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  !آزمون دوم يبه سو شیپ          روز حرف ▼

 خیبرهه از تار نیآزمون خود در ا نیاول رانیبزرگ ا ملت

در  کننده رهیپس داد و با حضور خ یانقالب را به خوب

و  یخود را به انقالب اسالم يبهمن وفادار 22 ییمایراهپ

 يگریاما هنوز آزمون د. آن اعالم کرد يها ها و ارزش آرمان

 تمراحل انتخابا. است و آن انتخابات مجلس است در راه

ها که شروع تبلیغات  تکمیل شده و دور نهایی رقابت

طبیعتاً این مرحله از . نامزدهاست، از فردا آغاز خواهد شد

انتخابات نیز قواعد، ساختار و آداب خود را دارد که باید همه 

ملزم نامزدهاي انتخاباتی و هواداران آن خود را به رعایت آن 

  . کنند تا کار درست پیش رود

به . سالم باشد یانتخابات وقتی ارزشمند است که رقابت رقابت

رقابت سالم این است که همه خوب «تعبیر رهبر معظم انقالب 

حاصل این بازي خوب » .بازي کنند، همه خوب حرکت کنند

گیري انتخاباتی عادالنه و اخالقی خواهد  همه بازیگران، شکل

رأي هرچند رمز موفقیت در انتخابات است، اما این کسب . بود

رأي حالل رأیی است که با . رأي باید یک رأي حالل باشد

نامزدهاي . رعایت اصول شرعی و اخالقی کسب شده باشد

پردازي علیه رقیب  انتخاباتی به جاي توهین، تخریب و دروغ

هاي  سیاسی خود باید تالش کنند از طریق شرح و ارائه برنامه

  . به پیش ببرند اآفرینی در مجلس کار ر ود براي نقشخ

هاي اصلی  دهندگان یکی از ضرورت صادقانه با رأي مواجهه

. هاي انتخاباتی است که باید به آن پایبند بود سالمت رقابت

هاي غیرعملی یکی دیگر از معضالتی است که در  دادن وعده

ضا را غیراخالقی شدن ف نهیهاي انتخاباتی زم بازار رقابت

نیز  هندگاند رأي. که باید از آن پرهیز کرد کند یفراهم م

هاي توخالی نامزدها را  باید هوشمند باشند و فریب وعده

هاي نظاراتی نیز باید با چنین رویکردهایی به  دستگاه. نخورند

  .  مثابه تخلفات انتخاباتی برخورد کنند

ز شیوه میلیاردي تبلیغاتی براي رفتن به مجلس نی هاي هزینه

غیرعادالنه و ناصوابی است که چهره رقابت سالم انتخاباتی را 

بدون شک کسی که با همه وجود . مخدوش خواهد کرد

همه توان  دینمایندگی نیز با يدار دیگران است، از فردا وام

 فیظاهاي خود کند و از و خود را صرف بازپرداخت بدهی

  .ماندکه خدمت به مردم است بازخواهد  یندگینما یذات

دستی،  هاي دم رأي با وعده خریدرسد  هرچند به نظر می

آن  بیفر دینبا گریروش منسوخی باشد و د... پرداخت پول و

 اريیرا خورد، اما همچنان وجود دارد؛ اما بدون شک هوش

 .را نقش بر آب خواهد کرد بیفر يها مردم همه نقشه

 !تاریخی حقیرکاري ت پنهان                          گزارش روز ▼

االسد آمریکا  به بمباران پایگاه عین »دونالد ترامپ«این اولین واکنش » !همه چیز خوب است«

در عراق بود؛ اما ترامپ به همین جمله بسنده نکرد و ساعاتی بعد مدعی شد هیچ تلفات یا 

دروغ موضوعی که اگرچه . اي در حمله ایران به این پایگاه پنتاگون وجود نداشته است کشته

االسد کامالً واضح  هاي بالستیک ایران در عین بودن آن از همان ثانیه صفر فرود آمدن موشک

بود، اما دونالد ترامپ و اعضاي دولتش تمام تالش خود را براي مخفی نگه داشتن واقعیت به کار 

ان و هاي مختلف منطقه از انتقال مجروح اما این تالش کارگر نیفتاد و به مرور رسانه. بستند

