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 دشمن و خان اول انتخابات   روز حرف ▼

پس از اعالم نتایج بررسی صالحیت نامزدهاای مجساس   

رای اسالمی در هفتاه گذشاتهک کاار بررسای صاالحیت      شو

نامزدهای مجسس خبرگان رهبری هام باه پایاان رساید و     

 ردّ و ییااادأت اولیاااه اساااامی نگهباااان شاااورایدیاااروز 

 ورکش وزارت به را رهبری خبرگان مجسس شدگانصالحیت

کننادگان در انتخاباات پنجماین    کرد. در بین شرکت اعالم

دوره مجسس خبرگاان رهباری ساه دساته از افاراد وجاود       

ییاد شاد و   شان تأای که صالحیتعدهاولک  دستهداشتند؛ 

 کدوم دسااتهشاارایح حرااور در انتخابااات را پیاادا کردنااد. 

 گرفته روشان شاد  های صورتدر جریان بررسی که کسانی

ساوم   دساته این عرصه را ندارناد و   که صالحیت حرور در

برای حرور در انتخابات احراز  آنها صالحیت که هم کسانی

 مجسس شان برای نمایندگیصالحیتاین افراد اگرچه . نشد

دلیسای بار عادم    اماا ایان    کاحاراز نشاده   رهباری  خبرگاان 

 صالحیت عمومی آنها نیست. 

های ضد ای و تبسیغاتی رسانهرسانه پوشش کدر این میان

 به اشاره بدون گرفتهصورت هایصالحیت ردّدرباره  انقالب

 28 خبری محورهای از کاندشده صالحیت ییدتأ که افرادی

هاا در باین   وجود برخی از چهره .ساعت گذشته بوده است

سبب  -دشمی هم بینیپیش البته که- شدگانصالحیت ردّ

 کبا هدف تحریک افکار عمومی انقالب ضد هایرسانه شد تا

صادد  مومی را طراحی و دنباال کنناد و در  خح خبری مس

در این  ها برآیند.صالحیت یید و ردّتأ روندایجاد خدشه در 

باه   میان از القای اینکه اصولگرایان با استفاده از نفوذ خاود 

تاا باردن    هساتند  خاود  مخالف سیاسی جناح حذفدنبال 

حد اختالفات شخصای باین برخای     در هاموضوع صالحیت

 !اعرای شورای نگهبان و برخی نامزدها هم پیش رفتند

ها پیش انقالب اسالمی از مدت دشمنانک رسدبه نظر می

ماه کاه برگازاری    خود را برای رویداد بزرگ سیاسی اسفند

هاای  ها و شبکهو رسانه ه کردههم استک آماددو انتخابات م

 خاان اول  در واند متعدد خود را برای این مهم بسیج کرده

 اشخاصای  از سوءاساتفاده یکی از کارهاای آنهااک   انتخاباتک 

. ایان  اسات  نشده احراز آنها صالحیت دلیل هر به کهاست 

کاه  را ویاهه کساانی   ه ب کموضوع لزوم هوشیاری آحاد مردم

طسباد تاا دشامن را در    مای  شامن هساتندک  نقطه هادف د 

 رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند.
 

 

 طلبانمنفعتنفوذ تاوان     روز گزارش▼ 

روز دوشانبه   که این موضوعی بود ؛«برای تخسفات قرارداد کرسنت هپروند کارتن هشت»

کاه   ایپروناده  یه اعاالم شاد.  ئسخنگوی قوه قرا کایاژه االسالمحجت هفته جاری از سوی

 کیا بسکاه منااف     کدنافاراد نیسات   ک اما مسئسهشوددیده میدر آن  یهای آشنا و مشهورنام

که هام   دادیقرار ؛استشده اف  افراد من قربانیقرارداد  ایناست که در سایه مست  و کشور

هاا و  دلیل برخی کارشاکنی قراردادک به یران است و هم اعتراض ایران به خود بر ضد مناف  ا

 .همراه شده استسنگین برای جمهوری اسالمی ایران  ایجریمهبا  کانتصابات غسح

 فروشبرای  9349 روایت قراردادی است که در سال کرسنتکرونده پروایت  کدر حقیقت

 یاک  نقاش  شرکتی که صارفا   منعقد شد. پترولیوم کرسنتگاز ترش ایران با شرکتی به نام 

