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 نشاط انتخاباتی              روز    حرف ▼

هاي انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراي اسالمی  رقابت

نویسی اولیه نامزدها، وارد مرحله  با عبور از مرحله نام

نفر براي تکیه  145هزار و  16 نویسی نام. حساسی شده است

شکنی  و نوعی رکورد نظیر زدن بر صندلی مجلس، آماري کم

دهنده رقابتی جدي در  تواند نشان آید که می به حساب می

هزاران نفري که به گفته بیشتر . انتخابات دوم اسفند باشد

آنان احساس تکلیف و شوق خدمت به مردم، پاي آنان را به 

هاي سراسر کشور کشانده تا بتوانند با نشستن بر  فرمانداري

  . جایگاه قانونگذاري، در سرنوشت کشور مؤثر باشند

ین مسئله از آنجایی است که این روزها، پس از اهمیت ا

فروکش کردن و مهار فتنه بنزینی، ضدانقالب و دشمنان 

ملت ایران همه تالش خود را براي القاي ناامیدي به جامعه 

با شدت و حدت دو چندانی آغاز کرده بودند که این 

اي  ها، اولین شکست را به راهبرد رسانه نویسی سونامی نام

از این رو حضور پرترافیک براي نامزدي ! کرد دشمن وارد

ها چندان  انتخابات هرچند ممکن است از برخی منظرگاه

مطلوب هم نباشد، اما از این جهت که از شوق مردم براي 

مشارکت در انتخابات حکایت دارد، باید آن را به فال نیک 

چرا که وقتی اعتراض به برخی تصمیمات مسئوالن  گرفت؛

یابد، آنچه باید به مثابه راهکار در جامعه  میکشور افزایش 

و اذهان عمومی بنشیند، تأکید بر این حقیقت است که 

  ! گذرد و الغیر فرایند تغییر از میدان انتخابات می

هاي سیاسی براي همین شکل گرفته که  انتخابات در نظام

هاي سیاسی و هر گروهی که حرفی براي  به افراد و جریان

د، فرصتی داده شود تا براي مدت محدودي اداره کشور دار

سکان اداره کشور را چه در قالب قوه مجریه و چه مقننه 

برعهده بگیرند و پس از چهار سال اگر توانستند به 

هاي داده شده عمل کنند و آثار حضورشان در قدرت  وعده

در سطح جامعه احساس شده و آثار و برکات تکیه زدن بر 

فراد جامعه مشاهده شود، آنگاه صندلی قدرت در زندگی ا

دوران خدمت آنان براي چهار سال دیگر تمدید شود و اگر 

نتوانستند انتظارات را برآورده کرده و آثار سوء ناکارآمدي 

دهندگان را تحت تأثیر قرار داد، در  آنان اوضاع زندگی رأي

 .انتخابات بعدي کنار گذاشته شوند

انجامید و هم  خواهد بدون شک این نگاه به رونق انتخابات

از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی سطح انتخاب و مجلس 

بخشد و اتفاقی خوب در عرصه  برآمده از انتخاب را ارتقا می

 .حکمرانی رقم خواهد خورد

  

 

 

  
  

  

 !گزینه نظامی باتهدید ایران                        روز گزارش ▼

نیروي  هزار 14درباره احتمال اعزام » نیوز فاکس«گو با شبکه و در گفت» اسپرمارك «

نیروهایی که پیش از این به این «: فارس و غرب آسیا، مدعی شد نظامی آمریکا به خلیج

اند و مانع حمله تهران به  اند، بازدارندگی الزم را در برابر ایران ایجاد کرده منطقه اعزام شده

خود با تهدید ایران به استفاده از وي در ادامه مصاحبه » .اند منافع آمریکا در منطقه شده

ما براي پاسخ دادن آمادگی کامل داریم و این کامالً به رفتار «: گزینه نظامی، اعالم کرد

وزیر دفاع آمریکا » .داري ما را به ضعف تفسیر کند ایران نباید خویشتن. ایران بستگی دارد

