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 انتخاباتي يمعرکه نامزدها            روز حرف▼

 تدریجبه، مشویمی ترنزدیکسال  یانیپا یبه روزها چقدر هر

 ؛ردیگیشدن قرار م انتخاباتیدر معرض  کشور بیشتر یفضا

مختلف  هایرسانهدر  یاسیس هایگروهاحزاب و  اخبار فعالیت

وزانه ست که رین یاروزنامهن روزها یو ا شودمیبازتاب داده 

 .نداشته باشد آن احتمالی نامزدهایو در باب انتخابات  یمطلب

آن است  9011انتخابات  یهایژگیو ازجمله -9نکات تحليلي: 

در فعلی  جمهوررئیس، در آن 9613که برخالف انتخابات سال 

اره وجمهورها همسی. رئحضور ندارد یانتخابات هایرقابتعرصه 

اند و در طول چهار دهه گذشته دست برتر را در انتخابات داشته

. عدم حضور انددر دور دوم بوده انتخاباتروز یهمواره پ

و  کندیجاد میا یانتخابات یهاا در رقابتر ی، توازنجمهوررئیس

در انتخابات از  نامثبت یبلند برا ین امر موجب شده تا موجیا

ورود به  یمختلف کشور برا هایجناح یاسین سیجانب فعال

 یهاحضور چهره -2 رد.یشکل گ 9011 یانتخابات هایرقابت

است که  یمختلف در انتخابات در ذات خود اقدام مثبت یاسیس

مختلف  یهاید به استقبال آن رفت. هرچقدر افراد با توانمندیاب

شتر خواهد یانتخابات حاضر باشند، حق انتخاب مردم ب صحنه در

دن به یرونق بخش یبرا ین تکثر خود عاملیشد. ضمن آنکه ا

و  است یتحقق مشارکت حداکثر یبرا یانتخابات و کمک

 رأیصندوق  یحضور در پا یرا برا یشتریمختلف ب یهافیط

د به ین حضور گسترده را در نگاه اول بای. لذا اب خواهد کردیترغ

د توجه نمود که یبا -6 .ردکز آن استقبال ک گرفت و اینفال 

که  هستند ییها، ناممشنوییمن روزها یکه ا یاز اسام یبخش

 یهای، که با جوسازیواقع یبر خبر یحضور آنان نه مبتن

 یو باز یافکنعهیشا هرحالبه افتاده است. هازبانبر سر  یاانهرس

 یمنافع یاسیمحافل س یو برخ هارسانهاز  یبرخ یها برابا نام

اهداف خود را ها را مطرح کرده و نام یتا برخ مندندعالقهدارد و 

ت یحضور نامزدها در انتخابات با رعا -0 .نندکاز طرح آن دنبال 

کارنامه خود عملکرد که در  یابد. کسییمعنا م هاصالحیت

 خوبیبهکشور نداشته است، خود  ییت اجرایریدر مد ایبرجسته

 تأیید یاست جمهوریانتخابات ر یبرا وجههیچبهداند که یم

ن صحنه بدون شک یت نخواهد شد. لذا با ورودش به ایصالح

 توجه نمود. هاآند به یکند که بایرا دنبال م یگریاغراض د

ها، آن است که در ورای نام آنچه اهمیت دارد راهبردي:نکته 

قرار گیرد و امور کشور بر عهده فردی  موردتوجهها کارنامه

ترین فرد برای سپردن عالیترین و باکفایتگذاشته شود که الیق

البته این مهم در نظام  ؛ کهترین جایگاه اجرایی کشور باشد

 دینی، بر عهده مردم گذاشته شده است. ساالریمردم

 (مهدی سعیدی نویسنده:)

 

 

 گرايانغربوق مذاکره ش                                    روز گزارش▼

 هاآن اریدر اخت ریهشت سال اخ طیکشور  ییاصالحات و اعتدال که قوه اجرا یاسیس انیجردو 

 ی، نگاه غلطکندمیمشکالت کشور را حل با آمریکا مذاکره  زیم ینشستن پا کردمیفکر ، بوده است

جو  دنیروزها با به قدرت رس نیا اما؛ برد زیر سؤالرا  شصحت این سیاست، تجربهبا  یدولت فعلکه 

 .شودمیتکرار داخلی  گرایانغربتوسط نگاه غلط  نیا یگریاز هر زمان د شیب ،کایدر آمر دنیبا

 ،طلباصالح سیاسیوناز  یباعث شد برخ کایمذاکره با آمر اقیاشت -9 :يخبر هايگزاره

روابط  لگریتحل) یمجلس دونینمونه فر عنوانبه .ببرند زیر سؤالرا  یاسالم یاقدامات جمهور

