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 زودهنگام تنور انتخابات يداغ          روز حرف▼

ماه محرم حسینی بود،  هایمراسمبرگزاری  کشور مشغول کهدرحالی

ماه تا  71سال پایانی دولت دوازدهم نیز آغاز شد و دولت کمتر از 

پایان کار خود زمان دارد که امور را تدبیر کرده و چرخ توسعه و 

سال پایانی  برد. شیپبههای مختلف ر عرصهپیشرفت کشور را د

آنکه  ازجملهبا معضالت مختلفی روبرو بوده است  معموالً هادولت

معطوف به های سیاسی های سیاسی احزاب و گروهحواشی رقابت

انتخابات پیش رو، اذهان متولیان دستگاه اجرایی را نیز مشغول به 

دولت اعتدال نیز مصون از این معضل نیست سال پایانی  کند.خود می

 شده است. 70۱۱و فضای سیاسی کشور خیلی زود مشغول به رقابت 

شده است، شنیده  یقمدوردر این میان اسامی متنوعی که تعداد آنان 

 یمختلف یهاثیوحدحرفز یک از آنان نیدر مورد هر شود که می

اند دانین میا بخشرونق ینکه چه کسانیدر ا تأملاما ؛ گرددیمطرح م

ما را برند، یسود م یو از داغ شدن زودهنگام تنور انتخابات چه کسان

 .کندیم ییر راهنمایبه موارد ز

های ها و جناحتعلق به گروه ،اصلیمحور  -7 :يليتحل نکات

ها مطرح و بر سر زبان هاآنهای مختلف توسط سیاسی دارد و نام

سی در گروه فعال های سیاجریان یاسیات سیاز ح یبخشافتد. یم

از  ییلذا رونما ؛است یانتخابات هایرقابت تیجذاب داشتننگه

ورود آنان به عرصه انتخابات  یبرا یکه احتمال یدیجد یهاچهره

 یهااز چهره یهواداران برخ -1 پروژه آنان است.صور است، تم

از طرح  هاآناند. فرینآنیز در داغ شدن این تنور نقش یاسیس

زان یو م یاسیوزن سی ابیارز یاز افراد، به نحو یزودهنگام نام برخ

تا اگر افق  کنندیرا دنبال م شانعالقهنامزد مورد  یاقبال مردم

، وگرنه های خود بیفزایندبینند، بر تالشمقبولی را پیش رو می

به  معموالًنیز که  کتوبمهای رسانه -1 تدبیر دیگری بیندیشند.

