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 ها!ها نه لباسصالحيترقابت      روز        حرف▼

کشور با  یاسیس یانتخابات، فضا یمان برگزارزک شدن به یبا نزد

شدن قرار  یر انتخاباتیتند در حال حرکت در مس نسبتا   یبیش

 یه زدن بر صندلیتک یبرا یاسیس هایجناح هایرقابتگرفته و 

 یغاتیتبل یردهاشگ معمول   ،ن گامیقدرت آغاز شده است. در اول

وند یپ یشود. تالش برایآغاز م ایرسانه هایچالشد خورده و یکل

دواژه یان و کلیبا حضور نظام 9099دادن سرنوشت انتخابات 

 است. یانتخابات یات روانیعمل یهاین بازیا ازجمله یگرینظام

ت ین فعالیتریاصل یب هراسیرق یتالش برا -9نکات تحليلي: 

در ادوار انتخابات  یاسیس یهاانیجرای رسانه هایفعالیت اول گام

 دنبال شده است. طلبانصالحاخاص توسط  طوربهکشور بوده که 

 واسطهبهدر این دوره از انتخابات  طلباناصالحهای خالی دست

موجب شده تا سناریوی  شانمورد حمایت عملکرد ضعیف دولت

، لذا هر روز باید ر خود ببینندابزا ترینمهم مثابهبهرقیب هراسی را 

ت آن است یواقع -6 منتظر انتشار اخباری با این سوگیری باشیم.

بودن  یرنظامیا غی یبا نظام ینسبت «حل مشکالت کشور»که 

مشکالت کشور آن است  حلراهنده کشور ندارد. یآ جمهوررئیس

 یتیریمد یستگیاز شا ؛اولبه قدرت رسد که  جمهوریرئیسکه 

را در  ین برخورداریاداره کالن کشور برخوردار بوده و ا یلزم برا

حل باور کامل به  ؛ومدباشد. ثبت کرده خود  ینیشیکارنامه پ

ن ملت یا یه اجتماعیو سرما یه بر توان داخلیق تکیمشکالت از طر

 ؛ومسگانگان نداشته باشد. یب یاریبزرگ داشته و چشم به کمک و 

حل مشکالت  یشده برا یو کارشناس یاتیبرنامه جامع و عمل

ز به یو باتجربه ن یاحرفه یم کارشناسیکشور داشته باشد و ت

نظام  یبرا ییاجرا ییخود را بازو ؛هارمچانضمام آن ارائه دهد. 

جاد یدانسته و توان ا یو رهبر معظم انقالب اسالم یاسالم

تحقق الگوی  یبرا یاسیس هایبندیجناح، فراتر از یمل یهمبستگ

خود را مستظهر به  ؛نجمپ .شرفت را داشته باشدیپ یرانیا –یاسالم

چنین  ماند.ان کار همچنان خادم ملت بیده و تا پایملت د یرأ

در قابل شناسایی است.  «انقالبی مؤمنجوان » دواژهیکلفردی با 

چه  ؛بر تن دارد ردفاین است که  یست لباسیان آنچه مهم نین میا

 یعلم یهاطیمحدر  یآموزدرساز  یحاک یوشلوارکتن لباس یا

افته یده باشد و پرورش یت پوشیباشد، چه لباس روحان یدانشگاه

ن یاامنیت  دفاع از یبرا یه باشد، چه روزگاریعلم یهاحوزه

 بر تن داشته باشد. یلباس نظام، نیسرزم

های این کشور، دوگانه دوگانه واقعی در انتخابات پاياني:نکته 

قدرت  رأساست. خادمان واقعی ملت باید در  منفعت –خدمت

قرار گیرند تا مشکالت کشور حل گردد و این امر با بصیرت و 

دروغین نیفتادن  یهادوگانهندی ملت و به دام فریب هوشم

 )نویسنده: مهدی سعیدی( ممکن خواهد شد.

 

 زداييحروميتو م رسانيخدماتمأموريت                      روز گزارش▼

در کشور،  ییزداتیمحرومکمک به  یدر راستا و کل سپاه یفرمانده ریبه تدب بنا

 گانهسه یروهاین تیبا عضو، زداییمحرومیتتحت عنوان  یقرارگاهسپاه  ،90 ماهبهشتیارد

و قرارگاه  یبانیتعاون، پشت ادیبن ،یکل سپاه، مهندس یسپاه، بهدار ییو هوا ینیزم ،ییایدر

 یطکه  داد لیسپاه تشک کنندههماهنگ اونمع استی)ص( به رالنبیاءخاتم یسازندگ

 گذاشته است. رجاباز خود  یمهم یدستاوردها ی خدمت،هاسال

 یعمرانریپروژه غ 099و  یهزار پروژه عمران 929 زداییمحرومیتقرارگاه  :یخبر هایگزاره

 یو با همکارکرده است  ییاجرا ،ریاخ هایسالطی ( را هادرمانگاهمساجد و  زیتجه ه،یزیجه)

