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نباید رفت، چون  هانیاهای موقّتی و مسکّن و مانند حلمشکالت اقتصادی دنبال راه حلدر 

موقّت، گاهی مشکل را  یهاعالجو  هامسکّن؛ این دهدیمگاهی اوقات مشکل را افزایش  هانیا

محکم  یهاگامهای اساسی پرداخت و با حلبه راه هاچالش؛ باید برای رفع این کندیماضافه 
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 برداشت! کايقدرت آمر تيبرجام نقاب از واقع     روز حرف▼

 یقرار است در هفته جار ،ییکایآمر یهاگفته مقامات و رسانه به

ارائه شود که  کایکنگره آمر ندگانینما یاز سو یرانیضد ا یاحهیال

 هیعل میرفع هرگونه تحر زا ،۲6۲۲ یآن در برنامه دفاع مل بیبا تصو

 زیاداحتمالبهکه  حهیال نی. امانعت به عمل خواهد آمدم رانیا

 هیئت یباز موش و گربه استیخواهد شد، برمالکننده س بیتصو

و  سویکبرجام از  یایاح یدر خصوص پروپاگاندا کایحاکمه آمر

 تیوضع یدر گره نزدن سامانده زدهمیدولت س استیس یدرست

است که در  یبرجام یایو حل مشکالت کشور به زلف اح یاقتصاد

دولت گذشته  طرفهیک یتمام اعتمادها رغمبهشش سال گذشته 

 است. دهیبه اثبات رس اشیتیخاصیب ،به آن

کی ی اینکه باوجود کایآمر یکنون جمهورسیرئ -0 :يليتحل نکات

برجام  یایاح ،یخارج استیدر حوزه س اشیانتخابات هایوعده از

نسبت به  دهایو ترد فرورفته یعملیامروز چنان در چنبره ببود، 

از  یمعدود تیکه کنگره با محور یافتهافزایش اشییصداقت و توانا

با  ،خواهجمهوری یقاطبه رقبا و اشیحزبمخالف هم یسناتورها

را رقم  کایآمر یخارج استیاصول س ،بد سیدر نقش پل یباز

 یرسم استیس کنندیتالش م هاییکایآمر باوجوداینکه -۲ .زندیم

 یبرا یکیتاکت یراهبرد نیجلوه دهند که ا گونهاینخود را 

و  هامیبازگشت بدون رفع تحر باهدف رانیفشار به ا یحداکثرساز

ترامپ و  یاو منطقه یبرجام بر اساس شروط موشک یروزرسانبه

 یبخشسامان یدر ناتوان کایرآم اتیپمپئو است، اما دم خروس واقع

 کا،یکرونا در کشتار مردم آمر وتازتاخت ازجمله یامور داخل

بار از فرار خفتو  یو اجتماع یاقتصاد تأمینبد اشتغال و  تیوضع

زده است. مسئله  رونیب یخارج استیافغانستان در ساحت س

 کایآمر یهااست که امروز در رسانه یجد قدرهاآن دنیبا یناتوان

 مطرح است. یو جایبه سیال هرکام ینیصحبت از احتمال جانش

به روندها و  یبخشصلهیبا معضل ف کایآمر امروز :يانيپا نکته

 ،رانیا یاهسته مسئله ازجملهاحم منافع واشنگتن مز یدادهایرو

که  یناتوان نی. اکندینرم م وپنجهدست ،قرن پس از حدود ربع

 کایآمر یابرقدرت یو مدع یجهان ژیپرست یبرا یبزرگ ضعفنقطه

آن  تبعبهدر کنار خروج مفتضحانه از افغانستان و  شود،یم بمحسو

تحمل  رغمبه ایآسدر تحوالت منطقه مهم غرب  ینیآفرکاهش نقش

 یرا در منظر افکار عموم مریکاآدولت  شدتبه ،نهیدالر هز هاونیلیتر

 یبرا دیکاخ سف یبا نگران توأم لیاست. تعج ردهک فیتضعاین کشور 

برجام در  یایاح یبرا نیمصرانه آغاز دوره هفتم مذاکرات و یریگیپ

 باوجودبرجام  میی، اگر بگوروازایناست.  تحلیلقابلراستا  نیهم

 کایقدرت آمر تیتوانست نقاب از واقع ییزدامیموفق نبودن در تحر

دولت در  استیس کهاینتجربه برجامی  گری! و دستینگزاف  ،بردارد

 با دیبا ،محورجهیبر مذاکرات نت تأکیدمذاکره و  گره نزدن اقتصاد به

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .ابدیادامه  قدرت

 