دارند، از این حجم از نام رجل  خاطرتعلقکشور  یاسیس یاهانیجر

موجب رونق  چراکهنودند، خش ندچرخمی اهسیاسی که بر زبان

 ش خواهد داد.یرا افزا فروششانو  گرددفعالیت آنان می

شدن فضای انتخابات در ذات خود امر  پررونق راهبردی: نکته

 ریتأثام اسالمی بیفزاید و تواند بر مقبولیت نظمقبولی است که می

بیشتر مردم در امور کشور داشته باشد.  ینیآفرنقشمثبتی بر 

را  دهندگانیرأو  مردم نیز بیفزاید یرأتواند بر کیفیت میهمچنین 

 ینکته اساساما ؛ حاضر کند یرأ یهاصندوقبا آگاهی بیشتری پای 

شرفت یپ یبرا ید به مانعیت نباین وضعیان آن است که این میدر ا

کشور از ورود  ،در طول ادوار گذشتهنجامد. یکشور ب یامور جار

های فراوانی خورده است و موجب زودهنگام به انتخاب آسیب

شده  هامسئولین امر در دولت یدقتکمو  یزگیانگو بی یرمقکم

است که حاصل آن از دست رفتن فرصت و توان خدمت به کشور و 

لذا باید در این مسیر از  ؛استکاهش کارآمدی دولت در سال پایانی 

 (یدیسع یمهد)نویسنده:  پرهیز نمود. طیوتفرافراط

 یمشابه شورو يسرنوشت                             گزارش روز▼

را به عنوان نماد  کایدر غرب و آمر یو کشوردار یهاست که سبک زندگسال انیگراغرب

 ر،یرخدادها و حوادث اخ کهی. درحالکنندیم یمعرف رانیمدرن به مردم ا یدارحکومت

 تواندیم یکمتر کس گریهمگان آشکار ساخته و د یکشورها را برا نیموجود در ا یهابحران

 کند. یمعرف کایها را جهان غرب و آمرفاضله ملت نهیمد

 امیگذشته دو پ یدر روزها ییکای، سناتور دموکرات آمر«سندرز یبرن» -7 :یخبر گزاره

 کهیدرحال»اشاره نمود. او نوشت:  کایموجود در آمر یهاانتشار دارد و در آن به بحران یتریتوئ

از  (کای)بازار بورس آمر تیاسترشدن مواجه هستند، وال خانمانیبا ب ییکایآمر ونیلیم 0۱

خود را از دست  یهاکارگر شغل ونیلیم 1۱ کهیرکورد است. درحال بتلحاظ سود در حال ث

 اضتیبه ر یازیرا رد کرد. ما ن یدالر ونیلیتر 7رکورد  شانییدارا اردریلیم 71 ییدارا اند،داده

 یتیچندمل یهادرصد و شرکت 7 یبرا اضتیر ازمندی. ما نمیندار یکارگر یهاخانواده یبرا

است که  نیدولت ترامپ ا یاقتصاد یهاتیواقع»نوشت:  یگرید امیسندرز در پ یبرن.« میهست

دالر در ماه  0۱۱ افتیدر کایدر آمر کاریب ونیلیم 1۱ندارد و  یکاف یغذا ییکایآمر ونیلیم 13

شدن مواجه هستند حال آنکه  خانمانیبا )خطر( ب زین ییکایآمر ونیلیم 0۱را از دست دادند. 

 اند.دالر درآمد داشته اردیلیم 0۱۱ماه گذشته  5 یط ییکایآمر اردریلیم 001

هاست که خود، سال یاسیبه اهداف س دنیرس یبرا ییکایآمر یهاستیترور :یراهبرد نکته

با کمک خط  هاآناند. ظالمانه قرار داده یهامیتحر نیدتریرا تحت شد یاسالم رانیمردم ا

 برالیحکومت ل قیطر نیتا از ا دادندینشان م رانیاز خود به مردم ا بایز یاچهره ف،یتحر

که حوادث و  یادهیکنند. ا یمعرف انیرانیبه ا یاسالم یهورجم نیگزیرا مدل جا یدموکراس

باعث شده است که  کایظالمانه حاکمان امر یهااستیس راینما کرد؛ زآن را نخ ریاخ یدادهایرو

هزار نفر  551قرار نداشته باشند و امروزه  یمناسب اقتصاد طیدر شرا زیکشور ن نیمردم ا یحت

 یهارساختیز یبازساز یکنند و چالش جد یزندگ هاابانیدر خ ییکایاز شهروندان آمر

نفر در زندان به سر  110هزار نفر،  7۱۱کشور باشد، از هر  نیا ریگبانیگرفرسوده، همچنان 

 طیشرا نی. اردیجهان قرار گ یدرمان یهانهیهز نیتردر صدر فهرست گران کایببرد و آمر

 یو چنددستگ کایدر آمر یمردم اضاترا هم درآورده است. اعتر کایمردم آمر یصدا یبحران

در حال دچار  کایادعا است که آمر نیبر ا یسند یاسیس یهامقامات و نخبه نیب جادشدهیا

 است. )فرهاد کوچک زاده( یشورو ریشدن به سرنوشت اتحاد جماه

 19 قهيدر دق پيروزیبه  اميد                         خط تحریف ▼

 یجمهوراستیر 70۱۱طلبان به انتخابات اصالح دیدرباره ام «وزیننامه»وگو با فتدر گ باکالمیز صادق

در انتخابات  رایز ؛دوارندینود انتخابات ام قهیکه به دق یطلباناصالح ستندیکم ن»: گفته است

 ای یانیروز پا دو یکی ایکه معمواًل در هفته آخر  میرا دار یشناختتجربه جامعه نیا یجمهوراستیر

