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 مجلس انقالبي و رضايت رهبری!         روز حرف▼

ششم خرداد به مناسبت ورود مجلس یازدهم به سال دوم 

تصویری بیاناتی  ارتباط درالعالی( ای)مدظلهفعالیتش، امام خامنه

این  سرجمعآن داشتند که  سالهکمجلس و عملکرد ی درباره

کرد مجلس یازدهم بیانات، ابراز رضایت رهبر معظم انقالب از عمل

 سخنانشانبود. در این همین راستا، رهبر معظم انقالب در طلیعه 

بحمداهلل مجلس در یک سالی که گذشت » در این رابطه فرمودند:

نشان داد که هم پُرتالش است، هم دارای همت بلند است، هم 

بررسی نقاط قوت و ضعف کارنامه مجلس یازدهم . «کارآمد است

 ساله آن واجد نکات قابل تأملی است؛در پایان دوره یک

از مجلس شورای اسالمی انتظار جدی برای  -0 نکات تحليلي:

ساالرانه دینی با توجه به دو بعد نظارتی و مردم تیهوحفظ 

هایی ی مجلس در تمام امور کشور وجود دارد. توصیهگذارقانون

 پایبندی جدّی به، کار برای مردم همراه با نیّت خالص»همچون: 

اهتمام به مسائل کلیدی و ، تعهّد و سوگند شرعیِ آغاز مجلس

پرهیز از ، افزایی با قوای مجریه و قضائیّهتعامل و هم، داراولویّت

و ... « منازعات و لزوم اتّحاد و انسجام داخلی در مقابل دشمن

تشریح  -2گشاست. ویژه مجلس رهای بهحقیقتاً برای هر مجموعه

هم از سوی رهبری معنادار است. لذا نقاط قوّت مجلس یازد

تصویب قانون »نمایندگان محترم با تمرکز بر مواردی همچون: 

ها با هدف پایان امتیاز دادن به اقدام راهبردی برای لغو تحریم

پشتوانه ملی نهضت مقاومت اسالمی در منطقه،  تیتقوغرب، 

 تر با مردم، تمرکز بر معیشت مردم و تالش برایارتباط نزدیک

توانند این می« تصویب قوانین مبتنی بر مشکالت واقعی جامعه

 موازاتبه -0رویکرد مستحسن و انقالبی را حفظ و تقویت نمایند. 

بند فوق، بیان نقاط ضعف مجلس یازدهم با اشاره به مواردی 

ایجاد انتظار  باوجودآرا،  تیشفافسرنوشت مبهم طرح »همچون: 

جرای قوانین توسط برخی در این زمینه، نظارت ضعیف بر ا

های غیرضرور و بدون نهادهای مسئول، ارائه برخی طرح

ویژه برخورداری از پشتوانه کارشناسی، دریافت برخی امکانات و به

 ای دارد.رسانی شفاف در این زمینه نیز اهمیت ویژهعدم اطالع

در تحلیل عملکرد مجلس، روش صحیح همان  نکته راهبردی:

ی در نقد دلسوزانه و منصفانه، باهدف اصالح سیره و سلوک رهبر

برداری اشکاالت و افزایش کارآمدی آن، بدون کمترین بهره

سیاسی و شانتاژ تبلیغاتی است. آنچه در نگاه رهبری مهم است، 

ها از سوی از آن رفتبرونی هاراهحل مشکالت مردم و کشف 

مردم حاکمیت را  چراکهاست؛  تیحاکمهمه نهادها و قوای 

ها در حل مشکالت و کاستن از نارضایتی وبینند یکپارچه می

ها حلی جز اتحاد و انسجام مسئوالن و عزم جزم آنجامعه، راه

 پریشان( اهللفتحبرای حرکت در این مسیر ندارد. )نویسنده: 

 

 

 

 

 
 

 انتخابات و دشمنان آن                                  روز گزارش▼

ی جریان انتخاباتی هاکیتاکتدیدار اخیر با نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری در 

دارند کاری )دشمنان( امروز هم »و فرمودند:  کردهاشارهضدانقالب و برخی از عناصر داخلی، 

کنند که اگر بتوانند، مشارکت مردم را کاهش بدهند؛ اگر چنانچه مردم مشارکت کردند، می

ای ندارد، معلوم است که مثالً چه کسی انتخاب خواهد هبگویند که خب این مشارکت شما فاید

بینی چه مطابق پیش -حاال هرکسی-شد؛ بعدازآن هم که یک کسی که از صندوق بیرون آمد 

ای ندارد. این را دشمن ها، خواهند گفت که خب این فایدهبینی آنها، چه غیر مطابق پیشآن

