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 هراسي رقيب ترفند              روز حرف▼

 فعالیت شویم،می نزدیک 1400 سال خردادماه انتخابات به چه هر

 از یکی هراسی رقیب. شودمی بیشتر سیاسی هايگروه و احزاب

 ادوار طول در سیاسی هايجریان گاه که است مذمومی راهبردهاي

 حافظه که هاییآن که اندکرده استفاده آن از گذشته انتخابات

 در. آورند یاد به توانندمی را آن از متعددي موارد دارند، قوي یتاریخ

 ؛است خورده کلید ايرسانه شگردهاي این نیز آتی انتخابات

 میدان به نظامیان ورود ادعاي ،ترفندها از یکی -1 :تحليلي نکات

 نامزدي رسیدن قدرت به خطر بزرگنمایی يسناریو و انتخابات

 که اندشده مدعی و اندخط این سردمدار طلباناصالح. است نظامی

 انتخابات کارزار وارد نظامی ايگزینه با است مصمم رقیب جریان

 افکار به که است هدف این با نظامی هايگزینه بحث طرح. شود

 در گرفتن قرار معرض در کشور که کنند القاء گونهاین عمومی

 سایه شود، کمرنگ جهان با گفتگو و دیپلماسی: که است شرایطی

 هايآزادي رسند،ب قدرت به اقتدارگرایان ،بازگردد کشور سر بر جنگ

 با نیز اقتصادي آزاد هايفعالیت و شود کمرنگ اجتماعی –سیاسی

 گزینه یافتن قدرت با همهاین و شود مواجه فراوانی هايمحدودیت

براي  مطرح هايگزینه اکثریت -2 !شد خواهد محقق ینظام

 و شده خارج گرينظامی جایگاه از هاستسال 1400_اباتانتخ#

 باشند، شده شناخته نظامی شخصیت یک عنوانبه کهآن از بیش

 جزو هاستمدت افرادین ا. آیندمی حساببه سیاسی رجل یک

 در و غیرنظامی مراکز در که اندبوده کشور اول طراز مدیران

 به نظامیان ورود -3. اندکرده فعالیت تقنینی و اجرایی هايدستگاه

 آن ریاست حفظ با نظامیان، که است نامطلوب یآنجای از سیاست

 به را مجریه قوه واقعبه و زنند تکیه قدرت جایگاه در ،نظامی مجموعه

 کناري به سیاسیون درنتیجه کنند، تبدیل ارتش از ايزیرمجموعه

 اقتدارگرایی و گردیده تعطیل مدنی جامعه نهادهاي شده، گذاشته

 در وجههیچبه شرایطی چنین. شوند نشینحاشیه مردم و شود حاکم

 فقیه نظام این رأس در چراکه. نیست ممکن کشور این

 جمهوریت و اسالمیت حفظ متضمن که رار داردق الشرایطیجامع

 را خودکامگی و دیکتاتوري گیريشکل اجازه و است اسالمی نظام

 و جاري دهه چهار طول در اسالمی جمهوري در آنچه -4 .دهدمین

 ساالريشایسته بر مبتنی مسئولین گزینش براي تالش ،بوده ساري

 .است مردم رأي به امور سپردن و اساسی قانون اجراي حاصل که بوده

 و شگرد روز هر ،انتخابات به ماندهباقی هايماه در پاياني:نکته 

 اعتماد و رأي جلب براي ،سیاسی هايجریان توسط جدید ترفندي

 در و بود هوشمند آن برابر در باید که شودمی اجرا و ریزيطرح مردم

 توانندمیکه  را هابهترین و شدن محاسباتی خطاي دچار انتخابات

 دي()نویسنده: مهدي سعی .برگزید کنند، تضمین را کشور آینده

 

 

 

 
 
 

 

 «تجارت جامع سامانه»با  بازار بر نظارت افزايش              روز گزارش▼

 گالیه ترینمهم نظارت نبود و اخیر هايسال طی کشور اقتصادي مشکل ترینمهم گرانی

 مشکل اینحل  براي دولت در تدبیري هیچ آیا ؛است این سؤال .است بوده دولت از یمردم

 است؟ شدهن هیداندیش

: گفت( 22/7/99) اطالعات فناوري اجرایی شوراي جلسه در جمهوررئیس -1 :خبری هایگزاره

 عدم از ناشی تجاري مشکالت و مسائل از بسیاري تجارت جامع سامانه اندازيراه با اکنون دولت»

 تنهانه سامانه این و کرده مرتفع را واردات و صادرات امور در ناهماهنگی انحصارگرایی، شفافیت،

 مانع بلکه شود،می اقتصادي فعاالن تجارت موانع رفع و تجارت تسهیل اطالعات، شفافیت موجب