 نیآخر دهد؛یم رییشده را تغ ینیبشیپ جهیکه نت ردیگیشکل م یاجتماع یساعات آخر موج یتح

دوباره شکل  30و  31، 10دارند که موج سال  دیطلبان هنوز امکه اصالح میدید 30موج را در سال  نیا

 یروحان یآقاشود.  جادیا یموج نیکه چن ستمین نیباما من واقعاً خوش»کرد:  حیدر ادامه تصر او .ردیبگ

اند؛ سرخورده شده دادن یرأاز مردم از  یاریسر صندوق انتخابات آورد که بس ییبا عملکردش بال

کار آورد خط قرمز  یرا رو یروحان یکه آقا ییرأ ونیلیم 10دور آن  دیحاال با نیاز هم نیبنابرا

همچنان با ، هاانتخاباتدر  سواریموججلب آرای عمومی از طریق با اذعان به  طلباناصالح .«میبکش

، امیدوارند در ر قبال آند پذیریمسئولیتو عدم  اندآوردهبراعت جویی از دولتی که خود بر سر کار 

 آرای مردم را به سمت خود جلب کنند. دیگر، کنندهمجذوبشعار سر دادن مجدداً با  ،70۱۱انتخابات 



 

 

  

 اخبار ▼

 باشد؟ ديدولت چگونه با سالهيک یاقتصاد اندازچشم

نوشت:  رانیدر روزنامه ا یکوتاه ادداشتی یط یصادطلب مسائل اقتکارشناس اصالح «الزیل دیسع»

 1۱ ری. نخست آنکه، نرخ تورم را به زابدیبه چند هدف دست  دیخود با یانیسال پا کیدولت در »

 تیریرا مد ی. دوم، دولت فساد شبکه بانکباشد یروند آن کاهش ندهیسال آ کیدرصد برساند و تا 

بگذارد  هیبازار سرما یاعتماد مردم، الزم است که دولت تمرکز خود را رو تیکند. سوم، با حفظ و تقو

نرخ  قیطر نیهم از ا را دنبال کند و هیبازار سرما تیهم تقو امو با انتشار اوراق قرضه و فروش سه

و کاهش  یعمران یهانهیهز شیافزا قیآورد و هم رشد اشتغال را رقم بزند. از طر نییتورم را پا

 ی. هم کسرافتیدست  سالهیکبرنامه سازنده  کیاز  توجهیقابلبه بخش  توانیم یجار یهانهیهز

اعمال فشار بر اقتصاد  یکه برا یداتیتمام تمه کایکرد. امر جادیا اشتغالبودجه را کاهش داد و هم 

نبوده  یاصل مسئله هامیکه تحر دهدیموجود نشان م طیبه کار بسته، شرا شد،یندیب توانستیم رانیا

دشوار عبور کرد.  تیوضع نیاز ا توانیوجود دارد که م ییسخت، هنوز راهکارها طیشرا نیا باوجودو 

 یاکرونا تا اندازه روسیگواه آن است. اگرچه و یکنون طیبوده و شرا تیریسوء مد رانیاقتصاد ا مسئله

 طیماه مجدداً بر شرا نیو دولت از ا افتیبهبود  طیدوباره شرا رماهیدولت را برهم زد؛ اما از ت یهابرنامه

 اقتصاد است. یسازیمردم قیثبات از طر جادیا یروحان یدولت آقا روزه 10۱ تیمأمور. غلبه کرد

 1۰99حضور در انتخابات  یبرا يجانيشرط الر

تجربه سه دوره  یجانیالر یدرباره آقا»حزب کارگزاران، گفت  یمرکز یعضو شورا ،«انفریعطر»

طرح م 70۱۱و شاخص انتخابات  یاصل یهااز نامزد یکی عنوانبهاست تا او  یمجلس کاف استیر

گفت اگر  توانیطلبان مبا اصالح یجانیالر یاحتمال نشینیهمدرباره »گفته بود که  نیهمچن او «.شود

وارد  70۱۱ یانتخابات یشاخص خود را به فضا یهامعلوم چهره لیدالطلب نتواند به اصالح انیجر

