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  هانویسیمقابله با سونامی نامسنگر     روز حرف ▼

. انـد نشسـته  کـه  دید را ايعده. رسید دهی به درویشی

 خـدا  بـه  وگرنـه  بدهیـد،  مـن  به چیزي: گفت و رفت پیش

 .کـردم  قبلی ده با که کنممی را کاري همان ده این با قسم

 وا از بعـد . دادنـد  او بـه  بود خواسته چه هر و ترسیدند آنها

 چیـزي  آنهـا  از: گفـت  کـردي؟  چـه  قبلـی  ده با: پرسیدند

ــد، خواســتم، ــدم ندادن ــر هــم شــما اینجــا، آم ــزي اگ  چی

در روزهـاي اخیـر کـه     .رفـتم مـی  دیگري ده به ،دادیدنمی

بــراي جمهــوري در وزارت کشــور انتخابــات ریاســت ســتاد

کردنـد.   نـام ثبت نفراز داوطلبان  1636 ،بود دایرسی ینونام

وع کـار شـوراي نگهبـان شـر     اهسیینونامپس از پایان این 

شده است و کسانی که تـا دیـروز شـوراي نگهبـان را زیـر      

کـه  داننـد  این نهاد را تنها نهادي مـی  حاالبردند می سؤال

 تواند سره را از ناسره تشخیص بدهد و واجـدان شـرایط  می

منتظـر  هـم  امروز مـردم   را وارد یک فضاي انتخاباتی کند.

 نویسـی نـام دار خنـده  نمایشهستند که شوراي نگهبان به 

  دهد.ن در انتخابات پایا نامزدها

اي هـاي رسـانه  هـا و سـازمان  ضـد انقـالب   در عین حال

 هانویسینامی مکه ادعاي برنده شدن در مرحله سوناغربی 

اگـر   داننـد؛ را دارند خود را در هر دو صورت زیر برنده مـی 

 انـد کـرده  نویسـی نـام  کسانی را که شوراي نگهبان اکثریت

ب به پیکره انقـال بیاورد  رأيکند و یک نامزد ضعیف  تأیید

دیگـر رد صـالحیت بیشـتر     سـوي از  ،خـورد خواهد ضربه 

و جنــگ روانــی در مــورد عــدم رعایــت کننــدگان کتشــر

  اندازند.به راه میکراسی ودم

 از هم اکنـون  ي داخلیهادر همین حال برخی از جریان

در حال خط و نشان کشیدن براي شوراي نگهبان در مورد 

الحیت نـامزد مـورد نظرشـان هسـتند البتـه      ص تأییدعدم 

از نون نشان داده است که به هیچ یـک  شوراي نگهبان تا ک

در خارج و داخل به نظـام فشـار   این درویشان مسکین که 

باج نداده است و با عنایات الهـی سـنگر شـوراي     ،آورندمی

رهاي مدافع نظام است کـه  ترین سنگنگهبان یکی از محکم

پراکنی و سخن، تطمیع و حتی عملیات روانی طنز با تهدید

نشـینی و بـاج   شوراي نگهبان اهـل عقـب   شود.منفعل نمی

 سـنگر ایـن   استحکام دادن نیست و مردم مطمئن باشند از

کـم  نـه تنهـا   نیـان گذاشـتند،   بآن را  (ره)که امـام  یانقالب

یـن  بلکه هر روز با حضور نیروهاي انقالبی در ا نخواهد شد.

  نهاد والیت مردم بر آن افزوده خواهد شد.

 

  

  نتیجه معکوس                            روز گزارش▼ 

جمهوري نویسی افراد براي حضور در کارزار انتخابات دوازدهم ریاستحتی اگر مهلت نام

 29ابات حضور در انتخ صالح برايبه پایان رسیده بود و شوراي نگهبان نیز نام افراد ذي

ت تبلیغا رو برايو حتی اگر مهلت نامزدهاي انتخابات پیشاردیبهشت ماه را اعالم کرده بود 

غیر هاي مختلف کشور المال، منابع دولتی و نهادآغاز شده بود، باز هم استفاده از بیت

  قانونی و خالف شرع قطعی بود.

