و  ستین یعیوار طببهمن زشیر نیاز کارشناسان ا یاریبس

 «یکاردست»و  «یدستور»دولت و قوه مجربه با ورود 

جبران مشکالت  یملت را برا هیرماعامدانه در بورس، س

 تیوضع نیبودجه، به ا یخود از جمله کسر یاقتصاد

توان مسکوت گذاشت و بدون یادعا را نم نیاند. اندهکشا

سوم؛ بخش  لیدل از کنارش گذشت. یعموم اقناع افکار

در بورس از طبقات متوسط و  دگانیدخسارت یبزرگ و اصل

بنا  یاقتصاد یوانفسا نیند که در اهست متوسط جامعه ریز

 زیخود و ن یینشدن دارا ارزشیب یبر اعتماد به حکومت برا

 دیکسب سود متناسب با تورم و از دست ندادن قدرت خر

نه  اکنوناند و بازارها، وارد بورس شده ریسا با سهیخود در مقا

خود  ستیبلکه هست و ن ،اندامدهیهدف برن نیتنها از عهده ا

بودن  دواری؛ همچنان امچهارم لیدل! دانندیرا بر باد رفته م

حکومت و رفع  ریدر بورس به تدب دادهانیز تیجمع نیا

 زیآمآرام و مسالمت یخسارت از آنهاست که تجمع اعتراض

است که بدون تنش  یفرصت نیآن است و ا دیمردم مؤ دیروز

 کار یتیچالش حل و فصل شود و از عواقب امن نیا ی،اجتماع

 ی؛ بر اساس نظر برخپنجم لیدل. شود زیپره ندهیدر آ

 زش،یر نیبودن ا یو دستور یعیرطبیغ لیکارشناسان، به دل

 یبد کنون تیکه بتوان وضع ییو راهکارها هااستیاتخاذ س

مردم را جبران کرد، ممکن  یهاداد و خسارت رییبورس را تغ

 و محتمل است.

 
 

 
 

 
 
 

 نانينشنقشه شوم خارج                                  روز گزارش▼

و  رییدهند تا با تغیو عربستان تمام تالش خود را انجام م کایآمر رانیبگرهیروزها ج نیا

. ندازندیبه راه ب یابانیرا در کشور فراهم کنند و اعتراضات خ یناآرام نهیزم ،حوادث ییبزرگنما

جوان  ،یضوع دختر آبادانوم ،داده یحوادث روعلت واقعی اساس آنها بدون توجه به  نیبر هم

 دهند.یکل نظام نسبت مبه را  ینیو فرد اسفرا یمشهد

از  یکیبا  سیبرخورد نامناسب پل یکه حاو ییدئویبا انتشار و یفارس یسیبیب :یخبر گزاره

از جمله  ،سیرفتار نامناسب پل لیشهروند به دل نیجان باختن ا یاست، ادعا یشهروندان مشهد

 ،دئویو نیکاربران ضد انقالب در واکنش به ا کند ومیفلفل را مطرح  یاسپر واستفاده از شوکر 

نوع برخورد  نیو ا ههجمه داشت یانتظام یروین هیعل «یمهرداد سپهر»از هشتک  یبرداربهرهبا 

در ساعات  ،هشتک مذکوربا . کنندمی سهیمقا دیج فلوربا ج کایآمر سیپل زیآمرا با رفتار اهانت

ایران اینترنشنال  تیضد انقالب با محور یو کنشگران اصل شد دیتول تیتوئ رهزا 6 ،هیاول

های رژیم صهیونیستی و برخی رسانهوزارت خارجه  یحساب رسم ی،فارس یسیبیب، سعودی

به عنوان موضوع  نیدادن به ا میو تعم یتسر یاند. تالش براداشته تیفعالدیگر  ضد انقالب

 بوده است.های ضد انقالب این رسانهدم در دستور کار رمبا عموم  تینحوه مواجهه حاکم

ه در صحنه، ب ناکه بر اساس اظهارات حاضر یدر موضوع جوان معتاد مشهد :يليتحل گزاره

 کیهمچنان از الفاظ رک زین یریداشته و بعد از دستگ زیآممصرف مواد مخدر، رفتار جنون لیدل