داشتند، در انتخابات  یاز روحان 30و  31 یهارا که در سال یتیکند، احتمال دارد حما

 تیامن ونیسیعضو کم ،ینیحسینقو .«اورندیبه عمل ب یجانیالر یاز عل زدهمیس یجمهوراستیر

بوده و  یقطع 70۱۱در انتخابات  یجانیخبر داده بود که حضور الر ترشیمجلس دهم هم پ یمل

خود نوشته بود که شرط  شنبهسه روز شماره در نو صبح روزنامه. را هم فعال کرده است شیستادها

 کهنحویبه ؛است یاو از جانب راست سنت ی، نامزدطلباناصالح تیعالوه بر حما ،یجانیالر یعل یاصل

هم برخوردار باشد.  گرایانراست یبرخ تیاز حما ینباشد و مانند حسن روحان طلباناصالحفقط نامزد 

جناح راست و چپ به نفع  روهایمیانهشامل  یائتالف نهیگز عنوانبهمعتقد است اجماع بر او  یجانیالر

دانست که سابقه قرار  یاسیس یهابتوان جزء معدود چهره دیرا شا یجانیالر یعل .اوست یاسیس ندهیآ

 00و  یجمهور استیر 00مثال در انتخابات  یح را داشته است، براهر دو جنا ستیگرفتن در ل

 شرکت کرد. انتخاباتدر  طلباناصالح تیبا حما 30و در سال  انیاصولگرا تیبا حما ،مجلس

 است؟ چگونهپدافندی کشور  يتوضع

 ییپدافند هوا ریچشمگ یهاشرفتیبه پ ارتش با اشاره ییپدافند هوا یروین فرمانده «یصباح ریام»

 شیب ییپدافند هوا ،دیفشار و تهد ،میتحر باوجودها سال نیدر ا»، گفت: یانقالب اسالم یروزیبعد از پ

 ییو کشف و شناسا یرادار یهاامروز سامانه .داشته است شرفتیو پ یو نوآور ییدرصد شکوفا 7۱۱از 

 یمرزها سویآندر منطقه و  هاآندشمنان و تحرکات  ،رانیآسمان ا شیقادر هستند عالوه بر پا

وزارت دفاع  ،ییپدافند هوا یروین یو کار مشترک و جهاد یرادارها با همکار نیا ند.کشور را رصد کن

در حال حرکت  ایدن زاتیو تجه یاورصورت گرفته است. ما امروز بر لبه فن یصتخص یو مراکز علم

 یو «.میاداشته یفناور شیدرصد افزا 70۱از  شینسبت به گذشته ب زین یریو در حوزه درگ میهست

، ارتفاعات بلند درو  ،خرداد 75مرصاد، تالش و  یهاسامانه ،ما در حوزه ارتفاع پست و متوسط»افزود: 

با در داخل کشور ساخته شده است و  هااین. میکنیاستفاده م هاآنکه از  میدار 111سامانه باور 

ادامه داد:  یو« هستند. ترشرفتهیپ هاآناز  یموارد حت یکند و در برخمی یبرابر ایدن روزبه زاتیتجه

 ییرا داشتند که با سد محکم پدافند هوا رانیبار قصد تجاوز به آسمان ا نیدشمن چند یماهایهواپ»

فرمانده منطقه پدافند ما  یوقت ،مینشاند درستیبهکه ما آن را  سافیا یمایهواپ فیروبرو شدند، در توق

ما  ،ییکایتفنگداران آمر یریدر دستگ یا پوش روبرو شدنیپوت ییکایبا صد جوان آمر ،شد مایوارد هواپ

 یاما وقت ؛داشتند درگیری تین هاآنو  میداشت ییکایآمر یماهایبا هواپ فرساطاقتساعت کار  نیچند