 «.بینمها را[ من میآن حرف کند، متأسفانه در داخل ]تکراردارد دنبال می

های اپوزیسیون داخلی و خارجی حکایت از آن دارد تحلیل و بررسی رسانه های خبری:گزاره

اند: ها برای مقابله با انتخابات پرشور، محورهای ذیل را در دستور کار خود قرار دادهکه این رسانه

 نظام سوی از مردم از انتخاب حق اسقاط ادعای طرح و انتخابات آزادی و سالمت عدم القای -0

 و کنشگری برای شده ردصالحیت نامزدهای تحریک -2ها؛ صالحیت احراز نتایج به با توجه

 در که این ادعا طرح با شاناجتماعی و سیاسی چهره از حیثیت اعاده و شخصیت احقاق

 دعوت -0ردم؛ م رأی نه است رهبری معظم مقام و نگهبان شورای رأی میزان، رو پیش انتخابات

 شرایط از مردم رسیدن القای با اغتشاش فضای و تئوری زدن استارت و مدنی اعتراضات به

 تعبیر با کشور در جمهوریت وضعیت دادن نشان بحرانی -0نخواستن؛  مرحله به نارضایتی

 کلیشه یک به پایین مشارکت کلیدواژه تبدیل -5نظام؛  سوی از مشارکت بر ثبات ترجیح

 بودن مشخص پیش از القای -0ها؛ نظرسنجی برخی کردن برجسته و تکرار تکنیک با انتخاباتی

 -7دلسردی در مردم؛  ایجاد باهدف انتخابات در شرکت بودن فایدهبی و جمهوری ریاست گزینه

 تالش -8انتخابات؛  مردم در شرکت و کنشگری برای انگیزگیبی و اعتمادیبی ایجاد تردید،

 و ناکارآمد و رادیکال و تند تصویری القای و ارائه -9مشارکت؛  کاهش و تانتخابا تحریم برای

 گزاره کردن برجسته -06انتخاب؛  و رأی فضای از زدایی رغبت باهدف آینده دولت از شعارزده

 نگهبان. شورای نظر دادن جلوه ایسلیقه و انتخابات مهندسی

کننده پازل دشمن در خلی تکمیلهای دامتأسفانه این روزها یکی از حلقه نکته راهبری:

نژاد در عدم پذیرش نظر شورای نگهبان، رأی ندادن انتخابات پیش رو، سخنان محمود احمدی

صراحت ، یاور رهبر و نظام نیست و به0066نژاد در انتخابات و القای سقوط نظام است. احمدی

 در حال تقابل با نظام است. )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 !تيروستاها؛ از حرف تا واقع يآبادان                     ویژه خبر ▼

: گفتپرداخت و  دیو ام ریبه دفاع از اقدامات دولت تدب انرشیدر اظهارات اخ روحانی جمهورسیرئ

 یاذره یاگر کس .ها را افتتاح کندآن تواندیهم م یکه دولت بعد میقدر طرح و پروژه آماده کردآن»

 یما برا .است داکردهیپ یگرید لیدولت روستاها شکل و شما نیکه در ا ندیبیانصاف داشته باشد م

انجام داده  ییاشتغال روستا یبرا یرینظیچند سال کار ب نیدولت در ا .میکار کرد یلیروستاها خ

در رونق  ستیبایروستاها م یپرواضح است که آبادان .«اندو آباد شده ایما امروز اح یروستاها .است

 ریدر دولت تدب نترنتیا یآنتن ده اعشع کهنیا ابد؛یآن نمود  یسطح رفاه اجتماع شیزاو اف یاقتصاد

 تیحما وهیهمچون اصالح ش یدر مقوالت ایاست، اما آ یموضوع درست افت،یگسترش  زیبه روستاها ن

بهره کم یبانک التیتسه یاعطا نان،یروستانش یارتقاء منزلت اجتماع ،یمحصوالت کشاورز دیو خر

آموزش کشاورزان و  ،یاریاّب یهاوهیشاصالح  ،یشامل؛ مشاغل خانگ ییتوسعه مشاغل روستا یبرا

روستاها با اعتبارات  یعمران یهارساختیز تی، تقو...و  زهیمکان یو توسعه دامدار جیباغداران، ترو

ساله هشت یکشور است، ط یکه ازجمله مسائل و مشکالت روستاها گریها موضوع دو ده یدولت

 انجام داده است؟! یدرخور ریتدب ر،یته، دولت تدبگذش
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 اخبار ▼

 از قول و قرارها تا خبرهای انتخاباتي نامزدهای رياست جمهوری

برنامه ما در . شوند لیبه صادرکننده تبد نیمرزنش ونیلیم 7دارم که  یمن طرح مفصل :يليجل

فرسوده و  یهابافت یبازساز یهاواحد در سال، طرح میلیونیکساخت مسکن با حداقل  یمحورها