: نوشت توئیتی در وزیر ارتباطات« جهرمی آذري» -2. «شد خواهد اقتصادي فساد و کاال قاچاق از

 الکترونیکی دولت دستاوردهاي از دیگر یکی «تجارت جامع سامانه» باالخره ،9/9/99 درامروز »

 از جلوگیري طریق از فساد سر هفت اژدهاي با سامانه این. شد عملیاتی فاز وارد دوازدهم دولت

 «.کرد خواهد مبارزه بازرگانان براي خدمات تسهیل و تجارت آمار شفافیت قاچاق،

 صورت سفارش ثبت که روزي از که است این تجارت جامع سامانه وظیفه -1 :تحليلي گزاره

. کرد دنبال سامانه این در را آن بتوان ،رسدمی فروش به مغازه در جنس که زمانی تا ،گیردمی

 و انحصار شفافیت، عدم از ناشی مشکالت از بسیاري تواندمی سامانه این درست اندازيراه

( 10/9/99) شنبهیک روز -2. شود احتکار و قاچاق مانع و مرتفع را واردات و صادرات در ناهماهنگی

سنجی تا امکان نگرفت صورت سامانه این از یدولت هايرسانه سوي از تمجیدي و تعریف هیچ

که بیان  يجمهوررئیسبا توجه به سخنان البته . باشد برانگیزسؤالموفقیت این سامانه همچنان 

 شاهد امسال، بهمن 11 در امیدواریم و شد افتتاح امروز سامانه این درصد 70 حدود: »داشت

 تا در خصوص موفقیت این سامانه همچنان باید اظهارنظربراي  ؛«باشیم سامانه این تکمیل

 دولتی ارز واگذاري خصوص در دولت سیاست تحریم، شرایط در -3. بود منتظر آن کامل اندازيراه

ها در بازار نشد، ، مانع از افزایش قیمترانت دولتی گسترشافراد خاص، در کنار  برخی به

 واردنیز  مردم سفره به اساسی ضربهدر کنار ضربه به ذخایر استراتژیک ارزي کشور،  کهطوريبه

 است امید .احساس شد ازپیشبیش ،اال از مبدأ تا مقصدبراي رصد ک ايسامانهوجود ضرورت و  شد

 شاهد روپیش هايهفته در، اقتصادي و ارزي تبادالت و تجارت شفافیت موضوع به دولت اهتمامبا 

 و قاچاق با دولت سیستماتیک برخورد مردم تا باشیم تجارت جامع سامانه درصدي 30 مشکل حل

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .بچشند را آن شیرینی و کنند لمس را ارزي خواريرانت و احتکار

 صهيونيستي رژيم در هراس و ترس                          ویژه  رخب ▼

 خواست خارج در رژیم این نمایندگان و هاسفارتخانه از رسماً صهیونیستی رژیم خارجه وزارت

 شنبه روز خبري منابع .ببرند باال را امنیتی باشآماده سطح ،جویانهانتقام حمالت از پرهیز براي

 رژیم هايسفارتخانه انتقام، بر تهران تأکید و ایرانی دانشمند ترور پی در که بودند داده گزارش

 هدف با قدس رژیم اشغالگر ارتش حال همین در .درآمدند کامل شباآماده حال به صهیونیستی

 بندر در را آهنین گنبد سامانه دیگر جاي هر یا لبنان و سوریه از موشک احتمالی شلیک با مقابله

 شهر این در دریایی نیروي پایگاه و بوده رژیم صهیونیستی بندر ترینبزرگ حیفا .کرد مستقر حیفا

 اسرائیل مسئوالن»: گفت صهیونیستی رژیم امنیت اندیشکده رئیس ،در همین زمینه .دارد قرار

 .اندکرده صحبت مجاز حد از بیشتر هم اآلن همین تا. ندهند لو را چیزي و ببندند را خود دهان

 به دقیقی عملیات چنین. شد ترور خاص هايتوانمندي و عملیاتی پیچیده روش با ایرانی دانشمند

 آغاز یا ترامپ پایانی روزهاي در تهران واکنش .داشت نیاز گسترده و مدتطوالنی ریزيبرنامه

 در ایران حامی هايگروه حتی. دهد کاهش را آمریکا جوییتالفی خطر تواندمی بایدن دولت

 .«شوند استفاده انتقام براي توانندمی جاهمه



 

  
 

 اخبار ▼

 تاکنون پيش سال 4۰ از ترور هایروش تغيير

 و ۶0 هايدهه در مخصوصاً ترور هايروش اولین از یکی مستقیم شلیک: نفر به مستقیم شلیک

 استفاده خود روزانه ترورهاي و هاشخصیت از بسیاري حذف در شیوه این از منافقین و بود 70

