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 !کارآمدو انقالبي دولت                   روز حرف▼

 ترینمهمترین و از راهبردی 1011جمهوری انتخابات ریاست

است. این انتخابات واجد انقالب اسالمی  سالهچهلانتخابات دوره 

و به ها و مختصاتی است که آن را از چند منظر حائز اهمیت ویژگی

 .کرده استتبدیل  بینیپیشغیرقابلالبته و  فردمنحصربهانتخاباتی 

از حیث  کهاینگفتمانی؛ ات منازعماهیت  -1 تحليلي:نکات 

نابرابری،  -عدالتهای گفتماناز  یککدامگفتمانی، های دوگانه

 -و حل مسائل از طریق اتکا به بیرون توسعه شعارگرایی، -کارآمدی

به منازعه اصلی  ،محدودیت –آزادی  ،های داخلیرفیتظتوجه به 

های احزاب و خواهد شد، از رئوس تالشتبدیل  ،1011انتخابات 

و ساماندهی گفتمان منتخب های سیاسی برای گزینش جریان

؛ رأی سبد -9 .ستاآن حول  انتخاباتی اتغیهای تبلفعالیت

 عالوه بر تالش برای حفظ پایگاه معموالًهای سیاسی جریان

از پایگاه رقیب  رأیجلب برای خود، مساعی مضاعفی را اجتماعی 

حفظ، کنند. صرف می خاکستری آرایجذب  و همچنینسیاسی 

های ناسالم و از راه متأسفانهامروز نیای در د رأیافزایش و جذب 

های فنی و کو تکنی هاتاکتیک ،در گرو کاربست ابزارهابیشتر 

اما ؛ شودعملیات روانی و تحریف انجام میبا چاشنی تی خروانشنا

از چشم مردم دور محور هم مدار و اخالقارزش هایستارهتک

 اولین انتخابات در پرتو بیانیه گام دوم انقالب؛ -9 مانند.نمی

رو اولین انتخابات در طلیعه دهه پنجم انقالب و پس انتخابات پیش

نقشه راه چله  مثابهبهبیانیه از سوی رهبر معظم انقالب این از صدور 

این موضوع فضای گفتمانی انتخابات را  مسلماً دوم انقالب است. 

 -های سیاسی نامزدها و جریانقرار خواهد داد و  تأثیرتحت 

نسبت خود با انقالب و مانیفست آن در گام دوم  -ناگزیریا مشتاقانه 

چه نگاهی به این بیانیه  هاآن، اساساً کهاین. را بازتعریف خواهند کرد

 سؤالخواهند آن را عملیاتی و محقق نمایند، میدارند و چگونه 

تواند هم اسی میهای سیمهمی است که پاسخ کاندیداها و جریان

صالحیت شورای نگهبان قرار گیرد و هم شاخصی ید و ردأیمالک ت

 مردم باشد.هوشمندانه  دهیرأیبرای 

و بازخوردی که از  گام دوم بیانیهبا محوریت یافتن  :نکته راهبردی

نتیجه ، در کنار بررسی گیریمنارضایتی مردم از وضع موجود می

ن به ظهور و بروز گفتمان توامی، هاها و افکارسنجینظرسنجی

و در کنار مطالبه کارآمدی هژمون انتخاباتی، یعنی رویکرد انقالبی 

 ،امیدوار بود. گفتمان و رویکرد انقالبیگشایی از مشکالت مردم گره

امروز محصول عملکرد شرایط که هایی است همه گفتمان زا« غیر»

 خارجی، به سیاست ها در رویکرد انقالبی. اگر عزم سلیمانیهاستآن

در پیشرانی ها زادهو فخریها مقدمها و تهرانیاراده علمی شهریاری

و سیاست ساحت دفاعی به موشکی و ای، های هستهعلمی در حوزه

های کور مشکالت یکی پس از ، گرهشیفت نمایداقتصاد و فرهنگ 

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح دیگری گشوده خواهد شد.

 

 

 !نميبيهنوز کابوس م                                     روز گزارش▼

 گاهیبه پا رانیا یاز حمله موشک یدیجد یهاتیمستند، روا کی یط کایآمر« اسیبیس» شبکه

سال گذشته،  هیدر ماه ژانو» :دیگویم« اسیبیس»در عراق منتشر کرده است.  آمریکایی انینظام

 هرکدامموشک که  11تاکنون را انجام داد؛  آمریکایی انینظام هیعل یحمله موشک ترینبزرگ رانیا

شد  کیسد شلاألنیع گاهیبه سمت پا کردندیرا حمل م یپوند 1111 یجنگ یهاکالهک هاآناز 

ه فرماند «یکنزفرانک مک» ژنرال. «مستقر بودند مایها هواپو ده آمریکایی یرویهزار ن 9که در آن 

