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 در طلباى اصالح گواى و حدس

 جلیلی و قالیباف هورد

 حبلی زر چْبرضٌجِ :شرق روزنامه
 قبلیجبف هحوسثبقز حبهیبى اس گزٍّی

 زر حضَر ثزای هطْس فزهبًساری زر
 کِ کززًس ًبم ثجت هجلس اًتربثبت

 کِ هطْس فؼلی ًوبیٌسُ ضیزاى، رضب
 ًبم ثجت اس ثَز، گزٍُ ایي ّوزاُ

 زیگزی حَسُ اس: گفت ٍ کزز ذَززاری
 کِ زارز ٍجَز احتوبل ایي. آهس ذَاّس

 سؼیس. ضَز ًبهشز ضوبلی ذزاسبى اس اٍ
 ذزاسبى رٍسًبهِ هسیزهسئَل احسیبى،

 اس ًیش قبلیجبف ًشزیکبى اس زیگز یکی ٍ
 فضبی. است کززُ ًبم ثجت تْزاى
 اهلل حشة اًصبر ثِ ًشزیک ای رسبًِ
 اس قبلیجبفی چْزُ زٍ ایي اهتٌبع هطْس،
 را هطْس اًتربثی حَسُ زر ًبم ثجت
. است زاًستِ قبلیجبف آهسى زلیل
: ثَز ًَضتِ ۶۹ هطبلجِ تلگزاهی کبًبل

 آهسى سهشهِ ًفز، زٍ ایي حضَرًساضتي
 . کٌس هی ثیطتز را قبلیجبف

 حشة زثیز تزقی، حویسرضب اگزچِ
 رضَی، ذزاسبى زر اسالهی هؤتلفِ
 ٍ قبلیجبف ًبهشزی احتوبل تز پیص
 گفتِ ٍ کززُ رز را هطْس اس جلیلی
 اس ذبصی ًطبًِ تبکٌَى هي: »ثَز

 ضْز اس جلیلی ٍ قبلیجبف ًبهشزی
 اس زٍ ایي ثبضس قزار اگز. ام ًسیسُ هطْس
 ثبیس کٌٌس، ضزکت اًتربثبت زر هطْس
 هزتت ٍ یبثٌس حضَر ضْز ایي زر

 زر االى تب هي. ثبضٌس زاضتِ ثزًبهِ
 چیشی ّن هطْس سیبسی هحبفل
 هطْس اس زٍ ایي ًبهشزی زرثبرُ
 هطْس زر حضَری جلیلی. ام ًطٌیسُ
 قبلیجبف سازگبُ هطْس چَى اهب، ًسارز؛
 اهب زارز؛ آهسٍ  رفت ضْز ایي ثِ اٍ است،
 جلَُ ٍ ثَزُ هؼوَلی آهسٍ  رفت ایي

 .«ًسارز اًتربثبتی

  
 

 

      

  

 

 

 ناى انباى تا باروت انبار از
 اًببر از عٌَاى بب رٍزًبهِ ایي هذیرهسئَل هْبجری هسیح : اسالمی جمهوری روزنامه

ِ  ایٌسمت  هْمن  بسیبر سَال: ًَضت ًبى اًببى تب ببرٍت  ّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا  کم

ِ  ّرگس ٍ کٌذ هی اصببت هستضعف ٍ ضعیف اقطبر بِ ّویطِ هب هسئَلیي  همرهْیي  بم

 از ٍ کٌیمذ  ًگمبُ  بىآب آخر ّفتِ اعتراضی تجوعبت بِ رسبًذ؟ ًوی آسیبی تریي کَچک

ِ  اعتراض برای ًفر یک حتی تْراى ضْر ببالی هٌبطق در چرا بپرسیذ خَد  اهمسایص  بم

 کمبّص  ّمب  آى خمبرجی  ّمبی  سفر ًِ ضوب تصوین ایي بب ًیبهذ؟ خیبببى بِ بٌسیي قیوت

 بریس ًِ ضذ، تعطیل اضراهیطبى ّبی هْوبًی ًِ ضذ، قطع ضبى داخلی تفریحبت ًِ یبهت،

ٍ  ٍ ّمب  بلٌمذ  ضبسمی  بٌمسیي  هصمر   ًِ ٍ کرد غییرت ّبیطبى بپبش ٍ  چٌمذ  ّمبی  خمَدر

