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 آدرس غلط و تحريف تاريخ    روز حرف▼

به  0011دولت دوازدهم در حالي در تابستان سال 

پایان کار خود رسید که با بیشترین انتقادات از جانب 

ها در و ناکارآمدی هاضعفقشرهای مختلف جامعه روبرو بود. 

 صفبهآن تراز بود که حتي دوستان و همراهان روحاني نیز 

یگر دفاعي از عملکرد وی نداشتند! در منتقدین پیوسته و د

های انتخاباتي نیز دو نامزد منسوب به این جریان نیز رقابت

دولت اعتدال ایراد نکردند، که  سالههشتدفاعي از  تنهانه

 سال کیحتي در صف منتقدین قرار گرفتند! اینک پس از 

پیشین در مراسمي به مناسبت عید  جمهورسیرئسکوت 

تا به تطهیر عملکرد خود  قرارگرفته غدیر پشت تریبون

بپردازد و به تعبیر خودش مانع از تحریف حقایقي شود که 

صورت  همراهشاندر طول هشت سال حکمراني ایشان و تیم 

در همان مسیر تحریف  قاًیدقگرفته است. اما برخالف ادعا، 

 حرکت کرده است.

 مسئلهبه  صبخشي از اظهارات آقای روحاني اختصا -0

و رفع  مسئله نیا قطعاً»داشته و مدعي شده که  تحریم

آذر  00) ۹/00دچار  کاشیابود و  حلقابل هامیمجدد تحر

در  میتوانستيتا م میشديمجلس نم یا( و مصوبه هسته۹۹

این اظهارات در حالي «.میده انیرا پا هامیتحر 0۹۹۹اسفند 

ه و ا با مذاکرعبور از تحریم"است که آقای روحاني با شعار 

به قدرت رسید و  0۹۹1توانست در اردیبهشت سال  "گفتگو

بیش از هفت سال و نیم فرصت داشت تا  ۹/00/0۹۹۹تا 

سیاست و منطق  واقعاًاگر ها تالش نماید! برای رفع تحریم

ساله نتایج 5.7بود که باید در همان مؤثراتخاذی این جریان 

آدرس شد! نه آنکه برای اغوای افکار عمومي آن حاصل مي

اگر مصوبه مجلس  شکيبغلط داده و مجلس را متهم نماید! 

برازنده دستاورد هشت سال  "هیچ"انقالبي نبود، تعبیر 

در حالي  -1 مذاکره و دیپلماسي از نوع دولت اعتدال بود!

داخلي دولت را  برای  یگراغربآقای روحاني و جریان 

 نددهيمقرار  موردحملهعملیاتي کردن حذف ارز ترجیحي 

نقش اصلي را در  "بانیان وضع موجود" عنوانبهکه خود 

 بر عهدهای را  0111خط فسادزای اعطای ارز  یریگشکل

داشتند. این اظهارات نقطه آغاز حرکتي جدید خواهد بود که 

 چراکهزین پس با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. 

 "بانیان وضع موجود"نزدیک است و  0011انتخابات سال 

میل صندلي قدرت داشته و برای دستیابي به آن خیز  بازهم

 اند!برداشته

آنکه تالش کند تا با  یجابهآقای روحاني  نکته مهم اینکه؛

تحریف حقایق، چهره عملکرد خود را ترمیم نماید، خوب 

است که به خطاها و اشتباهات خود اعتراف کند تا فرصتي 

های دیروز فراهم آید و خطا یریعبرت گآموزی و برای درس

 (مهدی سعیدیتوسط دولت امروز تکرار نگردد!)نویسنده 

 

 

 

 

 

 
 