 
 

 
 

 

 !قدرت ييگشاعقده                             روز گزارش▼

که  ازدهمیناکام از ورود به مجلس  طلبانالحاصمجلس دهم و از  ندهینما «جلودارزاده الیسه»

با اشاره به  ،«رندیگیم دهیرا ناد یخدمات دولت روحان یانصافیعده با ب کی»گفته بود  ترپیش

جامعه  موردنظرکه در حال حاضر  یزیچ نیترمهم»شده است:  یمدع ،یاوضاع بد اقتصاد

به خاطر  میکشور است و اگر هم تاکنون اعتراضات گسترده نداشت یارض تیمامحفظ ت ،است

 اورندیطاقت ب توانندیم ییکجایدارد و مردم تا  یحد کیهم  نیموضوعات است که البته ا نیا

اجازه  هاآنما به  مانندیست دادن ندارند، منتظر نماز د یبرا یزیمشاهده کنند چ کهیهنگام و

 «!ریخ ای داعتراض کنن میده

، ۴0از سال  دولت یهای، سه برابر شدنِ بدهیدرصد 0۸6 ینگیرشد نقد :تحليلي هایگزاره

 شیافزا نیدتریدرآمد به همراه شد عیتوز ینابرابر شیافزا ،هزارمیلیاردی 0۵6 بودجه یکسر

درصدی با  00از  شیب ، تورممردم یهاهیتبدیل کردن بورس به قتلگاه سرما ،یشکاف طبقات

، یکاریدر کنترل ب یتبدیل نیاز مسکن به آرزو، ناکام و یاساس یو کاالها مرغ لیطو یهاصف

 به دلیل وطناناز هم یشماری، از دست رفتن تعداد بمکرر برق و خسارت به مردم یهایقطع

از دولت  جاماندهبه یدستاوردها ازجملهکرونا  وعیدر کنترل ش یبرنامگیو ب ، ناکارآمدینینابساما

جزو  ،دهندمیمند نشان ی که امروز خود را دغدغهطلباناصالح به دولت سیزدهم است. یروحان

 اینصحنه سیاسی کشور این است که واقعیت  .بودند یروحان یجمهور استیدوران ر نیساکت

شدن  گذاشته کناراما بعد از  ،کنندیعملکرد نامطلوبی را ثبت م ،دارند تیزمانی مسئول طیف تا

 در نیا ؛شوندیم لینقاب عوض کرده و از مسئول به منتقد تبد ،از مناصب مختلفدموکراتیک 

 ، باشند.انددادهانجام  هاسال نیآنچه در ا یخود پاسخگو دیاست که ابتدا با یحال

حسود، کاسب  ن،یدیب»عباراتی چون  ،طلباناصالح موردحمایتسال دولت  هشت در :پاياني نکته

نشناس، بزدل، فاسد،  نید کار،یمزدور، ترسو، ب ،یعصر حجر سواد،یشناسنامه، ب یب م،یتحر

 اینبودند. بدرقه راه کسانی گردید که منتقد دولت ...« باز و  یهوچ ده،یمانده، تازه به دوران رسعقب

 های اولیهوزر ازرا  جهادی و وقفهبیکار دولت سیزدهم  کهنیبا علم به ا طلباناصالحگروه از 

متوجه گران  وز جمعهردر همچون روحانی  کهاین جایبهکنونی مسئولیت آغاز کرده و رئیس دولت 

مناطق محروم  و هااستانحال سرکشی به در  ایهفتهتعطیالت آخر شدن بنزین در کشور شود، در 