 ٍ بخَر خبلی ًبى ّوبى از هقیر ّبی خبًَادُ از بسیبری هقببل، در. ضذ کن هیلیبردیطبى

ِ  ًیسمت  کمبهی  ضوب بسرگ خطبی ّویي آیب. ضذًذ هحرٍم آهذ هی گیرضبى کِ ًویر  کم

ِ  اسمت  طبیعی کٌذ؟ ادارٍ اعتراض بِ ٍ بکطبًذ صحٌِ بِ را ّب پببرٌِّ ٍ هحرٍهیي  کم

 ٍ ضمَد  همی  ّمن  ّمبیی  سَءاستفبدُ دّذ، هی رخ ّن ًبگَار اتفبقبت ضرایطی، چٌیي در

ِ  اسمت  کسی چِ ٍلی کٌذ، هی دًببل را خَدش اّذا  ّن دضوي ِ  ًذاًمذ  کم  را زهیٌم

 است؟ کردُ هراّن ضوب تصویوبت

ِ  ایي بِ کٌٌذ تَجِ ّب ٍاقعیت ایي بِ هسئَلیي حضرات اگر ِ  رسمیذ  ذخَاٌّم  ًتیجم  کم

ِ  اًفجبر ٍ کرد اصببت ببرٍت اًببر بِ کِ بَد جرقِ یک هقط بٌسیي هبجرای  آخمر  ّفتم

ِ  بمبرٍتی  اًبمبر  آٍرد، پذیمذ  را آببى  تصمویوبت  از ًبضمی  ًبدرسمت  ّمبی  عولکمرد  کم

 دضموٌبى  ٍ ضمذُ  توبم هبجرا کِ ًببضذ ایي تصَرتبى. است آٍردُ ٍجَد بِ تر ًبدرست

 خمبرجی  دضوٌبى کردى پیذا دًببل کِ است ّویي اصلی ُاضتبب. اًذ هبًذُ ًبکبم خبرجی

ِ  تَاًذ ًوی کسی خبرج از: هرهَدًذ خویٌی اهبم کِ رهتِ یبدتبى هگر .گردیذ هی  ایمي  بم

 بمَد؟  خَاّمذ  داخمل  از ضمَد  ٍارد آسمیبی  ّمر  کٌمذ،  ٍارد آسمیبی  ًظبم ایي ٍ کطَر

 تبمذیل  «ًمبى  اًببى» بِ را جبهعِ «ببرٍت اًببر» جبی بِ ٍ کٌیذ عَض را ّبیتبى سیبست

 ًوبییذ.
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 meyar.pb@ کبًبل هعیبر در سرٍشکبًبل هعیبر در سرٍش

ی رُبر هعظن اًقالب اسالهی در ا هللا خاهٌَ حضرت آیت

پاسخ بَ گسارش ارائَ شذٍ از سْی دریاباى علی 

شوخاًی دبیر شْرای عالی اهٌیت هلی کَ چٌذی قبل 

پیراهْى ًحٍْ هذیریت ّضعیت جاًباختگاى ّ هصذّهیي 

حْادث اخیر خذهت ایشاى تقذین شذ، ضوي هْافقت با 

ُرچَ »... پیشٌِادُای هطرح شذٍ هقرر فرهْدًذ: 

یعتر اًجام شْد ّ ًسبت بَ افراد هشکْک در ُر گرٍّ سر

 .«با جِتی کَ بَ رافت اسالهی ًسدیکتر است عول شْد
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 روحانی پرتَکرارهواداراى حرف«پشیوانین»

 ٍ ۶۹ اًتربثابت  زر «سیجابکالم  صابز  » ّبی گیزی هَضغ تب کزز ایٌتزًت زر کَتبُ جستجَی است، کبفی فقط خبرگساری مهر:

