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 9511تشکيالتي معطوف به       روز        حرف▼

آغاز شده است و  یانتخابات یهارقابتورود به عرصه  یشمارش برا

به اوضاع خود  یسامانتا  اندتالشدر  یاسیس یهاگروهاحزاب و 

ان تالش ین میدان رقابت شوند. در ایداده و با همه توان وارد م

کردن قدرت  اکثرو حد عیتجممن باب  ییائتالف و همگرا یبرا

 یاسیس یهاهوگراست که احزاب و  یمسائل نیترمهماز  یکی

 .اندآنمند غدغهد زودرشتیر

جبهه  یهماهنگ ینشست شوران یاول -3نکات تحليلي: 

در  طلباناصالح .برگزار شد یمجاز صورتبه کشنبهیاصالحات روز 

حزب  11ساز با حضور اجماع ینهاد ؛دندمصوب کراین نشست 

 یریو فراگ تیتقو یکه برا ودش فعال ،مجوز وزارت کشور یدارا

 ریفراگ تیمقبول یدارا یمل یهاتینفر از شخص 31 ،نهاد نیا

نهاد دعوت  نیمشاور به ا عضو عنوانبهاصالحات  انیجر یرحزبیغ

ن نهاد یا رأسدولت اصالحات همچنان در  رئیسن یهمچن .وندش

، یآزاد، قانون ین مصوبه بر حضور در انتخاباتیدر ا -2 قرار دارد.

ن یبهانه اآن را توان یمشده است که  تأکیدو عادالنه  یرقابت

فشار  یبرا یا ابزاری در انتخاباتا عدم حضور یحضور  یان برایجر

 هاانتخاباتدر هرگاه  طلباناصالح نمود. یابیارز یقانون یبر نهادها

فقدان  یمدعرش شکست اعراض کرده و یاز پذ ،اندناکام مانده

آن را  ،یروزیاند! اما هنگام پو عدالت در انتخابات شده یآزاد

نظام شه یشه بر ریتو مرام که  ین مشیاند! ادانسته یمردم یانتخاب

است که  جریان این غلط هایمرام ازجمله، زندیمکشور  یانتخابات

 هایاولویتاز  یبرخ هن مصوبه بیدر ا -1 از به اصالحات دارد!ین

شده است  تأکید یاسیس – یان در عرصه تحوالت اجتماعین جریا

است،  یت اقتدار ملیمثبت و مقوم تقو ییارهایمعاز آنان  یکه برخ

 ازجمله. شودینم یابیارز یافع ملدر چارچوب من هاآناز  یاما برخ

 یو برگزار یدر قانون اساس یبر ضرورت بازنگر فریبانهعوامآنکه 

ات یر تجربیدر مس ینکه قانون اساسیشده است. ا تأکیدرفراندوم 

است که در خود  یو ارتقاء است، بحث یازمند تعالین ینظام اسالم

 یه شعارن مقوله بیاده شده است، اما آنکه ید یقانون اساس

خالف مصلحت کشور  یبدل گردد، اقدام رأیکسب  یبرا یانتخابات

ن مصوبه بر یاز ا یدر بخش است. یب افکار عمومیفر ر راستاید و

و  یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس یهابرنامه نیتدوضرورت 

 ر جهتدشده است که  تأکیده جامعه بائه ار یبرا محیطیزیست

 واقعبه. شودیمامری مثبت تلقی  انتخابات کشور سازیداستاندار

مبتنی بر ارائه برنامه باید تالش نمود تا همه مدعیان کسب قدرت 

را  انامزده ،هابرنامهانتخاباتی شوند و مردم از میان  یهارقابتوارد 

شاخص  ،اجرایی کردن همین برنامهنحوه آن صورت، . در برگزینند

خواهد  یو جریانی و حزبی و حامیان امزد پیروزنارزیابی عملکرد 

 )نویسنده: مهدی سعیدی( بود.