 داعشصدا با هم                                                 روز گزارش ▼

در  شانیحضور موفق ا ،يمانیقاسم سل دیسردار شه تیعلت محبوب نیترمهماز  يکی قطعاً

 اناتیاز جر يبرخ وجودنیباانطقه بوده است؛ ارتجاع در م انیجنگ با داعش و شکست جر

مدافع حرم، همواره در تالش  یشهدا یدستاوردها تیاهم یانگار دهیکشور با ناد ياسیس

 ببرند.  سؤال ریرا ز یآن اقدام راهبرد يحزب یبرداربهره باهدفهستند تا 

روزنامه  در گفتگو با دولت قبل فرهنگ و ارشاد ریوزي جنت يعل  -0 :یخبر یهاگزاره

 هیداعش دو سال بعد از شروع اعتراضات در سور ندیگويناظران م»اعتماد گفته است: 

در  سدا یکتاتوریمرتکب شد دفاع از د هیدر سور ياسالم یشد و آنچه جمهور يدهسازمان

 ونیلیم 01هزار کشته و مفقود و  ۰11حداقل  اسدبشار  یمعترض بود. تاوان بقا دمبرابر مر

به بهانه مباحث  طلباصالح ياسیفعال س  يباق نیعمادالد -1 «د شده است.آواره برآور

کشور مطرح است،  عکس بشار اسد را با خانواده انتشار  سطحروزها در  نیحجاب که ا

 همهنیاارزش داشت که  قدرآنزن و شوهر  نیاگر حفظ حکومت ا» سدینويمو  دهديم

 یهاابانیخ. چرا زنان مشابه او در دکشته شون يرانیشود و صدها جوان ا ختهیر شیخون به پا

 .«شوندينمخودمان تحمل 

را بر  يهمواره منافع حزب داخلي یگراغربن ایجر نکهیتوجه به ا با:يليتحل یهاگزاره

 ریجنگ با داعش را ز ه،یدر سور ياسالم رانیاز بدو حضور ا هاآن، دهديم حیترج يمنافع مل

مقاومت با داعش، موضوع حقوق  انیدر اوج جنگ جر اهآن نیو مبلغان دروغ سؤال

، چند نکته در خصوص اظهارت وجودنیباا. ندمدافعان حرم را مطرح کرده بود يونیلیمستیدو

درعا و  -آن در دو استان کوچک  يمردم یاعتراضات به معنا  -0 :هست لیتحلقابلفوق 

نفر فراتر  ستینفر و دو 011داد که اجتماعات از  یمرز اردن رو هیدر حاش - دایسو

با آنان  هیسور يتیاز برخورد خشن دستگاه امن ياسالم یمقطع جمهور نی. در ارفتندينم

 بعدازآنو  دیچهار ماه، به درازا کش يال هداشت، حدود س ياعتراضات هر علت نیانتقاد کرد. ا

کل حمله به بود که به ش يستیبعد اقدامات مسلحانه و ترور یماجرا  -1کمتر شد.  تیجمع

 نی. در ا دیو حدود شش ماه به طول کش گرفتيمصورت  هیسور یو ادار ينظام یروهاین

 یریگشکلمرحله سوم   -۹نداشتند. هیدر سور یدخالت و حضور چیه اهللحزبو  رانیمقطع ا

تسلط  باهدفو  يخارج یکشورها تیبود که با نقشه و حما هیدر سور يستیترور یهاگروه

و با برنامه  تیتحت حما یهاستیترورکشور به راه افتاد.  نیدر ا یریتکف سمیترور

مرحله به  نیشدند.  افق ا ریکشور سراز نیبه ا یو عبر يعرب -يغرب ياطالعات یهاسیسرو

در عرصه  يچهره اسالم بیتخر ران،یعراق و ا ه،یملت مسلمان در سور دنیکش آتش

و  يستیونیصه میآن به محور رژ میو تسلاز محور مقاومت  هی، خارج کردن سورالمللنیب

ورود کرد و به  هیمرحله به بحران سور نیاز ا رانیا ياسالم یجمهور ن،یبود. بنابرا کایامر

