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 !با انتخابات  بازي دوگانه           روز حرف ▼

در دیدار  گذشته  م انقالب اسالمی چهارشنبه هفتهرهبر معظ

هزاران نفر از قشرهاي گوناگون مرم با ایشان، با ابراز تأسف و 

ساز در زمینه انتخابات تأکید  هاي حاشیه انتقاد از برخی حرف

راي این همه اهمیت وقتی انتخابات از ابعاد مختلف دا«: کردند

سازي، سخنان گوناگون و  و تأثیرگذاري است، نباید با حاشیه

گویندگانی که  .هاي دلسردکننده آن را از رونق انداخت حرف

ها و  توانند در رسانه واسطه جایگاه خود می تریبون دارند یا به 

فضاي مجازي حرف بزنند، نباید جوري اظهار نظر کنند که 

ی حرف آنها، براي دلسرد کردن مردم، نمای دشمن با بزرگ

گویید این  وقتی شما به دروغ می. خوراك گیرش بیاید

انتخابات مهندسی شده و یا اینکه انتخابات نیست، انتصابات 

چگونه است که انتخابات وقتی به . شوند است، مردم دلسرد می

نفع شماست صحیح و متقن است، اما وقتی به نفع شما 

  ».اب استنیست، انتخابات خر

سخنان مهم رهبر معظم انقالب اسالمی درباره انتخابات از 

آن رو اهمیت دارد که طی چند دوره انتخابات گذشته 

نمایی و رفتارهاي  کوشد تا با اپوزیسیون تاکنون جریانی می

هاي اجتماعی، فاصله  متمایز در حوزه کنش سیاسی و تحلیل

زي نظام در معناداري را بین خود با حاکمیت و هسته مرک

به احتمال زیاد انگیزه چنین . ذهن عموم جامعه ایجاد کند

ریشه در این . دهد اقدامی، که در هیچ کجاي دنیا رخ نمی

خواهند آراي بخش معترض و ناراضی جامعه  دارد که آنها می

را با ایجاد دوقطبی بین خودشان و نظام، به سمت جریان 

دام گروه حاضر ک. سیاسی مورد نظر خودشان سرازیر کنند

است امنیت و توان بازدارندگی نظامی کشور خود را در 

آستانه انتخابات زیر سؤال ببرد و ساختار سیاسی را به 

 1396کشی متهم کند؟ این اتفاق تلخ اما در انتخابات  آدم

اکنون بر عملکرد شوراي  همین جماعت هم. ایران رخ داد

صابات و تشریفات نگهبان متمرکز شده است و انتخابات را انت

  . کند معرفی می

کس بازیگران سیاسی کشور را از  واقعیت این است که هیچ

اما معنایی ندارد از  ،داشتن افکار خاص خود نهی نکرده است

و نسبت  شود تهمت زدهیک سو به ارکان ساختاري نظام 

و موضوع مهمی به نام انتخابات را با تعابیر نادرست  داد ناروا

ها براي به  اد و از دیگر سو تمام تالشدیگري خطاب قرار د

دست آوردن قدرت و مناصب حکومتی باشد؛ بماند که این 

هایی بودند که  ها برنده بسیاري از انتخابات گروه در این سال

  !کنند اکنون از آن به نام تشریفات یاد می

 !آغازي بر پایان دو جریان                        گزارش روز ▼

را » معامله قرن«اي به ترامپ طرح موسوم به  نمایندگان آمریکا در نامهعضو مجلس  107

نمایندگان آمریکایی با بیان اینکه . ناسازگار با صلح دانستند و مخالفت خود را با آن اعالم کردند

بندي رونمایی این طرح باعث نگرانی آنهاست، معامله قرن را غیرجدي و  هم مفاد و هم زمان

ستند و تأکید کردند این طرح راه رژیم صهیونیستی را براي اشغال همیشگی فاقد حسن نیت دان

شده ترامپ  این نمایندگان همچنین تأکید کردند نقشه طراحی. کند کرانه باختري هموار می

ها و  متصل است که در محاصره شهرك رهاي غی اي از سرزمین طین، مجموعهبراي کشور فلس

جراد «از طرف دیگر . و هیچ شباهتی به یک کشور ندارد هاي رژیم صهیونیستی است زیرساخت

نکته . جمهور آمریکا گفته است کشورهاي عربی مخالفتی با این طرح ندارند داماد رئیس» کوشنر

