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 مالحظات پایانی یک انتخاب       روز    حرف ▼

گیري و شروع آزمونی بزرگ  رأي ساعت تا آغاز 48کمتر از 

ها منتظر است تا  قی مانده و همه چشمابراي ملت ایران ب

 .گر باشد اسفند نظارهدوم حرکت بزرگ ملت ایران را در روز 

ست با مالحظات و نکاتی همراه اي أهاي ر پاي صندوقرفتن به 

  :کنیم که آن را با هم مرور می

ضرورت حضور پرشور و حداکثري مردم در پاي صندوق  ـ1

ترین شاخص انتخابات مطلوب نظام اسالمی است که  رأي مهم

حضور در انتخابات . تا روز جمعه باید براي تحقق آن تالش شود

بزرگان دینی و است که به فرموده همه » جهادي عمومی«

اي الهی و واجبی عینی  فریضه ضور در آنحمراجع عظام تقلید 

ضمن  رو  نیست؛ از اینترك آن بدون عذر شرعی جایز است و 

خودمان در انتخابات شرکت خواهیم کرد، باید سعی  اینکه

که به را وابستگان دور و نزدیک و همه آنهایی  آشنایان،م کنی

به حضور در پاي  ،هستیم ثیرگذارأي و نظرشان تأنحوي بر ر

  .کنیمي دعوت أهاي ر صندوق

در . است »ي سفیدأر«نکته دیگر توجه به حرمت  ـ2

: است استفتائی از رهبر معظم انقالب اسالمی پرسیده شده

نام چیست؟ در صورت عدم  حکم رأي دادن سفید و بی«

شناخت و تحقیق، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و 

: اند فرموده له در جواب معظم» تحیر در انتخاب اصلح چطور؟

در هر صورت اگر رأي سفید دادن موجب تضعیف نظام «

با وجود چنین استفتائی باید از این » .اسالمی باشد، حرام است

  .کردعمل پرهیز 

از گذاشتن جاي خالی در لیست حکیم انقالب اسالمی  ـ3

من این   توصیه«: کید دارندأو ت اند انتخاباتی نیز پرهیزمان داده

مثالً در تهران  ؛شان استفاده کنند حق  از همه ] مردم[است که

اي،  نفر را باید انتخاب کنیم و همچنین در هر نقطه 30که ما 

  )24/12/1386( ».هر تعدادي که نامزد انتخاباتی آنجا هست

یا تحقق این امر با مشورت با افراد آگاه و قابل اعتماد 

انتخابات  برايآن را هایی که کارشناسان امین  به لیستمراجعه 

 اند، کردهو مجلس خبرگان تنظیم  ي اسالمیمجلس شورا

 . ممکن خواهد شد

ها و دقت نظرها براي آن است که در نهایت  همه این تالش

مجلسی قوي شکل گیرد که بتواند بر مشکالت فائق آید و به 

 یمجلس م؛یداشته باش يمجلس قو کی«: فرموده حکیم انقالب

 تیالزم، با هدا نین، با وضع قواندشم يها که در مقابل توطئه

» .ببخشد تیها به سمت مطلوب، بتواند کشور را مصون دولت

و این مهم به حول و قوه الهی با حضور ملت ) 29/11/1398(

 .هاي رأي محقق خواهد شد در پاي صندوق
  

 

 

 

 

  فشار حداکثري هم به تاریخ پیوست              روز گزارش ▼

 گفت یم سخن »دوك« دانشگاه درکه  ترامپ نهیکاب یاخراج یمل تیامن مشاور »بولتون جان«

 :گفت رانیا هیعل ترامپ دولت يحداکثر فشار استیس يکارآمد درباره یالؤس به پاسخ در

 شعار سردادن با فقط ترامپ دولت .است خوردن شکست حال در) يحداکثر فشار( استیس«

  ».کند وارد یکاف فشار دیبا بلکه ،ندبکشا میتسل به را رانیا تواند ینم يحداکثر فشار

هاي فشار حداکثري در حال شکست خوردن است، براي ملت ایران مسئله  اینکه سیاست

ملت بزرگ ایران از ابتدا و آغاز این سازوکار در دولت ترامپ اهمیتی براي این ! اي نیست تازه