خبرهایی از تحت درمان . االسد خبر دادند جایی اجساد سربازان آمریکایی حاضر در عین جابه

ها در سراسر منطقه و حتی  دیدگان این حمله در مراکز درمانی آمریکایی قرار گرفتن آسیب

قی انتقال تعدادي از آنها به کشورهاي اروپایی به بیرون درز کرد و براي پنتاگون راهی جز این با

. االسد را منتشر کند نماند که به صورت تدریجی آمار تلفات حمله دقیق و مهلک ایران به عین

آمار  همچنان االسد باران عین چند هفته از موشک پس از گذشتاما نکته جالب این است که 

ترین آمار از تلفات نظامیان  وزارت دفاع آمریکا در تازه! دیدگان در حال افزایش است آسیب

نفر دچار آسیب مغزي  109االسد اعالم کرد  یکایی در حمله موشکی ایران به پایگاه عینآمر

اند؛ البته قطعاً این آمار نیز نهایی نیست و در روزهاي آینده بار دیگر شاهد افزایش تعداد  شده

نکته قابل تأمل دیگر در آمار پنتاگون این است . شده آمریکایی خواهیم بود مغزي سربازان ضربه

شدگان مطرح  سرباز آمریکایی هنوز هیچ آماري از کشته 109که با وجود ضربه مغزي شدن 

اند، هیچ کسی  نفر آسیب مغزي دیده 109اي که در آن  آیا در عملیات موشکی! نشده است

اند و هیچ نظامی آمریکایی صدمه  کشته نشده است؟ آیا مصدومان فقط از بین سربازان بوده

کاري گسترده  اند؟ پنهان یک از مصدومان در این مدت کشته نشدهندیده است؟ آیا هیچ 

االسد را  اي شدن تحقیر ارتش آمریکا در عین پنتاگون همچنان ادامه دارد و اجازه رسانه

  .دهند نمی

 حزب 12طلب با حضور  ائتالف احزاب اصالح              تا انتخابات ▼

طلب با  تأیید ائتالف احزاب اصالح ساالري ضمن دبیرکل حزب مردم» مصطفی کواکبیان«

در حال رایزنی براي بستن لیست «: حزب سیاسی این جریان اظهار داشت 12حضور 

هاي  انتخاباتی هستیم و در لیست ما نمایندگان فعلی مجلس و دبیران کل احزاب، شخصیت

  ».ندطلب حضور دار هاي تشکیالتی مطرح اصالح طلب، زنان، جوانان و شخصیت اجرایی اصالح

  اعالم موجودیت کرد» ائتالف مردم«

جمعی از «: اي خطاب به مردم اعالم کردند هاي نهم و دهم در بیانیه جمعی از مدیران دولت

» .کار گیرند مدیران خدمتگزار شما بر آن شدند که تجارب موفق خود را این بار در مجلس به

شایسته در دست اقدام و نهایی با توجه به اینکه گزینش افراد «: در این بیانیه آمده است

  ».شوند شدن است، به زودي نامزدهاي پیشنهادي جهت انتخاب مردم شریف ایران معرفی می

  کند از لیست خاصی حمایت نمی) ره(مجمع پیروان خط امام

ها و  با بیان اینکه همه گروه) ره(دبیر کل مجمع پیروان خط امام» اي سیدهادي خامنه«

حمایت از نظام و کشور هستند و شخصیت و جایگاه رهبر معظم  احزاب سیاسی معتقد به

ها معتقد به ایشان هستند، درباره  انقالب اسالمی بر کسی پوشیده نیست و همه گروه

  ».اي براي حمایت از لیست خاصی در انتخابات نداریم برنامه«: انتخابات مجلس گفت

  دهد حزب کارگزاران در تهران لیست ناقص می

در حال بررسی نامزدهاي تأیید صالحیت شده «: ابات حزب کارگزاران سازندگی گفتمسئول انتخ

طلب را که قرابت بیشتري با  شده اصالح طلب هستیم و تالش داریم افراد تأیید صالحیت  اصالح

  ».مبانی حزب دارند؛ در لیست بگذاریم و لیست انتخاباتی را، اگرچه ناقص در تهران ارائه دهیم

 



 
  

