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  !بازي سیاسی شعبده         روز   حرف ▼

 یکی، یو همدل ییهمگرا يحفظ انسجام جامعه و تالش برا

ش از یب یجامعه اسالمن روزها یااست که  ییها از ضرورت

 يبر رهنمودها ياست مرور یکاف. ازمند استین به آنگذشته 

مکرر  يها هیم تا توصیداشته باش یم انقالب اسالمیحک رهبر

جاد یز از ایضرورت حفظ آرامش جامعه و پره دربارهله را  معظم

  .میمالحظه کن یاسیس يریتنش و درگ

کاسبان  نیستاز یگر نید فراوانی دارد ومشکالت کشور 

 و یافکار عموم سازي با جنجال کار یاسیسازان س هیحاشو 

ن کار سفانه ایأاما مت! را به خود مشغول کننداذهان جامعه 

هاي سیاسی  اشتباه و منطق غلط به رویه برخی جریان

کنند  شوند، تالش می تبدیل شده که هرگاه دچار انفعال می

با ایجاد جنجال خود را در صدر اخبار سیاسی کشور قرار 

  !دهند و مورد توجه قرار گیرند

به پرونده  یدگیاست که رس یانین نمونه جریآخر

 تا است موجب شده، ییه قضادستگا درآن  ياعضا یبعض

و خود را  بلند کردهرا  یخواه پرچم عدالت به زعم خود

ن یا! کند یمعرف یعدالت یمدافع مظلومان و منتقدان ب

و  یینما با مظلوم استها تالش کرده  ن هفتهیان در ایجر

ج کرده و با یخود را بس يا همه توان رسانه یبیفر عوام

را نظام  ین، نظام اسالممسئوال یه برخیعل يافشاگر

! شود یده نمید يدیکند که در آن نقطه سف یمعرف يفاسد

و عدم  ینینش بست يویان پس از شکست سنارین جریا

با انتشار آورده و  يرو يبار به افشاگر نی، ایاقبال مردم

 يبرااسناد گذشته تالش دارد  یو برخ يریتصو يها لیفا

  !کندکشور را متهم  مسئوالنگر ید ،تبرئه خود

ن یش از ایه پکرا  يا نامه ،ن اقدامیدر آخران ین جریا

جالب ! کرده است یعلن ،نوشته بود انقالبمعظم  رهبربه 

به نظام را  ياست که همه قوا یاتیآن است که متن نامه کل

حل مشکالت کشور  یکرده و خود را منجمتهم فساد 

 يمتماد يها است که سال ین در حالیا! کند یم یمعرف

ز یم نین تیبه عملکرد ا وبوده  ییت قوه اجرااسیر یمتول

بدون   ن نامهیا یانتشار عموم !استوارد  يانتقادات جد

و فشار بر  ینیآفر ن جنجالیتداوم ا يپاسخ تالش برا

  .ن استابا متخلفنکردن برخورد  با هدف ییدستگاه قضا

ها که تنها مبتنی  آفرینی در برابر این تحرکات و جنجال

باید است، ریزي شده  جناحی طرحبر منافع باندي و 

هاي سیاسی  بازي بود و اجازه نداد که چنین شعبده هوشیار

سفانه به واسطه گسترش فضاي مجازي روز به روز أکه مت

  .افکار عمومی را به بازي بگیردرونق بیشتري یافته است، 

 

 !نبازوي دشم                            روز گزارش▼ 

هایی که در عراق و سوریه به دست آمده با  پیروزي. یک نکته را نباید فراموش کرد«

حال در صبح روز بعد از . تالش رزمندگان مقاومت و حمایت لجستیکی ایران بوده است

اش را استفاده کند تا بتواند روي میز مذاکره  هاي جنگی غنیمتتواند  پیروزي، ایران می

براي رسیدن به چنین هدفی الزم است مانند مذاکرات ... امتیازات الزم را به دست آورد

هاي وزارت خارجه قرار بگیرد تا ادبیات  ها هم در اختیار دیپلمات اي، پرونده موشک هسته