ی را منعقاد  رقابتی توانست با ایران قارار داد  غیر فرای یک در کدالل در بازار گاز را داشت

 قیمات  زیر برابر 98 و سال 22 مدت برای را نایرا سسمان میدان گازک آن اساس که بر کند

 22 ایرانای  هایشرکت به گاز نوع این زمانک حالی که در همان در خود کندکک از آن جهانی

 روسایه  صادراتی گاز و خریدمی دالر 52 مبسغ به قطر از را گاز امارات کشدمی فروخته دالر

ی متوقف شد تهای نظارتی و باالدسد سازمانوالبته این قرارداد با ور .بود دالر 923 اروپا به

باه نفا  ایاران در جریاان باود کاه        هو روند پروناد  کرده و ایران به دادگاه الهه نیز شکایت

اساس اظهاار   روند پرونده تغییر کرد و بر اقداماتی به دور از مصالح کشور دلیلسفانه به متأ

این پرونده جریمه  تباب دالر یسیونم 423 و میسیارد 93 وزیر ارشاد دولت یازدهم کشورمان

یه و اظهاارات روز  هاای ساخنگوی قاوه قراائ    شده است. البته حکم قطعی نیست و با گفته

ایان   گذشته الیاس نادران که گفته است حکم نهایی دادگاه متخسفان کرسنت آماده اساتک 

 داد. تغییر را الهه اهدادگ نظر بتوان ککرسنت در قرارداد با اثبات تخسف که وجود دارد امیدواری
 

 تواند جلوی استکبار بایستدمجلس انقالبی می  بر ویژهخ ▼
 اما کداشتهساسیت حابات در کشور همیشه تخبرگزاری انفقیه در سپاه گفت: نماینده ولی

پیادا   یاهمیت مراعف ؛شرایطی که در آن قرار داریم دلیلدر این مقط  از تاریخ انقالب به 

در صبح امروز  سپاه در فقیهولی نماینده کعسی سعیدیوالمسسمین االسالم تحج .کرده است

اظهاار   کسیاسی سپاه با اشاره به موضوع انتخابات پس از برجاام و مسئوالن همایش هادیان 

را از گرایای  جریان غرب ای ومسئسه هستهداشت: در مسئسه انتخابات آینده باید دو موضوع 

 دن ایان دو دا کار . جا با هم خسح شاوند  که این دو موضوع نباید گذاشتهم تفکیک کرد و 

هاا یاا   ممکن اسات در آیناده باا فتناه     آنهاکه در صورت خسح  دارداهمیت  رواز آن  مقوله

برای جداساازی مساائل    انقالبیبه اهمیت مجسس و خبرگان  ویرو شویم. هها روبفتنهشبه

گرا در کشور به شدت فعاال اسات و   تصریح کرد: جریان غرباشاره و گرایی ای و غربهسته

خیاز   سارها باه  عمامهاز محوریت برخی  باسکوالر در ایران کسانی برای نفوذ اندیشه لیبرال

جادا  ای مسئسه هستهبا تدبیر رهبریک افزود: االسالم والمسسمین سعیدی حجت. اندبرداشته

قباول ندارناد و باه    ا رهباری ر  تفکار ای این اما عده کشدمسئسه رویکرد به غرب پیگیری از 

کیاد کارد:   أت فقیه در ساپاه نماینده ولیگرایی هستند. ای و غربدنبال خسح موضوع هسته

گیارد و  صورت مای  اختالطاین  ؛نگاه معتدل داشته باشداگر به این دو مقوله مجسس آینده 

عباور از مسائسه    ضامن  تواناد مای  نگاهی انقالبی داشته باشدک کاگر بر اساس دیدگاه رهبری

 های استکبار بایستد.ی با همه توان مقابل سایر خواستهاهسته



 اخبار ▼

 ایران اموال به درازیدست

 هاحساب از برداشت از تا شدند حاضر تورنتو در دادگاهی در ایران اسالمی جمهوری وکالی

 کاه  کساانی  باه  غرامت پرداخت بهانه به کانادا در ایران به متعسق ساختمان چند مصادره و