در دفاع از کشور و  هی، اگر حضور ملت سوروجودنیباا. افتخود شت یکمک متحد راهبرد

در  رانیصحنه حضور ا  -0.شدينم ریپذامکاننظام خود نبود، شکست استکبار و ارتجاع 

به  سرداران شهید سلیماني و همداني ریکه با شجاعت و تدب يبزرگ اریبس یروزیو پ هیسور

هم به  رانیاست که مخالفان ددمنش ا يانقالب اسالم صحنه نیزتری، افتخارآمآمددست 

 يروشنبه يقتی، حقکننديمتالش  اهیروس زدگانغرباعتراف دارند، اما  رانیعظمت کار ا

 .اش لقب دهند يرا انکار و شب ظلمان دیخورش

و  کایدر کنار امر گراغرب انیجر ه،یدر سور رانیورود ا یاز ابتدا نکته پاياني اينکه؛

 هیسور بیقرار گرفتند و در تخر یریتکف يستیترور انیکنار جر گریدعبارتبهعربستان و ... و 

تکرار  نیو بحر منیرا در  یان کارکشور شرکت کردند. هم نیهزار هزار مردم ا عامقتلو 

جرات  امروز چطوراما تعجب این است که است.  انیجر نیا یبدهکار اههیس نیکردند.ا

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( ؟ اندداکردهیپ یطلبکار
 



 

 

  
 

 بعد از يک مصاحبه ديپلماتيک هاستيونيصهدعوای           اخبار ▼

بازتاب  رهیبا شبکه الجز رانیا يخارج استیس یهبردرا یشورا سیرئ یکمال خراز یگفتگو

با  ستیونیمختلف صه یهاجناح یریو باعث درگ داکردهیپزبان  یعبر یهادر رسانه یاگسترده

 سیدانون رئ يرابطه اعالم کرد، دان نیدر ا یدر خبر 1010زبان  یعبر گاهیشده است.پا گریکدی

در استفاده از سفر  دیالپ ریائیشکست را نماد  یسخنان کمال خراز کودیل يحزب جهان

در  رانیا يخارج استیس یراهبرد یشورا سیاست رئ يکرد.گفتن فیتوص کایآمر جمهورسیرئ

 ۰1درصد به  11خود را از  ومیاوران یسازيغن زانیکرد ما م قطر اعالم رهیوگو با شبکه الجزگفت

خرازی با اشاره به ضعف  .میرساندرصد ب ۹1آن را به  توانيم يراحتبهو  میادرصد رسانده

 ه،یهمسا یما از کشورها يمل تیامن هیعل يهرگونه اقدام» اعالم کرد هاستیونیصهروزافزون 

ما . خواهد داشت يرا در پ لیبه اسرائ میمستق سخکشورها و پا نیبا ا رانیا مثلبهمقابل 

در صورت حمله به  لیهدف قرار دادن عمق اسرائ باهدف یاگسترده ينظام یهانیتمر

حفظ توافق  یبرا کایآمر نکهیا انیباب یخراز .«میاانجام داده حساسمانو  ياتیح ساتیتأس

منصف و مستقل تعامل  ياتم يالمللنیبنداده است، گفت که اگر آژانس  ينیتضم چیه یاهسته

 .کند، حل اختالفات آسان بود

 !!گانهيب یهاسيسرو تيبا حما يرانيقاچاق دختران ا

باند  نیتربزرگگمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات سپاه پاسداران، سرکرده  سربازان

 یهارسانه یاو از سو یریدستگ کردند. ریعراق را دستگ لیبه ارب يرانیقاچاق دختران ا

 يجنس یهاتیاز اقل يکیبه  ياسالم یخارج از کشور با عنوان ظلم جمهور زبانيفارس

نامشروع و  ياز روابط جنس یيو قبح زدا یقمار، کالهبردار ،یبازجنسهم جیتروبود. شدهمطرح