هاي  توان با یک دید استراتژیک موشک می .حقوقی و سیاسی جایگزین نگاه نظامی شود

براي . کننده دفاعی براي ایران دارد، از روي میز مذاکره برداشت بالستیک را که نقش تعیین

همین عبارات درج شده  ».ها از روي میز مذاکره باید تن به معامله بدهیم برداشتن موشک

کافی » ها مبارزه کرد راي موشکچرا باید ب«با عنوان » جامعه فردا«طلب  در روزنامه اصالح

غربگرا از هر فرصتی براي امتیاز دادن به غرب طلب و  است تا مشخص شود جریان سازش

د و نشو هاي دست چندمش غافل نمی نشانده به منظور جلب رضایت کدخدا و حتی دست

اتحاد و اي جمهوري اسالمی ایران و  نفوذ منطقه بهاین بار به دنبال زدن چوب حراج 

گویا این جریان عادت کرده است . هستندپیمانی ایران اسالمی با کشورهاي منطقه  هم

دستاوردهاي بزرگ ملت ایران را که با خون دل و اهداي بهترین جوانان و نخبگان خود به 

! ، براي جلب رضایت آمریکا و غرب به ثمن بخس بفروشند و به حراج بگذارندآوردهدست 

خون  با تقدیم که  اي یک تجربه نو که با کاهش فعالیت و تعطیلی فناوريبرجام به منزله 

در پیش چشم ماست  ،به دست آمده بود... هاي ظالمانه و اي و تحمل تحریم شهیدان هسته

هایی که تا دیروز از  همان! زنند و جریان لیبرال و غربگراي داخلی از معامله جدید حرف می

کردند، امروز  از توان دفاعی مقاله چاپ میها و صرف نظر کردن  مذاکره بر سر موشک

مان معامله کنیم و شک و تردیدي  اي ها باید بر سر نفوذ منطقه گویند براي حفظ موشک می

! ها سخن خواهند گفت بر سر موشکبار دیگر از مذاکره معامله این از وجود ندارد که پس 

  .کنند بازوي دشمن عمل میدر نقش برخی در داخل  امتأسفانه گوی

  شناسد دولت ریشه مشکالت را نمی           اخبار ویژه     ▼ 

یأس هواداران؛ رشد فقر و «در گزارشی با عنوان  »جهان صنعت«طلب  اصالح روزنامه

این ضعف در عملکرد  روز از روي کارآمدن دولت دوازدهم 100با گذشت «: نوشت» بیکاري

کند و درك درستی از  تواند پیدا دولت وجود دارد که ریشه مشکالت در جامعه ایران را نمی

تشخیص  بارهتردید در ،رسد بنابراین به نظر می. شناسایی و ارائه راه حل براي آنها ندارد

هایی دنبال شود که سنخیتی با  سیاستاست شده  سببهاي مشکالت در ایران  ریشه

در واقع دولت به جاي اینکه رکود تورمی را بررسی کند، این . وضعیت کنونی جامعه ندارد

  ».دهد الصه کرده و روي آن مانور میا تنها در تورم خبحث ر

  !جهانگیري باید از دولت جدا شود

یط زمان نزدیک به شرا« :معاون پارلمانی دولت اصالحات گفت ،محمدعلی ابطحی

 تبینی و قضاو پیش اآلنتوان از  هاي خاصی دارد که نمی مؤلفهجمهوري  انتخابات ریاست

 ».کننده نیست جمهوري تعیین دکتر روحانی براي انتخابات ریاستاما حمایت  ،خاصی کرد

شود که بتواند  ابا توجه به شرایط آینده، شخصی باید کاندید« :کرد کیدأوي همچنین ت

کننده  د جذب کند و در چنین شرایطی عملکرد فرد بسیار تعیینمردم را به سمت خو رأي

آن  ،علی کنار بکشدبود و بر همین اساس اگر آقاي جهانگیري خودش را از دولت ف خواهد

  ».تواند تنها پاسخگوي کارهاي خودش باشد زمان است که می

 