 ،)ره(مان امامفر یاجرائ تادس ،یمستضعفان انقالب اسالم ادیبن ،ینیامداد امام خم تهیکم

 .کرده است عیجامعه توز درآمدکمو  فیاقشار ضع نیدر ب یشتیبسته مع ونیلیاز ده م شیب

 در خوزستان، یپروژه عمران 0244شدن  یاجرائ، ریاخ یهااقدامات قرارگاه در ماه ازجمله

 ین قرارگاها. وده استب راحمدیو بو هیلویدر کهک روژهپ 9629همدان و در پروژه  9929

هرمزگان در ، مورد 492 راحمدیو بو هیلویدر کهک ،بضاعتبی هایزوج ییبا شناسا نیهمچن

 توزیع کرده است. هیزیجه مورد 9999فارس در استان مورد و  999قم در  مورد، 929

 کیبا  صرفا اقدامات را  نیا ریاخ هایسالدر  یسپاه پاسداران انقالب اسالم :يليتحل یهاگزاره

در چیزی است که  از آن شتریب برابر هاده آن صادیقمانجام داده است که  زداییمحرومیتقرارگاه 

از بدو  رخ داده است که سپاه پاسداران یطیدر شرا یاقدامات جهاد نیا .گزارش حاضر ذکر شد

 ،میتحر رغمیعلکه آن است  دهندهنشان واست مواجهه  یو داخل یخارج هایتحریمبا  تشکیل خود

اگر بر ظرفیت موجود سپاه  وجود دارد. زادروناقتصاد  تفکر جهادی و بر هیحل مشکالت با تک امکان

را دولتی  یهاسازمانسایر نهادهای مردمی و  ،به مردم، توان بالی قوه مجریه پاسداران در خدمت

رائه ا «انقالب اصلی صاحبان»دمات فراوانی به خ توانیماضافه کنیم، در کنار همت و وحدت رویه 

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .استک ر آنانبمحرومیت و فقر  ز فشارا و داد

 با تفسير دولتي! «هاقدام راهبردی برای لغو تحريما»قانون اجرای          ویژه  راخبا ▼

پیرو  جمهوررئیسبا اشاره به اظهارات اخیر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس  ،«ابراهیم عزیزی»

اقدام راهبردی »قانون »تفسیر دولت، گفت:  بر اساس« هااقدام راهبردی برای لغو تحریم»اجرای 

به ایران و صنعت  اقتدار بخشیاست و در راستای  نظیربینوع خود در « هابرای لغو تحریم

ری اگر قرار باشد تفسیرد. تفسیر در این قانون را ندا گونههیچدولت حق  ای کشور تهیه شد.هسته

دارد و دولت در جایگاهی نیست  بر عهدهصورت گیرد، مجلس این وظیفه را قانون این در راستای 

 بر عهدهتکلیف اجرای قوانین را  جمهوررئیسعزیزی با بیان اینکه  .«که بتواند قانون را تفسیر کند

اجرا و سایر  ،آیدقوانینی که به مذاقشان خوش می تواندنمی جمهوررئیس»: اظهار داشتدارد، 

خواهد میوه سوا کرده کند که بگوید میمیوه خریداری می جمهوررئیسمگر  .قوانین را اجرا نکند

باید بدون هیچ عذری قانون  جمهوررئیساین نماینده مجلس با بیان اینکه  .«را خریداری کند

در این قانون جرم  [مجلس]ما »کرد:  تأکیدرا کند، را اج« هااقدام راهبردی برای لغو تحریم»

 .«و سایر مسئولین تبعات دارد جمهوررئیسانگاری کرده و عدم اجرای این قانون از سوی 

مقام  کیبه نقل از  تدپرسیآسوش یخبرگزار رو شد/ کايآمر یبريفند ساضعف پدا ◄

 اداری و اقتصادی امریکا هایزیرساخت، در خصوص حمله گسترده سایبری به ییکایآمر

 .اندکردهنفوذ  چیزهمهو هکرها در « است کایآمر خیپرونده هک در تار نیبدتر» نیا: نوشت

 .«داشته باشد کایآمر یمل تیامن یبرا یانگرریعواقب و تواندمیبالقوه  طوربه»حمله  نیا



 

  
 

 اخبار ▼

 آمريکا برای باقي ماندن در عراق هایاهرم؛ تنها با ايران گفتگورسانه و 

 جادیدر جهت ا کندیم هیتوص دنیبه دولت با یادر مقاله کیآتالنت یشورا ییکایآمر شکدهیاند