قرار گویا از دولت جدید کلید زده و  گشاییعقدهرا با خود  یاسیس طلبانهفرصترفتار است؛  کشور

 : حسین عباسیان(ندهنویس) ترجیح دهد.هم  لیممنافع بر  یحت ،چیزهمهرا بر  یاست منافع جناح

 ا جزوی از خاک ايران بوديمم: افيقل                             خبر ویژه ▼

در خصوص  نمایندگان آذربایجان برخی مواضعدر واکنش به  باکو یپارلمان جمهور نیشیپ سیرئ

آوردند و  ورشی رانیا به هاروس»کرد:  تأکیداز حقایق تاریخی منطقه اشاره و  ایگوشهایران، به 

به مغز و  ی! کمستیحکومت فارس ن ران،یا یخاک امپراتور یعنی ؛)باکو( را اشغال کردند نجایا

هم  یخیتار یهادر نوشته هااین گفتند،ینم جانیآذربا ما به 0۴0۸ سال تا .دیسرتان محکم بزن

 یهایآذر ندیگویم .نمیبی)باکو( نم جانیدر آذربا یعاد خدانیتار کیمن  د؛یبخوان دیهست برو

 دروغ هستند. یهمگ هااینمستقل کند!  را جانیتا آذربا دیستارخان جنگ ،اندطلباستقالل رانیا

 خواستیخبرها نبوده است که م نیاز ا اصالًبه پا خاست؛  رانیمجلس در ا ییبرپا یبرا ستارخان

کارها با  نیاز ا ستیخبرها ن نیاز ا م،یکوبیرا درهم م رانیا ندیگویم را مستقل کند. جانیآذربا

به فکر  رانیاست و عربستان و امارات از ترس ا ستادهیآنجا ا رانیا ارتش کرد. توانینم رانیا

از  رهیو غ کایکه آمر ییهایبانیپشت د؛یده سال با عراق جنگ رانیا هستند. رانیشدن به ا کینزد

 .«کرد یستادگیهم ا انیتا پا رانینبردند؛ ا شیپ کاری، کمک همه آن باعراق کردند و 
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 اخبار ▼

 کنيمنمي حضور رژيم صهيونيستي را تحملايم عالم کردهابه باکو  اميرعبدالهيان:

شبکه یک سیما، به بیان برخی مواضع کشورمان در  «نگاه»امور خارجه با حضور در برنامه زنده وزیر 

ان خیبر ارتش در این منطقه و موضوع رزمایش فاتح، شمال غربموضوعاتی همچون مرزهای 

و با صراحت به  میدار یجد تیحساس کیتیژئوپُل مباحث در»: گفت انیرعبداللهیامپرداخت. مذاکره 

تحرکات  نیا پشت در .ستین یرفتنیمرزها پذ رییکه تغ میااعالم کرده جانیآذربا یجمهور

که  میام کردهاعال باکو به .ردیتله قرار نگ نیباکو در ا م،یکنیقرار دارند و ما تالش م هاستیونیصه

. مداخالت میکنیخود تحمل نم یمرزها یکیرا در نزد یستیونیصه یجعل میهرگز حضور عناصر رژ

وزیر  بود. هانیبه ا یامیما پ شیما روشن است و رزما یکشور برا نیدر ا هاستیو ترور هاستیونیصه

 شیکه انتها یامذاکره کهایندر خصوص تداوم مذاکرات وین در دولت رئیسی نیز با اشاره به  خارجه

داشتند در  یمختلف سع یهااز کانال هاییکایآمر» ، افزود:خوردیباشد به درد ما نم یخورقهوه

صادر  یدارد، نشانه جد یجد تین کایها گفتم که اگر آمربه واسطه رند،یبا ما ارتباط بگ ورکیوین

 .«د کندشده را آزابلوکه یهادالر از پول اردیلیم 06. نشانه هم آن است که حداقل کند

 !در حزب کارگزاران يگرايجوانو  یاندازپوست

از « طاهرنژاد داهللی» نیدر حزب کارگزاران و همچن تیاز عضو« فرزانه ترکان» یبعد از استعفا

