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   است میسر تنها با توبهملی آشتی    روزحرف ▼

و به مدد  سی داخلی کشوراین روزها در فضاي سیا

جریان سیاسی بیرونی و داخلی متعلق به یک هاي رسانه

و  نقد انقالبخاص که در عالقه به غرب و مخالفت و حداقل 

آشتی «طرحی موسوم به ، نظر دارندنظام اسالمی اشتراك

در  ان که همزماندر این جری ینثریکی از مؤاز سوي  !»ملی

 گران داشت، مطرح شدهاز فتنه یحمایتنیز نقش  88 فتنه

شته دا ر پیدزیادي را به  ؤاالتسها و تحلیل، هاکه بازتاب

یاسی سا و جریانات هدر فضاي فعلی که آرام آرام گروه. است

هاي درونی ها و کمیتهها و سیاستبا شکل دادن به ائتالف

شود به ز زوایاي مختلفی میاشوند، وارد بحث انتخابات می

چیست؟ این طرح اینکه پشت صحنه . نگاه کرد این موضوع

؟ باشده میهاي طراحان و نشردهندگان آن چاهداف و انگیزه

ی هاي جامعه اسالمنیروهاي انقالبی و مدافعان ارزش راهبرد

 باب تی ازاما به اقتضاي این نوشته نکاد باشد؟ و... چگونه بای

ها شود تا در سایر مکتوبات و فرصتورود به موضوع طرح می

  تر به آن پرداخته شود.بیشتر و مبسوط
  

هم قهرند که  مگر ملت با ؟منظور از آشتی ملی چیست

کسی بخواهد آنها را آشتی دهد؟ صفوف به هم پیوسته 

که  دهدیمبهمن نشان  22 ونچهایی مردم در مناسبت

 مراد از به یقین مردم پیوستگی عمیقی با هم دارند. پس

 . یستندنمردم ، واژه ملی

اي خواهد به نام مردم، بر گذشتهاگر جریانی سیاسی می

اي طراحی شده در سیاه که در آن حقوق مردم در فتنه

ز ا باید ،بیرون مرزهاي کشور ضایع شده نقطه پایان بگذارد

 صریح با توبه تنها مسیري که ؛مسیر خودش وارد شود

  .شودمیجبران  88بازیگران و حامیان فتنه 

 سی و صداي آمریکابیبی هایی چونچاکی رسانهسینه

ن ایساز است. از مشکوك و ابهام بیان طرح آشتی ملیبراي 

ه ورود به ساختار سئلمنظر برخی از تحلیلگران حل م

قدرت و بازیابی مجاري نفوذ خود در مراکز حساس 

 که در فتنهاز سوي جریانی  سازي راگیري و تصمیمتصمیم

ادم نز گذشته خود ها کرد و هنوز هم توبه نکرده و اخیانت

  .کنندیممطرح نیست، 

شش گسترده آشتی ملی از سوي وپ ،رسدنظر میبه 

براي فرار به جبهه اصالحات و اعتدال،  هاي منسوبرسانه

  از مشکالت و به نوعی فرافکنی باشد.

  

  کمی نگران باشید! لطفاً                     گزارش روز ▼

نظیر برگزار هشتمین جشن پیروزي انقالب اسالمی ایران هم با شکوهی بیوسی

 که هاي آمریکایی و اروپایی هم ناگزیر به اعتراف شدندشد؛ آنچنان که حتی رسانه

دوم بهمن امسال ایران چشمگیرتر و وپیمایی بیستحضور اقشار مختلف مردم در راه

شان نماند جز آنکه بنویسند، با اي برايتر از همیشه بوده است. چارهگسترده

ها آمدند و از جمهوري اسالمی ها ایرانی به خیاباندرخواست رهبر عالی ایران میلیون

ه یکی از نکات ویژعظمت، ن این همه شکوه و ایران حمایت کردند. اما در میا

هاي شهرهاي مختلف کشور به دست گرفته هایی بود که مردم در خیاباننوشتهدست

کرد؛ می هارا به خود جلب هاجهاي بیش از همه توبودند، که در میان همه آنها نوشته

عشق ما به «جوانی کاغذي در دست داشت که درشت بر روي آن نوشته شده بود: 