 نانمانده بود. مأمور تیحافظ امن یروهاین درجز برخو یاکرد، چارهیحضار استفاده م هیعل

کشور هستند و  تیاشرار و بر هم زنندگان امن زیو گر بیبه صورت روزانه در تعق یانتظام یروین

که در  ستیسزاوار ن نی. بنابرااست ینابخشودن یجرم ،یقانون فهیوظ نیآنها از عمل به ا یتخط

. در رندیقرار گ یمهریمورد ب زانیعز نیا زین یقانون اراتیدر چارچوب اخت فهیزمان عمل به وظ

قشم  یابانیدر گاهیدر پا یگریو د اسوجیدر دهدشت  یانتظام یرویمأمور ن کی شتهده روز گذ

از  یریکارگه وجود در خصوص ب نیبا ا ؛دندیبه شهادت رس ،یقانون فهیوظ نیدر انجام هم

 یانتظام یروینسبت به ن یجوساز هنگو نیا ت،یسالح در برخورد با اخاللگران امن نیترکوچک

با تمام تالش  ،یاز سرسپردگان داخل یانقالب به همراه برخ دروزها ض نی. اردیگیصورت م

 یسوارموج به دنبالاساس  نیرا در کشور تکرار کنند. بر هم 18درصدد هستند تا حوادث آبان 

ند و کشور را به نک کیهستند تا جامعه را تحر یهمچون موضوع جوان مشهد یبر موضوعات

از  یبخشیو آگاه یارسانه قیدق یرسانحوزه، اطالع نیادشمن در  یاغتشاش بکشانند که ناکام

 زاده(: فرهاد کوچکسندهیطلبد. )نویامر را م نمسئوال یسو

 است تسليم و مذاکره دشمن هدف                      ویژه  اخبار ▼

 پدافند کمیته ویدئوکنفرانسی نشست در لح،سم نیروهای کل ستاد رئیس «باقریر سرلشک»

های تحمیلی از افزایش فشارها بر ایران را پذیرش سیاست دشمن کشور، هدف وزارت غیرعامل

 و بکشانند مذاکره میز پای را ایران خواهندمی آنها»آمریکا از سوی ملت ایران دانست و افزود: 

 «.آمریکاست مقابل در ایران میتسل آن و است شده مشخص قبل از مذاکره این نتیجه

 ای ايرانهای هستهادعای جديد آلمان در خصوص فعاليت

 آژانس مدیرکل «گروسی رافائل» با( دوشنبه) دیروز که آلمان خارجه وزیر «ماس هایکو»

 و دیدار ایران، ایهسته برنامه جمله از موضوعات، از طیفی خصوص در اتمی انرژی المللیبین

 حصول وی از .باشد پایبند کامالً برجام ذیل تعهداتش به تا خواست ایران از داشت، وگوگفت

 را آنها ایران شد مدعی که داد خبر ایهسته هاینیروگاه به دسترسی خصوص در پیشرفت

 .است نکرده اعالم
 



 

 

 
 

 

 اخبار ▼

 ازدواج با يک جسد!

 سال»وئیترش نوشت: فرهنگی در صفحه ت انقالب عالی شورای عضو پورازغدی،رحیم حسن

 فرانسوی روشنفکر نسل یک تولد از. بودند بنده میهمان سوربن دانشگاه استاد چند گذشته

 آنتی ضدآمریکایی، کاتولیک، گلیست، شود؛می سرکوب و کتمان که گفتند سخن

 دین و گریزاخالق ماسونی وجه منتقد شرق، به گرایش و ایران انقالب طرفدار م،صهیونیس

 انقالب در... و دانتون میرابو، کندورسه، ولتر، نقش به .شد هایجک که فرانسه بانقال ستیز