. اران استعفا دادحزب کارگز یمرکز یاز شورا زین یمرعش نیحسحزب،  نیا یمرکز یشورا

 یدر حزب کارگزاران را در راستا ریخا یخبر، استعفاها نیا تأییدبا  انفریمحمد عطر

نظر به  !عنوان کرد« ترهاجوان»به  یحقوق یهاگاهیجا یحزب و واگذار نیا «یاندازپوست»

به دلیل ناکامی این حزب در به دست گرفتن ارکان قدرت در اوالً نوع استعفاها این  رسدمی

 امسال و دو سال پیش بوده است و انتخاباتدر لس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر مج

، وگرنه استآینده  انتخاباتتحلیل این اعضا در ناکامی برای جلب آرای مردم در  به دلیلثانیاً 

به ، کارگزاران زمان دولت مرحوم هاشمی زاساخته  این حزب دولت گیریشکلاز ابتدای 

در قابل توجه ی جایبهجاو  ستابودن اعضایش به حزب خانوادگی مشهور شده  کدستی دلیل

 نشده است. شاهدهماعضای ارشد آن 

 وستد یکشورها با رانيا یداالن تجار 66

تهاتر کاال با  نامهآیین»: گویدمی رانیسازمان توسعه تجارت ا کلرئیس «پاک مانیپ رضایعل»

ابالغ خواهد شد که تالش  ندهیآ یهاشده و ظرف روز نیتدو نیو هند و چ هیهمسا یهاکشور

صندوق ضمانت  تیتقو .میکشور استفاده کن یارجگسترش تجارت خ یابزار برا نیاز ا میکنیم

دوجانبه  یال س شیصندوق در حوزه گشا نیا تیدر دستور کار است و از ظرف رانیصادرات ا

 م؛یشده تا در قالب آن تجارت را گسترش ده فیتعر یرساختیز طرح 00 گرفت. میبهره خواه

 میاکرده فیتعر هیروس ازجمله ایدن یهاکشور ریو سا رانیا انیرا م یداالن تجار 00 نکهیضمن ا

 یهاومیکنسرس نکهیشدن آن منجر به رونق تجارت دوجانبه خواهد شد؛ ضمن ا یاتیکه عمل

 .«تجارت هم برطرف خواهد شد یرو شیپ یهاخواهد شد و گلوگاه لیتشک زین یصادرات

 مسئله اورژانسي کشور! جمعيت؛

با  جمهوریرئیسای به انجمن سالمت خانواده ایران به مناسبت هفته جهانی سالمند در نامه

ای کلی ه، برای اجرای سیاست00۲۵اشاره به منفی شدن رشد جمعیت ایران در سال 

تعداد تولدهای کل کشور طی »آمده است:  نامهبخشی از این در  .جمعیت اعالم آمادگی کرد

سال آینده بیش از  ۹6یافته است و در هزار تولد کاهش 0۲6بیش از  0۹۴۱به  0۹۴0سال 

در حال حاضر . تال قرار خواهند گرفس 06درصد از جمعیت ایران در گروه سنی باالی  ۹6

طورکلی تمامی اند و بهمیلیون جوان مجرد در کشور داریم که امکان ازدواج را پیدا نکرده 0۹

همه  که اگر عاجالًطوریدهند؛ بهاین اعداد خبر از تخریب ساختار جمعیت کشور را می

ن جدی جمعیتی روبرو مسئولین کشور، کارشناسان و مدیران وارد میدان نشوند، با بحرا

ها در دولت قبل سازی این سیاستمتأسفانه زمان و اراده مکفی برای پیاده .خواهیم شد

 یعالحضرتبه محدودیت زمان ما باور داریم دوره چهار سال  مدنظر قرار نگرفت. باتوجه

 «.باشدهای جمعیتی میفرصت طالیی برای اجرای سیاست

 وتاهاخبار ک

 یشورا ریدب /!خوانيمفرامي یهمسايگان را به هوشيار :يشمخان ◄

بزرگ و مقتدر همواره  رانیا»اعالم کرد:  یمل تیامن یعال

را متوجه آنان  یدیخود بوده و هرگز تهد گانیهمسا رخواهیخ

 یهمه کشورها یو همدل یهمکار با مشکالتنکرده است. 