اطالعات سپاه  یروهای، نحالنیباافرد بوده است. نیازجمله اقدامات ا یمجاز یانتشار آن در فضا

قاچاق زنان و  یباندها نیتربزرگاز  يکیزن به  نیا قی، از طرچندماههو مراقبت  بیپس از تعق

و  ایک یفرجاد رضایعل یهاباند توسط دو نفر به نام نیا.دندیعراق رس لیه اربب يرانیدختران ا

را  يرانیصدها تن از دختران ا يهمدان یبا زهرا منصور یهمکار قیکه از طر شدياداره م يکت

از هزار نفر  شیبه ب هاآنزنان و دختران که تعداد  نیگزارش، ا نیبنابرا.بردنديم لیبه ارب

 .شدنديعراق فروخته م لیدر ارب رسد،يم

 در حال مذاکره یدارشتنيخو

مانند عربستان و  یياز فشار بر کشورها رانیکرد: در حال حاضر، ا دیتأک یيکایآمر شکدهیاند کی

را با  یشتریب ينظام یوندهایپ هاآن. اما اگر هاستآنامارات کاسته، چون سرگرم مذاکره با 

 یهایکه هدف توانمند دیرو خواهند دروبه سکیر نیا با ابرند، دوباره خود ر شیپبه لیاسرائ

خود آورده  لیدر تحل « کرفت تیاست بلیسپانسیر. »رندیقرار گ رانیا یپهپاد ای يموشک فراوان

 یدر کشورها لیحضور اسرائ هیعل «يکمربند بازدارندگ» کیدر حال برساختن  رانیا» است

موسسه مطالعات » ریمد «يلیزو و»حال نیهم در« منطقه مثل عربستان و امارات است.

به  دنیخاطرنشان کرد که سفر با ،یشانگها يالمللنیدر دانشگاه مطالعات ب «انهیخاورم

 نندیبيم وضوحبه هاآن رایز فرستد،يمنطقه م یبه کشورها یاکنندهنگران یهانشانه انهیخاورم

در منطقه و دامن  یدنبال رهبربه  کهبل ست،یحل مشکالت ن یدر تالش برا متحدهاالتیاکه 

به دست آورد.  نیمهار چ یمتحدانش را برا يسختبه کایاست.آمر شتریزدن به اختالفات ب

 یيهاانجام دهند و چه ارزش یکارچهکه  کنديموعظه نم انهیخاورم یبه کشورها نیعالوه، چبه

 «اعمال نخواهد کرد. هاآن هیعل یيهامیاتخاذ کنند و تحر دیرا با

 نافقين و پسر نماينده مجلسم
 یماجرا در خصوص ي در این روزهااسالم یتهران در مجلس شورا ندهینما میرسلیم يمصطف

است او  قرارگرفتهمورد انتقادات و هجمه بسیاری  نیبا منافق یبازداشت پسرش به اتهام همکار

بازداشت  0۹۹١ رماهیرا ظاهراً پس از دو سال مراقبت، در ت یمهد» در این زمینه اعالم کرد که

 یبنده برا. به پنج سال حبس محکوم کردند يمل تیامن هیبه اتهام اقدام عل 0۹۹١و در بهمن 

و محاکمه و  یياز مراحل بازداشت و بازجو کیچیهاز هرگونه شائبه و شبهه، در  یریجلوگ

را شکار او  یمهد ضعفنقطهاز  سوءاستفادهو  یيبا شناسا نینکردم. منافق يدخالت دنظریتجد

او  نداختنجز به دام ا يتیبوده، موفق شدهیبندطبقهکرده و البته چون او فاقد هرگونه اطالعات 

 «.اوردندیبه دست ن

 

 اخبار کوتاه ▼
 یبرگزار ابتکار/ و خودجوش عيدبحرکت غدير و يک  ◄

 دانیدر م یلومتریده ک يبا عنوان مهمان ریغد دیجشن ع

بود که بر شور و شوق  یيبایز یهاجلوه یتهران دار عصریول

. بعد از حماسه سالم دیافزايم یيهامراسم نیچن یبرگزار

 عصریول ابانیخم در خ ریغد یلومتریک 01 یيمایفرمانده  راهپ

گسترده مردم از  حضور شد. لیتبد يونیلیبه حماسه م

مشهود  کامالًشاد و خندان  یهاچهرهمختلف با  یهافیط

بزرگ رسالتي را بر گردن نهادهای  استقبال از این مراسمبود.

