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 !طالق اعتقادات گذشته               روز حرف▼

 سازهیحاش ،یفائزه هاشم یروزها باز هم انتشار مواضع جنجال نیا

از اقدامات  تیاز اظهارات خود ضمن حما یدر بخش یشده است. و

 نیدر جهت کشف حجاب، از آنان خواسته است که به ا یبرخ

رفتار هنجارشکنانه خود ادامه دهند و آنان را دعوت به اعتراض و 

از اقدامات  یحیتلو صورتبه یحت وتجمعات کرده است! ا یاندازراه

ود را با کرده و عدم مخالفت خ تیحما زیطلب نبراندازان سلطنت

با واکنش افکار  شدتبهاظهارات  نیاعالم داشته است! ا هاآن

را به همراه داشته است  یو اعتراضات فراوان دهیمواجه گرد یعموم

 اند.شده یو خواهان برخورد با و

است که  یسکوتدر این موضوع، نکته  نیاول -1 تحليلي:نکات 

حزب  ،طلباندر اردوگاه اصالح یوو همفکران  انیدوستان و اطراف

که خود  یاسیس یهااند! از احزاب و گروهکارگزاران و ... اتخاذ کرده

هستند، انتظار آن است که در  یاسیدر توسعه س یشگامیپ یمدع

خود واکنش  یهایحزبهمبرابر مواضع ساختارشکنانه دوستان و 

واکنش  ان،یم نیدر ا -2 ست.ا دییتأاز  یاسکوت نشانه ؛نشان دهند

 دیفر"نمونه  عنوانبهاست.  یدنیشن یاسیس نیفعالاز  یبرخ

واکنش  یفائزه هاشم ریبه اظهارت اخ یارسانه یناز فعال "یمدرس

 ،یفائزه هاشم ریبر اساس اظهارات اخ»نوشته است:  نشان داده و

مبنا و  چیه گریاو د دمیرس نانیامشب در کالب هاوس به اطم

خود را طالق داده، جز  یاسیو اعتقادات س نهیشیندارد و پ یلاصو

 دیآنچه بر سر فائزه و امثالهم آمده، با لیدر تحل -0 «.به بابا یوفادار

 دیرا تهد ونیکه انقالب و انقالب یآفات و انحرافات نیترمهماز  یکی

 نیترمهماز  یکیقرار داد. بدون شک  یمورد بازخوان ،کندیم

بازگشت!  یاست. ارتجاع به معنا "ارتجاع"خطر  ،انقالب داتیتهد

 یحرکت قطار انقالب برا ریاشاره دارد که در مس قتیبدان حق

ال و و انفع ییو واگرا دیدچار ترد یبرخ ،یبه اهداف انقالب یابیدست

 شیرا در پ گردعقبو راه  ادهیشده و از قطار انقالب پ یمانیپش

روسیه و انقالب فرانسه، )بزرگ تاریخ  یهابانقال همه !رندیگ

اتّفاق .. .که در کشورهای آفریقا و آمریکای التین و  ییهاانقالب

 المیاند. انقالب اسبدون استثنا به این بلیه دچار شده( ه استافتاد

 دیبا یاسیس یهاانیجر -0! یستناز چنین تهدیدی مصون نیز 

 متأسفانهتالش کنند تا از افتادن در دام ارتجاع خود را مصون دارند. 

 انیاردوگاه جر است که یدیمد یهامدتارتجاع  کروبیم

از  یابخش عمده لیدل مینهبه طلب را آلوده کرده است و اصالح

 یدرس زش،یر همهنیاتر آنکه اند. تلخخود را از دست داده یروهاین

و  یو سامانده ینشده تا به فکر بازساز انیجر نیبزرگان ا یبرا

از  شیشک ب دونبرخداد  نی. افتندیب یاردوگاه یبخش تیمصون

 تیخواهد کرد و عرصه فعال دارخدشهطلبان را اعتبار اصالح نیا

 )نویسنده: مهدی سعیدی( آنان دشوار خواهد نمود. یرا برا یاسیس

 