 یهاکمک رغمیمعتقد است عل سندهیدر عراق حرکت کند. نو رانیبا ا روهایاز موازنه ن ینوع

 یمبارزه با داعش، عراق در آستانه فروپاش یدر طول اشغال، پس از آن و ط کایآمر یبال یمال

بلکه تکثر و تضاد اهداف  ،نه کمبود منابع مسئله دهدینشان م نیاست و ا یو اقتصاد یاسیس

موازنه  یبرقرار یسه اقدام برامقاله  نیا در است. رانیبا ا کایتقابل آمر ژهیوبه یاسیس رانگیباز

 لیدر عراق و تقل ییکایآمر ینظام یروهاین یجیکاهش تدر -9 :کندیم شنهادیپ رانیدر برابر ا

حضور  دیکه نبا حالدرعینعراق.  یتیامن یروهایبه عنوان مشاور ن هاآناز  ینقش بخش اندک

اقناع  یبرا یارسانه نییتب -6 .ردیقرار بگ رانیا اریو فضا در اخت دهیبه صفر رس هاییکایآمر

و  یاقتصاد یهانبوده و کمک یکشور صرفا  نظام نیبه ا کایآمر یهاکمک نکهیمردم عراق به ا

به اصالح چهره خود  کایاست که آمر ازین سندهیانجام شده است. به اعتقاد نو یادیبشردوستانه ز

 یهادر برابر حمالت گروه ینظام یبازدارندگ شیافزا -9 عراق بپردازد. یافکار عموم انیدر م

در عراق پس از  گریکدیمتقابل منافع  رشیجهت پذ رانیگفتگو با ا نیدر ع رانیبه ا کینزد

 یهاکیها و تاکتروش تیتقو توانیرا م شکدهیاند نیا هیتوص به برجام. کایبازگشت آمر

 کردیبا حفظ رو زمانهمعراق  یاسیها و گفتگو با نخبگان سرسانه ،یپلماسیمانند د یافزارنرم

 کایآمر ،کیآتالنت یشورا هیبه توص گر،ید ریدانست. به تعب ینظام یمانند بازدارندگ یافزارسخت

 در عراق مدنظر داشته باشد. رانیه ایرا عل هانهیهمه گز دیبا

 روابطي که به دالرهای نفتي بند است

 دهیاز کشورها را خر یبرخ یاسیاستقالل س ،ینفت یبا دلرها شیپ ۀده نیعربستان از چند

که پول  ییمعتقد است کشورها رایز ؛را کنار گذاشته است استیس نیبن سلمان ا یاست ول

کامل  تی)تابع استیس نیسلمان ا بن .باشند اضیکامال  تابع ر دیبا کنندمی افتیعربستان را در

گرفته است که علل  شی( را در قبال پاکستان در پینفت یاز دلرها تیمحروم ایاز عربستان 

 یارتش پاکستان به مزدوران بن سلمان برا لیبا تبد آباداسالممخالفت  تواندمیامر  نیا

مخالفتش  ای «رانیا ضد یعرب یناتو»مخالفتش با مشارکت در ائتالف  ای منیبا ملت  دنیجنگ

صره از عربستان در محا تشیعدم حما ای یدر مالز یاسالم یکشورها 6990با کنفرانس سال 

 این کشوردولت  دگاهیکرد و از د کیراستا، بن سلمان خود را به هند نزد نیهم در قطر باشد.

را در سازمان  یکنفرانس ،کرد و برخالف درخواست پاکستان تیحما ریدرباره منطقه کشم

از  ریجامو و کشم تیهند )محروم یقانون اساس 949لغو ماده  تیمحکوم یبرا یاسالم یهمکار

را با هند بست و  یدلر اردیلیم 92 یآن، قرارداد یانداد و به ج لی( تشکیحق خودمختار

عربستان را  یدلر اردیلیم 9که قرض  خواهدمی یاز پاکستانِ گرفتار بحران اقتصاد اکنونهم

و  تیحاکم آبادماسالکه  دهدنشان  تا کرد قرضدرخواست از پکن  زیخان ن عمران پس دهد.