 اس زفبع ثِ یشز آفتبة طلت حاصال رٍسًبهِ ثب گفتگَ زر ۶۹ ارزیجْطت اٍ ضَز؛ یبفت گز جستجَ هَتَر تَسط رٍحبًی اس اٍ حوبیت

 رٍحابًی  حساي  اس ثبسگززز ۶۹ ارزیجْطت اًتربثبت ّوبى ثِ یؼٌی ػقت ثِ سهبى ّن ثبس اگز:  »گفت ٍ پززاذت هجزیِ قَُ رئیس

 ساکبًسار  اس صازی   اًتقبز ضوي ٍ زاز هَضغ تغییز زرجِ ۰۹۳ جوَْر رئیس زیزٍس حبهی هبُ، ۹ گذضت اس پس.«کٌن هی حوبیت

 هسئَلیتی چِ کطَرتبى زر رٍحبًی حسي کِ پزسیس هی ٍ آهس هی زیگزی  سیبرُ اس کسی اگز رٍسّب ایي زر کِ، گفت لاػتسا زٍلتِ

 زازًاس،  رأی رٍحبًی ثِ هي تطَیق ثب کِ کسبًی چطن زر ضَز ًوی رٍین کِ کٌیس ثبٍر. ًسارز هسئَلیتی ّیچ گفتٌس هی ّوِ زارز،

 ٍ ۶۹ اًتربثابت  زٍ زر طلت اصالح احشاة ٍ سیبسی فؼبالى ّبی حوبیت اس سبزگی ثِ سًجبی ٍ تَاى ًوی .آًْبین ضزهٌسُ کٌن؛ ًگبُ

 اس جوْاَری  ریبسات  اًتربثابت  زر قاَا  توابم  ثاب  سیبسای  جزیابى  ایي کبرگززاى حتی ٍ ثبسیگزاى کزز، ػجَر زیپلوبت ضید اس ۶۹

ِ  ّایچ  ٍ ضاًَس  های  هحسَة زٍلت زاذلی اپَسیسیَى اهزٍس اهب کززًس حوبیت رٍحبًی حسي کبًسیساتَری  آى ثیابى  اس ای ٍاّوا

 اصاالح  حاشة  زثیزکال  کزثبسچی غالهحسیي. کٌٌس هی ًطیٌبى پبستَر ًثبر را ذَز تٌس ًقسّبی سثبى لکٌت ثسٍى ثٌبثزایي ًسارًس

 زر ثٌاشیي  افاشایص  طازح  ضاسى  اجزایی سهبى اس اطالػی ثی زرقجبل رٍحبًی حسي گیزی هَضغ اس پس سبسًسگی کبرگشاراى طلت

ِ  ثاَزم  کطاَر  ٍسیاز  هصبحجِ اس ضزم ػز  زر غز  زٍلت ایي حبهیبى اس یکی ػٌَاى ثِ: » ًَضت ذَز رصیض صفحِ  سارٌبى  کا

 هزػطای  حسایي  زیگز سَی اس.«تسثیز ٍ احسبس ٍ اًصبف کوی اس زریغ. کزز ًباهیسهبى پبک جوَْر رئیس جٌبة قْقِْ ثب ّوزاُ

 رٍحابًی  آقبی ًسٌجیسُ هَضغ اس کبرگشاراى حشة زر ّوِ: »گفت ضز  طلت اصالح رٍسًبهِ ثب گفتگَ زر ًیش کبرگشاراى سرٌگَی

 ًجَز ّن افتربرآهیش اتفبقی چٌیي زیگز سَی اس ٍ ًجبضس حبضز هیساى زر جوَْری رئیس ضرص کِ ًیست زرست. ّستٌس هتأسف

    .«ثَز گٌبُ اس ثستز ػذر قطؼب هَضؼی چٌیي. ضَز تؼزیف لحي آى ثب کِ

 