بود که اگر  ایاندازهبه رانیا یهادقت موشک»: کندمی حیتصر آن فیسنتکام در توص یهاستیترور

 یا. حملهمیدادیرا از دست م ینظام 151و  مایهواپ 91تا  91 ،میکردینم هیتخل موقعبهرا  گاهیپا

کامالً به  هاآنبودند.  قیها دقموشک ...میتجربه نکرده بود ایقطعًا مشابه آن را هرگز مشاهده  کهبود 

 آمریکایی یروهایاز فرماندهان ن یکی« جانسون آلن»«. برخورد کردند خواستند،یکه م ییجاهمان

 .«ددهیصدا م میهاو گوش نمیبیهنوز کابوس م» آن روز گفت: فیدر توص زیسد ناألنیدر ع

 یبارز قیمصاد آمریکاییافزون حاکم بر فرماندهان و ترس روز دنید کابوس :يليتحل هایگزاره

با اذعان به افول آمریکا و  گذشته هایسال دراست که  ییهاشکدهیو اند شمندانیاعتراف اند بر

در تأیید  آمریکاییمشهور  پردازیتئور «ینسکیبرژ»هشدارها را داده بودند:  نیا بودن آن، پذیرضربه

 یبه دره کنون 9111ل سا یابرقدرت را از بلندا یکایآمر ایدیوانهکدام : »افول کشورش گفته بود

و  بیعج طیما در شرا ؟رانیا ای و عقلکمخواهان  یاحمق، جمهور هایدموکرات آورده است.

با اعتراف  کایآمر یروابط خارج یشورا شکدهیاند سیهاس رئ چاردیر .«بریممیسر ه ب ایپیچیده

به سر  چندقطبیو  قطبیبیدر عصر  ما» :گفته بودایران در معادالت منطقه،  بدیلبیبه نقش 

 ینوظهور هایقدرتشاهد  قدرت است و ما کی کایآمر .ستیابرقدرت ن گرید کایآمر .بریممی

 یج یهنر». «شد واهدخ یقدرت جهان کی رانی. اهاستآناز  یکی رانیبود که ا میخواه

بزرگ  در جنگ»: ه بود( هشدار دادکایآمر نترستیمرکز نشنال ا یمطالعات دفاع ری)مد «سیانیکاز

 ایغرق شده و به قعر در کایآمر مابریهواپ یهااز ناو یکی کمدست ،رانیچون ا یهایقدرتبا  یبعد

کار  زیممانعت از آن ن یبرا هالبت کشته شدن هزاران نفر خواهد بود. یامر به معنا نیا .خواهد رفت

با نیروهای ایرانی  و استقامت با مقایسه ایمان« هانتر نیریش». «آیدبرنمیاز دست ما  یچندان

ناو  اآلن ،کردندمیچند کشور سقوط  شدمیروشن  کایناو آمر قبالً»: آورده بود سربازان کشورش،

 کید». «کنندمیفرار  رانیا یموتور هایقایقاز  یحت رانیا ناوهایو افسران زبده آن از  کایآمر

 گرید متحدان ما در منطقه»: اشاره کرده است که راًیاخ زین کایوقت آمر جمهوررئیسمعاون  «یچن

 .«ترسندنمیاز ما  گرید زیندارند و دشمنان ما ن به ما اعتماد .کنندمیما حساب ن یرو

 کشورها بود. حکومت رییبا سقوط و تغ یجنگ سرد مساو در دوران کایآمر اراده :يانيپا نکته

سال  انیسال .«است روزیپ اراده جنگ کند، کایآمر» :گفتمی کایجمهور وقت آمرسیرئ کسونین

 «درروبزنتوهم »، سداألنیبعد از ع .است شدهبه توهم  لیتبد برای آمریکا اراده نیااعمال است 

 یکه طراح زد ییهاارادهو  هانقشهبر همه  یمهر بطالن و انیسد پااألنیرنگ باخت و کابوس ع زین

 (انیعباس نیحس)از قبل شکست خورده است.  ،نشده

 !شودندر عربستان تکرار  رانيانقالب ا                   ویژه خبر ▼

است و  داریناپا عربستان سعودیوضع موجود در »: در گزارشی آورد کویتیپولرسانه آمریکایی 

 رد،یگیفاصله م که جهان از نفت عربستان زمانهم .دارد یمسئله آگاه نیاز ا کاخ سفید

 دیبا طیشرا نیدر ا دنیبا .را ندارندشهروندان  یهانهیپرداخت هز ییتوانا گرید یمقامات سعود

ها خصومت با و تکرار سال رانیاز تجربه انقالب ا یریجلوگ یبرا .کمک کند هایبه سعود

 انهیبه سرکوب وحش دیبا زیسلمان نبن .گام بردارد اطیبا احت کاخ سفیدبهتر است  کایآمر

 .«را متوقف کند منیدهد و بمباران و محاصره  انیمنتقدان خود پا
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 اخبار ▼