ن است که ایران به کشوري هدف نهایی واشنگتن ای«: مانند دیگر مقامات ارشد آمریکا گفت

با ارزیابی سخنان مارك اسپر و دیگر مقامات آمریکایی به خوبی قابل » .عادي بدل شود

کنند؛ اول اینکه آمریکا با تهدید خواندن  مشاهده است که آنها دو هدف را پیگیري می

واشنگتن به . وعیت بخشیدن به حضور خود در منطقه داردرایران، همواره سعی در مش

ها دالر نفتی را از حکام مرتجع  هراسی، بتواند میلیارد بال آن است که با ایجاد موج ایراندن

این در حالی است که حضور . عربی چپاول کرده و در مقابل امنیت آنها را تأمین کند

ناامنی عراق، سوریه، یمن و . آمریکا به شدت به ناامن شدن منطقه منجر شده است

  . سازي منطقه است راهبرد آمریکا براي ناامن فارس هم در راستاي خلیج

دوم اینکه مقامات آمریکا با هدف تهدید ایران به گزینه نظامی، سعی در کشاندن جمهوري 

آنچه . اسالمی ایران به پاي میز مذاکره دارند؛ هدفی که بارها ترامپ به آن اشاره کرده است

بنابراین . ول مذاکره مجدد با آمریکاستکند، قب تهدید نظامی آمریکا را به واقعیت تبدیل می

گاه به اسم مذاکره، قدرت بازدارندگی  ایران با توجه به خوي استکباري آمریکا نباید هیچ

پشتوانه مردمی داشت؛  اعتدالهاي اول دولت  اگرچه مذاکره در سال. خود را از دست بدهد

ند؛ بلکه راهبرد مقاومت و ولی در حال حاضر نه تنها مردم خواهان مذاکره با آمریکا نیست

  .ترین خواسته مردم است نگاه به داخل به کشور بزرگ

 !آمریکا از عراق براي بازداشت سردار سلیمانیدرخواست ویژه       خبر ▼

وگو با شبکه سعودي  دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در گفت» دیوید شنکر«

ستیزانه واشنگتن، در اظهاراتی ایران را به نقض  هاي ایران در ادامه سیاست» العربیه«

حاکمیت عراق متهم کرد و از دولت عراق خواست فرمانده نیروي قدس سپاه را که بنا بر 

 مدعی شده استخبرگزاري فرانسه ! ، بازداشت کندسفر کرده استآن کشور  بهادعاي وي 

هدف قاسم سلیمانی از این ، اند به این خبرگزاري گفتهمنابع نزدیک به حکومت در بغداد 

عادل «وزیر مستعفی عراق،  سفر مذاکره با رهبران عراقی بر سر تعیین جانشین نخست

این رسانه فرانسوي همچنین به نقل از منابع خود مدعی شده است، با . است» عبدالمهدي

این حال، مذاکرات براي تعیین جانشین عادل عبدالمهدي بسیار دشوار گزارش شده است؛ 

وزیر جدید امور جاري کشور از  حالی که دولت مستعفی ناگزیر است تا تعیین نخست در

هاي عراقی و  هاي آمریکا علیه ایران و برخی شخصیت جمله بودجه سال آینده، تحریم

در  ها آمریکایی. شدگان تظاهرکنندگان عراقی در دو ماه گذشته را اداره کند همچنین کشته

مداخله واشنگتن در عراق  عدم مدعی و کرده در عراق متهمکشورمان را به دخالت  حالی

با ورود به عراق موجب کشته  2003و پس از آن در سال  1991که آمریکا از سال  هستند

وزیر » هیالري کلینتون«همچنین . ها عراقی و ویرانی این کشور شده است شدن میلیون

هاي  این کشور در جریان رقابتجمهور فعلی  رئیس» دونالد ترامپ«خارجه اسبق آمریکا و 

 .هاست رسماً اعتراف کردند داعش ساخته دست آمریکایی 2016انتخاباتی 

 



 
 

 
  

  اخبار ▼

  میلیون لیتري مصرف روزانه بنزین کشور 22کاهش 

میلیون 22هاي نفتی ایران از کاهش  مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده» زاده امیر وکیل«