  »ایم، مسئوالن ذوق نکنند!رهبر معظم انقالب و براي حفظ نظام آمده
  

وشنی هاي بسیاري دارد. این جمله به رکوتاه و ساده که در دل خود ناگفته ايجمله

اند، اما از هایش چون کوه ایستادهدهد مردم  ایران پاي انقالب اسالمی و آرماننشان می

یران با گله دارند. ملت مسلمان ااند و مل مسئوالن خستهاز مانور تجبگیر مدیران نجومی

 وهاي تو خالی جان و دل پاسدار راه شهیدان انقالب اسالمی هستند؛ اما از وعده

هاي مختلف سیاسی و امتداد مشکالت اقتصادي و پرتکرار جریانعمل شعارهاي بی

گفت، این ملت شریف یزبانی مبا زبان بی که اينوشتهاند؛ دستناامید شدهاجتماعی 

 ز زد واشمن، مسئوالن به د هرگز رهبرشان را تنها نخواهند گذاشت؛ اما از اعتماد برخی

ها و گراییها، از قبیلهزدگیوزیران متمول، از مفاسد اقتصادي و سیاستبندها، از 

اي واپسیلدنگرانی و  هستند؛ اسالمی اند. نگران آینده انقالبها نگران و کالفهباندبازي

  ید.که اي کاش در دل برخی از مسئوالن دولتی و غیر دولتی کشور هم به وجود آ
  

 ایران به نخبگان از نفر 511 بازگشت               ویژه خبر ▼

 گذشته ماه 18 ظرف: اعالم کرد جمهوررئیس فناوري و علمی معاون ستاري، سورنا

 ملی بنیاد اینکه بر تأکید با وي .اندبازگشته ایران به خارج مقیم نخبگان از نفر 511

 کند،می پیگیري را کشور از خارج نخبگان با المللیبین تعامالت جدي طور به نخبگان

 افزایش را تعامالت این هستیم تالش در برقراري تبادالت و هاکارگاه ایجاد با: افزود

 حال در که است ماه 18 مقیم غیر ایرانیان با همکاري قالب این طرح در که دهیم

یا  ،اندکرده تأسیس خود که بنیانیدانش هايشرکت در بیشتر افراد این. است پیگیري

با اشاره به اقدامات  در ادامه هستند. ستاري مشغول هادانشگاه علمی هايهیئت در

 مشاهده با افراد :گفتسازي زمینه بازگشت نخبگان به کشور فراهماین معاونت براي 

اند و در حال حاضر شده داوطلب کشور به بازگشتبراي ، ایران در شرایط بودنفراهم 

 بررسی حال در جذب مرکز 40 از بیش و است رفته باال بازگشت براي تقاضا میزان

 ملی بنیاد و جمهوريریاست فناوري و علمی همچنین معاونت .هستند هادرخواست

 مؤثر ارتباط ایجاد و کشور به رانهفناو هايایده و تجربه دانش، نخبگان با هدف انتقال

 به اجرارا  مقیم غیر دانشمندان و متخصصان با همکاري طرح ،داخلی همتایان با

 .است گذاشته



 

 

