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 محور انتخابات برنامه            روز حرف ▼

طبق اعالم رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، از ساعت 

اي  دوره هشت امروز زنگ انتخابات مجلس یازدهم و میان

ـ در پنج استان براي انتخاب هفت  مجلس خبرگان رهبري

نامزدهاي انتخابات . آید نفرـ در وزارت کشور به صدا در می

ماه پیش از  شش »ب«و  »الف«بند  29ق ماده که باید طب

دادند، یک هفته فرصت دارند براي  نویسی استعفا می نام

  . نویسی مراجعه کنند نام

انتخابات دوم اسفند امسال ویژه بوده و از زوایاي گوناگون 

به تعبیر رهبر معظم انقالب، هم . حائز اهمیت است

قالب و نظام ها و طرفداران ان دشمنان انقالب و هم خودي

ها در  اسالمی همواره با بیم و امیدهایی به انتخابات

روز  82به طور مسلم این . اند جمهوري اسالمی نظر دوخته

قیمتی است تا  مانده تا انتخابات مجلس فرصت ذي باقی

هاي سیاسی فعال،  هاي تأثیرگذار، احزاب و گروه شخصیت

اي  به گونهها و مسئوالن  هاي مرجع و نخبگان، رسانه گروه

وظایف خودشان را به درستی سامان بدهند تا اهداف 

راهبردي نظام جمهوري اسالمی ایران در این شرایط خطیر 

و حساس براي مردم به عنوان بازیگران اصلی انتخابات اوالً 

هاي حضور حداکثري آنها  خوب تبیین شود و ثانیاً، زمینه

  . هاي انتخابات فراهم شود در پاي صندوق

نان انقالب از اآلن از کم رونقی انتخابات با توجه به دشم

بندي و  حوادث اخیر در زمینه مسائل اقتصادي و سهمیه

گویند که متأسفانه این خط  افزایش قیمت بنزین سخن می

ها در داخل نیز تکرار  تحلیلی و تبلیغی از سوي برخی

هاي جمهوري  در حالی که نگاهی به انتخابات. شود می

دهد،  رفتار مردم در چهار دهه گذشته نشان میاسالمی و 

هاي جمهوري اسالمی همواره موجب غافلگیري  انتخابات

هاي حساسی  دشمنان شده است و از قضا مردم در بزنگاه

که بوي خیانت و گستاخی دشمنان بیگانه در ایجاد 

اختالف و دوقطبی در جامعه را با شامه سیاسی تیز خود 

ر میل به نمایش اقتدار، اتحاد و اند، بیشت استشمام کرده

  .اند انسجام ملی از خود بروز داده

اند  از سوي دیگر، مردم به درستی این نکته مهم را دریافته 

توانند  آمیزي که در پرتو آن می که شیوه درست و مسالمت

مشکالت و معضالت اقتصادي و فرهنگی خود را سامان 

منیت کامل بدهند، از مسیر انتخاباتی هوشمند و با ا

تر  به طور مسلم این انتخابات هر چقدر باشکوه. گذرد می

هاي  باشد و با مشارکت حداکثري رقم بخورد و به انتخاب

ها و مطالبات مردم  تواند خواسته خوب منجر شود، بهتر می

 . را پوشش دهد

  

 هاي اجتماعی بستر عملیات دشمن شبکه     گزارش روز ▼

ها و تحلیلگران غربی  آنچه رسانه«: نویسد در مطلبی می» ونامریکن هرالد تریب«روزنامه 

هاي معتبر از  هاي اخیر ایران القا کنند، با نتایج نظرسنجی قصد دارند در خصوص ناآرامی

اگرچه شرایط اقتصادي در ایران مشکل است؛ اما اکثر ایرانیان . مردم ایران تناسبی ندارد

هاي جنگی را براي دستکاري  ارتش آمریکا اتاق .مخالف ناآرامی در داخل این کشور هستند

ارتش بریتانیا نیز واحد جنگ . هاي اجتماعی در راستاي منافع آمریکا شکل داده است شبکه

رژیم [اسرائیل. اندازي کرده که تمرکز اولیه آن بر خاورمیانه است هاي اجتماعی راه شبکه