انجام  دنیبا یهادگاهیدو اقدام برخالف د رانیدر ا»خصوص اظهار داشت  نی( در االمللنیب

اقدام  نهیبود و دوم طرح مجلس در زم درصد 21تا  یسازیغن زانیشد. نخست باال بردن م

در  زین رانیا ،از برجام خارج شد کایآمر نکهیازاپس»او در ادامه افزود:  .«کایمتقابل نسبت به آمر

 رانیا رفتیاست که انتظار م یدر حال نیخود را کاهش داد. ا یاطع مختلف تعهدات برجاممق

حزب  یمرکز یعضو شورا»زاده  بیدکتر احمد نق -2 .«!کا به توافق برسدیبا آمر نهیزم نیدر ا

از  ینکته که نشانه مثبت نیا انیروز گذشته در مصاحبه با روزنامه آرمان با بنیز « کارگزاران

 یبرا یبرهه زمان نیدر ا آمدهشیپ تیوضع»ارسال شده است، اظهار داشت:  دنیدولت با یسو

فرصت استفاده شود تا مشکالت  نیوجود دارد که از ا اراده نیفرصت است. ا کیهر دو طرف 

 «کنار گذاشته شود و مسائل را حل کنند.

 یریشگیو پ یت موشکصنع تیاعالم کرده است محدود شیشاپیپ دنیبا -9 :يليتحل هايگزاره

است  یهمان شروط قاًیشروط دق نیا است. به برجام یدر منطقه، شرط بازگشت و رانیاز حضور ا

دولت اعتدال به ملت نشان داد  سالههشتتجربه  -2 .بر آن از برجام خارج شد هیکه ترامپ با تک

؛ زنندمیو تقلب از انجام تعهدات خود سر باز  رنگینبا خدعه و  هاآن کا،یکه بعد از مذاکره با آمر

 یتمام انتقادات باوجود -6 .کردجستجو ن آدر مذاکره با  دیمشکالت کشور را نبا حلراهبنابراین 

 نیو ابوده  بندیگذشته به تعهدات خود پا هایسالدر  یاسالم یاست، جمهورکه بر برجام وارد 

 -0. کردخود عمل ن هینس هایقولنقد گرفت و به  ازاتیکه امتبوده  ییکایو آمر یطرف غرب

که در  یتمام فشار باوجود ،یکرگرفتن با جانو عکس  کایمذاکره با آمر زیم یعاشقان نشستن پا

به داده شده  یهاوعدهبه هم که شده  باریک یهشت سال گذشته بر ملت وارد شده است، برا

 .بگویندسخن  ببا غر مقدمهیباز مذاکره و بعد  ندازندیبنگاه  «برجام خسارت محض»و ملت 

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک

 ضدايراني قطعنامه تصويب براي آمريکا با اروپا همراهي              ویژه خبر ▼

 شورای دیروز تنشس در را ایقطعنامه نویسپیش انگلیس و فرانسه آلمان، داد، گزارش رویترز

 ایران محکومیت خواستار آن در که اندکرده توزیع اتمی انرژی المللیبین آژانس حکام

 تصویب عواقب به نسبت روسیه و ایران که است حالی در اروپایی کشورهای اقدام این .اندشده

 قطعنامه یبتصو ،است گفته آژانس اعضای به اینامه طی تهران. اندداده هشدار قطعنامه این

 فوریه 29 مشترک بیانیه پایان مثابهبه را آن و داندمی «غیرسازنده» را تهران علیه توبیخی

 امورخارجه وزیر .کندمی ارزیابی اتمی انرژی المللیبین آژانس و اسالمی جمهوری بین

 با هااروپایی را غلطی حرکت»غربی گفت:  هایطرفکشورمان نیز در واکنش به این سوگیری 

 طریق از را کنونی شرایط ریختگیهمبه اند.کرده شروع حکام شورای رد آمریکا از حمایت

 و کند غلبه عقل امیدواریم ایم،داده توضیح حکام شورای اعضای همه به وین در ایران سفیر

 .داریم هاییراهکار ،نشود چنین اگر
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 اخبار ▼

 است! غافل از همسايگان ،ديپلماسي

ربیع؛ برترین  9۱ باغقره» المللیبینروز دوشنبه یازدهم اسفندماه در همایش « محسن رضایی»

باید آزاد  باغقرهکل دارد.  تأکید باغقرهایران بر آزادسازی کامل »در قم گفت:  «باغقرهگفتمان در مورد 

جمهوری اسالمی ایران برادر صمیمی  .شود و نیروهای نظامی هیچ کشوری نباید در آنجا باشد