 

 

 

 
 

 !شدن دهيعقده د                                   روز گزارش▼

منافع  یو برتر حی، ترجشودیماصالحات وارد  یاسیس انیکه بر جر یانتقادات نیترمهماز  یکی

 اندکردهتالش  انیجر نیا یاسیاز نخبگان س یبرخ ریاخ هایسالاست. در  یبر منافع مل یحزب

 ببرند. سؤال ریز ،یو حزب یاسیس برداریبهره منظوربهرا  یمل تیامن یتا منافع و حت

 برنامه محرمانه پنتاگون ،یدر گزارش «نترسپتیا» ییکایوبگاه آمر راًیاخ -1 :یخبر یهاگزاره

ا فاش ر منی، لبنان و مصر ،هیسور یو کشورها یغرب یایدر آس یابتین یهاجنگ نهیدر زم

 ژهیو اتیعمل یروهایمحدود از ن یگروه ،گزارش اعالم شده است نیاز ا ی. در بخشکرده است

مشغول به  قایو شمال آفر انهیدر مناطق مختلف خاورم یابتین یهانگدر ج کایارتش آمر

 یاتیعمل رهینسبت به گذشته با شدت کمتر و دا هاآن یهاتیکه البته فعال هستند تیفعال

دونالد ترامپ در سابق بر این محتوای این گزارش تازگی ندارد؛  -2 .شودیدنبال م ترعیوس

ایجاد و حمایت آمریکا از  یهاپرده، از پشت ماجرای تبلیغات انتخاباتی خود با هیالری کلینتون

داعش به : »ه استگفت دایدر جمع طرفدارانش در فلور یسخنان داعش سخن گفته بود. وی در

داعش است.  گذارهیپا یکرد. و یگذارانیبناوباما داعش را . اردذگیاوباما احترام م جمهورسیرئ

 -0 «.داعش است گذارانانیبناز  یکی ،بازدغل نتونیکل یالریکه ه میبگو خواهمیمن م

بخصوص قصد آمریکا و کشورهای متخاصم غربی  ر خصوصدار و پنهان آشک یهاگزاره باوجود

لب امنیت از ایران سش برای التبر هم زدن امنیت منطقه و  ردرژیم اشغالگر صهیونیستی 

خودنمایی و ابراز وجود  منظوربهبا گرفتن ژست آزاداندیشی و  قازاده مرحوم هاشمیآ، اسالمی

ما با  یمن معتقد هستم دشمن: »گفته است یادر مصاحبهواندیش، ن ظاهربهدر میان نسل 

ما » :کندیمائزه هاشمی اضافه ف« !میهست لیما خطاکارتر از اسرائ رایز؛ است یمعنیب لیاسرائ

 منیکه در  یجنگ داخل ای. میاشده هیدر سور هاینیفلسطاز  شتریب یلیخودمان عامل مرگ خ

 .«!میهست ایقضا نیکه ما متهم به نقش داشتن به ا گریاتفاقات د ایراه افتاده است 

در شده آتش به پا  امل اصلیعاست،  ایدن یابرقدرت یکه مدع کایآمر -1 :يليتحل یهاگزاره

داعش  تیو حما سیتأسبا از یک دهه پیش  هاآن. ر قرن حاضر و گذشته استد ایمنطقه غرب آس

 یو فداکار ینظام اسالم یاریاما هش ؛داشتند یاسالم یبه جمهور یضربه اساس واردکردنقصد 

در داخل کشور  شدهتیتثبز از امنیت آنچه امرو -2 راهبرد شد. نیمدافعان حرم باعث شکست ا

درست جمهوری اسالمی در مبارزه با دشمن در فراسوی مرزها و  یهااستیسمرهون  مینیبیم

کرمانشاه و حمله  یلومتریک 03حضور داعش در سربازان وطن است.  یفشانجانو  رشادت

هدیدات از ت یاگوشهمثل مجلس شورای اسالمی، تنها  از مراکز حساس کشور یبه برخ یستیترور