کرد.  هیها مسکن تهآن یبرا دیکه با مداری ازدواج هزار 866 سال در است. ییمسکن روستا نیهمچن

 ییساختار اجرا برداشته شود. دیهست، با یتیوجود ندارد، اگر محدود یفرق تریو توئ نستاگرامیا نیب

به مردم مبالغ  دی. ما بامیبریم نیفقر را از ب ندهآی دولت: يهمت. دارد یاصالح جد کیبه  ازیدولت ن

 یاسیعوامل س .شودیهزارتومان مشکل مردم حل نم 266 ای 066. با میبده میمستق ارانهیتوجهی قابل

 5را حداقل  ندهیسال آ 0 یدرصد و رشد اقتصاد 06تا  8حاکم شده است. ما تورم را  یدر نظرات فن

شهرها متمرکز  یتهران و برخ در کشور امکانات و توسعه همه که ندارد معنا. میکنیم ینیبشیدرصد پ

 یاسیبحث س ریدرگ نکهیرا حل کرد مگر ا یاز مشکالت اقتصاد یاریبس شودیسال م 0در  باشد.

 جمهوررئیس دولت ندارم. یریگمیدر تصم یمن نقش نیبنابرا ،در دولت رأی ندارد یبانک مرکز .میشو

 یمسائل پول یچون رو دیبمان یبانک مرکز سیرئ دیتوانینم دیتخابات بماندر ان دیخواهیگفتند اگر م

بانک  یمقامم کارهاقائم ی،جانیو دکتر کم ستمین مرکزی بانک در است دو روز. گذاردیتأثیر م یارز

: آنچه من را وادار به حضور در عرصه انتخابات کرد، مشکالت يسيرئ .دهدیرا انجام م یمرکز

خلق پول را  یجلو دیما با کننده بود.تولیدکننده و مصرف یبازار برا طیو شرا هایدیناام ،یاقتصاد

 یامکان کاهش جد میمعتقد شود،یاداره م نهیاست؛ دولت پرهز کنانیبن لیس ینگینقد رایز ،میریبگ

. سه دانمیو عمل نکردن به برنامه م یبرنامگبی حاصل را موجود مشکالت وجود دارد. ینرخ تورم و گران

 :ييرضا کنترل تورم، تأمین مسکن و نظام سالمت.؛ میدر نظر گرفت هانهیکاهش هز یبرنامه را برا

ام سال قبل اقتصاد خوانده 25داد. من از  میدار حقوق خواهو به بانوان خانه میدانیرا شغل م یدارخانه

 چهی ما دولت در. زدمینمنبود، از اقتصاد حرف  نیرشته را دارم و اگر ا نیا یو سمت استاد تمام

و بعد از  میاوریکه مردم را به بورس ب ستین گونهنیبدون پژوهش انجام نخواهد شد و ا یمیتصم

 ران،یا هیکشور همسا 05. من با میها را به حال خود رها کنآن بشان،یبرطرف کردن مشکالتمان از ج

با اخالق رفتار  یول یبه شکل جد گرینامزد د 0: با هر يزاکان .دهمیم لیتشک یاقتصاد هیاتحاد

 کنمیتمام تالش خود را م ینامزد جبهه انقالب را دارم ول 5از  کیهر  یبرا تیموفق یو آرزو کنمیم

است، نشانه  کارهچیشعار بدهد دولت ه یهرکس .دانمیبرتر م دهیخود را ا دهیکه خودم باشم چراکه ا

 هم رو در بخور دوران. ستیخسته ن هایژنرال و گوشهبحلقه غالمان دولت من دولت اوست. یتیکفایب

 خواهم کرد. یمعرف ییرا به دستگاه قضا نیاز مفسد نهیکاب کی .میدهیخواران را خاتمه مرانت برای

 آغاز به کار کرد يسيرئ يطلبان حامستاد اصالح

 یاندازراه روشیات پرئیسی در انتخاب اهللتیاز آ تیحما یبرا یشیطلبان، ستاد و پواز اصالح جمعی

 ها،تیصالح یبررس ندیانتقادات به فرآ رغمیعل»: دیگویم نیکمپ نیا یسخنگو ،یلیکردند. خضر خل

 یسیرئ ی. آقامیابه مشارکت در انتخابات گرفته میتصم ،طلبانهنگرش اصالح یهابا حفظ چارچوب

مبارزه با فساد و رفع  نهیلبانه در زمطمدرن و اصالح ییهامستقل است و برنامه یاعالم کرده که نامزد

ضمن  میطلبان دلسوز تقاضا داراست. از همه اصالح ناروا ارائه کرده یهاضیو رفع تبع هامیتحر یفور

 .«شوند قدمشیپ یسیرئ یبا آقا ازندهس یگفتگو کیآغاز  یخود، برا یهایحفظ مرزبند

 کابوس رژيم صهيونيستي در غزه

های حفرشده توسط در ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار کتابی به تونلرئیس سابق گروه تاریخ 

ها ها را مشکل اصلی ارتش این رژیم در تمامی جنگهای مقاومت در غزه پرداخت و این تونلگروه

ها در هر جنگی با مقاومت در غزه، به معتقد است که این تونل شاؤول شای با نوار غزه خواند.