جراي طرح مدیریت مصرف سوخت در روزهاي پایانی آبان لیتري مصرف بنزین کشور با ا

مصرف روزانه بنزین کشور از ابتداي آبان ماه سال جاري تا : ماه سال جاري خبر داد و گفت

بندي  یک روز قبل از اجراي طرح سهمیه(آبان ماه سال جاري  23شنبه،  پایان روز پنج

ر روز بود و در مدت مشابه سال هزار لیتر د 700میلیون و  98به طور میانگین ) بنزین

میلیون لیتر در روز بوده  89به طور میانگین ) 97وسوم آبان ماه سال  یکم تا بیست(گذشته 

ال جاري تا آبان ماه س 24متوسط مصرف روزانه بنزین کشور از روز : وي تأکید کرد. است

 76به ) بندي بنزین پس از اجراي طرح سهمیه(آذرماه سال جاري  15پایان روز جمعه 

 100میلیون و  22هزار لیتر در روز رسیده است که این رقم معادل روزانه  600میلیون و 

  .روز ابتدایی آبان ماه سال جاري بوده است 23هزار لیتر کمتر از  

 ! در برابر ایرانتالش براي قرار دادن انصاراهللا

در حالی که از ابتداي حمله ائتالف تحت رهبري عربستان سعودي به یمن مقامات و 

یمن را نیرویی تحت فرمان ایران به تصویر » انصاراهللا«اند  هاي آمریکایی تالش کرده رسانه

رئیس کارگروه ایران در وزارت خارجه آمریکا به تازگی تغییر » برایان هوك«بکشند، 

او . کند آشکار داشته و گفته است، انصاراهللا سیاستی مستقل از ایران دنبال می موضعی

ها توقف حمالت موشکی و هوایی را به عربستان  باید به یاد بیاوریم که حوثی«: گفته است

 23(سپتامبر  14ها روز  سعودي پیشنهاد دادند، آن هم تنها چند روز بعد از آنکه ایرانی

رسد، این  به نظر می» .عربستان سعودي را هدف قرار دادند تأسیسات نفتی) شهریور

اظهارات براي قرار دادن انصاراهللا در برابر ایران و ساختن این دروغ که ایران در مسئله یمن 

کند در شرایطی که حتی نیروهاي انصاراهللا نیز با رویکرد ایران موافق و همراه  دخالت می

  .شود نیستند، مطرح می

  طلبان از کارآمدي دولت حناامیدي اصال

براي «: با اشاره به وجود تنش در ساختار قدرت نوشت» اعتماد«در روزنامه » عباس عبدي«

عبور از مشکالت موجود، چه در حوزه اقتصادي، چه در سیاست خارجی و چه امور سیاست 

 راه اول اینکه دولت درصدد. داخلی نیازمند حداقلی از وحدت مدیریتی و سیاسی هستیم

راه . کسب رأي اعتماد از مجلس باشد تا اگر رأي گرفت با اقتدار به کار خود ادامه دهد

حل  راه. شود، تغییر کلی کابینه و آوردن افراد جدید و باانگیزه است دومی که پیشنهاد می

تواند همراه با انتخابات  انتخاباتی که می. جمهوري است سوم انتخابات زودرس ریاست

طلبان نیز از کارآمدي دولت به  دهد، اصالح پیشنهاداتی که نشان می» .مجلس انجام شود

اند؛ اما به جاي آنکه از دولت همسوي خود بخواهند به فکر حل  طور کل قطع امید کرده

هاي عجیب پیش پاي دولت  هاي درونی باشد، گزینه مشکالت با استفاده از ظرفیت

  .گذارند می

  !تضمین الزم نیست، امتیاز بدهیم

طلب و دیپلمات پیشین در یادداشتی در روزنامه  فعال سیاسی اصالح» علی بیگدلی«

رغم تمام فشارهاي وارده بر جمهوري اسالمی ایران و با وجود تمام  به «: نوشت» آرمان«

جمهوري دیده  هاي رئیس هاي برجام داریم و نمونه آن در صحبت انتظاراتی که ما از طرف

کشور ما نفت خریداري کند و موانع شبکه بانکی را بردارد، براي  شد که گفتند اروپا باید از