 یزیربرنامهعدم داخلی بود که در صورت عدم توجه حکومت به این تهدید منطقه و  سازناامن

این از  ؛داشتیمامکان تحقق  مراتببهجلس در کشور، مصحیح برای مقابله با آن، حوادث مشابه 

 .رده استکدرک را  یااجاره یهاستیبا ترور یمرزبرونمبارزه  تیاهم یخوببه رانیملت ا حیث

 درصددمختلف  یهاروش به یداخل یگراغرب انیجر ،مبازره با داعش هایسالدر تمام  -0

از مرزها بوده  رونیکشور در ب تیامن نیتأمدر  یاسالم یجمهور یاز استراتژ یاسیس برداریبهره

 انهیحقوق ماه»موضوع  دروغبه ،و عراق هیدر سور بارزه جبهه مقاومتمدر اوج . این عده ستا

دا و شه یهاخانوادهو موجب رنجش  دادندیممدافعان حرم انتشار  یبرا ار« تومان ونیلیم ستیدو

 ،«شدن دریل»و « شدن دهید»عقده نیز  یاظهارات فائزه هاشم لیدر تحل -0 .شدندیمعزیزان مبارز 

 یحجابیب قیتشو امبر،یبه پ نیحرف باطل )توه کی یچند گاههر از  یو ؛است لیوتحلهیتجزقابل 

 دیتول یاخوراک رسانه ،نیضدانقالب خارج نش یو برا آوردیم( بر زبان یمدن یاز نافرمان تیو حما

 یحزب برداریبهرهرا به خاطر  یفع ملو منا تیامن ،ونیاسیکه س یدر موارد دیبا هیقوه قضائ. کندیم

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( وارد عمل شود. و به هنگام عی، سرگذارندیمبه حراج 
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 اخبار ▼

 !"دستاورد هيچ"با  سالههشتدولتي 

 ودمستمر  صورتبه طلباصالح یهارسانهو  نیاز تابستان سال گذشته تا به امروز، فعال

سانسور  یگریاست و د ینامطلوب دولت روحان راثیانکار م یکی؛ اندگرفته یرا پ دستور کار

 هایسالدر حدفاصل  یارشد دولت روحان یو اعضا طلباناصالح .یسیاقدامات مثبت دولت رئ

 دیبوده و مردم نبا یشده بودند که همچنان مشغول آواربردار یمدع دفعاتبه 1033تا  ۲2

 شیدرصد افزا ۰33حدود  یمسکن در دولت روحان متیق ملموس داشته باشند. رییانتظار تغ

 یعملکرد دولت روحان ؛داشت یآورامسرس شیدولت افزا نیدر ا زیمسکن ن یبهااجارهو  افتی

 ایرؤبه  لیاز جامعه تبد یتوجهقابلبخش  یشدن برا دارخانهدر حوزه مسکن موجب شد که 

دالر ارز  اردیلیم 1۱تن طال )سکه( و  ۰3 هنگفت، حراج یهارانت یدولت قبل با واگذار شود.

 یمسئله به نابود نیو ا افتی شیبرابر افزا ۲حدود  ینگیرا رقم زد. در دولت قبل نقد یدولت

 ،یاتیتومان معوقات مال اردیلیهزار م 233از  شیاز ب یدولت روحان منجر شد. و اشتغال دیتول

به  ایشد و  لیتعط یهزار واحد صنعت ۵از  شیدر دولت قبل ب کرد. یپوشچشماغماض و 

در دولت قبل در مردم  هیتومان از سرما اردیلیم 1۵33حدود  درآمد. لیتعط مهیحالت ن

در حالی رقم خورد که شعار دولت بر مذاکره با کدخدا بنا نهاده شده  همهنیا بورس نابود شد.

