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   العالی)(مدظلهاي امام خامنه

مسئوالن همه باید مراقبت کنند  ؛مسئله امنیت و آرامش در انتخابات بسیار مهم است

العمل قطعاً با عکس ،اگر کسی بخواهد علیه امنیت کشور قیام کند .امنیت حفظ شود

  )20/2/69خواهد شد.( سخت مواجه

  
  

  تداوم نگاه به بیرون!          روز حرف ▼

جمهوري انتخابات ریاست همین دورهدوازد سومین مناظره

دها امزمسائل اقتصادي در حالی برگزار شد که یکی از ن درباره

گونه که در رفع همان دهاي خود، مدعی شصحبت ایانپدر 

ایم، در دولت آینده اي موفق عمل کردههاي هستهتحریم

ن چند ای ها نیز مذاکره کرد. هرتحریم یگردتوان براي رفع می

و  نظر است، اما پرداختن به وثاقت موضوع صرفاً یک اظهار

 این ربارهدحال،  پیامدهاي آن جاي بحث و بررسی دارد. به هر

  ته اشاره کرد:توان به چند نکموضوع می

هاي تحریم در رفعشود، برجام گونه که ادعا میآن ـ1

بلکه عمدتاً رفع  ؛مل نکرده استعاي نه تنها موفق ههست

اي کشورمان را به هاي اقتصادي مرتبط با برنامه هستهتحریم

  ها نیز منوط کرده است. حوزه یگردرفتار ایران در  تغییر

د ، ایجاد فرصت تنفسی براي اقتصاهدف عمده از برجام ـ2

 چند ، هرآمده شمار میبرفع تحریم قدم اول آن  ایران بود که

. به عبارت کامل برداشته نشده است همین قدم هم به طور

هاي پولی، مالی و بانکی ها، تحریم حوزهتحریم میاندیگر، در 

مبادالت دالري و  ظامندسترسی ایران به  مانند تحریم

یت حائز اهمسی و... داري از حق دسترسی به سوئیفت، الربرخو

 ثابهمتوانست به ها میرفع تحریم در این حوزه بودند که

 ینادر همه  ؛ اماري براي توسعه اقتصادي کشور باشدکاتالیزو

هاي جدي براي کشورمان وجود دارد. محدودیت ها هنوزحوزه

  توان منکر برخی دستاوردهاي برجام نیز بود.چند نمی هر

زند، را به مذاکره گره می تفکري که حل مسائل کشور ـ3

داند امور جاري و روزمره می ا ادارههاي خود رمسئولیت حوزه

المللی و تعریف کردن از دیدن فرداها و کسب وجاهت بینو 

ز است. اناتوان مند جهان خود در میان کلوپ کشورهاي قدرت

ند، تواند کشور را به این مرحله برسامینچه رو، نسبت به آ این

را  نگاه بلندمدت و راهبرديوجه است و حتی حاضر است تبی

کنار هم با نگاه به بیرون  در جهت حل مسائل موجود، آن

 فه طرب ایدبواقع، چون در مذاکره براي رفع تحریم  بگذارد. در

د ی باشساسامقابل امتیاز داد و این امتیازها هم باید امتیازهاي 

بند نیم چندم به طور هستهایی دهم تحریم که در قبال آن

اي سازي درون از ابزارهبه تهی این نوع نگاه ،شودبرداشته می

ل مشکالت حراهشود. حال آنکه میمنتج اساسی قدرت 

هاي راهبردي کشور، بلکه ظرفیت ردنکدار موجود، نه خدشه

شمار داخلی هاي بیبه ظرفیتتالش براي حل آنها با اتکا 

  است.