مقاومت در غزه از انتفاضه االقصی )دوم(  ژیم اشغالگر تبدیل خواهد شد.مسئله اصلی پیش روی ر

ها چندین عملیات علیه ارتش اشغالگر انجام داده و با استفاده از استراتژی تونل 2666در سال 

تمام همچنین  اند.را داشته 2665نشینی اسرائیل از نوار غزه در سال ها تأثیر زیادی در عقبآن

ها در راستای این ایده بود که آن روزه اخیر، 02 اسرائیل پس از آغاز جنگرژیم  اظهارات مقامات

 های مقاومت در زیر غزه هستند.به دنبال از بین بردن تونل

 اخبار کوتاه

، عضو سابق «محمد هاشمی» حمايت هاشمي از همتي!/ ◄

حزب کارگزاران پیشنهاد داده است که الریجانی و جهانگیری از 

کنند. وی همچنین سعی نموده تا راه مفری برای  همتی حمایت

و گفته است:  ندهای دولت روحانی باز کهمتی از ناکارآمدی

عملکرد دولت روحانی به عملکرد رئیس بانک مرکزی ارتباطی »

هاشمی «. عملکرد خودش باشد یندارد، دولت باید پاسخگو

هاشمی را حالل مشکالت کشور  مرحومهمچنین منش و روش 

معتقدم اگر ایشان امروز زنده بود، به دکتر »ه و گفته است: دانست

 «.دادهمتی رأی می

 ای نزنند/کانديداها حرفي از سربازی حرفه سردار شکارچي: ◄

پرداختن به موضوع »سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: 

ل نیروهای ای مستلزم کار کارشناسی در ستاد کسرباز حرفه

ای خواهد گونهالبته نتیجه این کارهای کارشناسی به مسلح است.

بود که عالوه بر توجه به جوانان، آسیبی هم به امنیت و منافع 

کاندیداهای ریاست . ملی و قدرت بازدارندگی کشور وارد نشود

عنوان مجاز نیستند که برای جذب رأی به هیچجمهوری به

 .«ای بپردازندفهموضوعاتی مانند سرباز حر

 /ها به خاک عربستانتا خبر ورود يمني هایسعوداز تلفات باالی  ◄

 زانیکشور در ج نیگسترده ارتش ا اتیاز عمل منی رهالمسی شبکه

 نای طبقخبر داد.  اتیعمل نیبه دشمن در ا نیسنگو خسارت 

و  یارتش عربستان سعود یافسر و نظام 86از  شیگزارش ب

 شدند. یکشته و زخم اتیعمل نیو خائن در ا یمزدوران سودان

وارد  هایمنهمچنین خبرهای میدانی حکایت از آن دارد که ی

لط درباره تس یمنی منابع گزارش از . پساندخاک عربستان شده

 ،یها موضع در جنوب غرب عربستان سعودکشور بر ده نیارتش ا

 را منتشر کردند. اتیعمل نیا لمیف یمنی یهارسانه

 اداره/ دينفت خر رانيخودش از ا ران،يکننده نفت ا ميتحر ◄

فاش کرد، واشنگتن در چندماهه گذشته  کایآمر انرژی اطالعات

کشور نفت و  نیز ابار ا 2 ران،یا هیخود عل یهامیتحر رغمیعل

در دوره ترامپ و  یاست که بخش دهیخر یمیمحصوالت پتروش

 ینیواردات تخم رسد،می نظر به بوده است. دنیدر دوره با یبخش

هزار بشکه در روز در  00و  2626هزار بشکه در روز در اکتبر  00

 رانیاز ا کایاست که آمر ییدهایخر نینخست ،یمارس سال جار

 انرژی اطالعات ادارهانجام داده است.  0990حداقل از سال 

در گزارش خود  رانیواردات از ا یدر مورد چگونگ کا،یآمر

 ارائه نداد. یحیتوض

مرتضی » خورند/ن که مافياها از زباله پايتخت ميميلياردها توما ◄

تنها در یک »: عضو سابق شورای شهر تهران گفت« طالیی

میلیون  066درصد زباله خشک، روزانه  05منطقه تهران با تولید 

 22شود و اگر این را به تومان پول بین مافیای زباله جابجا می

تومان گردش  میلیارد 26تا  05منطقه تهران تعمیم دهید، بین 

 «.مالی پسماند خشک در شهر تهران است