 شد! "دستاورد هیچ"بود و هشت سال کشور اسیر و مجری این سیاست با 

 شوديم یريکشور جلوگ یمرزهابه  ياتباع افغانستان حرکت زا

محل  دیبا» :گفت یاتباع و مهاجران خارج یدهسامان ونیسیدر نشست کم زیر کشورو

 یهادر حوزه یقیدق یگذاراستیسمشخص باشد تا  یخارج اتباع یاقتصاد تیو فعال یزندگ

 با است. یضرور یدر طرح سرشمار یاتباع خارج نامثبت ندیآفر لیتکم مختلف انجام شود.

 یاند، برخورد قانونشرکت نکرده یکه در طرح سرشمار یبا اتباع ،ییدستگاه قضا یهماهنگ

والن ئمس یکشور با هماهنگ یبه سمت مرزها یحرکت انبوه اتباع افغانستان یجلو .شودیم

 نامثبت یکه در طرح سرشمار ییهاحضور آن ران،یدولت ا دید از گرفته شود. دیبا یافغانستان

چون امور  یاند، از خدماتطرح شرکت کرده نیکه در ا ییهاآن است. یرقانونیغاند، نکرده

 «.شوندیمند مبهره یبانک

 عراق شد یريوزنخستنامزد پست  يالمالک ینور

 یتصد یائتالف برا نیا سیرئ «یالمالک ینور» یمعرف از دوشنبه روز قانون دولت ائتالف

 یاسیتحوالت روند س خیرشاعراق خبر داد و اعالم کرد که در نشست  یریوزنخستپست 

 نیائتالف همچن نیقرار گرفت. ا یقربان مورد بحث و بررس دیس از عو نشست پارلمان پ

 دیکردستان و حزب دموکرات کردستان عراق با یهنیم هیکرد که دو حزب اتحاد دیتأک

از  «ودیالصه محمد» حرکت کنند. یجمهور استینامزد ر یمعرف یتوافق برا یسوبه

ائتالف  شبکشنبهینشست  جینتا»خصوص گفت:  نیارشد ائتالف دولت قانون در ا یاعضا

پست  یتصد یبرا یالمالک ینشست به اتفاق آرا نور نیبود. در ا تیدولت قانون حائز اهم

 ئتیتوسط ه شدهنییتع یارهایبر اساس مع یریگیرأ نیانتخاب شد. ا یریوزنخست

 .«انجام شد یعیش یهماهنگ

 !هکتار زمين کشاورزی به ايران داده است ونيليمکيونزوئال 

به انبار  تواندیم ونزوئال» گفت: ینیانجمن کشت فراسرزم سینائب رئ «زاده یرضوان یعل»

 ونیلیمکی ینیونزوئال با هدف کشت فراسرزم .شود لیجهان تبد یمحصوالت کشاورز

 هیو روس لیبرز از مستعدتر ونزوئال قرار داده است. انیرانیا اریدر اخت یکشاورز نیهکتار زم

را در جهان  نیخلع اوکرا تواندیکشور م نیا رسدینظر مبه  .است ینیکشت فراسرزم یبرا

 تیامن جادیا یو ونزوئال برا رانیا نیب گرفتهشکل یاسیاز روابط خوب س دیکند. با پر

چون ذرت و  یکیکشت محصوالت استراتژ یبرا ونزوئال .میریکشور و جهان بهره بگ ییغذا

در  ایسو کنجاله از گندم باالتر است. مراتببه ایسو یمناسب است؛ ارزش اقتصاد ایسو

از  تریتر و اقتصادونزوئال با ارزش نیسنگ دام و گوشت .کاربرد دارد اریمرغ و دام بس دیتول

 .«است لیگوشت برز

 اخبار کوتاه

 /«شدهسفارش»و  «يرفاقت» یهاانتصابنماينده مجلس از گاليه  ◄

ها در اکثر وزارتخانه» در مجلس گفت: لیاردب ندهینما «یبدر»

 یعنینکردند،  فیانتصابات تعر یبرا یچارچوب و ضوابط خاص

 صورتبه ایاست  یرفاقت صورتبه ای آورندینفر را که م کی

سازمان  نیاست، ا لیتعط یاستخدام یادار سازمانسفارش شده. 