 

 فرصت را غنيمت شمار!                                  روز گزارش▼

به تعهدات  یراحتبه است که مذاکره زیپشت م یهاجنتلمن، تجربه رفتار متناقض برجام هربتج

ی موضوع قابل فهمتجربه برجام، امروزه . اندنشسته یمدع گاهیدر جا امروزو  کنندیمخود پشت 

 درک کنند.که هست  گونهآنآن را  خواهندینمهمچنان خواص  یبرخ یاست ول الناسعوامبرای 

زمانی »: دیگویم، نماینده مردم تهران در دوره گذشته مجلس «یمطهر یعل» -3 :یخبر گزاره

باید از این فرصت برای احقاق حقوق  ،کنیمها و رفتار امریکا تغییر احساس میکه در سیاست

که داشت، با شعارهای هایی استفاده کنیم. متأسفانه از فرصت دوره اوباما، با همه شیطنت مردممان

شدت از قطع رابطه ما با امریکا به ستانیل و عربئکردیم. وقتی اسرااستفاده ن یدرستبهاحساسی 

های ما مثل آرمان شدت نگران بهبود این رابطه البته با حفظ اصول و آرمانبرند و بهبهره می

چرا  ،نحصر به خودشان باشدخواهند تأثیرگذاری بر کنگره و احزاب امریکا مفلسطین هستند و می

نیز در جلسه دیروز خود  یروحان جمهورسیرئ -2 «.ما متناسب با تغییر رفتار امریکا رفتار نکنیم؟

و آن  افتیخواهد  رییتغ کایآمر ندهیآ دیدر دولت جد طیشرا میما معتقد»: با خبرنگاران گفت

 روزیپ دنیبا یو حاال که آقا کردیم رییتغ ،ماندیاگر ترامپ هم م یحت .ماندینم یباق یقبل طیشرا

 .«خواهد کرد رییانتخابات شده تغ

سبب شد تا شروط مقام معظم  طی هفت سال گذشته به غرب هاینیبخوش -3 :يليتحل گزاره

هزار  32از  شیعمل به برجام، ب یگرفته شود. دولت در راستا دهیبرجام ناداجرای در  یرهبر

 کرد؛در فردو را متوقف  یسازیغن یو توسعه برا قیتحق کرد؛ را از چرخه سوخت خارج وژیفیسانتر

در دوران  هادادنامتیاز  نی. همه اریخت بتنو داخل آن  آورد رونیاراک را ب نیسنگآبقلب رآکتور 

ز نی هاسالدر همان البته صورت گرفت. !!!« هافرصتاستفاده از »و در راستای اجرای سیاست اوباما 

و دولت اوباما به تعهدات  کایآمر یبندیاز عدم پا کشورمان یبانک مرکز سیئخارجه و ر ریوز

به دشمن و دل باختن به  ینیبخوشکه  کار استهمگان آش امروز برای ، اماکردند هیگال یبرجام

است.  انیکشور نما یصاداقت تیآثار آن در وضع که آوردیمبه بار ارت محض سخ خنده او،

را  از آن یآموزعبرتی گذشته و اعتراف به تقصیرهااجازه  یبه برخ یانیو جر یمنافع حزب حالنیباا

، «مرد، رفت. شمر امروزت را بشناس شیسال پ 3011شمر : »دیگویم یمطهر دیشه -2 .دهدینم

فرزندان است و  یاسالم یجمهور یضربه زدن و نابود درصددبا تمام توان  شمر زمان کهیدرحال

راه  شیمایپ درصددبا چه منطقی  ونیاسیس برخی ،کشاندیم به مسلخ قربانگاه یکییکیرا  وطن

نقشه  یبلکه به معن ر،یکث ریو خ یدوست یبه معن دیبه برجام، نبا کایبازگشت آمر -1 هستند؟!رفته 

فریفته تا مجدداً  شود ریتفس بر پیکره ملت ایران تریضربه کارزدن مجدد و  یریگازیامت یبرا دیجد