ها اخیراً بر روي  سعوديهمیشه در حال پروپاگانداي آنالین بوده و ] صهیونیستی

با اوصاف فوق، . اند گذاري سنگینی کرده هاي اجتماعی سرمایه تأثیرگذاري بر گفتمان شبکه

طلبی دشمنان  فرصت» .تعجبی ندارد که دولت ایران در جریان بحران اینترنت را قطع کند

 اي از اشرار به جمهوري اسالمی ایران در جریان افزایش قیمت بنزین سبب شد عده

در این میان، مردم با هوشیاري تمام صف خود را از . اي دست بزنند اقدامات خرابکارانه

چندین  با وجود گذشت. پشت نظام ایستادندآشوبگران جدا کرده و در یک حرکت ستودنی 

ها  واکاوي داده. شود روز از اغتشاش و آشوب در کشور، ابعاد این فتنه بیشتر مشخص می

هایی علیه جمهوري اسالمی ایران به صورت ویژه تشکیل شده  گدهد، اتاق جن نشان می

. هایی در نحوه دشمنی با جمهوري اسالمی ایران هستند است و آنها در حال طراحی مدل

جدا از آمریکا، انگلیس به همراه رژیم صهیونیستی و عربستان سعودي همواره در ضربه زدن 

ترین ابزار آنها براي  در وضعیت فعلی مهم. ندا کار گرفته به کشورمان، تمام توان خود را به

اي  هاي مجازي است؛ به گونه تأثیرگذاري در داخل کشور، استفاده از بستر اینترنت و شبکه

گذاري کرده است تا بتواند اغتشاشات  سعود میلیاردها دالر در این حوزه سرمایه که تنها آل

اي را در داخل کشورها اجیر  عده گونه است که ترفند دشمن این. منطقه را مدیریت کند

هاي  شبکه در  نیوزها فیک  اي، فعالیت بکارانه فرد اجارهکند؛ سپس با انجام اقدامات خرا می

سعود زبانزد عام و  آل ها و کاربران وابسته دروغ رسانههاي  هشتگ. شود اجتماعی آغاز می

  .خاص در منطقه است

 رسی به اطالعات مالی ایرانسناریوي جدید آمریکا براي دست  ویژه خبر ▼

بر . اند کرده ها سازوکاري مالی را به عنوان تجارت بشردوستانه براي ایران طراحی آمریکایی

داري براي بخش خصوصی ایران  اساس این سازوکار،  مجوزهاي مستقیمی از جانب خزانه

ها در به  آمریکایی. شود تا به زعم آنان بخشی از تجارت در ایران تسهیل شود صادر می

اند؛ اوالً فقط اقالم بشردوستانه مثل غذا،  کارگیري این سازوکار مالی شروطی را اعالم کرده

ثانیاً باید اطالعات کامل مبدأ و مقصد و . دارو و تجهیزات پزشکی مورد معامله قرار گیرد

ها درصدد  گفته شده است آمریکایی. مبلغ معامله طی یک فرم مشخص به آنان اعالم شود

ثالثاً بخش خصوصی . خواهد، هستند می FATFستیابی به اطالعات بیشتري از آنچه د

هاي تحریمی در  رابعاً اگر قبالً هم با شرکت. نباید با هیچ نهاد تحریمی در ایران کار کند

اند، باید اطالعات آنها را ارائه کرده و همکاري خود را با این  پنج سال گذشته کار کرده

برخی کارشناسان معتقدند، این طرح آمریکایی درصدد ایجاد یک . ندها متوقف کن شرکت

خواهم تجارت مستقل داشته  در کشور ایران است که بخش خصوصی بگوید من می  مسابقه

و پالرمو به این نتیجه  CFTها بعد از شکست اینستکس و  همچنین آمریکایی. باشم

د و بازیگر اصلی تجارت غیرتحریمی اند که رأساً وارد شوند و خأل را خود پر کنن رسیده

در همین حال، حجم قابل توجهی از اطالعات ایران از سوي بخش خصوصی به . شوند

. گیرد شود و آمریکا تجارت غذا و داروي ایران را در اختیار می داري آمریکا منتقل می خزانه