 ؛دارد یو ضوابط طیموضوع ورود کند، البته شرا نیبه ا دیایب دیبا

گنگ است و روشن  یفعل طیشرا نیاگر ا کنند،یماما اجرا ن

و  یدولت یهاشرکت مخصوصاًرا اصالح کنند.  نیخب ا ست،ین

 .«تر استکه دستشان باز یدولت یهانگیهلد

 /سازديم: ايران کشتي جنگي جديدی يستيونيروزنامه صه ◄

« ستث فرانتسمن»به قلم  یروز شنبه در مطلب« جروزالم پست»

 کیدر حال ساخت  رانیا ،یاماهواره رینوشت، بر اساس تصاو

 یمتر ۰۵ یکشت کی رانیا زین شتریپ .است دیجد یشناور رزم

 نیبزرگ بود. ا یطرح مخف کیرا به آب انداخت که بر اساس 

قشم در حال  رهیدر جز یسازیکشتکارخانه  کیدر  یشناور فعل

به  شرفتهیبوده و پ اندازموشک ،رانیا دیشناور جد ساخت است.

 نیفوت است. عرشه عقب ا 1۰۰و اندازه آن حدود  رسدینظر م

ضد  یهاموشک ی براکه احتماالً دهدینشان م دیشناور جد

 .شوندیآماده م« قادر» ای« نور» یکشت

 «جهانپور انوشیک» !/هايبعضدارند  يخوشدلعجب  ◄

 یپناهندگ قصد اگر» :نوشت سابق وزارت بهداشت یسخنگو

نقل محافل در  اآلنبفهمند که  زبانیو در کشور م دیدار

 یآورجمعاد و گشت ارش بودونبود ،یفارس یاجتماع یهاشبکه

 واناتیح یو نگهدار یولگرد و پارک گردان یهاسگ ییرهاو 

برگرد  گنیو م دیشویم جکتیبرو و برگرد ر یاست، ب یخانگ

 .«دیدار یخوش دل یلیکشورت که خ

درمان دانشگاه علوم  معاون غيرقانوني!/ یهانيجنسقط ◄

هزار  ۵33تا  0۵3 نیدر کشور ب ساالنه» :گفت قم یپزشک

 یهزار سقط قانون 13فقط  زانیم نیاز ا شود،یسقط م نیجن

که  تیخانواده و جوانان جمع یاساس قانون تعال بر بوده است.

 طیفراهم کردن شرا ،ابالغ شد جمهورسیرئ یسال قبل از سو

سبب ابطال پروانه کار  بارکی یبرا یحت نیجنسقطو ابزار 

 .«شودیم یپزشک خاط

در »: گفت کانون صرافان سیرئ /؟!خبر از بازار ارزچه  ◄

هزار  03تومان به  ۱33هزار و  00نرخ دالر از  ریسه روز اخ

کاذب  هامتیق ندارد. داریخر ارز بازار کرد. دایتومان کاهش پ

 .«هزار تومان قرار دارد 2۰انال در ک یمسافرت دالر بوده است.

 بر /!هيمهاجرت به روس برای هايسيانگلدرصد  ۰4 رخواستد ◄

 از درصد ۰۱ توسط اکسپرس، شدهانجام ینظرسنج اساس

مدرن  یایتانیدر بر یکه از زندگ دهندهخپاسهزار  22از  شیب

 نیا .مایل به مهاجرت به روسیه هستند سرخورده شده بودند،

اعالم  هیروس جمهورسیرئانجام شد که  ازآنپس ینظرسنج

 یبرا خواهندیمکه  یبه افراد گانیرا نیهکتار زم 25۵ کرد

 .دهدمیکنند،  مکاننقل یبریاقتصاد منطقه به س تیتقو