 ایراى در ها اعتراض از آهریکا اشتباه خوانش

. زاز رخ جْابًی  ّبی قسرت ٍ ایزاى ای ّستِ تَافق ثزای حسبس سهبًی ثزِّ یک زر ایزاى زر اذیز هززهی اػتزاضبت لوگ: لوبه

ُ  یاک  احتوبال رٍیکززی چٌیي اهبآهزیکب ػلت اػتزاضبت ایزاى را ًتیجِ فطبر حساکثزی هی زاًس،   ایازاى . اسات  هحبساجبتی  اضاتجب

 اس ّب ذَاًص زیگز ثبر اگز ًسارز تؼجت جبی رٍ، ایي اس است؛ کززُ سزُ ذجبلت را کبرضٌبسبى ثبرّب ٍ ػول ًتظبراتا ذالف ّوَارُ

 کِ رسس ًوی ًظز ثِ حبل ّز ثِ اهب سزُ، زاهي ضزایط اس ًبزرست ازراک ثِ ّن ایٌتزًت قطؼی. ثبضٌس اضتجبُ ایزاى زاذلی تحَالت

 .ثبضٌس زرست چٌساى ًظبم تغییز ثز هجتٌی ّبی ثززاضت

 زرصاسی  0۳ افاشایص  فؼلای  ّابی  اغتطبش ػبهل. است گذاضتِ سز پطت را هرتلفی ّبی ثحزاى اهز اثتسای اس اسالهی جوَْری

 ثیي هبلی ًظن اصلی پبیِ پَل، الوللی ثیي صٌسٍ  تَصیِ اس اقسام ایي زر رٍحبًی زٍلت کِ ایٌجبست جبلت ٍ است سَذت قیوت

 . است کززُ ٍیپیز آهزیکب، رّجزی تحت الوللی
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 ناطق، قایاىآ جهتی هن از طلباى اصالح

 هطهری سود هی برند علی

 زرثبرُ طلت اصالح سیبسی فؼبل : نیوز نامه

: گفت رٍحبًی ٍ اصالحبت ائتالف هبًسُ پبثزجب

 کٌین، تز گستززُ را اػتسالیَى ججِْ ّزچِ اهزٍس

 اس طلجبى اصالح. است طلجبى اصالح سَز ثِ

 زر...  ٍ هطْزی ػلی ًبطق، آقبیبى جْتی ّن

 سیبى کِ ایي ًِ ثزًس، هی سَز ّب سهیٌِ اس ذیلی

 زرثبرُ ًیَس ًبهِ ثب گفتگَ زر ًجَی ثْشاز .کٌٌس

 ثزای ًَری ًبطق اکجز ػلی حضَر احتوبل

 زاًن، ًوی: گفت آیٌسُ هجلس اًتربثبت ًبهشزی

 زرثبرُ ٍی. ثبضٌس حبضز زاًن هی ثؼیس ٍلی

: گفت رٍحبًی ٍ اصالحبت ائتالف هبًسُ پبثزجب

 کٌین، تز گستززُ را یَىاػتسال ججِْ ّزچِ اهزٍس

 اس طلجبى اصالح. است طلجبى اصالح سَز ثِ

 زر...  ٍ هطْزی ػلی ًبطق، آقبیبى جْتی ّن

 سیبى کِ ایي ًِ ثزًس، هی سَز ّب سهیٌِ اس ذیلی

 هَاضغ: ضس یبزآٍر طلت اصالح فؼبل ایي. کٌٌس

 اصالح ثِ ّب سهیٌِ اس ذیلی زر رٍحبًی آقبی

 ًشزیکی ایي اس ثبیس ٍ است ًشزیک طلجبى

 ایي کِ پذیزفت ثبیس. ًگزیرت ٍ کزز استقجبل

 هٌبفغ ٍ هلت ٍ کطَر اٍضبع ًگزاى ّن طیف

 اصالح اًحصبر زر ًگزاًی ایي ٍ ّستٌس هلی

 .ًیست طلجبى

 

 

 ؟آیا فتنه پایاى یافته / سیاسی تحلیل آهوزش
.  جبهؼِ کززى ًباهي ثزای ثستزی فتٌِ ٍ است فتٌِ ی هقسهِ «آضَة»