نظور روحانی در وزارت کشور به م اما متأسفانه شاهد آن بودیم پس از حضور حسن

 ،اناره روزنامه دولتی ایرشنبه و در اولین شمروز صبح  ،انتخابات دوازدهم نویسی براينام

ها قرار گرفت. صفحه اول فروشینویسی بر روي پیشخوان روزنامهاخبار و حواشی این نام

اي هایی شورنز اعالم نظر نویسی، پیش ااین روزنامه متعلق به دولت، پیش از پایان زمان نام

امه د. روزنیل شنگهبان و پیش از آغاز مهلت تبلیغات انتخاباتی به پوستر انتخاباتی وي تبد

، ایران هدوبار«ایران با تصویر بزرگی از رئیس دولت یازدهم و تیتر کردن شعار انتخاباتی 

 به خاطر آنکهجمهور شخص رئیساست که این در حالی  منتشر شد،» دوباره روحانی

ند پایب باید بیش از دیگران به رعایت قانونمسئول اجراي قانون اساسی در کشور است 

  .باشد

ت و مکاناوحانی و حامیانش که بیشترین اموضوعی که البته مذموم بودن آن تنها به ر

ز ایک  منابع دولتی را به واسطه حضور در دولت در اختیار دارند، منحصر نیست و هر

ها و قامم قی،آنها که به واسطه جایگاه حقو نامزدهاي نهایی انتخابات یا حامیان احتمالی

هایی هلمال یا رساناهاي مختلف در نظام جمهوري اسالمی امکان بهره جستن از بیتسمت

گونه استفاده شخصی و جناحی شوند را دارند؛ حق هیچکه با منابع عمومی کشور اداره می

سو  هایی که البته از یکها را نداشته و ندارد؛ سوءاستفادهو گروهی از این منابع و رسانه

ین زمینه هاي نظارتی احتمال وقوع آن را داده و با هرگونه تخلفی در اتردید دستگاهبی

ور از چشم مردم ما د شکیگر چنین تخلفاتی بیدکنند و از سوي قاطعانه برخورد می

بین افکار زیر ذرهشان تک کاندیداها و حامیانچرا که حرکات و اقدامات تک نخواهد ماند؛

 کنندگان به ارمغاناستفادهتنها نتیجه معکوس براي سوء قرار دارد و چنین اقداماتیعمومی 

  خواهد آورد.

 رفتند بر معظم انقالبره به دیدارطلب دو روحانی اصالح       ویژه رخب▼ 

نیا با رهبر معظم ل منتجبامی درباره جزئیات دیدار خود و رسواالسالم محسن رهحجت

اره گفت: در این دیدار درب ،اده بودنددطلب از آن خبر هاي اصالحانقالب که به تازگی رسانه

هار وگو کردیم. وي در این باره اظموضوعات مهمی، از جمله رفع حصر و انتخابات گفت

 قام معظمنیا به دیدار مبه همراه آقاي منتجب اخیراًمان داشت: در ادامه دیدارهاي گذشته

روح ر مشرهبري رفتیم. در این دیدار درباره موضوعات مهمی صحبت کردیم. رهامی انتشا

ی جمهوري موکول کرد. دبیر شوراي هماهنگنام انتخابات ریاستاین دیدار را به بعد از ثبت

 درمهوري جنویسی در انتخابات ریاستبراي نامخود نیز روز گذشته جبهه اصالحات که 

 خیرش بااآیا دیدار سؤال خبرنگاران که  پاسخ به این، در حضور یافته بودوزارت کشور 

 یا خیر، تأثیرگذار بوده استخابات نویسی در انتشما براي نامتصمیم رهبر معظم انقالب در 

ه تأثیر نبودگفت: شب گذشته دیداري یک ساعته با رهبري داشتم که در این تصمیم بی

  است.