 . رار دهندکنند بخش خصوصی کشور را در برابر نظام و حاکمیت ق ها تالش می آمریکایی

  



  
  

  اخبار ▼

  !زد بعدازظهر یک شکل صبح، یک شکل حرف می

ما ترامپ را همیشه پدیده «: نماینده عضو فراکسیون امید مجلس گفت» غالمرضا حیدري«

ها و  شناسان بر روي واکنش شناسان و جامعه گفتیم باید روان دانستیم و می خاصی می

فراز و روحانی در . رد آقاي روحانی هم این را بگوییمامروز باید در مو. رفتارهاي او کار کنند

اي بود و باید چند  اش پدیده خیلی پیچیده جمهوري هایش حتی قبل از ریاست نشیب

. لطفی کرد وجهی مورد کندوکاو قرار بگیرد، اما در هر صورت ایشان به ملت ایران خیلی کم

زد،  صبح، یک شکل حرف می. هایی که داد، کمتر دیدیم که عمل کرده باشد وعده  به

هاي  در سال» .طور بود هاشمی هم همین  به نظر من، مرحوم... بعدازظهر یک شکل دیگر

طلبان به وجد آمده و  کرد، اصالح اخیر، هر وقت روحانی اظهارات تند و جنجالی مطرح می

طلبان به  کشیدند، حاال و در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، اصالح سوت و کف و هورا می

  !دهند صیبتا سر میصف اول انتقاد از دولت آمده و فریاد وام

  !مدیران پاورپوینتی در برنامه و بودجه

افرادي که اکنون در وزارت : سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت» حسین صمصامی«

 نویسی هستند، اقتصاد هستند، قبالً در سازمان برنامه و بودجه بودند که استاد گزارش

دقیقاً جمالت و  .رایی دارندنه سواد دارند و نه توان اج ...مدیران پاورپوینتی هستند

. کنند شود از این جمالت استفاده می اي دارند و هر جایی که بحث می هاي کلیشه کلیدواژه

شد، این مسائل و  اجرا می 1393هاي اقتصاد مقاومتی از سال  اگر واقعاً سیاست: وي افزود

ی تحریم اعمال کرد، اثر نداشت و حت 1397و  1396هاي  سال ترامپهایی که  تحریم

اگر اقتصاد  .شک نکنید. کنند، چون تولید داخل دارد بنزین را چرا تحریم نمی. کردند نمی

را با دست خود  ها برجام هم نیاز نبود، چون مجبور بودند تحریم                                                                                                     شد به مقاومتی اجرا می

راه رفع تحریم، برجام نبود، اجراي . بردارند؛ زیرا منابع نفتی در بودجه وجود نداشت

  .هاي اقتصاد مقاومتی بود سیاست

 نشدنی هاي فراموش درس

» آرسی ان«معاون سیاسی وزیر امور خارجه در مصاحبه با وبگاه هلندي » عباس عراقچی«

هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که  رسخواهم تأکید کنم یکی از د می«: گفت

درس «: وي افزود» ...هاي جدید بود نتیجه این توافق و پایبندي به آن، ظاهراً اعمال تحریم

این اولین بار » .دهد دیگر برجام آن بود که مقاومت، بیش از تمایل براي همکاري جواب می

پیش از این . برجام اذعان کرده استدستاوردي  نیست که یک مقام ارشد دولت، به بی

ظریف نیز گفته بود . نامید» دیوانگی«روحانی با اشاره به تجربه برجام، مذاکره با آمریکا را 

این در حالی است که » .توافق با آمریکا به اندازه جوهر روي کاغذ هم ارزش ندارد«

را سانسور کردند و تنها  طلب در شماره دیروز، این اظهارات مهم عراقچی هاي اصالح روزنامه

آقاي عراقچی به «: روزنامه شرق، در صفحه اول، آن هم با چاشنی حمله به او نوشته است

  »؟!دلواپسان پیوسته

  !روح دیکتاتور عراق در میان اغتشاشگران

رغد «ها در میان معترضان،  همزمان با هشدار مرجعیت دینی در عراق درباره حضور نفوذي

ور معدوم عراق، صوتی منتسب به پدرش منتشر کرد که در آن گفته دختر دیکتات» صدام

خواهند عراق را روستایی از توابع  می. توانند شما را ببرند تهران کردند می فکر می«: شود می