 یهاداشتهبهتر این است که فرصت را نه در خنده دشمن، بلکه در . مستانه دشمن نشد یهاخنده

 چوب حراج نزنیم. )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( هابه آن یراحتبهملی بدانیم و 

 FATFاحتمال بررسي مجدد لوايح                  ویژه  خبر ▼

اظهارات  یبرخ در خصوصمصلحت نظام،  صیعضو مجمع تشخ ،یآبادنجف یدر یقربانعل

 حیلوا نیا در خصوصآنچه »در مجمع اظهار داشت:  FATF حیمجدد لوا یبر بررس یمبن

مجدد آن در  یامکان وجود دارد که بررس نیا یول ؛ماندبود که مسکوت  نیا ،صورت گرفت

من از »کرد:  تأکید آبادینجف یدر .«ردیمصلحت نظام قرار بگ صیدستور کار مجمع تشخ

است که ما  نیآنچه مسلم است، ا یول ،ندارم یقیدر مجمع اطالع دق FATFمجدد  یبررس

تصور  یبرخ»خاطرنشان کرد:  یو .«میحاصل کن نانیطرف مقابل اطم نسبت به تعهدات دیبا

است  حهیال نیا یینها بیو تصو تأیید یبه معنا FATFمجدد  یکه احتمال بررس کنندمی

 یاست و لزوماً به معنا بارهدراین شتریب هایبررسیو بحث  یمجدد، به معنا یبررس کهدرحالی

 .«ستیآن ن بیعدم تصو ای بیتصو



 

  
 

 اخبار ▼

 تاريخي در برابر خطای بزرگاشک غيرت 

، یمرحوم زارع یبا اشاره به سوابق انقالب یمل تیامن شورای عالیدر  انقالبمعظم رهبر  ندهینما

برجام،  بیدر مجلس پس از تصو وی ختنیاشک ر یبا اشاره به ماجرا ،نماینده دوره سابق مجلس

 یزدند، روشنگر ادیفر یرحوم زارعمثل م یداده نشد، افراد صیفضا تشخ یوقت»اظهار داشت: 

و  هایدر برابر جوساز یستادگیاشک، اشک ا نیا روشن بماند. ریتا مس ختندیاشک ر یتکردند و ح

مصالح  ،دغدغه را داشتند تا اجازه ندهند بزک دشمن نیبود که ا یبود. اشک کسان هایریجوگ

 کردیبود که تالش م یاشک، اشک نیا»کرد:  حیدر ادامه تصر یلیجل دکتر .«ردیبگ یکشور را به باز

اما  ،اشک بود کیباال بود.  رتیبص کیو  قیفهم عم کیاز  یناش نیتا بزک دشمن را پاک کند؛ ا

از  یصدق رفتار و ناش ینبود، اشک بر مبنا یاشک معمول نینگه داشت. ا خیخودش را در تار یجا

در »کرد:  انیراستا ب نیرمان در اکشو یروابط خارج یراهبرد یشورا عضو .«بود قیعم مانیا کی

 کردند،یم یکرده و آن را فرصت تلق سهیاو مقا یلبخند دشمن را با اخم قبل یکه برخ یزمان

اشک او  دانست؛یم دیو آن را تهد کردیم سهیاو مقا یلبخند را با پوزخند بعد نیا یمرحوم زارع

بزک شده،  خود را پشت لبخند و چهرهتا دشمن اجازه داد  دیبود و نبا اریهش دینشان داد که با

در دام پوزخند دشمن  بعداً دند،یاشک خند نیبه ا که یکسان»کرد:  حیتصر یلیجل .«پنهان کند

بنشاند که  یکسان یشانیعرق عبرت بر پ دیبود، با یکه بر صورت زارع یرتیگرفتار شدند. اشک غ

 .«لبخند دشمن را باور کردند

 ر کشوربا قاچاق د یدرصدکيبرخورد 

 یکی نکهیا انیدر جمع خبرنگاران با ب، دیروز یقرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصاد ریدب «یداود گودرز»