 طی دوره ولیعهدی خویش،سلمان  بن .فروشدنمی سعودی دلر اردیلیم 9استقالل خود را به 

در  نیپاکستان کند و ا نیگزیرا جا میرژ نیکرد تا ا کینزد یستیونیاشغالگر صه میخود را به رژ

در داخل عربستان دارد  ییروهایو ن دهدمیکه پاکستان ارتش عربستان را آموزش  ستا یحال

 .پردازندمی یو حفاظت از شاهزادگان سعود یعموم تینکه به حفاظت از ام

 دعوای حقوقي حقوقدان با شورای نگهبان

 جمهوررئیسدیروز  هایصحبتدر واکنش به  شورای نگهبانحقوقدان  ،«فینظطحانهادی »

سال قبل  99مربوط به  ،یقانون اساس یبر اجرا جمهورسیاز نظارت رئ یقرائت روحان»: گفت

 تیکه طبق قانون، مسئولگفته  یکرده. روحان رییسال است که تغ 99 ،یاساس قانون. است

روحانی دکتر  .«ستین نینگهبان ا یشورا ریاما تفس ،است جمهورسیبا رئ یقانون اساس یاجرا

قانون اساسی  999اصل »که دیروز برگزار شد، گفت:  در نشست حقوق اساسی و شهروندی

بالترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون  جمهوررئیسگوید که بعد از رهبری، می

به  09اما تفسیر شورای نگهبان این نیست، البته از سال  ؛است جمهوررئیساساسی بر عهده 

 .«این قانون داردتفسیر متفاوتی از  ایدورهبعد این نظر را دارند. شورای نگهبان با توجه به هر 

 کوتاه اخبار ▼

سازمان  رئیس شد/ بيتکذدولت  یخبرگزار یادعا ◄

که  سؤال نیو در پاسخ به ا« انتخاب»در گفتگو با  یاتم یانرژ

 ایهستهزاده در مذاکرات  یفخر دیمطرح شد که شه اخیرا »

در  زادهیفخر دیشه نه؛»، گفت: «داشتند یبرجام حضور فعال

 شانیبود با ا ازین یاما اگر گاه؛ مذاکرات برجام حضور نداشتند

است.  ایهستهپدافند  شانیا یاز کارها یبخش .شدمیمشورت 

 یرو یوقت .گیردمیهم کل کشور را در بر  یاپدافند هسته

مسائل پدافند  شودمیصحبت  ایهسته یحقوق-یمسائل فن

 یول شودمیمطرح  امور گونهاینهم لجرم در زمره  ایهسته

 «.برجام نبودند کنندهمذاکرهعضو  شانیا

دادگاهی در / به دليل اهانت به ايران کويتيروزنامه  جريمه ◄

 روزنامه السیاسه این کشور را به دلیل اهانت به ایران ،کویت

آمده است:  دادگاهاین  در حکم .دینار کویتی جریمه کرد 2999

از خارج  ،موضوعاتی که در این روزنامه منتشر شده است»

به اموری پرداخته  هاروزنامهاست و نباید در  نگاریروزنامهقوانین 

در شود که دولت مورد انتقاد قرار گیرد. موضع دولت کویت 

بر  است. داریخویشتنطرفی و بی ،منطقه هایدرگیریرابطه با 

نیز  ازاینپیش این گزارش، سردبیر روزنامه السیاسه اساس

ایران و مذهب تشیع چندین بار در مطالبی به جمهوری اسالمی 

 .«استانت کرده اه

 المالسحجت /شودميعتبات از سر گرفته  اعزام زائران به ◄

سازمان حج و  اتیمعاون امور عتبات عال «یاهلل رحمانصحبت»

 ارت،یسازمان حج و ز سیرئ دستور به» :اعالم کرد ارتیز

در عراق  ارتیمرتبط با حوزه حج و ز یهابا مجموعه یهماهنگ

 یاست تا در صورت موافقت ستاد مل یریگیحال پ در هیسورو 

 یهادر قالب کاروان یرانیاعزام محدود زائران ا ،کرونامبارزه با 

 .«آغاز شود یارتیز

 ییایو در ییهوا یروین /با گاو شيردهمشترک  شيرزما ◄

 یروین نیو همچن ییایدر یروین یمرکز یعربستان، فرمانده

 شیآذر( رزما 69و  64دسامبر ) 99و  94روز  کایآمر ییهوا

 برگزار کردند. ایجنگ در سطح در سازیشبیه یرا برا یمشترک

 نقاط بزرگنمایی شرعی حکم :(901 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 که – او احتمالی محاسن ندیدن و رقیب سیاسی جریان ضعف

پرهیز از : پاسخ چیست؟ -باشدمی ایرسانه ایحرفه اصول از

و مراعات حرمت آنان امری لزم و  رقباهرگونه تخریب 

از  وارههم مختلف، افرادنقدهای  در و باید پسندیده است

از ورود به مباحثی که  شده،وارد  ینگرجامع موضع انصاف و

 توجه همه»نمایند: پرهیز ، حتی شائبه تخریب را به همراه دارد

 هازدن حرف این و تخریب این. نکنند تخریب که باشند داشته

 جایز نه و مستمعان برای دارد حجیت نه ها،کردن اهانت و

 (99/4/92) .کندمی خراب را فضا اینکه خاطر به است؛