شمنان انقالب اسالمی که حتی شکست این فشار براي دوستان و د. رویکرد ضد ایرانی قائل نبود

بینی بوده است و  اي شناخت داشته باشند نیز موضوعی کامالً قابل پیش از ملت مقاوم ایران ذره

با این وجود چرا اعتراف  جان بولتون از همیت زیادي برخوردار است؟ . بر خالف انتظار نیست

ن بولتون یکی از طراحان هاي مشاور پیشین ترامپ از این منظر اهمیت دارد که بدانیم جا گفته

اصلی فشار حداکثري علیه ایران است و خود او وعده داده بود نظام اسالمی در تهران به جشن 

ویکمین  اما حاال این سیاستمدار آمریکایی پس از برگزاري چهل! سالگی خود نخواهد رسید چهل

اعترافی که ! گوید فشار حداکثري شکست خورده است سالگرد پیروزي انقالب اسالمی می

. توان آن را مقدمه تغییر در سیاست کاخ سفید در مقابل جمهوري اسالمی ایران دانست می

هاي آینده به عنوان  ها در روزها و ماه دقت و توجه به استراتژي جایگزین و فهم آنچه آمریکایی

گرفت،  راهبرد جایگزین فشار حداکثري براي مقابله و دشمنی با انقالب اسالمی در پیش خواهد

همچنین باید . ها و اقدامات شیطان بزرگ از اهمیت باالیی برخوردار است براي مقابله با توطئه

نظران این شکست و اظهارات عجزآلود سران آمریکایی را به  هوشیار بود که بسیاري از صاحب

آنچه  عنوان فرصت مذاکره و دیپلماسی با آمریکا در کشور جا نیندازند تا زمینه را براي تحقق

  .ها از طریق فشار حداکثري به دست نیاوردند، از راه مذاکره فراهم کنند آمریکایی

  رسیدند واحد لیست به اصولگرایان                 تا انتخابات ▼

 به واحد لیست یک بر وحدت اصولگرایان، میان فشرده مذاکرات روز دومین از پس سرانجام

 نفره سی شد و اسامی این لیست حاصل مجلس تخاباتان براي »قالیباف محمدباقر« سرلیستی

 اي خطاب به در نامه »مرتضی آقاتهرانی« و »غالمعلی حدادعادل«در پی این توافق  .منتشر شد

 وحدت در یازدهم مجلس انتخابات در که مهمی مصلحت به نظر«: تأکید کردند تهران مردم

 با ،»پایداري جبهه« و »اسالمی انقالب نیروهاي ائتالف شوراي« است، نهفته انقالبی نیروهاي

 ماه اسفند دوم جمعه روز انتخابات در که واحد لیست یک سر بر نظرها، اختالف  بعضی وجود

 همگان از«: در این نامه آمده است» .رسیدند توافق به شد، خواهد نامیده »وحدت لیست« ،98

 مجلسی تشکیل در را خود ثرمؤ نقش لیست، این نفر 30 همه به دادن رأي با کنیم می دعوت

  ».کنند ایفا قوي و کارآمد

  نکنند قهر رأي صندوق با منتقدان

درباره  در نشستی خبري »سازندگی کارگزاران« حزب سخنگوي »مرعشی سیدحسین«

 و نیست مطلوب کشور عمومی شرایط«: گفت کنونی شرایط در مجلس انتخابات اهمیت

 تأثیر تحت مردم رنجش اینکه بیان با وي» .است مردم رنجش من نظر از آن عنصر ترین مهم

 شدیدترین تأثیر تحت که است اقتصادي شرایط از ناشی بخشی« : افزود است، متعددي عوامل

 .شویم جهت یک همدیگر با همه که است آن انتظار و اولیه اقدام. است شده ایجاد تاریخ تحریم

 کشور مشکالت رفع براي امیدي توان نمی قوا و نهادها بین قبول قابل همدلی و انسجام بدون

  ».داشت
  

  



   

  اخبار ▼

 بینی رئیس کل بانک مرکزي از تورم در سال آینده پیش

در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران، تورم سال آینده » عبدالناصر همتی«