هزار  32قبل از انقالب »گفت: متعدد و متناقض است، نیقوان یمفاسد اقتصاد یهااز سرچشمه

ده، یقانون رس 31۱11به  هاآنتعداد  نیقوان حیقانون در کشور وجود داشت که اکنون با انجام تنق

که  ینیقوان» ،یگفته و به .«و اصالح دارد یسازکپارچهیو  حیبه تنق ازیموجود ن نیاما هنوز قوان

 نکهیا یگریو د ردیفساد را بگ یجلو یکیداشته باشد،  یژگیدو و دیبا شودینوشته م پسنیازا

 یاساس گزارش رسمبر . از قانون برداشت واحد داشته باشد یهرکسباشد که  رمبهمیشفاف و غ

و تفحص از ستاد مبارزه با  قیتحق نیو همچن ینظارت یهادستگاه ریو سا یمل تیامن یعال یشورا

درصد از حجم واردات به کشور را  1۱ ،امسال در مجلس قرائت شد بهشتیقاچاق کاال که در ارد

 قیاز طر آن هیبق گمرکات و و یرسم یدرصد آن از مباد 3۱که  دهدیم لیقاچاق تشک یکاال

و تفحص  قیبر اساس گزارش تحق» گفت: نیهمچن یو .«شودیانجام م یبرمانند کوله یررسمیغ

 ییها قضادرصد از پرونده کیتنها  ،از کل قاچاق انجام شده در کشور ،از ستاد مبارزه با قاچاق کاال

قرارگاه مبارزه  ریدب .«شودیحکم م یکه منجر به صدور حکم و اجرا شودیشده و با آن برخورد م

دالر عنوان کرد  اردیلیم 2۱1۱تا  231۱کل قاچاق کاال به کشور را ساالنه  زانیم ،یبا مفاسد اقتصاد

 01کشور  یواردات رسم زانیدر همان سال م کهیدرحال ؛بوده است 3۹سال  برایآمار  نیکه ا

 یهاتوجه به سامانه ،دمبارزه با فسا یهااز راه یکی ،یگفته گودرز به دالر بوده است. اردیلیم

 .است تیشفاف شیتجارت و اقتصاد و افزا ندیدر فرآ کیالکترون

 کايآمر مذاکره با درباره يمرحوم هاشم هانقالب ب معظم رهبر تذکر

از جلسه اعضای مجمع با رهبر  ایاطرهخنظام با ذکر  مصلحت صیعضو مجمع تشخ ،ینبو مرتضی

مصلحت بود، همه اعضا  صیمجمع تشخ دیکه دوره جد 33سال »: معظم انقالب، گفته است

در  یهاشم یاز آن آقا شیپ کهازآنجایی ،یجلسه رسم انپای از بعد. میدیخدمت رهبر انقالب رس

در آن  یگرفته بودند، رهبر کایدرباره مذاکره و رابطه با آمر یمواضع ،فصلنامه کیبا  یامصاحبه

 آقا موضع شما سبب سوءاستفاده دشمن شد. نیا ذکر دادند و خطاب به او فرمودند:جلسه ت

جلسه  نیکه خواستم در ا آمدهشیپ ییهابحث یهاشم یآقا یهاروزها درباره صحبت نای: فرمودند

عدم مذاکره  ای مذاکره ارهدرب ما البتهوقت ممکن انتخاب شد.  نیها بدترحرف نیا یعرض کنم برا

 نهیزم نیدر ا شانیا یجمهوراستیو از زمان ر میهاست بحث دارسال یهاشم یبا آقا کایبا آمر

در  هاییکاین آمراآل چراکه شد،یانجام م یستینبا ،کردند راًیکه اخ یاما اظهارات م؛یکردیبحث م

 نیاست که ا نیا هاآن دیکردند و ام دیرا تشد شانیهامیاند، اقدامات و تحرمقابل ما جبهه گرفته