  اخبار▼

  فارسو کشورهاي خلیج روسیه ،ایران مشترك امنیتی سامانه

 براي روسیه با هارایزنی زمینه در شده مطرح خبرهاي تأیید با کویت خارجه وزارت 

 بر طرح این از حمایت ضمن ایران، اسالمی جمهوري حضور با مشترك امنیتی سامانه تشکیل

 روسیه: کرد ماعال کویت خارجه وزیر مقامجاراهللا قائم .کرد تأکید نیز آن اجراي اهمیت

 این تشکیل هزمین در پیشنهادي و دارد فارسخلیج حوزه عربی کشورهاي با نزدیک روابطی

 مکاريه شوراي و مسکو حاضر حال در که است شده مطرح تهران تمشارک با امنیتی سامانه

 که بود کرده أکیدت اظهاراتی در نیز این از پیش وي کنند.می وگوگفت و بحث درباره آن

 تالش و طرفد و ندارد وجود فارسخلیج همکاري شوراي و ایران میان کشمکشی هیچ اکنون

 ما: کرد تصریح وي .کنند ریزيپایه دارند، عتقادا آن به آنچه بر اساس شان راروابط کنندمی

 تا کنیم دریافت تهران به کویت امیر ارسالی پیام قبال در ایران از مثبتی پاسخ که امیدواریم

  .شود فراهم همکاري شوراي و ایران میان تنش پایان براي شرایط
  

  تحریم ایران با حفظ برجام

 : بـه نظـر  نوشـت  تحلیلیهاي تازه ترامپ علیه ایران در خبرگزاري رویترز با اشاره به تحریم

 زدن بـرهم  بـراي  خود انتخاباتی شعارهاي آمریکا کارتازه جمهوررئیس ترامپ، دونالد ،رسدمی

 ايگونـه  بـه  هکـ  جدیـد  تحریمی هايقانون امضاي با وي. بردمی پیش زیرکانه بسیار را برجام

 تردید اردچ که زده رقم خارجی هايشرکت براي شرایطی نکند، نقض را برجام تا شده نوشته

 بـا  رابطـه  در کشـور  ایـن  شـرایط  به خود آمریکا هايمجازات با شدن روروبه ترس از یا ،شوند

 صـورت  بـه  ایـ  ،بـازگردد  برجام شدند لغو هاتحریم اینکه بدون وسیله این به و دهند تن ایران

  .شود مواجه هاتحریم همان با ایران دوباره خودکار
  

 وهابیسم گسترش دنبال به »وحشت پادشاهی«

 با عربستان کرد، تأکید وهابیت متعصبانه توهمات به اشاره با ریاض در نروژ سابق سفیر

 سابق سفیر بارت، بریت. است جهان سراسر به وهابیسم گسترش دنبال به نفتی دالرهاي

 گسترش در ايالعادهخارق نفوذ سعودآل پادشاهی گفت: سعودي عربستان در نروژ

 خود چشمان بغر که است این اهنگرانی از یکی: افزود وي. دارد افراطی اسالم ایدئولوژي

 پدیده ینا با باید نروژ ،کرد تأکید وي همچنین .ببندد خطرناك واقعیت این روي به را

 که اییهر ج از را آن و را مرور کرده (وهابیسم) ایدئولوژي این بایدو در این راه  کند مقابله

  .کنیم اصالح ،آیدمی
  

  

  تا انتخابات ▼
  

  

: کرد اعالم هارسانه با گووگفت در کارگزاران حزب سخنگوي و ارشد عضو مرعشی 

 که دارند شرط سه 96 جمهوريریاست انتخابات در روحانی آقاي از حمایت براي کارگزاران

 یک براي اقو هماهنگی ـ2هماهنگ باشد،  رهبري با جمهوريـ رئیس1شود؛  عملی باید

به  ورکش هايو توانمندترین نیرو بهترین ـ3و  مردم باشد به خدمت جهت در مشترك هدف

 را مسائل بنشیند، رهبري يزانو به زانو برود که خواهیممی جمهوريرئیس  کار گرفته شوند.