 مراکز در گذاريبمب .بودند ترور از روش این قربانی الجوردي و صیادشیرازي شهید. کردندمی

 هاشخصیت جمعیدسته حذف در هاروش کارسازترین البته و ترینوحشیانه از گذاريبمب: مهم

 .بودند ترور نوع این از وزیرينخست دفتر و اسالمی جمهوري حزب مقر گذاريبمب. بود

 تهران قیطریه در ايهسته دانشمند محمديعلی مسعود شهید ترور: موتور در گذاريبمب

 این شهید خانه درِ از متري یک فاصله به موتورسیکلت یک در بمب ؛بود روش همین توسط

 هاتروریست توسط باریک شیوه این: انفجاري بسته چسباندن با گذاريبمب .بود شده جاسازي

 دیگر ،اطالعاتی اشراف و شهري هايدوربین تقویت با و شد استفاده شهریاري مجید شهادت در

 با که بود ایرانی شخصیت اولین سلیمانی سردار شهید: پهپاد با تروریستی عملیات .نشد تکرار

 را قاسم حاج کاروان بغداد فرودگاه نزدیکی در آمریکایی پهپاد سه. شد ترور پهپاد از استفاده

 زادهفخري شهید ترور شیوه: دور راه از کنترل و اتوماتیک سالح با ترور .دادند قرار هدف

 در که دور راه از کنترل اتوماتیک تیربار دستگاه یک از. بود هاجنایت این در روش جدیدترین

 .گرفت صورت شهید سمت به متعددي هايشلیک بود، شده نصب نیسانی

 ييکرونا مقاالت در ايران سيزدهم جايگاه

 جایگاه در 19-کووید با مرتبط مقاله 7۸۶ با ایران» :خبر داد تهران دانشگاه لمیعهیئت عضو

 .است شده منتشر ایران توسط بیماري این به مربوط مقاالت درصد 2.3 .دارد قرارجهان  سیزدهم

اکبر دکتر علی«. چهار است و این عدد بسیار خوبی است ،میانگین ارجاع به هر مقاله ایرانی

 مضیقه در مالی لحاظ از واقعاً ما هايدانشگاه که است داده رخ شرایطی در این»ي افزود: صبور

اند و هیچ مورد ها حمایت مالی شدهدر ایران، توسط دانشگاه 19-تحقیقات مرتبط با کووید. اندبوده

با اشاره به ري صبو« حمایتی از صندوق پژوهشگران و فناوران کشور و نظایر آن دیده نشده است

 ،هاي تشخیص کروناالتور و کیتیتبنیان در تولید ماسک، ساخت وننشهاي داهاي شرکتلیتفعا

ابرقدرتی،  درنهایتتوسعه، پیشرفت، قدرت، برتري اقتصادي، سالمتی و رفاه جامعه و »بیان کرد: 

 از اعتبارات تنهانههاي سنگین اقتصادي، پژوهش و تحقیق بوده و حتی در کمبودها و بحران درگرو

پژوهشی نباید کاست، بلکه براي مقابله با این طوفان، باید دست به دامن محققان شد و بر 

 «.خواهد و این نیازمند تحقیق استاعتبارات پژوهشی افزود. توانایی، دانایی می

 عراق تخريب در عربستان فاش شدن نقش

 و مسلح هايگروه از عربستان حمایت جزئیات درباره داعش تروریستی گروه مفتی اعترافات از پس

 آمریکا، مشترک اهداف تأمین جهت در کشور این ویرانی و مردم کشتار براي عراق در تروریست

 عربستان دروغین ادعاي و وقاحت میزان از بیشتري ابعاد هرروز عربستان، و صهیونیستی رژیم

 این .شودمی فاش عربستان، آغوش درواقع و« عرب جهان آغوش به عراق بازگرداندن» بر مبنی

 با 200۶ سال در که کرد اعتراف ،شد دستگیر عراق امنیتی نیروهاي توسط آنکه از پس تروریست

 جزئیات درباره او از و کرده دیدار مکه در – دارد ییاروپا تابعیت که – «العراقی مصطفی ابو»

 کالنی هايپول و است کرده گفتگو هاآن از حمایت چگونگی و عراق در «سنی» مسلح هايگروه

 .است کرده دریافت کریم قران حفظ مرکز تأسیس بهانه به هاگروه این از حمایت براي

 يم!نبرد برجام از منفعتي: جهانگيری

 دیپلماسی مهم دستاوردهاي از یکی عنوانبه که برجام» :اذعان داشت جمهوررئیس اول معاون

 اعمال و ترامپ دولت غیرقانونی خروج و ستیزانه برجام رویکرد رغمبه است، اخیر دهه المللیبین