جز  گانگانیب نفوذ هرگونهوفصل خواهد شد. منطقه حل

در  یاریرا به هوش گانمانیهمساندارد.  یو تفرقه ثمر طنتیش

 .«خوانیمفرامیاز آنان  یرو دو نهیزم نیا

 /امور ايران در دوره اوباما: از ايران شکست خورديم!سئول م ◄

 گرید وضوحبه هایرانیا»گفت:  ییکایآمر هیبه نشر «سار سدنی»

و نه در  یانه در موضوع هسته قتیا در حقاز ما ندارند. م یهراس

 یهااستسی وی .«میندار یاز بازدارندگ یسطح گریمنطقه، د

 جهیرا نت رانیا هیعل یکارزار فشار حداکثر شبردیدر پ کایاشتباه آمر

 ینوع رانیا»دانست و گفت:  رانیا یادر برنامه هسته یفعل تیوضع

گرفته و  شیدر پ متحدهایاالترا در قبال  یفشار حداکثر کردیاز رو

 پالسی نیفار .«کرد میانتظار وجود دارد که ما قبول خواه نیا

 کایآمر یبه ائتالف تحت رهبر یکه زمان یمهم یکشورها ،نوشته

 هستند. رانیا با یاکنون در حال همکاربودند، هم وستهیپ

سایت / به لبنان يايرانمحموله سومين  نقطه حضور ؛«سوئز ليجخ» ◄

و ذخیره  ونقلحملز که اخبار مربوط به تانکر تراکر رسانیاطالع

با انتشار  ،کندمینفت خام در نقاط مختلف دنیا را دنبال و منتشر 

اعالم کرد که سومین  ،پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر

 .محموله سوختی ایران به مقصد لبنان وارد خلیج سوئز شده است

 /اشته استد يخوب شرفتيپ هران و رياضت یوگوعراق: گفت ◄

و عربستان  رانیا یوگودر گفت دوارمیام»: گفت عراق جمهورسیرئ

مداوم باشد.  صورتبه وگوهاو گفت دیوجود آ به یشیگشا

 .«وجود دارد زین یمشکالت یولداشته  یخوب شرفتیوگوها پگفت

 یسخنگو /به کشور ندهيماه آ کيدُز واکسن در  ونيليم 11ورود  ◄

 تا مهرماه دهم از» :شورمان اعالم کردک احمرهالل تیجمع

 نوع .شودیدُز واکسن وارد کشور م ونیلیم 06 آبان ماه دهم

وزارت بهداشت قرار  اریبوده و در اخت نوفارمیها سواکسن نیا

در  زریفا واکسن ورود ،گرفته صورت اعالم بنا بر .ردیگیم

 .«قرار ندارد احمرهالل تیدستور کار جمع

 فرمانده ها سالح گرم در مرز سيستان و بلوچستان/دهشف ک ◄

 گور،یجک یمرز هنگ مرزبانان» خبر داد: یانتظام یروین یمرزبان

سالح به  نیمحموله سنگ واردکردنبر  یمبن انیاز قصد قاچاقچ

را از  هاآن و دستگاه خودرو مطلع شدند کی لهیوسبهکشور 

 ۸۹ اتیعمل نیا در به اهداف شومشان ناکام گذاشتند. یابیدست

 .«خشاب مربوطه کشف شد غهیت 000و  یقبضه کلت کمر

 استیر یسخنگو صريح ترکيه به اشغالگری در سوريه!/عتراف ا ◄

رفتار  ایگونهبهدوستان در غرب »: گفت هیترک یجمهور

و  هیاست، اگر روس هیاشغالگر در سور ییروین هیکه ترک کنندیم

 یحق نیچن زین هیپس ترک ،را دارند هیحق ورود به سور کایآمر

 .«!خود دارد یرا برا