 که دادندمی توجه آمریکا اساسی قانون تدوین در ...و جونز پل و فرانکلین نقش و فرانسه

 تشکیل و مشروطه انقالب انحراف در انگلیس و فرانسه لژ کارکرد و بودند فراماسون همه

 در قبضه فرانسه حکومت و دوم اول الیه کراسی،ودم پشتی تاقدرا گفتند .پهلوی رژیم

 .دارد وسطایی و قرون صلیبی هایکنونی، ریشه ستیزیاسالم .هاستو صهیونیست هاماسون

 علیه پاریس میلیونی تظاهرات سانسور و سرکوب .است آن هایمیوه از یکی تنها مکرون

 چرا است. پرسیدند فرانسه دوم انقالب از پیشگیری زردها، برای جلیقه تا بازان همجنس

 هنوز هاماسون ایرانی شبکه دانیدآیا نمی شناسد؟نمی را خود دشمنان اسالمی، جمهوری

 فحش پیامبرتان به فرانسه دولت حمایت با ابدو شارلی که کردندمی تعجب است؟ فعال

 اروپا، در چرا به راستی !روندمی ریسه خنده از آنان با مالقات در ایران دولتمردان و دهدمی

 اسالم، به فحاشی آزادی و بد م،صهیونیس به اعتراض بیان آزادی افتاد؟ طِقطِق به منطق

 افزارسخت مدرنیته، گویا. است بد غرب، ضد و خوب شرق، ضد داعشی عمل. است خوب

 ازدواج شان،سهم. اندرسیده دیر ایران، حکومت باورانغرب پس. آورده کم افزار،نرم و دارد

 !جسد یک با

 جمهوررئيس «خاص حساب» در ميليارد هزار ۷۲

 ۷۰ بر بالغ 18 سال در تنها» :کشورگفت کل محاسبات دیوان رئیس مشاور «حسینی محمد»

 که شده واریز نفتی هایفرآورده فروش از جمهوررئیس خاص حساب به تومان میلیارد هزار

 خزانه، نخستین .یافت اختصاص بهشتی شهید دانشکده به محل این از تومان میلیارد 9۷۷

 اخیر سال دو در. است دارایی و اقتصادی امور وزارت با آن مدیریت که بوده کشور کل خزانه

 جمهوررئیس نظر با سوم خزانه. است شده ایجاد هایارانه هدفمندی سازمان نام به ایخزانه

 جمهوررئیس مستقیم دستور اساس بر «خاص حساب» به صرفاً که شده ایجاد نفت وزارت در

 روزهای در که «خاص حساب» بر بر اساس اعالم یک نماینده مجلس، عالوه« .دارد اختصاص

محورهای در  از 11 تا 1۷ سال از جمهوریریاست نهاد مالی عملکرد شد، برانگیزجنجال اخیر

 است. تفحص و تحقیق دستور کار مجلس برای

 د؟يآيو تشتت از کجا م ييگوتناقض همه ني! اانيحجار یآقا

او در  «یهاو تشتت هاییگوتناقض»از  ،انیخطاب به حجار یطلب در مطلبکانال اصالح کی

را چه  انیحجار»: است مطلب آمده نیاز ا بخشی در انتقاد کرد. داًیشد شیهالیمطالب و تحل

 ازفتار آمده است؟ گر ییگوچرا در تشتت و تناقض ماند؟یاستوار نم دهیا کیچرا بر  شود؟یم

آب تهران توسط مهندس  یکشنگذشته، از لوله یچند «قتیحق ریتقر»او به  و اراده لمی

را در  یورزاستیس یتا تنها راه ممکن برا دیجویبهانه م یبازرگان در زمانه خفقان عهد پهلو

 یبرا نیمشخص و مع یحد و مرزها نییو تع فیتکل نییبه تع لیاز م .دیبجو« مرارت لیتقل»

 یوپا کند برادست یفیکه تعر زندینگذشته؛ خود را به آب و آتش م یاند یطلباصالح

 نیقی از .«یاز لبه وضع موجود تا لبه دگرگون»پر طول و درازِ  فِیاصالحات در شکل و گونِ ط

و هم  نندیبنش یدو صندل یهمزمان رو توانندینم گریطلبان دو اصالح یطلباصالح» نکهیبه ا

 نیدر امکان از قوه به فعل در آمدن مرام و مسلکِ چن دیتا شک و ترد« باشند و هم آن نیا

دور  قتیحقبنامند، چندان هم از  یرا پروژه انفعال یاپروژه نیاگر چن نکهیو اظهار ا یاپروژه

های جدید بر جامعه ایران های امثال حجاریان که مدعی خلق تئوریگوییتناقض« .اندنگفته

های خود را در خأل و بدون درک عمیق از وضعیت شود که تئوریاز این ناشی میهستند، 

های کنند و در ادامه سعی بر اصالح آن دارند که نتیجه این تئوریاجتماعی ابداع می

 است.« آب در هاون کوبیدن»پشتوانه، بی

 
 