 پایگااه  شتهنو به .کنند جسوگیری هستندک «تروریسم قربانی» شانبستگان یا خود گویندمی

 بار  باالغ  مبسغای  و اونتاریو در ایران ساختمان دو مصادره دنبال به شاکیان ک«پست نشنال»

 دولات  2392 سال در .است شده بسوکه کانادا در حسابی در کههستند  را دالر میسیارد 5/2

 ایان  هایدادگاه کآن ساسا بر که کرد امرا را قانونی «هارپر استفان» رهبری به کانادا وقت

 از برداشات  دساتور  «تروریستی حمالت» قربانیان به غرامت پرداخت برای توانندمی کشور

 آن از برداشت قصد اتاوا که حسابی .کنند صادر را «تروریسم حامی کشورهای» هایحساب

 همین به و شودمی پرداخت ایرانی دانشجویان شهریه آن طریق از که است حسابی داردک را

 .آیاد  شامار  باه  معماولی  هاای دادگااه  دساترس  از دور باه  و دیپسماتیک حسابی باید دلیل

 کاه  کناد مای  بررسای  را کشور این در ایران هایدارایی درهمصا حالی در کانادا دادگستری

 .بگیرد سر از را ایران با خود دیپسماتیک روابح دارد قصد است کرده اعالم کانادا تازه دولت
 

 داریخزانه وزارت ییدأت به نیاز ایرباس فروش

 دهناده ارائاه  شارکت  (کCAPA) هوانوردی مرکز یسئر «هاربیسون پیتر» رویترز گزارش به

 دهای سازمان و گذاریسرمایه به تهران کهاین بیان با استرالیا در منظورهچند هوایی خدمات

 هاای فرصات  ماا  گفت: داردک نیاز شاییهوا خطوط در اقدامی هر انجام برای انسانی نیروی

 مطساوب  حد از کمتر بسیار رشد شدهذکر موارد بدون اما کشاهدیم ایران در را بزرگی بسیار

 در اروپا به را ایرباس هایجت دالری میسیارد 23 خرید فهرست ایران بود. هیمخوا شاهد را

 تکمیل نوشت: پایان در رویترز است. کرده ارائه اروپا به جمهوریسئر هفته این سفر جریان

 فروش باید که بستگی دارد آمریکا داریخزانه وزارت ییدأت به ایران به ایرباس فروش قرارداد

  کند. تصویب استک آمریکایی قطعاتش درصد 93 از بیش که را ایران به هاامیهواپ این
 

 انتخابات تا ▼

 باه  گفات:  خمینیک حسنسید صالحیت ردّ خبر به اشاره با سیاسی فعال کمحبیان امیر ◄

 هر به اینکه دلیل به کبرگردد انتخابات به حکومتی حکم با ایشان نیست مصسحت به من نظر

 ایویهه فرصت از )ره(امام حررت به انتساب دلیل به ایشان که شودمی القا گونهاین صورت

 نیست. خوب ایشان شأن برای مسئسه این و نداشتند دیگران که شده برخوردار

 از سوی قانون کردن رعایت به توصیه با تهران موقت جمعه امام کصدیقی االسالمجتح ◄

 بگویناد  کهساتند  ماممن  اگار  افراد این گفت: شوندک صالحیت احراز اندنتوانسته که کسانی

 هاای آدم آنهااک  کاه  نیست این معنی به صالحیت احراز عدم این زیرا ؛«بِرضِائکَ رِضا  الهی»

 اند.بوده بدی

 نویسای ناام  بااره در کشاورک  کال  دادساتان  امنیتای  -سیاسای  معاون کبختیاری مرتری ◄

 صالحیت ردّ دانندمی که نیت این با افراد برخی اگر»:گفت انتخابات در دارسابقه محکومان

 اذهاان  تشاویش  و ماردم  خااطر  تکادر  و تشنج آفرینیکموج زمینه ایجاد برای اما کشوندمی