 

  راخبا ▼

 !فلسطین سکوي رژیم صهیونیستی براي اشغال منطقه و جهان اسالم است

هاي منطقه با قرار گرفتن کنار ایران و تحت  اهللا لبنان تأکید کرد ملت معاون دبیر کل حزب

هاي آمریکا و رژیم صهیونیستی براي تحمیل  رهبري ولی فقیه خواهند توانست بر همه پروژه

تجربه نشان داده است «: نعیم قاسم گفت شیخ . فائق آیند استکبار و اشغالگري بر منطقه

کند و  کند، سرزمین را آزاد می ها را حاصل می هرکسی که با ایران و با مقاومت باشد، موفقیت

هاي منطقه و  او با هشدار به ملت» .کند مقاومت در جهت تغییر معادله را تقویت می

اگر برخی «: ژیم صهیونیستی خواند و گفتکشورهاي اسالمی، ریشه مشکالت منطقه را در ر

در واقع، رژیم . کنند رژیم صهیونیستی  فلسطین را اشغال کرده است، کوته بینند فکر می

معاون » .است قرار دادهصهیونیستی فلسطین را سکویی براي اشغال منطقه و جهان اسالم 

مقاومت مسلحانه اصل و «: حل خواند و گفت اهللا مقاومت مسلحانه را تنها راه  دبیر کل حزب

اساس است و دیگر اشکال مقاومت، کارآمدي و قدرت براي آزادسازي اراضی اشغالی را به 

  ».دهد مقاومت مسلحانه می

  فروپاشی طوفان قاطعیت پیش از ورود به سال ششم جنگ

چند روز پیش از آنکه جنگ یمن وارد سال ششم خود شود، دولت «: نوشت» رأي الیوم«

رهبري امارات اطمینان یافت . امارات اعالم کرد تمام نیروهایش را از یمن خارج کرده است

اماراتی هرگز برنده جنگ در یمن نخواهد بود و این جنگ فقط موجب  ـ ائتالف سعودي

پیمانان ایران، یعنی  در مقابل، افزایش قدرت همفرسایش توان مالی و انسانی امارات و 

توانند ریاض، أبها، بقیق، جیزان و نجران را  ها می طور که حوثی شود؛ یعنی همان ها می حوثی

هاي دقیق خود بمباران کنند، امکان هدف گرفتن دبی و ابوظبی و در ادامه، نابود  با موشک

ینی امارات، به معناي فروپاشی طوفان قاطعیت نش این عقب. کردن اقتصاد امارات را نیز دارند

به سال ششم آن است؛ امري که نقطه تحولی در  شکست آن در یمن، پیش از ورود جنگو 

اي زیادي  تواند تبعات استراتژیک منطقه آید؛ چراکه این امر می تمام منطقه به شمار می

  ».داشته باشد

  ایم کرده سازي و نفوذ دشمن پیدا اشراف خوبی بر چرخه شبکه

رئیس سازمان اطالعات سپاه با بیان اینکه دشمن با فشار » االسالم حسین طائب حجت«

هاي اغتشاش بود، اما ایستادگی و بصیرت ملت  حداکثري به دنبال ایجاد ناامنی و کمپین

براي مبارزه ) عج(پاسداران گمنام امام زمان«: ایران آنان را ناکام کرد و عقب زد، تصریح کرد

هاي  هاي نظارتی و دولتی، آستین دستگاه  ساد و بازگرداندن اموال مردم، دوشادوش همهبا ف

به  با وي با تأکید بر اینکه به لطف الهی و» .شناسند اند و شب و روز نمی خود را باال زده

سازي هاي پیچیده اطالعاتی، اشراف خوبی بر چرخه شبکه اي و ابزارهاي حرفه کارگیري شگرد

شان در  ها و عوامل غربی«: ایم، خاطرنشان کرد شمن در بستر فضاي مجازي پیدا کردهو نفوذ د

گري و شرارت آنها نخواهیم بود؛ اگر دنبال آشوب بروند،  گر فتنه داخل کشور بدانند ما نظاره

  »  .هاي محکم دستگاه امنیتی باشندباید آماده ضربه

  ده منافقیندیدار نماینده آمریکا در امور ایران با نماین

نماینده دولت آمریکا در امور ایران، بعد از عملیات تروریستی آمریکا براي ترور » برایان هوك«