  . ودش حل مردم مشکالت که بیاورد دولت پشت را رهبري قدرت تا کند هماهنگ ایشان با

با  پایداري جبهه عضو و اسالمی شوراي مجلس یسهرئهیئت عضو هاشمی، زادهقاضی 

 در اما د،کنمی استقبال اصولگرایی مردمی بزرگ پارلمان کیلتش از چه اگرتأکید بر اینکه 

 مردمی جبهه شده معرفی گزینه با اگر حتی داد؛ خواهد رأي »اصلح« گزینه به نهایت پایداري

 همیشه ما که چرا کند؛می آسان را وحدت) ما نگاه: (گفت، باشد متفاوت انقالب نیروهاي

 آوريرأي کردیممی تصور که دیگر فردي به دلیلی و حجت بدون و ایمکرده رها را اصلح

 .ایمزده سینه او براي و ایمچسبیده دارد، بیشتري

  کوتاه اخبار ▼

 خودروایران صنعتی گروه مدیر عامل »زارعیکه هاشم« 

 ولیدت و طراحی براي قراردادي آینده روز 25 تا: اعالم کرد

 الیاییایتـ  آلمانی شرکت یک با ودروخایران میان فرم، پلت

 پلت دتولی قالب در قرارداد: افزود وي رسید. خواهد امضا به

هاي شرکت را اولیه موتور آن، اساس بر که است ملی فرم

 در خودروطراحی ایران با دوم موتورد. کنمی  تولید خارجی

یران ا را نیز ومس موتور و شودمی تولید هاهمین شرکت نارک

  .کرد خواهد تولید تنهایی خودرو به
  

 و ثبت تحقیقات مؤسسه رئیس »عصاره محمدحسن« 

 افزارنرم گذشته سال دو در: گفت کشور نهال و بذر گواهی

 و تندهفرس گیرنده، هايسیستم از استفاده با مزارع کنترل

 شد که این مؤسسه طراحی نظر زیر اطالعات تبادل

 مرکز را به مزارع از لحظهبهلحظه ط تصاویرکارشناس مربو

 سترسد در روندها درباره دقیق اطالعات و کندمی مخابره

 یطمح مانند دیگر هايسازمان: گیرد. وي افزودمی قرار

 توانند ازمی بانانجنگل و بانانمحیط بر نظارت براي زیست

  .بهره بگیرند سیستم این
  

 عدفا دوران در نصرت اهقرارگ اهوازیان فرمانده سردار 

 در ما: گفت و کرد اشاره حلب آزادسازي اهمیت به مقدس،

 214 و جنگیدیم کشور 48 با سال هشت طی خرمشهر

 با سال شش طی در حلب که در حالی دادیم، شهید هزار

و  دادیم شهید 1000 و بودیم جنگ حال در کشور 116

  .است خرمشهر آزادي باشکوه به حلب آزادي تردیدبی
  

 سردار ایران درباره خارجه امور وزیر ظریف دکتر 

 ردارس با که است سال 20 از بیش من گوید:سلیمانی می

 و درباره عراق که وقتی. دارم نزدیک ارتباط سلیمانی

 دم،بو ایرانی هیئت مسئول من و شدمی مذاکره افغانستان

 یک را سلیمانی سردار. داشتم او بای خوب بسیار ارتباط

 . دانممی دلیر و فهیم سیارب شخصیت
  

 ،»گاالنت«  طرح از آحارونوت یدیعوت عبري روزنامه 

 ردهپ سوریه بحران به دادن پایان براي رژیم این مسکن وزیر

 رسمیت به مقابل در شودمی پیشنهاد برداشت و نوشت:

 اكخ از بخشی در قالب اشغالی جوالن هايبلندي شناختن

 همچنین. شود شروع سوریه بازسازي کار اشغالی، فلسطین

 .به عمل آید جلوگیري سوریه در ایران نفوذ از
  

 ،)میس( سروي اکونومیک ایستمیدل نشریه گزارش به 

 311 و میلیون سه به 2016 سال در ژاپن خام نفت واردات

 227 از بیش صادرات با ایران .رسید روز در بشکه هزار

واردات  از يدرصد 8/6روز به ژاپن و سهم  در بشکه هزار

 کشور این به نفت صادرکننده چهارمین در جایگاه، نفت

  .قرار دارد