اگر ما در همین نقطه صفر . اروپا سخت خواهد بود؛ زیرا از تهدیدهاي آمریکا ترس دارند

باقی بمانیم و در رویکرد خود تغییري ایجاد نکنیم و منتظر امتیازگیري باشیم، هیچ اتفاق 

ست که چرا باید براي اجراي یک توافق در مسئله اما سؤال این ا ».دهد مثبتی رخ نمی

اي امتیازاتی فراتر از توافق به طرف مقابل بدهیم بدون آنکه تضمینی هم براي اجراي  هسته

  .تعهدات طرف مقابل وجود داشته باشد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر رژیم صهیونیستی در  نخست» بنیامین نتانیاهو« ◄

تحادیه اروپا از نشست کابینه مدعی شد بدون کمک ا

او . اي جلوگیري خواهد کرد دستیابی ایران به سالح هسته

ایران به تجاوز خود در خاورمیانه «با طرح این ادعا که 

هاي  هفته گذشته من صحبت«: ، گفت»دهد ادامه می

محوریت تمامی این . مهمی با سران روسیه و آمریکا داشتم

دامه ادعاهایش او در ا» .ایران: ها یک موضوع بود وگو گفت

ها بر ایران افزایش  در این برهه از زمان باید فشار«: افزود

هاي اروپایی  یابد و این همان چیزي است که من از کشور

 ».خواهم انجام دهند می

مشاور عالی و سخنگوي قرارگاه مرکزي » سردار کمالی« ◄

اندازي  آموزي سربازان ستاد کل نیروهاي مسلح از راه مهارت

سرباز ماهر که مربوط به قبل از خدمت سربازي است، سامانه 

این سامانه براي بعد از خدمت سربازي هم : خبر داد و گفت

توانند بعد از پایان خدمت عضو  شود و افراد می اندازي می راه

این سامانه شوند تا از تسهیالت وام ازدواج، وام خرید لوازم 

همچنین . دزایی استفاده کنن خانگی و کمک هزینه اشتغال

آوري و در  این سامانه نیازهاي شغلی هر استان را جمع

  .کند سامانه ثبت و به افراد معرفی می

هاي  ترین پایگاه نیروهاي حشدالشعبی یکی از مهم ◄

راهبردي عناصر تروریستی داعش در استان دیالی واقع در 

نیروهاي حشد موفق شدند . شرق عراق را منهدم کردند

هاي داعش در  را که بر آموزش تروریست» عائشه«پایگاه 

الشعبی حشد. اق نظارت دارد، متالشی کنندسه استان عر

واقع » حمرین«پایگاه داعش را در کوهستان  9همچنین 

در شمال شرق دیاله کشف کرده بودند که در نتیجه آن، 

هاي امنیتی  ها براي هدف قرار دادن یگان تالش تروریست

  .عراق خنثی شد

درباره پیامدهاي افزایش قیمت » تبار علويعلیرضا « ◄

بنزین براي دولت و تأثیري که بر انتخابات پیش رو خواهد 

گرانی بنزین آن هم با این وصف و : گذاشت، عنوان کرد

سوءمدیریت شدید تیم اقتصادي دولت باعث نابودي 

سرمایه اجتماعی دولت در وهله اول و احتماالً شکست 

در انتخابات آتی مجلس و حتی ) حامیان اصالحاتی(دولت 

  .خواهد شد 1400جمهوري در  انتخابات ریاست

سازان با بیان  رئیس انجمن انبوه نایب» ایرج رهبر« ◄

توجهی به بخش مسکن در پنج سال  اینکه به دلیل بی

میلیون مسکن مواجه شد،  3/5گذشته کشور با کمبود 

در پنج سال گذشته در تولید مسکن خوب عمل : گفت

 .و تعادل عرضه و تقاضا به هم خورد نشد
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  ترنم زندگی

 در گرسنگی تحمل. بدهید غذا دپیشنها فقط کودك به

 گرسنه زمان هر بنابراین است؛ پایین ساله یک کودك

غذا  موقع کودك هاي بازي وارد را خود. خورد می غذا باشد،

  .نکنید خوردن