 «است. تعقیب قابل و جرم کباشند شده داوطسب عمومی

 فهرسات  :کارد  بیاان  تهاران  شاهر  در طسباان اصاالح  انتخابات ستاد رئیس کصوفی عسی ◄

 بهمان  97 در یعنای  کهاا صالحیت مورد در نگهبان شورای نهایی پاسخ از پس طسباناصالح

 شود.می منتشر ماه

 آزماون  باه  نفار  دو کاه  بودند هکرد نویسینام خبرگان مجسس نامزدی برای زن شانزده ◄

  نشدند. ییدأت نیز باقیما و نکردند شرکت اما کشدند دعوت

 کوتاه اخبار ▼

 را طساب اصالح جریان تسویحا  جمهورکرئیس آنکه از پس ◄

 فعاال  «شاناس حاق  جوادمحماد » کردک معرفی میسیون 93

 آرای طسباان اصاالح  قطعا  گفت: ایمصاحبه در طسباصالح

 انتخاباات  نتیجاه  در کاه  دارند اختیار در را جامعه اکثریت

 94 .شاد  تهگذاشا  نماایش  باه  کامال  12 جمهوری ریاست

 کاه  هم درصد 22 و دادند رأی روحانی آقای به نفر میسیون

 میسیونی 94 بالفعل آرای یعنی کنکردند شرکت انتخابات در

 پیدا افزایش بالقوه رأی میسیون 33 به تواندمی طسباناصالح

 کند.

 هاای شارکت  و بیمه بانکیک امور معاون کقراوی حسین ◄

 دریافات  ظرفیات  ایران اقتصاد :گفت اقتصادک وزارت دولتی

 و ریفاینااانس و فاینااانس دالر میسیااارد 82 تااا 32 ساااالنه

 شارایح  در دالر میسیاارد  93 تاا  هشات  سااالنه  بازپرداخت

 خاارجی  بادهی  ماناده  در اداماه افازود:   وی دارد. را حاضر

 پانج  باه  9313 ساال  در دالر میسیاارد  23 از ایران اقتصاد

 حاضر شرایح در آن از کمتر و 9313 سال در دالر میسیارد

 .است رسیده

 ینکها به اشاره با کشاورز خانه دبیرکل ککالنتری عیسی ◄

 داشات:  بیاان  کدارد را اول رتباه  خاا   فرساایش  در ایران

 شده جهان در خا  فرسایش اول رتبه حائز ایران سفانهأمت

 باین  از ایاران  در هکتار هر در خا  تن 97 ساالنه و است

 حاالی  در ایان  است؛ خا  مترمیسی یک معادل که رودمی

 حدود به ایران در خا  مقدار همین تشکیل برای که است

 است. نیاز زمان سال چهل

 صافحه  در دبای  پسایس  رئایس  معااون  خسفانک ضاحی ◄

 در گااردی بااار «یترئتااو» اجتماااعی شاابکه در اششخصاای

 مادعی  ایران اسالمی جمهوری عسیه خود هایپراکنیسخن

 بار  ها()ایرانی هافارس که است عربی ثروت اهواز نفت شد:

 نوشات:  دیگاری  مرحک ادعای در وی اند.یافته تسسح آن

 بابل امپراتوری زمان در )ایران( فارس امروز اراضی از نیمی

 !بود عراق به متعسق

 گفات:  صهیونیساتی  رژیام  جنا   وزیر «یعسون موشه» ◄

 ایان بارد.  مای  بهاره  ترکیاه  پاول  از که هاستمدت داعش

 در آنکاارا  و آویاو تل که است شده مطرح حالی در اظهارات

 تحرکا  دوجانباه  رواباح  تقویات  سمت به گذشته هایماه

 سرگیریاز برای ایگسترده اقدامات ترکیه دولت و اندکرده

 است. داده انجام صهیونیستی رژیم با دیپسماتیک روابح

 توافاق  احتمال دنبال به یجهان بازارهای در نفت قیمت ◄

 53/33 باه  عرضاه  ماازاد  کنتارل  برای هاغیراوپکی و اوپک

 گوناه هر کگویناد مای  تحسیسگاران  رساید.  بشکه هر در دالر

 دهد.می افزایش دالر 53 تا 83 به را هاقیمت توافق