حائز اهمیت در اعالم معامله قرن از سوي دونالد ترامپ این است که او تعداد زیادي از مشاوران 

 باهاي نادرست، ترامپ را  خود دارد که با ارائه تحلیل صهیونیستی، از جمله کوشنر را اطراف

اینکه تعداد زیادي از نمایندگان آمریکا به شکست طرح به . کنند می سرگرم هاي رؤیایی خواسته

وقتی کوشنر، داماد ترامپ . کنند، واقعیتی انکارناپذیر است اصطالح معامله قرن اعتراف می

هستند، مسلماً منظور او تأکید بر چند حکومت گوید کشورهاي عربی موافق این طرح  می

امروز . نشانده آمریکا و انگلیس هستند است که دست) نه مردم عرب(خودفروخته عرب 

هاي  گیر در تحوالت منطقه، مردم هستند، نه حکومت ترین عامل تأثیرگذار و تصمیم مهم

گاه  عربی خود، هیچهاي عرب منطقه با توجه به هویت اسالمی و  بنابراین ملت. خودکامه

ها و غیر اعراب نخواهند  سرزمینی را که به جهان اسالم متعلق است، در اختیار صهیونیست

هاي بسیار جدي با طرح ترامپ در بین جامعه  دهد اوالً، مخالفت ها نشان می ارزیابی. گذاشت

اهد شد که هاي عظیم مردمی در منطقه مواجه خو غربی صورت خواهد گرفت و ثانیاً، با مخالفت

ها در مرحله اول حکام مرتجع خودفروخته در منطقه را از بین خواهد برد و  سیل این مخالفت

  . کش صهیونیستی را نابود خواهد کرد در مرحله بعد، رژیم غاصب و کودك

 هاي تکثر لیست میان اصولگرایان زمزمه               تا انتخابات ▼

هایی  طلب براي ارائه لیست واحد، زمزمه تالف احزاب اصالحزمان با انتشار اخباري مبنی بر ائ هم

به دنبال خروج جبهه پایداري و پافشاري این حزب . رسد از تفرقه بین اصولگرایان به گوش می

هاي جبهه انقالب، برخی احزاب و  ها و احزاب نیرو براي ارائه لیست جداگانه از سایر گروه

گفتنی است، . موضوع خواستار لیست جداگانه شدندهاي دیگر نیز در اعتراض به این  چهره

هاي انقالب از چندي قبل با سازوکاري که رسماً اعالم کرده بود، لیست نود نفره  ائتالف نیرو

  .فهرست نهایی سی نفره را اعالم کند )بهمن 18( خود را مشخص کرد و قرار بود تا جمعه

  قهر با صندوق رأي نیستگله ما به معنی                                  

هاي  با حضور پرشور در پاي صندوق«: ها گفت رئیس شوراي عالی استان» مرتضی الویري«

براي اصالحات و حل شدن «: وي افزود» .توانیم بهترین افراد را راهی مجلس کنیم رأي می

هاي رأي وجود ندارد و باید سعی کنیم که  مشکالت کشور راهی جز حضور در پاي صندوق

نیست که  معنااین بدین «: الویري ادامه داد» .نتخابات دوم اسفند پرشور برگزار شودا

  ».هاي خودمان را نادیده بگیریم و گله ما به معنی قهر با صندوق رأي نیست گالیه

  !طلبان چه کسانی هستند هاي اصالح سرمایه                              

جمهور در امور زنان و خانواده در یادداشتی در  یسطلب رئ معاون اصالح» معصومه ابتکار«

را نماینده دولت، اصالحات و اعتدال نامیده و نوشته  88حامیان فتنه روزنامه اعتماد، 

از » حصار محمدصادق جوادي«تر  پیش. ها و سالیق متنوع است ها از حذف این صدا نگرانی

هاي  ها را سرمایه این تندروو عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملی  1388فعاالن فتنه 

  . طلبان نامیده بود اصالح

  



  
  

  اخبار ▼

 گذاران آمریکا سرایت کرده است ضایعه مغزي به سیاست

مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهاي » سردار حسین دهقان«

شده است و مقاومت شده توسط دشمنان منجر به عدول از شعارها نایجاد موانع«: مسلح گفت

چراکه مقاومت و  منجر به تداوم انقالب اسالمی شده؛و ایستادگی از مجموعه دالیلی است که 