 !اندکردهفقط ماسک عوض 

 یهاگروهمواضع  دنیبه دستور با کایآمر ارتش کرد اعالم پنتاگون (اسفند 8) جمعه بامداد

 یروهایبه ن کایآمر ریاخ حمالت .و عراق بمباران کرده است هیمرز سور یکیمقاومت را در نزد

داعش در منطقه، در چارچوب  تیو تقو ایاح یبرا کایبا توجه به طرح آمر هیمقاومت در سور

در ضربه زدن به  دنیبا ریاخ اقدام .شودیم یابیارز ایغرب آس یبرا دیکاخ سف دیجد یویسنار

 سمیاز ترور یریگدر بهره کایآمر نیشیجمهور پ یساؤتداوم راه ر ،مقاومت در عمل یهاگروه

به  دنیبا یگر عزم جدحمله نشان نیدر ا ویآوبا تل یبه هماهنگ کایاست و اذعان آمر یدولت

داعش و حفظ  یایجهت اح ایغرب آس یبرا دنیبا یویسنار .است یستیونیصه میاز رژ یبانیپشت

 میرژ یشده و با همکار یطراح هیدر عراق و سور یدر منطقه و تداوم حضور نظام یکانون ناامن

، دستیار ویژه رئیس مجلس «حسین امیرعبداللهیان» .شودیو امارات اجرا م یسعود ،یستیونیصه

در شعارهای  آمریکا جمهور جدیدرئیس بایدن»نوشت:  همین زمینهالملل در در امور بین

انتخاباتی خود از جنگ علیه تروریسم سخن گفت اما دستور وی برای حمله به نیروهای بومی 

کاخ سفید با اعمال سیاست دوگانه در استفاده از تروریسم، نشان داد که  داعش با مبارزه کننده

 .«فقط ماسک مستأجران جدید کاخ سفید تغییر کرده است .مانددوست داعش می

 را خراب کنند رانيمان با اروابط ميدهي: اجازه نمنيفؤاد حس

بغداد اجازه سوءاستفاده از  دهمیم نانیاطم»: کرد تأکید فیبا ظر داریخارجه عراق در د ریوز

در این دیدار به طرف  فیظر .دو کشور را نخواهد داد یبرهم زدن روابط عال یاتفاقات عراق برا

با هدف اختالل در روابط  تواندیدر عراق مشکوک است که م ریحمالت اخ یبرخ»: عراقی گفت

اقدام دولت ما بر ضرورت  .شده باشد یکشور طراح نیو ثبات ا تیو عراق و برهم زدن امن رانیا

تالش ز ا یبا شمخان داریخارجه عراق در د ریوز .«میدار تأکیدحوادث  نیمسببان ا افتنی یعراق برا

این  هایبدهیبرای پرداخت  و عراق رانیا یاقتصاد یهاو دستگاه یو بانک یمال یهامستمر حوزه

بر اساس مدل مورد  زودیبهاز موانع مهم برداشته شده و  یبرخ» کشور به ایران خبر داد و گفت:

 «.شودیآغاز م هایروند پرداخت بده ،توافق دو کشور

 برجامي رسيد! هایگالبيفصل چيدن سيب و 

 991به مبلغ  ریا رانیا یبرجام یماهایقسط هواپ نیاول دیسررس»: خبر داد هما() ییمایهواپ ریمد

درصد  51 .شندیندیب یاو دولت چاره تیحاکم دیو با میتومان است که توان پرداخت ندار اردیلیم

ها ATR چک زمان .فروند است 8تا  ۷که حدود  میفعال دار یبرجام یمایفروند هواپ کی اضافهبه

 م،یهم هست میتحر م،یچون پول ندار میکن هیآزاد قطعه ته صورتبه میتوانیاست، نم دهیرس

که با ما دارند، به ما کمک  یو برابر قرارداد ندیآینم دهد،یکارخانه سازنده هم قطعه به ما نم

 .«است گیرزمین ماهایپاهو لیدل نیو به هم ستندین بندیو درواقع به قرارداد خود هم پا کنندینم

از فشارها بر به دولت دکتر روحانی، تذکر با  کارشناسانزمان انعقاد قرارداد خرید این هواپیماها 

ارائه خدمات پس از اط و عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات و دولت در زمان بازپرداخت اقس

برای ارتقاء  ایعالقهمتهم به این شدند که باور و  منتقدینهمین ولی  گفتندمیسخن  فروش

کسانی که با  ندارند! کشور پروازی برای توسعه هایظرفیتاز  گیریبهرهو ناوگان هواپیمایی 

 د.نروشن شوبدهند تا  شبروند هلاکنون  ،گرفتندمیی برجامی عکس هاهواپیما

 هاتحريمقانون لغو صحيح اجرای اقدام مجلس برای 

بعد از »اظهار داشت: مجلس ، رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی «عباس گلرو»