 هایطرفهمه . ، افتخارآمیز نیستباغقره بسآتشغیبت ما در کمیته . جمهوری آذربایجان است

است که ایران باید در  بدانند که خواست و اراده مردم منطقه این المللیبیندرگیر و همه ناظران 

ر مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامات دبی .«مشارکت داشته باشد باغقرهزسازی بس و باکمیته آتش

و حوزه قفقاز را ناکافی دانست و گفت:  باغقره مسئلهمنافع ملی در  تأمینوزارت امور خارجه در 

اگر دیپلماسی رسمی  ده است.ایران غفلت کردیپلماسی رسمی ما در این هشت سال، از همسایگان »

 9+1 جایبهکشور منطقه بود، اگر  21کشور همسایه و  91بر  تأکیدسراب غرب بلکه با  هیپا برما نه 

الن بخش کشور منطقه با کمک فعا 21کشور همسایه و  91، همین کردیممیرا دنبال  9+21راهبرد 

 .«داشته باشند مؤثرظالمانه مشارکت  هایتحریمند در شکست دادن توانستمیخصوصی کشورمان، 

 !ندارد خيري ما براي مبرجا اين نيز همچون

کارشناسان اقتصادی و امنیتی کشور ، FATFباره مجمع تشخیص در گیریرأی موعد فرارسیدنبا 

 پدافند سازمان رئیس دارند؛ تأکیدآن از سوی کشورمان بودن پذیرش  زاآسیببر همچنان 

 دور زدن سازوکار به بخشی شفافیت FATF هایمکانیسم پذیرش»: گویدمیکشور  غیرعامل

 در FATF ایحلو تصویب طرفداران .است خودتحریمی و خودزنی عمالً کار این و هاستتحریم

 یک مثابهبه لوایح تصویب در سعی شوند، متمرکز تبعات و عواقب روی آنکه بدون شرایطی چنین

 برابر در فعال مقاومت استراتژی با مغایر و نادرست فرضپیش این. دارند ناپذیراجتناب مقوله و الزام

 را ایران با یبازنیزم ابعاد و ترپیچیده را صحنه اندازه هر معتقدند دشمنان. است ایران دشمنان

 ،پورابراهیمی«. داشت خواهند ایران از امتیازگیری برای بیشتری مانور قدرت سازند، ترگسترده

 اقتصادی هایگشایش برای تضمینی هیچ»: کندمی تأکیدنیز  مجلس اقتصادی کمیسیون رئیس

 نخواهد خیری ما برای مبرجا همانند هاکنوانسیون این مجموع و ندارد وجود FATF در ایران، در

 دادن معنای به وضعیت این در اقتصادی شفافیت و بریممی سر به تحریم شرایط در .داشت

 .«است دشمن به کشور اقتصادی اطالعات

 در فضاي مجازي انقالب معظم رهبر فرزند درسي تکليف امانج ماجراي

 فرزند ،ایخامنه میثم آقای که ایمدرسه در» :گویدمی تهران علوی دبستان معلم «اعالییسادات»

 تهیه ریاضی درس برای مقوایی که خواهدمی آموزاندانش از معلم خواندند،می درس انقالب رهبر

 جنگ ایام. بیاورند مدرسه به و کنند ترسیم آن روی را نیدبیمی تصویر در که رسمی این و کنند

 پاکت یک وقت جمهوررئیس ایخامنه آقای لذا شد،نمی پیدا راحتیبه هم مقوا اقالم؛ کمبود و بود

 و کنندمی باز را شدمی استفاده اقالم و میوه خرید برای نایلونی کیسه جایبه زمان آن که مقوایی

 :نویسندمی مقوا آن روی معلم به خطاب را جمله این و دهندمی فرزندشان به رسم انجام برای

 دور باید که کاغذها این از امگفته هابچه دیگر و میثم به من نداشتیم، مقوا! محترم آموزگار آقای

 نوشتهدست عکس«. بفرمائید هم تشویق بلکه نکنید، مؤاخذه لطفاً کنند، استفاده شدمی ریخته

 است. شده منتشری مجازی در فضا رهبر معظم انقالب از دیروز

 اقدام مشابه آمريکا و انگليس عليه دو ملت سوريه و ايران!

کامیون بارگیری  01 ییهای اشغالگر آمریکانیرو»در گزارشی آورد:  (خبرگزاری رسمی سوریه )سانا

به « الولید»گذرگاه غیرقانونی از های کشاورزی سوریه را شده با گندم و جوی دزدیده شده از زمین

های آمریکا از گذرگاه الولید برای انتقال که نیروه شده در ادامه این گزارش اشار عراق حمل کردند.