 «مجبور به ترک منطقه شدند. ددنیرا د رانیا ییقدرت پدافند هوا

 کوتاه اخبار ▼

اصل نود  ونیسیعضو کم کی /ييطلبانه دستگاه قضااقتدار حق ◄

 فیتکل نییتع یبرا هییقوه قضا رئیسدستور  یاسالم یمجلس شورا

 هایشرکتو خالف ضوابط مانند  دارمسئله یهایسازیخصوص

 یکارگران و ارتقا یدواریام هیکرمانشاه را ما شگاهیو پاال تپههفت

 یسیرئ اهللآیت»نوشت:  «یموسو الدیننظام دیس» دانست. دیتول

سابق سازمان  سیبه پرونده رئ یدگیدر رس عیدستور داد ضمن تسر

 دارمسئله یهایسازیخصوص یبرخ یسازمان بازرس ،یسازیخصوص

کرمانشاه را  شگاهیو پاال تپههفت هایشرکتو خالف ضوابط مانند 

 یدواریام هیما ییطلبانه دستگاه قضااقتدار حق کند. فیتکل نییتع

 «است. دیتول یکارگران و ارتقا

 یانجمن اسالم رکلیدب ،«یمحمود صادق» /عارف انگيزه ندارد! ◄

 یاصالحات برا انیدر جر کردیبه دو روبا اشاره  هادانشگاه نیمدرس

 ،زنیچانهمعتقد به  کردیرو کی»گفت:  ،یجمهور استیانتخابات ر

 گرید کردیو رو هاستصالحیت دییأت یبرا ربطذیجلب نظر مراجع 

حضور در قدرت  یبرا یاصرار دینبا طلباناصالحمعتقد است که 

به  هایشفعالیتشده و  رفعالیغ گذاریسیاست یشوراداشته باشند. 

معتقدند که  طلباناصالحاز  توجهیقابلدرآمده است. جمع  قیتعل

 یبررس ریاخ یارائه و استعفاها ،یعال یاز عملکرد شورا یگزارش دیبا

؛ شود گیریتصمیمشورا  نیشده و درباره ادامه کار ا فیتکل نییو تع

ا کرون لیندارد و جلسات به دل زهیانگ یلیعارف خ نکهیتوجه به ا بااما 

 «اتفاقات رقم بخورد. نیکه ا ستمین بینخوش، شودنمیبرگزار 

 زادهقاضی» /شودمياصالح  یجمهور استيقانون انتخابات ر ◄

 انتخابات قانون اصالح طرح د؛اول مجلس خبر دا رئیسنایب ،«یهاشم

شده  هینگهبان ته یشورا هایپژوهشبا کمک مرکز  یجمهور استیر

 است. یدر حال بررس شوراها ونیسیطرح در کم صورتبه اآلناست و 

همچون  ییارهایمع ،یجمهوراستیداوطلبان انتخابات ر یبرا طرح نیا

. در نظر گرفته است تیو جنس یتیریسابقه مد ،یلیسن، مدرک تحص

 یجمهور استیدر انتخابات ر تواندنمی یطرح، هر کس نیا اساس بر

 هایبینیپیش اساس بر. باشد یاسیجزء مقامات س دیکند و با نامثبت

پس از رفع  ،یجمهور استیانتخابات ر دیقانون جد ،صورت گرفته

اجرا به  یو براشده  بیتصو آذرماهتا  نگهبان یشورا یاحتمال راداتیا

 .دولت ابالغ خواهد شد

 یهاعملکرد رسانه یبررس /عالقه ضدانقالب مورد ياخبار بورس ◄

در  ، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا و ...یسیبیبی همچون معاند

به روند  یکار هاآنکه  دهدیقبال تحوالت بازار بورس تهران نشان م

شان است که مورد عالقه یندارند و تنها اخبار هیتحوالت بازار سرما

 بیش هیکه بازار سرما ییها در روزهارسانه نیا .کنندیرا منتشر م

 یاما زمان ؛دادندیپوشش م ژهیو طوربهرا  یداشت، اخبار منف ینزول

 اخبار مثبت بازار را منعکس نکردند. گرفت، یکه بازار روند صعود

 کنیم،می صحبت دیگران درباره وقتی :(59احکام سياسي )سؤال  ◄

 در که است نآ غیبت: پاسخد؟ شومی محسوب غیبت سخنی چه

 و مخفی عیب او، بر نقص ایراد و مذمت قصد با مسلمان، غیاب

 (7130 وریشهر 17استفتاء  لیدر،سایت ) .کنند نقل را او پوشیده