های امنیت ملی و انرژی مأموریت قالیباف رئیس مجلس به ذالنوری و عباسی رؤسای کمیسیون

 یشوراحل اختالف دولت و مجلس و تعامل با دبیرخانه پیگیری  منظوربهمجلس شورای اسالمی 

ها و صیانت از منافع ملت امنیت ملی برای نظارت بر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم یعال

 انرژی ونیسیو کم مشترکی با همکاری کمیسیون امنیت ملی  ایران در آینده بسیار نزدیک کمیته

ا دوشنبه هفته جاری مقرر شد سخنگوی کمیسیون یکشنبه ی»وی افزود:  .«شد خواهد تشکیل

این اقدام بعد از  درمجموعرسانی کند؛ ولی امنیت ملی جزئیات تشکیل این کمیته مشترک را اطالع

های امنیت ملی و انرژی عملیاتی شده و بر حسن اجرای دستور رئیس مجلس به رؤسای کمیسیون

 .«ای خواهیم کردویژه ها نظارتقانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم

 اخبار کوتاه

/ منتفي است! 0711انتخابات  يکيالکترونبرگزاری  ◄

 یکیبحث صندوق الکترون»: گفت ستاد انتخابات کشور سیرئ

در انتخابات  یکیکامل انتخابات الکترون یبرگزار یانتخابات برا

 در باشند مطمئن مردم .است یمنتف 1011 یجمهور استیر

استفاده شده و  سازتیامن هایمؤلفه همه از هاتعرفه چاپ

انتخابات  رکلیمد ،یلچین .ردیگیصورت نم یجعل گونههیچ

تا  یناظران ما از زمان طراح»: کرد تأکید نیز نگهبان یشورا

 .ها در شعب حضور دارندتعرفه لیچاپ، انباشت، انتقال و تحو

 «.امکان جعل تعرفه وجود ندارد

را  یمرکز بانک مجلس، !/آوری فرزندمصوبات مجلس برای  ◄

 یبه خانوارها یتومان ونیلیم ۷1ساله  91وام  یمکلف به اعطا

صاحب فرزند  1011و  1922 هایسالفاقد مسکن که در 

دولت را مکلف  همچنین وکالی ملت .، کردشوندمیسوم 

متولد شود،  1011سال  یهر فرزند که از ابتدا یکردند به ازا

دوازدهم  کیدرصد از  کیتومان از محل  میلیونیک

جهت  صرفاًبالعوض  صورتبهرا  یدولت یهاشرکت یهانهیهز

شده  رفتهیپذ یگذارهیسرما یهاصندوق یواحدها یداریخر

 .دهد صیتخص ندبه سرپرست فرز ،در بورس

 متجاوز ائتالف /پايتخت سعودیانصار اهلل به  يحمله موشک ◄

را به  کیستلموشک با کی منی انصاراهللاعالم کرد  یسعود

که قبل از اصابت به ، کرده کیعربستان شل تختیسمت پا

 یریبر رهگ یمبن هایسعود یادعا .هدف منهدم شده است

 نیشدن ا یاقبل از رسانه یقیاست که دقا یدر حالموشک 

 اضیانفجار در ر یشدن صدا دهیاز شن ترییخبر، کاربران تو

 اض،یر یرهاشه فرودگاه تیفعالدر پی این اقدام،  .خبر دادند

بر فراز آسمان عربستان متوقف  ماهایهواپ یجده و پرواز تمام

 .شده است

بعد از حمله / کاياز آمر انتقام یمقاومت برا یهاوعده گروه ◄

اخیر آمریکا به برخی مواضع حشدالشعبی در مرز سوریه، 

حمله به »: کردند تأکید یاهیانیبطی  مقاومت عراق یهاگروه

خواهد  کایآمر یبرا یادیز نهیهز یالشعبالحشد یروهاین

خواهد بود و پاسخ  گریطور د یریقواعد درگ پسازاین .داشت

 .«داد میخواه کایآمر تیبه جنا یمناسب

 سیرئ/ مواد نفتياز صادرات  يميمعادل ن مواد غذايي زيدورر ◄

مواد  زیدورر»: گفت یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 ۰1تا  51معادل تن و  ونیلیم 95 انهیسال رانیدر ا ییغذا

 .«است یدرصد صادرات مواد نفت

کمک کردن به نیازمندانی که به  :(071 سؤالاحکام ) ◄

ای آن ادارات چه کنند از اعتبارات برنامهادارات مراجعه می

المال در همان جایز نیست و بودجه بیت: پاسخحکمی دارد؟ 

و هزینه در غیر  جهتی که معین و مقرر شده باید هزینه شود

 .شودحکم غصب دارد و موجب ضمان می ،موارد معینه