 .«کندیوادار م ینینشما را به عقب هامیتحر

 کوتاه اخبار ▼

 کیج» /!رانيا یبرا دنيبا فيونشان دولت بالتکلخط ◄

کاخ  یمل تیپُست مشاور امن یبرا دنیبا یانتخاب نهیگز ،«وانیسال

که از  ینگارروزنامه ،اهلل زماعدام روح»نوشت:  یتییدر تو ،دیسف

خود  یاستفاده از حقوق جهان لیمحروم و به دل یقانون یدادرس

از موارد وحشتناک نقض حقوق بشر توسط  گرید یکیمحکوم شد، 

و در برابر  وستیپ میخود خواه یکاشر است. ما به رانیا میرژ

 .«ستادیا میخواه رانیاقدامات ناقض )حقوق بشر( ا

در  هیوزارت خارجه سور /!آبي ترکيه بر ملت سوريه فشار ◄

 ،تیامن یشورا سیسازمان ملل و رئ دبیر کلجداگانه به  یهانامه

شهر حسکه و  ینفر از هال میلیونیکاز  شیب یقطع آب بر رو

و  نیرا نقض آشکار قوان هیمناطق اطراف آن توسط ترک

و خواند  «یجنگ تیجنا»و در سطح  یالمللنیب یمنشورها

 متن در شد. نهیزم نیدر ا تیامن یشورا یخواستار واکنش فور

 نیمرتبه دست به چن 3۹تاکنون  هیترک آمده است، هانامه نیا

از دولت  یخواهباج یتالش آنکارا برا یدر راستا کهزده  یاقدام

 .استو فشار بر دمشق  هیسور

 «یبرات»/ يخارج يو فتح باب بده يخطر اشراف اطالعات ◄

 یدالر اردیلیم ۱ امو» :گویدمی یاقتصاد یهامیکارشناس تحر

نخواهد  رانیاقتصاد ا یبرا یپول عدد بزرگ المللیبینصندوق 

 یبرا یوام فتح باب نای اگر ،اقتصاد در موجود تورم به توجه با بود.

 قطعاً باشد، خطرناک خواهد بود. یبعد یخارج یهااستقراض

را مجبور به انجام  رانیوام ا نیا واسطهبهپول  المللیبین صندوق

 توانندیم قیطر نای از .کندیخود م مدنظر یهااستیاز س یبرخ

دهند و اقتصاد  شیافزا انریخود را بر اقتصاد ا یاشراف اطالعات

 .«کنند فیرا تضع رانیا

 فؤاد» عليه ايران/ دنيو با اهويمشترک نتان یهاپروژه ◄

 اهویکه نتان یکار»: ، کارشناس مسائل آمریکا معتقد است«یزدای

با توجه به  دنیبا میفعال کردن ت ،در حال انجام دادن است

 دیکه قدم اول آن ترور شه مشترک گذشته است یهاپروژه

 زاده در تهران بود. یفخر

 دبیر کل معاون /بودندداعش در عراق  حاميکشور  ۰1 ◄

بر  یروزیسالگرد پ نیجنبش عصائب اهل الحق عراق در سوم

 انیداعش در جر هایتروریستکشور از  11 کهاین انیداعش با ب

عربستان و  ،یستیونیصه میرژ کا،یکردند، آمر تیورود به عراق حما

 ورها اعالم کرد.کش نیس اأامارات را در ر

 قومی هایگسل از استفاده حکم (:919 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 فرد یا جریان رأی دادن به منظوربه مردم تحریک برای مذهبی

 سعی: »یالعالمدظلهمقام معظم رهبری : پاسخچیست؟  خاصی

 تحریک را قومی و زبانی جغرافیایی، اعتقادی، هایگسل کنند

 این تشخیص، در خطای رخاطبه  نامزدها باشند؛ مراقب نکنند؛

 (32 ماهبهشتیارد 22) «.نکنند تحریک دشمن نفع به را هاگسل