. با یکی از نمایندگان گروهک تروریستی منافقین دیدار کرده است» قاسم سلیمانی«سردار 

یاد که این خبر را گزارش داده از منافقین به عنوان گروهی جنجالی » بیست دیلی«پایگاه 

بیست  دیلی. هاي تروریستی آمریکا قرار داشت در فهرست گروه 2012کرده است که تا سال 

این خبر را بر اساس سندي که نماینده منافقین طبق قوانین آمریکا به وزارت دادگستري این 

هاي  این دیدار در حالی انجام شد که پیشتر رسانه. کشور تحویل داده، منتشر کرده است

هاي این کشور را از دیدار با  وزیر خارجه آمریکا مقام» مایک پمپئو«ش داده بودند آمریکا گزار

  .نمایندگان منافقین منع کرده است

  

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با » سعید نمکی« ◄

ها  هاي دارویی در کشور و اینکه آمریکایی اشاره به تحریم

رو و تجهیزات پزشکی خواستند ما را در عرصه دا می

ما با حضور «: گیر، مأیوس و درمانده کنند، گفت زمین

درصد از  25قبل از انقالب تنها  ،هاي چندملیتی شرکت

اما امروز  کردیم؛ ن را در داخل کشور تهیه میما داروهاي

 97فرزندان برومند شما در عرصه صنعت دارویی کشور، 

نی را تهیه میلیو 83هاي مورد نیاز جمعیت  درصد دارو

کشور دنیا دارو  50کنند و ما در همین شرایط تحریم به  می

 ».کنیم صادر می

رئیس اتحادیه امالك با بیان اینکه  نایب» حسام عقبایی« ◄

بینی  توان پیش اي است که می شرایط بازار مسکن به گونه

ثبات خواهد داشت،  1399کرد قیمت مسکن تا تابستان 

» .یک رکود غیر تورمی شده است بازار مسکن وارد«: گفت

وي با بیان اینکه قدرت خرید متقاضیان مسکن نیز پایین 

وقتی بازار مسکن وارد یک رکود غیر «: است، اظهار داشت

هاي خاصی در  گیرد و تکانه تورمی و رکود معامالت قرار می

دهد، دلیلی بر رشد قیمت مسکن وجود  اقتصاد کالن رخ نمی

  ».ندارد

طی سال گذشته و به » بلومبرگ« خبرگزاري شبه گزار ◄

شده بر صادرات برخی کاالها از هند  هاي اعمال دلیل تحریم

ترین  سر گذاشتن روسیه به بزرگ به ایران، ایران با پشت 

در حال حاضر . واردکننده چاي هندي در جهان تبدیل شد

هاي آمریکا از یک حساب  هند و ایران براي عبور از تحریم

اگر چه . کنند مبناي ارز روپیه هند استفاده می بانکی بر

برد، با این حال  استفاده از این روش هزینه واردات را باال می

داده افزایش  2019ایران واردات چاي هندي را در سال 

  .است

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با » غالمحسین مظفري« ◄

 25اشاره به منشأ شایعات واگذاري جزیره کیش براي مدت 

شده توسط  و ردیابی انجام  پیگیري«: ها گفت سال به چینی

هاي فضاي مجازي  دهد که یکی از سیستم پلیس فتا نشان می

طلبان وصل  که در خارج از کشور مستقر و احتماالً به سلطنت

که هر چند وقت   است، عامل انتشار این اخبار است؛ به طوري

قرار داده و در  وجو یک بار این شایعات را در موتورهاي جست

  ».کنند هاي اجتماعی پخش می شبکه

بودن و «: رئیس بانک مرکزي گفت» عبدالناصر همتی« ◄

تأثیر زیادي در اقتصاد ما ندارد و اگر همه  FATFنبودن 

ها را  بگذاریم، شاید خیلی چیز FATFتمرکز خود را بر روي 

مان را بدون توجه به سایر مسائل  ما تالش. از دست بدهیم

  ».دهیم و امیدواریم که اوضاع اقتصاد بهتر شود انجام می

  
  .ال کننددنب و ایتا سروش هاي  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