  



    

  اخبار ▼

  ترکیه کودتاي اب آمریکا ارتباط درباره تحقیقات آغاز

 ارتباط به مظنون شخصیت 17درباره  تحقیقات آغاز از استانبول عمومی دادستان دفتر

 مأموران سیاستمداران، از اينام عده آنها، میان در که داد خبر گولن اهللافتح جنبش با

 عمومی دادستان تصمیم خورد. اینمی چشم به آمریکا دانشگاهی هايشخصیت و دولتی

 علیه کیفري شکوائیه یک ترکیه دعاوي وکالي از برخی که شد اعالم آن از پس استانبول

 کردن سرنگون براي تالش به مظنون افراد شکوائیه، این کردند. طبق تنظیم اشخاص این

 متهم تروریستی سازمان یک در عضویت و کشور این اساسی قانون نقض و ترکیه دولت

 »شومر چاك« ،)سیا( آمریکا مرکزي اطالعات نسآژا پیشین مدیر »برنان. اُ جان«هستند. 

 نیویورك، جنوبی حوزه در آمریکا دادستان »بهارارا پرت« نیویورك، ایالت دموکرات سناتور

 برنامه مدیر »بارکی هنري« و آمریکا خارجی هايدارایی کنترل اداره رئیس »کوهن دیوید«

  هستند.  مظنونان جمله از ویلسون مرکز در خاورمیانه
  

  دولت توجهیبی از زدگانسیل ارضایتین

 از مناطق یکی نیز تبریز شهرستان بیرق روستاي شرقی، آذربایجان در سیل وقوع از پس

 شهرستان در باران متريمیلی 57 بارش خسارات جدي دید. که بود سیل از دیده آسیب

 و تبریز کالنشهر حاشیه منازل از برخی شد، شهرستان این در سیل وقوع موجب که تبریز

 بارش از تحمیل کرد. پس بسیاري مالی هايخسارت و تخریب را شهرستان این روستاهاي

 ضمن و یافته حضور منطقه این در نیروهاي سپاه سیالب، شدن جاري و باران سنگین

در این ساکنان یکی از این روستاها . دادند اسکان آنان به دیده،آسیب مردم به امدادرسانی

دادند و ارجاع می نهادهاما را به دیگر  ،گرفتیمدولتی که تماس می نهاد: با هر گفتباره 

  .روستاست ساکنانرز خود وزري که در این منطقه مشغول کار است، بولدوحتی بولد
  

 ایران گردشگري صنعت رتبه

 و مسافرت پذیريرقابت گزارش« به موسوم گزارشی طی اقتصاد جهانی انجمن

 شاخصی و را بررسی کرده جهان کشور 136 ردشگريگ صنعت وضعیت» 2017 گردشگري

در این گزارش  .است داده ارائه گردشگري و مسافرت بخش در پذیريرقابت شاخص نام به

 فضاي آمادگی رتبه و 94 جهان در رقابت قدرت نظر از ایران گردشگري صنعت رتبه

 .شده است اعالم 79 زمینه این در کشور اقتصادي
  

  تا انتخابات ▼

 من براي: گویدمی دهم اسالمی شوراي مجلس در تهران مردم نماینده سیاوشی هطیب 

 چرا که کند؛ نامثبت نژاداحمدي آقاي نداشتیم توقع گویندمی دوستانی که است عجیب

 عقالي تنها نههم هست که  دلیل همین به و است بینیپیش غیر قابل موجودي ایشان

  .داشتند وحشت ایشان حضور از مردم عامه که کشور

 ایجاد شغل میلیون پنج اینکه بیان با انتخابات در نویسینام از پس قالیباف محمدباقر 

 و مدون ايبرنامه: افزود دهم،می تغییر مردم درصد 96 نفع به را مالیاتی نظام و کرد خواهم