اما شما امیدشان را ناامید کردید و درسی به آنان خواهید داد که . سرزمین فارس کنند

صداي دیکتاتور معدوم است یا خیر و اینکه چه  روشن نیست صدا،» .اش هستند شایسته

زمانی بیان شده یا خطاب به چه کسانی و درباره چه موضوعی مطرح شده است؛ اما حساب 

توئیتري دختر صدام با انتشار آن در این روزها که عراق شاهد تظاهرات است، تالش کرده 

  . اعتراض به ایران نشان بدهدفضا را که اعتراض به بیکاري، وضعیت بد معیشتی و فساد است، 

 

  
 

  

  کوتاه اخبار ▼

ـ امنیتی وزارت کشور  معاون سیاسی» جمال عرف« ◄

جمهور که گفته است تا صبح جمعه از  درباره سخنان رئیس

روز : زمان افزایش قیمت بنزین خبر نداشته است، گفت

صبح جلسه شوراي امنیت کشور  10شنبه ساعت  سه

بندي مطرح شد و  مان سهمیهبرگزار و در همان جلسه ز

جمهور قرار  پس از جلسه، صورتجلسه آن در اختیار رئیس

روز چهارشنبه نیز وزیر : معاون وزیر کشور افزود. گرفت

کشور در دولت گزارش داد؛ بنابراین تلقی من این است که 

جمهور خواسته بگوید به وزیر کشور اعتماد دارم، اما  رئیس

 !بین باشید شما خوش

وزیر امور اقتصادي و دارایی در » هاد دژپسندفر« ◄

در  :ها گفت مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانک

ها در  هزار میلیارد تومان از اموال بانک 17مرحله نخست 

این سامانه ثبت شده که امکان حراج این اموال با همکاري 

بانکی که در این  18از : وي افزود. بورس نیز وجود دارد

قرار دارد، چهار بانک ملی، ملت، کشاورزي و صادرات طرح 

درصد مسئولیت واگذاري را برعهده دارند و بیشترین  50

  .درصد مربوط به بانک ملی است 14اموال مازاد با 

 رژیم در »سفید ـ آبی« حزب رئیس »گانتس بنی« ◄

وزیر  نخست به وابسته حزب اعضاي کرد، تأکید صهیونیستی

. شکیل کابینه جدید بدون وي هستنداین رژیم خواهان ت

نتانیاهو به باري بر دوش اعضاي حزب : وي تأکید کرد

وگوهاي جداگانه بین  آنان در گفت. لیکود تبدیل شده است

خودشان و با من، درباره تشکیل کابینه بدون نتانیاهو 

  .کنند صحبت می

الملل دانشگاه  کارشناس روابط بین» شیرین هانتر« ◄

مریکا با اشاره به نقش آمریکا در اغتشاشات آ» جرج تاون«

حمله به کنسولگري  :هاي عراق، اظهار داشت و ناآرامی

ایران در نجف پس از سفر مایک پنس، معاون دونالد ترامپ 

  .به اربیل عراق صورت گرفته است

معاون فرهنگی و اجتماعی » سردار حسین نجات« ◄

ا هاي ضد انقالب قصد داشتند ب گروه: سپاه گفت

سواري بر روي مطالبات اقتصادي، امنیت مردم را از  موج

  .جمهور بود بین ببرند و هدف اصلی آنها استعفاي رئیس
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  صبح صادق  924شماره 

  منتشر شد» فضاي امن«ویژه  پروندهبا همراه 

  خوانید؛ شماره میدر این 

هاي بیگانه  بازنمایی پروژه رسانه/ هفت فرمان براي بسیج

/ اسیون عمومیآژیتپشت پرده  سازي از اشرار؛ مظلومبراي 

هاي ناصواب  قرائت/ نمایی شایعات واقع/ کاریکاتور یک کودتا

 . ...از یک اقدام صواب و

 ویژه هادیان سیاسی »شرارت شیطان«با ضمیمه 