ایستادگی چیزي است که انقالب اسالمی را زنده نگه داشته و جهانیان را به سمت انقالب ما 

شده  یتاألسد، شلیک به طرز تفکر تثب پرتاب موشک به عین«: وي افزود» .گرایش داده است

ها بیدارباشی بود  ناپذیر بودنش بود و همچنین صداي انفجارهاي موشک آمریکا دال بر شکست

: سردار دهقان در ادامه تأکید کرد» .پذیر است ها که بدانند آمریکا آسیب براي همه ملت

اند که معامله قرن نشان از شکست هیمنه  امروز طرح موسوم به معامله قرن را مطرح کرده«

گذاران  األسد به سیاست ا در منطقه دارد و باید گفت که گویا ضایعه مغزي سربازان عینآمریک

کشی تمام شده و معامله قرن  آنها باید بدانند دوران قداره. آمریکایی نیز سرایت کرده است

ترین خطر  کند و باید گفت که بزرگ فرایند حذف رژیم صهیونیستی از منطقه را تسهیل می

  ».رامپ و دولت اوستبراي آمریکا ت

  هاي خالی مشخص شد ستانی از خانه سازوکار مالیات

هاي خالی و وظایف  ستانی از خانه سازوکار مالیات ،بر اساس حکم جدید کمیسیون تلفیق

زمان امور مالیاتی کشور مکلف بر این مبنا، سا. هاي مختلف در این مسیر مشخص شد دستگاه

هاي سراسر کشور واحدهاي مسکونی خالی از سکنه واقع در  است با همکاري شهرداري

را  1399و  1398، 1397هاي  هزار نفر جمعیت در سال 100شهرهاي با جمعیت بیش از 

 هاي مستقیم و اصالحات مکرر قانون مالیات 54شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 

درصد از درآمد حاصل از این مالیات به  50همچنین . بعدي از مالکان آنها دریافت کند

مانده به عنوان سهم  درصد باقی 50داري کل کشور و  حساب درآمد عمومی در نزد خزانه

سازمان امور مالیاتی . شود می هاي محل اخذ مالیات واریز ها به حساب شهرداري شهرداري

ربط این حکم مکلف  هاي ذي راه و شهرسازي، نیرو و دیگر وزارتخانه هاي کشور و وزارتخانه

هاي خالی از سکنه را در اختیار شهرداري  هستند کلیه اطالعات الزم براي شناسایی خانه

  .کشور قرار دهند

  سلمان هاي گسترده براي دیدار نتانیاهو و بن رایزنی

اي  هاي گسترده فاش کرد رایزنییک رسانه رژیم صهیونیستی به نقل از یک دیپلمات عرب 

» سلمان محمدبن«وزیر رژیم صهیونیستی و  نخست» بنیامین نتانیاهو«براي انجام دیدار میان 

اعالم کرد » اسرائیل الیوم«رسانه صهیونیستی . عهد سعودي در قاهره، در جریان است ولی

ها قبل انجام داده  ز ماههایی را براي انجام دیدار ا وزیر خارجه آمریکا رایزنی» مایک پمپئو«

امارات، سودان، بحرین و عمان هم در این نشست مشارکت «: این منبع بیان کرد. است

اردن هم به این نشست دعوت شده است، اما «: رسانه مذکور گزارش داد» .خواهند داشت

. عبداهللا دوم مشارکتش را تأیید نکرده و خواهان مشارکت محمود عباس در این نشست است

تاکنون کشورهاي مذکور به گزارش این رسانه » .رائیل با حضور عباس موافقت کرده استاس

  .اند صهیونیستی واکنشی نشان نداده

  عراق و سوریه به داعش بازگشت درباره ملل سازمان هشدار

 تروریست هزار 20 از بیش کرده است ادعا متحد ملل سازمان تروریسم با مبارزه اداره رئیس

 والدیمیر« اسپوتنیک، خبرگزاري گزارش به. دارند حضور سوریه و راقع کشورهاي در

 در باید ما« :گفت و داد هشدار تروریسم پدیده درباره ،نشستی در اداره این رئیس »فرونکوف