  

  

  !همزمانی مبارك                           روز گزارش▼ 

ر در شه وایران اسالمی انتخابات، در جنوب پایتخت  تبلیغات همزمان با روزهاي داغ

اتی و نتخابات در روزهایی که مبارزا ؛برگزار شدمایی ناشران ایران گرده زرگترینبآفتاب 

 رئیس رف از انتخابح مه جاهاند و ها جاي همه خبرها را گرفتهمناظرات و نظرسنجی

ر دبازي هاي انتخاباتی شوراي شهر و رانت و باندفهرستیا سخن درباره  ولت دوازدهمد

یغات ي تبلهاست، اما چرا نباید گذاشت این نمایشگاه در هیاهوهرستفاین  برخی از بستن

  مبارك است؟ عیموضو و البته چرا این همزمانی انتخاباتی فراموش شود

شرفت و کافی است به جایگاه فرهنگ و دانش در مسیر پی رسشپاین براي یافتن پاسخ 

هاي سازي در زمینهتوجه داشته باشیم! کدام کشور است که بدون فرهنگ هاتوسعه کشور

است  ! چطور ممکنباشد؟ کردهطی  موفقیت ابرا  توسعهمختلف اجتماعی و سیاسی مسیر 

 آن نکه سطح دانش در جامعهبدون آ ددر مسیر تعالی و پیشرفت قرار بگیر وريکش

 شود کهدر جهان یافت نمی ايهیچ جامعه .است »خیر«پاسخ  قطعاً! باشد؟ افتهگسترش ی

 ؛ده باشبه توسعه و پیشرفت دست یافتتوجهی شده باشد و به دانش و نشر علم در آن بی

از  ه عمومی توانسته باشدسطح فرهنگ و مطالع يکشوري وجود ندارد که بدون ارتقا

ی که برداشته باشد، هدف هاي اجتماعی خود کاسته و به سوي جامعه سالمت گامآسیب

 رنگی را، نقش پرریزي دقیق و محاسبه جامعبرنامه توانند باهایی از این دست مینمایشگاه

یش دهد ه افزااگر نمایشگاه شوق عمومی به مطالعه را در متن جامع .نندکتحقق آن ایفا در 

م بخشی و تغذیه درست فرهنگی و اجتماعی جامعه گایو اگر ناشران در مسیر آگاه

ز سوي اسازي مناسب تحقق آن در گرو بستر کهاز این دست وانی اهاي فر.. اگربردارند.

هاي جمهوري از نامزدسازي که امروز باید در هنگام انتخابات ریاستبستري ؛ستهادولت

هم ي فراد چه راهکاري براو پرسی کرد سؤال درباره آنها جمهوري دوازدهممحترم ریاست

  شدن این بسترها دارند؟
 

  ویرانه آماري                                    ر ویژه      خب▼ 

دولت،  ز سوياالدین حسینی، با اشاره به چند نمونه از آمارهاي مخفی شده شمس

ا دي رترین کار دولت بعآمارهاي ارائه شده در دولت یازدهم را مخدوش دانست و مهم

ازدهم دولت ی در یک نمونه وي افزود: کرد.این دولت اعالم » ویرانه آماري«آواربرداري از 

 ؟یستچواقعیت  ه راستیب ، اماپیدا کرده فزایشا 95سال  در رشد اقتصادي معتقد است

 است. در ذشتهگالتفاوت تولید کاال و خدمات نسبت به سال مابه 95رشد اقتصادي سال 

 ورطبه  1395باره آمار رشد سال به یک ،نشده است عالما 1394که آمار سال  الیح

ی مخف 94د سال شود. این بدعت عجیب و غریب براي چیست و چرا رشسراسیمه اعالم می

 94اگر رشد براي سال  شود. حالمیت که مخفی منفی اس 94شود؟ شاید نرخ رشد می

حسینی در ادامه فالن عدد است؟  95توان گفت که رشد سال چگونه می ،وجود ندارد

داقت صور از داین کار  ؟با عدد متناظر سال قبل بررسی شودمگر نباید این عدد  کرد:تأکید 

. است ر با هدف توجیه عملکرد دولت رکودبوده و مصداقی از تخریب مبانی آماري کشو

 وسک از یدولت  فت:گ وزیر سابق اقتصاد همچنین. ضمن اینکه کیفیت رشد هم مهم است

 104از  هاي جاري راهزینهدیگر  ويسد و از کنه خالی و تنگناي مالی صحبت میاز خزان

 5/2بیش از ( 1395یارد تومان در سال هزار میل 282به  1391هزار میلیارد تومان در سال 

  ه است.رساند )ربراب



   
     