  .کنممی اجرا درآمد کم اقشار فوري مشکالت حل براي دقیق

 حضور از تأسف اظهار با رهبري و امام خط پیروان جبهه رئیسنائب کوهکن محسن 

 صالحیت عدم به بودم نگهبان شوراي حقوقدان اگر: کرد تأکید انتخابات در نژاداحمدي

 دادم.می رأي نژاداحمدي

 جمهوريریاست انتخابات در نویسینام از انقالب نیروهاي نفع به بذرپاش مهرداد 

 قبول قابل کسهیچ براي موجود وضع و دارد تغییر به نیاز کشور: گفت و داد انصراف

 .نیست

 دوره دوازدهمین در نویسینام از پس جمهوررئیس اول معاون جهانگیري اسحاق 

 .هستیم هم مکمل و هم کنار در روحانی و من: گفت جمهوري،ریاست انتخابات

  

  کوتاه اخبار ▼

 ییهادرخواست کایآمر یمل تیو آژانس امن يآیباف 

ارسال کرده و از  کایدر آمر يمختلف فناور يهاشرکت يبرا

کاربران  یبرخ یخواهند سوابق و اطالعات خصوصیآنها م

عموم کاربران  یامر موجب نگران نیا کهخود را افشا کنند 

االت یمردم در ا یقوق مدنمدافع ح يها و نهادهاو سازمان

 يآیباف ستیهنوز مشخص نالبته  متحده شده است.

هدف شده است،  ياز مشتر یچه اطالعات افتیخواستار در

 فراداده يآورها جمعنوع نامه نیهدف از ارسال ا معموالً

ها به امیو پ هارایانامهها، تماس جزئیاتباره درکاربران است 

 است. ازیحکم دادگاه ن
  

 فقه خارج درس جلسه در شیرازيمکارم ناصر اهللاآیت 

 از مسئوالن برخی خرسندي یا تفاوتیبی از ادانتق با خود

 شور به آن از مسئوالن برخی: نویسی گفتروند نام

 است آبروریزي اقدام این کهکنند، در حالیمی یاد انتخابات

 قانون در گویندمی. کنندمی مسخره را اقدام این دنیا در و

 پیشنهاد کهدر حالی  اند،نگذاشته شرطی و قید اساسی

 شجاعت با اساسی قانون تفسیر در نگهبان شوراي مدهمی

 این اساسی قانون تفسیر در چرا کنند؛ طی را فقهی راه

  گیرد؟اقدام صورت نمی
  

 برخی توجهیبی هنري حوزه رئیس شریفمؤمنی 

 تولید نوع با اقتصادي موضوع از جداي را سینما به هاخانواده

 پرده بر مردم اگر: گفت و دانست سینمایی مرتبط هايفیلم

 از پر هاییدل با و ببینند را خود افتخار و عزتمندي سینما

 رونق سوي به راه نیز ما سینماي شوند، خارج هاسالن از امید

 سینما هايپرده بر فیلمی گذشته سال: افزود وي .گشایدمی

 دیگر در اما بود، آزاد عموم براي آن تماشاي که شد اکران

  .شد گذاشته سنی محدودیت آن براي کشورها
  

 ارتش به وابسته تروریسم با مبارزه نیروهاي افسر یک 

 گاز حامل موشک با داعش مسلح نیروهاي از حمله عراق

 این بر اساس داد. خبر موصل شهر در اآلبار منطقه در کلر

 استنشاق علت به عراق ارتش نیروهاي از نفر هفت گزارش،

 به درمان براي و بالفاصله شده نفس تنگی دچار گاز، این

اتفاقی که تاکنون هیچ  شدند. منتقل نزدیک بیمارستانی

واکنشی از سوي کشورهاي مدعی حقوق بشر به همراه 

  نداشته است!

 سازمان مشاغل مدیریت و پرداخت هاينظام امور رئیس 

 دولت هیئت مصوبه در: داد اطالع کشور استخدامی و اداري

 و بازنشستگان حقوق افزایش راستاي در بار اولین براي

 بازنشستگان کل دریافتی میزان آنان، حقوق سازيهمسان

 داشت، خواهد رشد درصد 15 قبل سال با مقایسه در

 براي افزایش این سازيهمسان از پس همچنین

 .رسید خواهد نیز درصد 27 به قبل سنوات بازنشستگان