 
 

 کوتاه اخبار ▼

 است!/ لياز اسرائ تيمهم حما کند؛ينم يفرق دنيبا ايترامپ  ◄

قصد ندارم درباره انتخابات »گفت:  یستیونیصه میرژ وزیرنخست

کنم. من در  ییشگویکشور پ نیا ندهیآ جمهوررئیسو  کایآمر

 کایو دموکرات آمر خواهجمهوریبا دو حزب  یگذشته اختالفات

 میرژ یدو حزب برا نیا ازهر کدام  تیرو حما نیام، از اداشته

 .«شودیم یمهم تلق لیاسرائ

، «استفان والت» /کرد؟يچه م کايبود، آمر رانياگر ا ◄

مپئو از پ شدیم نیاگر چن: »گویدمی ییکایآمر نیسیتئور

 کرد،ینم غیهرگز در هایرانیاقدام ا نیمحکوم کردن مکرر ا

اشاره «. است که ترامپ انجام داده است یهمان کار نیاما ا

است  ۷۷98ترامپ در سال  یضد مهاجرت استیوالت به س

را از فرزندانشان جدا کرد که هنوز  یادیز یهاکه خانواده

 نشده است. دایکودک پ ۵۴۵ نیوالد

 /یمناطق مرز تيامن تأمين یبرا فرمانده کل سپاهدستور  ◄

رود ارس و  یاز مناطق مرز سپاهفرمانده کل  ،«یسالم نیحس»

و  جانیآذربا یبا جمهور رانیباغ در مرز اجنگ قره یهایریدرگ

تحرکات موجود در  نیضمن رصد آخر و کرد دیارمنستان بازد

 یمناطق مرز تیامن شتریب تأمین یمنطقه، دستورات الزم را برا

 صادر کرد.

 سپاه /اسالم)ص( امبريبه پ نيتوه تيواکنش سپاه در محکوم ◄

اقدام  دیشد تیبا محکوم یاهیانیدر ب یاسالم انقالب پاسداران

اسالم)ص(؛  امبریبه پ نیاز توه تیفرانسه در حما جمهوررئیس

دهنده به افول ، اما شتابخوردهشکسترا پروژه  یزیستاسالم

 دانست. یستیونیصه میو رژ کایآمر ریزناپذیگر

 ،«یسیرئ اهللتیآ» /!ه قانوني خالف شرعروييک اشاره به  ◄

 ماهی چگونه جوان یک که سؤالبا طرح این  قضاییه قوه یسرئ

 جواز عدم بر علما همه اجماع» بدهد؟ افزود: مهریه سکه یک

 .«است مهریه پرداخت در معسر افراد بازداشت

متخلف/ وکيل و  سازمان ثبت رمندکاچندين بازداشت  ◄

مرکز حفاظت و  یبا همکار»: خبر دادسازمان ثبت اسناد  سیرئ

سازمان و  ینفر از کارکنان خاط 38 ه،یئاطالعات قوه قضا

 تیدر حوزه مرکز مالک یکه اقدام به دالل لیوک ۴ نیهمچن

 .«اندشده ریدستگ کردند،یم یمعنو

 مطابق پاييز/ در خودرو قيمت درصدی ۷3 حداکثر افزايش ◄

 خودروسازان کرده اعالم مرکزی بانک که بخشی تورمی نرخ با

 3 در محصوالت قیمت رد درصدی ۷۵ حداکثر افزایش به مجاز

 .شدند جاری سال سوم ماهه

همه  یبرا فقیهولیاوامر  ایآ :(66 سؤالاحکام سياسي ) ◄

او ملزم به اطاعت  نیفقط مقلد ایآور است مسلمانان الزام

بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از : پاسخهستند؟ 

و  او باشند یامرونهموده و تسلیم اطاعت ن فقیهولیاوامر والیى 

دین شود، چه رسد به مقلاین حکم شامل فقهاى عظام هم مى

از التزام به اسالم و والیت  کیتفکقابل هیفقتیوالالتزام به  ؛آنان

 (6۷ س همان،) ( نیست.المالسائمّه معصومین )علیهم