  اخبار ▼

  کالت انتقال پول صادرات پتروشیمیمش تشدید

اي که در اواخر فروردین ماه هاي صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامهیکی از انجمن

کالت عدیده جمهوري نوشته است، رسماً از ایجاد مشال جاري خطاب به معاون اول ریاستس

ناشی از آن ابراز صادرات محصول و انتقال پول  زمینه هاي پتروشیمی داخلی دربراي شرکت

ت پتروشیمی ایران به درصد از محصوال 40در این نامه با اشاره به صادرات ست. نگرانی کرده ا

ات هاي اخیر بنا به دالیل مختلف از جمله تغییر مقرردر ماه کید شده استتأکشور چین، 

هاي اي براي شرکتعدیدهارهاي عربستان و آمریکا، مشکالت داخلی کشور چین ناشی از فش

صادرات محصوالت و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که مینه زپتروشیمی داخلی در 

بر کند. هاي داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد ناپذیري را به شرکتتواند اثرات جبرانمی

تري بر واردات کننده جدياقدامات محدود 2017ي ماه می سال از ابتدا ،اینساس ا

هاي ایرانی در حوزه امور گمرکی و محصوالت پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت

 یفزاید.باین مشکالت  بر تواندمیکه  اهد آمدر خودبازرگانی به اجرا 

 !ایران به عربستان تلویزیون توهین

 هايرسانه ،ایرانی مرزبانان شهادت و میرجاوه حادثه از هفته دو دودح گذشت از پس

 جمهوري نظام داخلی، اختالفات ایجاد منظور به و ایرانی ضد هايسیاست دنبال به سعودي

 رسمی شبکه. نامیدند »اشغالی« منطقه را بلوچستان استان و »گراشغال« را ایران اسالمی

 این انجام میرجاوه، منطقه در العدلجیش کشتار گرفتن نادیده با عربستان »األخباریه«

 این: افزود ،ایران داخلی امور در آشکار دخالت با و کرد توصیف »قهرمانانه« را عملیات

 از دفاع منظور به و »اشغالی« بلوچستان مرز در میرجاوه منطقه در چندي پیشعملیات 

  .شد انجام، برندمی رنج ایران نظام ستم و ظلم از که بلوچ ملت

  تا انتخابات ▼

 با جمهوريریاست انتخابات تبلیغات بر نظارت کمیسیون در قالیباف نماینده ،ذاکري 

 بر نظارت کمیسیون در هم و قضایی مراجع در هم صورت گرفته شکایتکه این بیان

 به شده وارد دروغ دو هر به ما: گفت شد، خواهد دنبال جمهوريریاست انتخابات تبلیغات

 دو هر که چرا ؛داریم اعتراض دانشجویان با برخورد و امالك واگذاري درباره قالیباف آقاي

 پیگیري به حاضر ايمحکمه هر در و است اخالقی غیر نسبت و سند فاقد و ثباتا قابل غیر

 نامزد به که امزدين هر جمهوريریاست انتخابات قانون 65 و 64 مواد به استناد .هستیم

 نامزد تا کند مقرر را وقتی باید صداوسیما و است شده جرم مرتکب ،دهد دروغ نسبت دیگر

  .کند روشن را عمومی افکار بتواند مزبور

 ورامین مردم جمع در جمهوريریاست انتخابات دوره دوازدهمین، نامزد آقاي رئیسی 

 از هستید، عصبانی چیزيچه  از ید؟کنمی زنیاتهام شما چرا که است این ما حرف گفت:

 برطرف مردم مسکن مشکل تا شود کم اختالس یک گویندمی که کسانی یا معدن کارگران

 .است کشور امنیت حفظ براي بلکه نیست، جنگیدن براي موشک: در ادامه گفت وي شود؟

 اننش واقع در و باشد نداشته کشور به چپ نگاه کسی که است این براي موشک داشتن

 .قدرتمندیم ما بدانند دشمنان که است کشور دفاعی قدرت دادن

 ندنکشا و کشور در هاتخریب برخی از انتقاد با تهران شهر شوراي سخنگوي ،پورتقی 

 کشور از خارج در هاهجمه برخی و هاتخریب طراحی سفانهمتأ: گفت شهري مسائل به آن

 هايبحث به سیاسی هايدرگیري حتی که اندکرده طراحی ايگونهبه آنها دارد؛ ریشه

  شود. کشیده نیز شهري و اجتماعی

 طور به بنده: گفت جمهوريریاست اتانتخاب طلباصالح امزدن ،طبامصطفی هاشمی 

. کرد نخواهم گیريکناره عرصه این از کسی نفع به و امشده انتخابات عرصه وارد مستقل

  .ندارد ارتباطی کسی به عرصه این در حضورم و دارم را خودم برنامه و روش من

  کوتاه اخبار ▼

 محصوالت کنندگانصادر ترینگربز از یکی نیوزیلند 

 از پس و میالدي جاري ماه در نجها پروريدام و کشاورزي

 سر از را ایران به گوسفند گوشت صادرات وقفه، دهه یک

 شرکت گوسفند گوشت محموله اولین و قرار است گیردمی

 .شود ایران وارد نزدیک ايآینده در »پیترسون تیلور«

 پیش چندي ثباتی و گرانی گوشتبی لیلدبه  ،همچنین

 هايمحموله ارسال براي روسی هايهیئت با هم مذاکراتی

 شده نجاما ایران به سالمون ماهی و قطبی گوزن گوشت

  .است نرسیده مشخصی نتیجه به تاکنون که بود

 وجود از »شورش« صهیونیستی هايپژوهش مرکز 

 این .داد خبر بزرگ اقتصادي و اجتماعی چالش چندین

 تواندمی که هاییچالش از یکی تنها است کرده اعالم مرکز

 لرزه به اقتصادي یا امنیتی عرصه در را صهیونیستی رژیم

 مسیري رد آن گرفتن قرار ساززمینه است ممکن درآورد،

 بزرگی هايچالش تشریح در مرکز این .شود ناپذیربازگشت

 کاهش به ،کندمی تهدید را صهیونیستی رژیم آینده که

 فقر افزایش نیز و جامعه در نابرابري سطح وخامت و تولید

  .است کرده اشاره

آمریکا در آستانه  :یک مقام ارشد کاخ سفید گفت 

میلیارد دالر  100تکمیل قراردادهایی براي فروش بیش از 

خواست ناین مقام کاخ سفید که  سالح به عربستان است.

رقم  :تصریح کردا رویترز بوگو گفت نامش فاش شود، در

 300ن است به بیش از این قرارداد ظرف دهه آینده ممک

نوشته رویترز، فروش این بسته برسد. به میلیارد دالر 

تنظیم شده که با سفر ترامپ به  ايونهگتسلیحاتی به 

  عربستان سعودي همزمان باشد. 

با اشاره به پا برجا ماندن » تایمزننشالیفا«روزنامه  

هاي تالش است هاي ثانویه آمریکا علیه ایران گفتهمتحری

المللی، هاي بینواشنگتن براي قطع ارتباطات تهران با بانک

نوشته ارد. به د همان آثاري را دارد که پاره کردن برجام

کارشناسان مسائل تحریمی در واشنگتن  ،تایمزفایننشال

آمریکا شمار جدیدي از افراد و  اکنون انتظار دارند

اهللا را در فهرست سیاه ت مربوط به ایران و حزبسسامؤ

هاي موشکی یشهاي جدیدي علیه آزمایا تحریم قرار دهد

  کند.ایران وضع 

 استاندار امنیتی و سیاسی معاون »محمدي فتاح« 

 هاشمی در فائزه سخنرانی لغو دلیل بویراحمد، و کهگیلویه

 حکم براساس. کرد عنوان قضایی حکم را دوگنبدان شهر

 در ماه شش تا تواندنمی هاشمی خانم ،شده صادر قضایی

 از حکم این و باشد داشته سخنرانی عمومی مکان هیچ

 در »روحانی« انتخاباتی ستاد به قضایی دستگاه سوي

 شد. اعالم گچساران