منابع این صورت روزانه ، آمریکا بههاطبق گزارش .«کنندغالت و نفت سوریه به عراق استفاده می

ها نیز در دوره جنگ انگلیسی کند.غالت را غارت و آن را به عراق قاچاق مینفت و  ازجملهکشور 

سابقه در چون گندم، جو و برنج، موجب بروز قحطی بیهم ناجهانی اول با قاچاق اقالم غذایی ایر

و  کشته شدند وطنهم هامیلیوناین خباثت،  درنتیجهتاریخی  منابعکشورمان شدند که به نقل 

 واقعی در ایران اتفاق افتاد. هولوکاستیک 

 خبار کوتاها

سید » /!دقيقه وقت خواستم ولي روحاني قبول نکرد 2۱بارها  ◄

 وپرورش در الیو اینستاگرامی، وزیر مستعفی آموزش«محمد بطحائی

دلیل استعفای خود را این بیان  یک پایگاه خبری داخلی،با 

 بندیطرح رتبه» موضوعکند که بارها از روحانی برای می

وقت مالقات خواسته ولی او وقتی نداده، بعد موضوع را  ،«معلمان

ند، آقای واعظی هم به آقای نوبخت ابه آقای واعظی ارجاع داده

هم آقای نوبخت بدون هماهنگی با وزیر  درنهایتاند و ارجاع داده

بندی معلمان تصمیم گرفته وپرورش در مورد طرح رتبهآموزش

گوید وزیران این است که میهای بطحائی جالب حرف نکته است!

 !کنندرا تحمل می هاایندیگر خیلی بدتر از 

ضرغامی  اهللعزت/ «کومانميتي» روايت ضرغامي درباره کابينه ◄

احتمالی دولت  هایکابینهاز  منتشرشده هایلیستبا اشاره به 

اگر معرفی کابینه هر نامزد »بعدی، در پیامی توییتری نوشت: 

شور انتخابات را باال ببرد، حاال دیگر، دستمایه  توانستمی

گرفته  «کومانمیتی» نهیکابنزد افکار عمومی است. از شوخی 

جالب اینکه برخی سیاسیون باسابقه ! تا کابینه منسوب به من

برای وزارت  رؤیاپردازی، در حال هاهمین شوخی بر اساس

 !«پرسندمیاحتمالی هستند! از خود من که خیلی 

: خبر داد تهران دادستان/ !به جاسوسي واوباشاراذل آوريروي ◄

 به و اندداده تغییر را سنتی رویکرد واوباشاراذل از بسیاری»

 مورد جاسوسی هایسرویس به اتصال با و آورده روی پرورینوچه

 پیدا تریوسیع امنیتی ابعاد و قرارگرفته سیاسی برداریبهره

 واوباشاراذل با برخورد برای ویژه شعب دادسرا در .اندکرده

 خود عملکرد نتایج امنیتی هایدستگاه باید. است شده تشکیل

 .«کنند اعالم جامعه به را افراد این با مقابله زمینه در

 الهه دیوان /پردازدميي ايران خسارت صداوسيما به آمريکا ◄

 به آن ازایمابه پرداخت یا صداوسیما اموال استرداد به را آمریکا

 از صداوسیما پیشتر. کرد محکوم دالر میلیون 9.6 تقریبی ارزش

 رادیو توسط شدهخریداری تجهیزات توقیف دلیل به آمریکا دولت

 .بود کرده شکایت ،کشورمان تلویزیون و

 سپاه کل فرمانده/ شد بسيج سازمان جانشين قريشي سردار ◄

 کنندههماهنگ)معاون  قریشی قاسم سید سردار احکامی، در

 سازمان رئیس جانشین عنوانبه را در سپاه( فقیهولینمایندگی 

 هماهنگ معاون عنوانبه را خراسانی سردار و مستضعفین بسیج

 .کرد منصوب بسیج نسازما کننده

 مجلس، /شودميشفاف ا هبانک و دولتي هايشرکت اطالعات ◄

 روزرسانیبه و ثبت به نسبت باریک سه ماه هر کرد مکلف را دولت

 نیروی اطالعات نظیر هابانک و دولتی هایشرکت اطالعات کلیه

 اطالعات یکپارچه سامانه در مالی هایصورت و بودجه انسانی،

 در مستقر دولتیرغی عمومی نهادهای و دولتی هایشرکت

 .کنند اقدام اقتصاد امور وزارت

 روزها این اصفهانی پاکبان یک تصویر/ پاکبان يک ستيدپاک ◄

 جعفری رسول. شودمی دستبهدست اجتماعی هایشبکه در

 هازباله در میلیونی 91 دستبند یک متوجه بود کار سرگرم وقتی

 .رساند صاحبش به را دستبند وجوپرس کلی با و شده