 تروریست هزار 27 به نزدیک«: گفت او» .باشیم متحد و هوشیار شر، این و تروریسم برابر

 کشورها این در دوباره کند می تالش داعش و نددار وجود سوریه و عراق در خارجی

 با مبارزه اداره رئیس» .دهد انجام سختی المللی بین هاي عملیات و بازیابد را خود هاي توانایی

 در که است این داعش تروریستی هاي هسته راهبرد« :گفت متحد ملل سازمان در تروریسم

  ».ندک سوءاستفاده محلی مشکالت از و نفوذ درگیري اماکن

  
 

  

 

  کوتاه اخبار ▼

هاي مسلح درباره  سخنگوي ارشد نیرو» سردار شکارچی« ◄

دانستند ما به پایگاه آنها در عراق  ها می اینکه آیا آمریکایی

یک ربع قبل از عملیات به «: کنیم، گفت موشک شلیک می

شود؛ چراکه ما تجاوزگر  وزیر عراق اطالع داده می نخست

ها اطالع داده نشده بود؛ خود  کایینیستیم و در واقع به آمری

دانستند که انتقام در پیش  ها آماده بودند و می آمریکایی

است؛ اما در عین حال تلفات سنگینی به آنها وارد شده و 

 ».هاي آینده به این تلفات اعتراف کنند مجبور هستند در روز

مرکزي  بانک اسبق معاون» حسینی مستخدمین حیدر« ◄

 در دوازدهم دولت و دهم مجلس کارکرد ارزیابی«: گفت

 که است آن از حاکی مصوب قوانین و اقتصادي هاي زمینه

 انقالب از بعد مجلس و دولت بدترین مجلس و دولت این

 اوضاع از ها همایش در مسئوالن اگرچه«: وي افزود» .اند بوده

 که است آن واقعیت اما کنند، می تعریف صادرات خوب

  ».نیست پذیر امکان ارقام و آمار این با صادرات شدن نهادینه

ثروت دو تریلیون «: المللی پول اعالم کرد صندوق بین ◄

سال آینده  15فارس طی  هاي عرب خلیج نشین دالري شیخ

المللی پول طی  صندوق بین» .با تهدید مواجه خواهد شد

گزارشی اعالم کرد تقاضاي جهانی نفت زودتر از آنچه تصور 

خواهد یافت و این موضوع شرایط مالی شش  شود، کاهش می

این . فارس را پیچیده خواهد کرد عضو شوراي همکاري خلیج

  .اعضا یک پنجم تولید نفت خام جهان را در اختیار دارند

هاي  معاون واگذاري سهام و بنگاه» حسن عالیی« ◄

مطابق برآوردهاي «: سازي کشور بیان کرد سازمان خصوصی

واریز سود سهام عدالت به ازاي هر سهم گرفته، مبلغ  صورت

قرار است » .هزار تومان است 200یک میلیون تومان، باالي 

پرداخت سود سهام عدالت از سوم اسفند ماه سال جاري در 

  .کشور آغاز شود و تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت

رشد تولیدات صنعتی بعد «: رئیس کل بانک مرکزي نوشت ◄

بر اساس بررسی گزارش تولید ماهانه . شدماه مثبت  18از 

شرکت صنعتی بورسی که نیمی از تولید صنعتی کشور را  230

 2/3، رقم 98دارند، رشد منفی تدریجاً کاهنده در دي ماه 

  ».ثبت کرد 97ماه   درصد رشد مثبت را نسبت به دي

فرمانده نیروي انتظامی از اجراي طرح » سردار اشتري« ◄

به واسطه اجراي این «: خبر داد و گفت ناظر یک در کشور

کنند، برخورد  طرح با افرادي که در خودرو کشف حجاب می

پذیرد؛ چراکه معتقد هستیم این عمل  قانونی صورت می

  ».آید ناشایست یک هنجارشکنی به حساب می

الکساندر «بامداد شنبه سرهنگ » دونالد ترامپ« ◄

ی این کشور و یکی از اعضاي شوراي امنیت مل»  ویندمن

سفیر ایاالت متحده در اتحادیه اروپا را به » گوردون ساندلند«

دلیل شهادت دادن علیه وي در جریان بررسی پرونده 

  .استیضاحش در مجلس نمایندگان اخراج کرد

  
  .دنبال کنند و ایتا سروش هاي  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق بار و تحلیلتوانند نشریه اخ مندان می عالقه

 