ذخایر  رشد نقدینگی به دلیل افزایش خالص«: درصد اعالم و خاطرنشان کرد 20را کمتر از 

ارزي بانک مرکزي بوده؛ چراکه این بانک چندین میلیارد دالر ارز خریده و به خاطر خرید آن 

سال گذشته باالتر بوده  50به منظور افزایش ذخایر این بانک، رشد نقدینگی از میانگین 

رکورد میانگین نقدینگی به هیچ عنوان شکسته نشده و ماکسیمم رکورد «: وي افزود» .است

آید  درصدي نقدینگی رکورد به حساب نمی 28شود، این در شرایطی است که رشد  یتلقی م

همتی درباره » .ها رشد نقدینگی بیشتر بوده است هاي قبل از این رقم و در طول سال

نوسانات قیمت ارز «: بر بازار ارز گفت FATF اثرگذاري قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه

کنند تا در  دار نخواهد بود و البته برخی به خاطر اجالس آتی گروه اقدام مالی تالش می ادامه

تأثیر معناداري بر بازار ارز  FATF بازار التهاب ایجاد نمایند، در حالی که تصمیم اجالس

  ».نخواهد داشت

  الظلم داده است یزات به جیشعربستان دست کم سه هواپیما سالح و تجه

فرمانده نیروي زمینی سپاه در هشتمین همایش مدیران و مسئوالن ارتباطات مردمی 

ها، نیروي  ها از تروریست جانبه آمریکایی هاي همه با وجود حمایت«: نیروهاي مسلح گفت

رزهاي ها ایستاده و یک امنیت قابل قبول در م زمینی سپاه با همه توان در مقابل تروریست

هاي  با بیان ابعاد حمایت» سردار پاکپور» «.شمال غرب، غرب و جنوب شرق ایجاد کرده است

یکی از کشورهاي مرتجع منطقه «: الظلم تأکید کرد هاي جیش عربستان سعودي از تروریست

هاي جنوب شرق کشور  تاکنون دست کم سه هواپیما سالح و تجهیزات در اختیار تروریست

الظلم، پژاك، کومله و دموکرات از  هاي جیش تروریست«: وي ادامه داد ».قرار داده است

جانبه ایاالت  هاي همه دهد که آنها از حمایت تجهیزات مدرنی برخوردارند و این نشان می

  ».برند پیمانان آنها در منطقه بهره می متحده، عربستان سعودي و هم

دهیم یل میپذیریم و حکومت تشک ساالري را نمی کودتا علیه مردم  

رئیس اجرایی دولت افغانستان و رهبر تیم ثبات و همگرایی اعالم کرد، » عبداهللا عبداهللا«

وي در جمع هوادارانش . شمول تشکیل خواهد داد تیمش پیروز انتخابات است و حکومت همه

غیر «و » خارج از وقت«، »مشکوك«هزار رأي  300دانند که درباره  همه می«: اظهار داشت

نتایج انتخابات   وي تصریح کرد،» .هایی گرفته شد که مخالف قانون است تصمیم» یکبیومتر

ساالري و خیانت به اراده مردم بود؛ بنابراین از ریشه آن را غیرقانونی  کودتا علیه مردم

در حالی بیان شد که » اشرف غنی«این اظهارات پس از نخستین سخنرانی . دانیم می

بر . جمهوري این کشور را اعالم کرد ان امروز نتایج نهایی ریاستافغانست ،کمیسیون انتخابات

درصد کل آرا برنده انتخابات  64/50اساس نتایج نهایی انتخابات، اشرف غنی با کسب 

  .جمهوري افغانستان اعالم شد ریاست

  شایعه مذاکرات محرمانه مسکو و واشنگتن درباره ایران صحت دارد؟

ها باید رفتارشان  آمریکایی«: ز سفر به سوریه و لبنان گفترئیس مجلس شوراي اسالمی پس ا

هاي منطقه برده آمریکا نیستند و اینکه مثالً داماد ترامپ به وزراي  را عوض کنند؛ زیرا ملت

خارجه منطقه تلفن بزند و تأکید کند که بعد از رسوایی موسوم به معامله قرن، این مواضع را 