 اًس، کززُ تأکیس «ٌّگبم ثِ ػول» ثِ ثبرّب اًقالة حکین رّجز ضوٌب
 ٍ ذبصیت ثی ثسب چِ ًطَز اًجبم ذَزش سهبى زر ػولی اگز چزاکِ
 رّجز «ٌّگبم ثِ ٍرٍز» ثگَیین، ثْتز یب فَریت ثب ٍرٍز. ثبضس تأثیز ثی

 اس حبکی قَا، سزاى طزح اس ایطبى حوبیت ٍ هبجزا ایي زر اًقالة
 تقزیجب هٌتطزُ، اذجبر طجق گزچِ اذیز ّبی آضَة. است هسألِ ّویي
 هبًٌس اى،ایز هلت. ًیست فتٌِ پبیبى هؼٌبی ثِ ایي اهب است، ضسُ توبم

 اذب اىّ: »فزهبیٌس هی( ع)اهیزالوؤهٌیي کِ ثبضٌس، ثیسار ثبیس ّویطِ
 ٍ ثیسار ّویطِ جٌگجَ هزز: ػٌِ یٌن لن ًبم هي ٍ االر  الحزة
 اٍ ثِ ًسجت زضوي ثرَاثس آسَزُ زضوي اس کِ ّز ٍ است، َّضیبر
 .«ذفت ًرَاّس

 

 استیضاح ترامپ جنبه واقعیت به خود گرفت
ِ  رٍس آهزیکب اسبسی قبًَى هترصص سِ نیوز: جام  زرثزاثاز  چْبرضاٌج

 اٍ تزاهپ زًٍبلس اقساهبت کِ کززًس تصزی  آهزیکب هجلس قضبیی کویتِ

ِ  ایاي .کٌاس  های  جوْاَری  ریبسات  اس ثزکٌبری هستَجت را  اساتبز  سا

 اس گازفتي  کواک  ثازای  اهزیکب وَْریج رییس تالش اًس گفتِ زاًطگبُ

 زر اذالل ثِ را تزاهپ آًْب.است جزم سیبسی اهتیبسگیزی ثزای اٍکزایي

ِ  ثزاثاز  زر حبضاز  ضبّس چْبر اس.کززًس هتْن ًیش ػسالت ثزقزاری  کویتا

 یاک  ٍ زهاَکزات  ًوبیٌاسگبى  تَسط ًفز سِ ًوبیٌسگبى هجلس قضبیی

 ضاابّس.ثااَز ضااسُ احضاابر ذااَاُ جوْااَری ًوبیٌااسگبى سااَی اس ًفااز

 هزتکات  آهزیکاب  جوَْری رییس گفت کویتِ ایي ثِ ذَاّبى جوَْری

 تحقیقابت .کٌاس  ًوی استیضبح هستَجت را اٍ ترلف ایي اهب ضسُ ترلف

ِ  ضَز هی ای تبسُ هزحلِ ٍارز آهزیکب جوَْری رییس استیضبح ثزای  کا

 جوَْری رییس اتْبهی هفبز هجلس، قضبیی کویتِ است قزار آى طی

 ضٌجِ سِ رٍس تحقیقبت ایي پیطیي هزحلِ.کٌس تسٍیي ار استیضبح ثزای

 ای صفحِ ۰۳۳ گشارضی تسٍیي ثب ًوبیٌسگبى هجلس اطالػبت کویتِ زر

ِ  ضاسُ  ارائِ ّبی ضْبزت ثزاسبس ِ  ایاي  ثا  ایاي  زر.یبفات  پبیابى  کویتا

 ثازای  ذابرجی  زٍلت یک اس زػَت ثب جوَْری رییس کِ آهسُ گشارش

 زر را ذاَز  سیبسی ٍ ضرصی هٌفؼت ،۹۳۹۳ سبل اًتربثبت زر زذبلت

 .است زازُ قزار آهزیکب هلی هٌبفغ صسر

 