 طلبانهصلح سیاست واسطهبه عضو، اروپایی کشورهاي عملیبی و ما کشور علیه ظالمانه هايحریمت

 همکاري سازمان اعضاي ازجمله ،المللیبین جامعه اعضاي حمایت با و ایران راهبردي صبر و

 منفعت ایران هرچند. است مانده پایدار تاکنون ایران بزرگ ملت مقاومت با البته و شانگهاي

 درصدد گرایی،چندجانبه رویکرد تقویت براي همچنان اما ،است نبرده آن اجراي از توجهیقابل

 .«است المللیبین توافق این به طرفین تعهدات انجام در تعادل و توازن بازگشت

 کوتاه اخبار ▼

، «نجفی احمد»/«!شود کنار آمدها ميبا اين»نتيجه  ◄

 حرف من»: گفت زادهفخري شهید مورد دربازیگر کشورمان 

 شهید دانشمند آدم یک. سوزدمی دلم چون زنممی سیاسی

 میلیارد صدها. است نبوده هم اتفاقی و کردند هم عمدبه شده،

 آقایان .بیاید وجود به دانشمندان این مثل یکی تا که شده خرج

 .خواهیممی جواب ما. ننشینید هم بایدن امید به و کنید بس

 بزنم حرف کرد پیدا فرصت سینما در که آدمی عنوانبه

 همیشگی آش همان آش این وگرنه بدهید جواب باید گویم،می

 آن از هرکسی شودنمی اینکه شود، روشن باید ما تکلیف. است

 مردم سر بر بالیش و بکند کاري یک خودش براي بیاید دنیا ور

 آشکار دارد هاخیانت باشید، مواظب مردم. بیاید ما کشور

 فکر و داشته ما با را رفتار ترینکثیف اروپا اتحادیه این. شودمی

 .«بینیممی داریم را "آمد کنار شودمی هااین با" نتیجه کنممی

 جالل» /در مجلس بازنشستگي زودتر از موعد طرحبررسي  ◄

 جدید طرح مورد در مجلس در مهاباد مردم نماینده ،«محمودزاده

 2۵ با آقایان ،طرح این طبق»: گفت موعد از پیش بازنشستگی

 حقوق و شوندیم بازنشسته کار سابقه سال 20 با هاخانم و سال

 به نیازي کارمندان شدن بازنشسته همچنین. رندیگیم روزه 30

 این از سابق سنی شرط و ندارد مربوط اداره رئیس یا مدیر ییدتأ

 جوان نفر میلیون پنج تا سه اکنونهم .است شده حذف طرح

 يهادستگاه در توانندیم که داریم کار جویاي لیالتحصفارغ

 هر ازاي به قدیم قانون طبق. شوند گرفته کار به مختلف اجرایی

 در که شدیم استخدام ادارات در جدید نیروي یک بازنشسته سه

 .«است شده برداشته تبصره این جدید طرح

 از یکی /نيروگاه ساخت برای روسيه و ايران توافق ◄

 توافق روسیه و ایران میان گرفته صورت هايتوافق جدیدترین

 هايطرح مجري .است سیریک نیروگاه ساخت به مربوط

 به اشاره با حرارتی برق نیروي تولید شرکت بخار نیروگاهی

 نیروگاه ساخت براي روسی جدید پیمانکار با شرکت این توافق

 با زوديبه پروژه این اجرایی عملیات»: گفت هرمزگان، سیریک

 .«شد خواهد آغاز روسیه فدراسیون دولتی وام از استفاده

/ هابازرسي شدن محدود به طرح مديرکل واکنش ◄

 طرح به واکنش در اتمی انرژي المللیبین آژانس مدیرکل

 تداوم صورت در تواندمی که اسالمی شوراي مجلس راهبردي

 اجراي توقف به حتی ،برجام اروپایی هايطرف بدعهدي

 کسهیچ که کرد اعالم شود، منجر ایران در الحاقی پروتکل

 .برد نخواهد سودي ایران در هابازرسی توقف از

اگر اصلح را نشناسیم وظیفه  :(91ال سؤ)احکام سياسي ◄

چیست؟ از طرفی اگر تحقیق کنیم و به شخص اصلح نرسیم 

در تشخیص فرد : پاسخ توانیم در انتخابات شرکت نکنیم؟می

دارند  از کسانی که به لحاظ دین تعهد و بصیرتتوانید اصلح می

شرکت در  درهرصورتمورد اعتمادند، کمک بگیرید و  و

انتخابات نظام جمهوري اسالمی براي افراد واجد شرایط، یک 

 وظیفه شرعی است.