وي درباره شایعه مذاکرات محرمانه مسکو و » .ر استبا با این محورها بگیرید، فضاحت

. ما به دنبال نفوذ در هیچ کشوري نیستیم«: واشنگتن براي کاهش نفوذ ایران در سوریه گفت

یک روز در افغانستان . کنند یک تعداد کشورهاي شرور در دنیا هستند که تروریست خلق می

در . اید ها زخم خورده از حضور تروریست شما هم در لبنان. و یک روز با ایجاد داعش در عراق

 ».کنند ها مبارزه می برابر اینها شماري از کشورها و نیروهاي فداکار هستند که با تروریست

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 با ناجا عمومی وظیفه سازمان رئیس» مهري سردار تقی«◄ 

 روز مناسبت به سربازان خدمت اضافه بخشش شایعه تکذیب

 بر مبنی جدیدي ابالغیه حاضر حال در« :اظهار کرد پدر،

 سربازان و نشده ارسال سربازي سنواتی خدمت اضافه بخشش

 اضافه بخشش از قبلی، ضوابط برابر توانند می خدمت حین

 مقررات و ضوابط درباره وي ».شوند مند بهره سنواتی خدمت

 در که صورتی در«: گفتبه بخشش اضافه خدمت  مربوط

 محوله، وظایف در جدیت خلق، حسن سربازان خدمتی سوابق

 شود، تأیید فرماندهان سوي از... و فداکاري و شجاعت ابراز

 مورد ضوابط برابر آنان سنواتی خدمت اضافه از بخشی یا تمام

  ».گیرد می قرار بخشش

هزار میلیارد کسري  150 دولت ،ها بر اساس گزارش◄ 

 نیمی و اه هزینه کاهش راه از آن را از بودجه دارد که نیمی

 شوراي تصویب به که روشی چهار از منابع افزایش با را دیگر

. خواهد کرد تأمین رسید، قوا سران اقتصادي هماهنگی عالی

 هاي دارایی مولدسازي و واگذاري است؛ قرار این از راهکار چهار

 تومان، میلیارد هزار 10 میزان به اقتصاد وزارت از سوي دولت

 و هزار 4 میزان به ارزي رهذخی حساب موجودي درصد 50

 قانون مازاد اسالمی مالی اوراق فروش تومان، میلیارد 500

 از برداشت و تومان میلیارد هزار 38 میزان به 1398 بودجه

 هزار 45 میزان به ملی توسعه صندوق نزد مخصوص حساب

  .تومان میلیارد

 فضایی عالی شوراي حقیقی عضو »صفوي سیدمصطفی«◄ 

 نفره 91 تیم یک قالب در سنجشی ماهواره ختسا به اشاره با

  این ماهواره«: گفت ایران صنعت و علم دانشگاه دانشمندان از

 و محققان سوي از متر یک دقت با و سنجشی نوع از

 طوري به شد، خواهد ساخته و طراحی دانشگاه این دانشمندان

» .است شده گرفته نظر در آن اولیه اعتبارات اول فاز براي که

 با متر یک دقت با ماهواره ساخت و طراحی«: کرد تصریح وي

 بلوغ سطح و ماهواره کالس نوین، هاي فناوري از استفاده

  ».داد خواهد ارتقا را فناوري

 مثبت ضمن سرمایه بازار گر تحلیل »شهرآبادي ابوالفضل«◄ 

 بهتر«: گفت سرمایه، بازار به جدید هاي پول ورود کردن ارزیابی

 هاي صندوق سمت به اي غیر حرفه افراد یطشرا این در است

 موافق موضوع این با من حتی. شوند داده سوق گذاري سرمایه

 به را افراد این و شوند قائل محدودیت آنها ورود براي که هستم

  ».نشود مواجه چالش با بازار تا کنند هدایت ها صندوق سمت

 با و سال از ماه 11 گذشت با«: گفت دارایی و اقتصاد وزیر◄ 

 40 و صادرات دالر میلیارد 39 ها، تحریم ترین سخت وجود

 گذشته سال به نسبت که گرفته صورت واردات دالر میلیارد

 ».دهد می نشان را خوبی رشد
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