برای مراسمات دیني و  یزیربرنامهفرهنگي گذاشته تا به فکر 

 انقالبي و ملي باشند.

 يافکار سنجمؤسسه  ينظرسنج جینتا/  مهريه سنگين ممنوع

 لیبه دلمردان  شدن يزنداندرصد با ١۹ دهديملت نشان م

 ین برادرصد هم معتقدند که قانو١1مخالف هستند و  هیمهر

درصد از جامعه 75.۹ .به زنان کمک کند دیبا ه،یگرفتن مهر

درصد معتقد ۰۹.0و  داننديمهم نم يرا در زندگ هیمهر ،یآمار

 یمقدار آن را جد ه،یمهر نییهستند که مردان در زمان تع

را در  نیسنگ هیدرصد از افراد مهر7۰.1 همچنین .رندیگينم

 .نددانيمؤثر نم یيزناشو ياستحکام زندگ

ضدانقالب / طبق برخي اخبار،  ضدانقالب و دعوای بين ملت

و  یریاز درگ یيهالمیتالش دارد ف يبدحجاب جیترو یبرا

گسترده در  طوربهآمران به معروف و بدحجابان را  انیاختالف م

جامعه  تیضدانقالب از ماه یيمنتشر کند.بازنما یمجاز یفضا

و  خواهاننید یجدبه دو گروه  انیرانیاست که ا نیا رانیا

قدرت  زانیستنید. و از قضا گروه اندشدهمیتقس زانیستنید

غالب  تواننديدر اعمال خواسته خود دارند و م یيباال

نخواهد  یدیجز ناام یاجهینت رانیاز جامعه ا اهیس شیشوند.نما

 شوديفتح م دانیم نیسنگر آخر است که در ا «دیام»داشت و 

 .زدیريفروم بارهکیبهو انسان و جامعه 

 يجنت اهللتيآ به خاطرنگهبان  یبا شورا يدشمن

تندروها  نکهیا انیباب یصفارهرند نیمحمدحس/  ستين

 لیتبد يفاتیتشر نهادکینگهبان را به  یشورا خواهنديم

کند  ينینشکنند که هر بار فشار آوردند در برابر فشارها عقب

چه دوستش و  مینگهبان چه دوستش داشته باش یشورا .

 ياسالم یدر نظام جمهور يجزو سه نهاد اصل م،ینداشته باش

 رهایاز سا شیب يو دشمن نهیک ت،تهم یرهایاست که ت رانیا

ادامه داد: عالوه بر  یو.«شوديروانه م شینهادها به سو

دو سه نهاد در کشور مرکز  ه،یفقيو نهاد ول یساحت رهبر

 ید، شورااز آن دو سه نها يکیحمالت دشمن هستند. 

نهفته است و  یحمالت رمز نینگهبان است. در ا

که چون  ستین گونهنیا. ستین لیدليب گریديعبارتبه

 نیا د،یآيخوششان نم يجنت اهللتیآ افهیدشمنان از ق

 .دهنديها را انجام مهجمه

/ است شترياز شمار شهروندان ب کايتعداد سالح در آمر

اعالم کرد که  کایمرآ جمهورسیرئ معاونکاماال هریس 

سال گذشته سه برابر شده  11در  کایدر آمر یدیتول یهاسالح

 .کنديم دیتهد گرانیاز د شیها را بتبار یيقایآفر هاسالح نیو ا


