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 اصالح قانون به نفع مردم                روز حرف▼

انتخابات شوراها از سازوکار متفاوتی از دیگر انتخابات کشور برخوردار 

دولت اصالحات  کار آمدناست. اولین دوره انتخابات شوراها با روی 

کلید خورد. این دولت که توسعه سیاسی را اولویت اول کاری خود 

در باب شوراها را  ماندهمعطلتا اصول  قرار داده بود، تالش کرد

بود که اولین انتخابات را  5733عملیاتی کند و در زمستان سال 

ها، بر این انتخابات متفاوت از دیگر انتخاب بربرگزار نمود. نظارت 

ای متشکل از عهده شورای نگهبان گذاشته نشده است و کمیته

ید صالحیت نامزدها نمایندگان مجلس، نظارت بر این انتخابات و تأی

را بر عهده داشته و دارد. مکانیزم اجرایی این انتخابات البته همواره 

باره با نقدهای جدی روبرو بوده است و کارشناسان مختلفی دراین

ی آن شوراها ونیسیو کم ازدهمیجلس تازگی ماند. بهاظهارنظر کرده

را  انتخابات نیا یکه روند برگزار هستند یطرح بیصدد تصو در

 و نظارت یهدف اصالح روند بررسدهد. این طرح با می رییتغ

طلب انتخابات مطرح گردیده است. طرحی که با انتقاد جریان اصالح

معتقدند واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به  هاآنروبرو است و 

 شورای نگهبان، موجب انحصارگرایی است.

ارگزاران به آن در نظام اسالمی مشروعیت ک -5 نکات تحليلي:

است که افرادی در رأس قدرت قرار گیرند که از صالحیت الزم برای 

تصدی قدرت برخوردار باشند. رأی و خواست و انتخاب مردم نیز 

باید به صاحبان صالحیت تعلق گیرد، وگرنه اعتبار و مشروعیتی 

نخواهد داشت. در این الگو شورای نگهبان وظیفه بررسی 

ده دارد تا صاحبان حداقل صالحیت برای رقابت ها را بر عهصالحیت

د پسندنتأیید شوند. مردم از میان صالحین، اصلح را که خود می

آنچه از عملکرد شورای نظارت منتخب مجالس  -4 کنند.انتخاب می

گذشته بر انتخابات شوراها پیش روی ماست، کارنامه غیرقابل قبولی 

در سراسر کشور،  است که حاصل آن تعطیلی چندین شورای شهر

خوبی حکایت به جرم فساد و نفوذ مفسدین در آن است. این امر به

از آن دارد که مکانیزم موجود برای برگزاری انتخابات، مکانیزمی 

 فشل و پرخطا است که حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.

مطابق با قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست  نکته راهبردی:

مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری بر عهده  جمهوری،

خوبی صالحیت شورای نگهبان گذاشته شده است. این واگذاری به

هم در مواردی سازد. اگر شورای نگهبان را برای نظارت آشکار می

خطاهایی نیز در عملکرد شورای نگهبان بوده، باید آن خطاها مرتفع 

شده و مستدل این شورا مورد گردد، نه آنکه جایگاه حقوقی تثبیت 

هجمه قرار گیرد. ضمن آنکه پس از چهل سال و برگزاری قریب به 

دهی تشکیالتی، این شورا بهترین و و سازمان چهل انتخابات

توانمندترین مرجع نظارتی در کشور است. بدون شک مجلس در 

تالش است تا قانون را به نفع مردم اصالح کند تا افرادی که از 

الزم برخوردار نیستند، بر منصب قدرت تکیه نزده و از صالحیت 

 (مهدی سعیدیفسادهای احتمالی جلوگیری شود. )نویسنده: 

 !فرار به جلو                                گزارش روز▼

 هایدایکاند نیدکتر محمدرضا عارف در بداشتن باوجود  04اصالحات در سال  یاسیس انیجر

 تیحما یقد از دکتر روحانصورت تمامو بهکرده گیری مجبور به کناره، او را یجمهور استیر

مهم در  یبار دوم نقش یو برا ایستاد یدکتر روحاننیز پشت سر  09در سال  انیجر نیکرد. ا

 ،ی جدیدانتخابات امیا با نزدیک شدن به دولت وچرا در اواخر این کرد؛ اما  فایا وی یرأی آور

پاسخگو  گاهیآنکه در جا یجاو به ردیو دولت او فاصله بگ یاز روحان تا استصدد  در این جریان

 ؟دهدمینشان و پرسشگر و مطالبه گر وضع موجود منتقد  عنوانبهرا  حاضر شود، خود

اردوگاه  یانتخابات یهادر ادامه کنش ،دولت اصالحات سیرئ «یمحمد خاتم» -5 :یخبر گزاره

 ینشان داد! و یمجددًا رخ یانتخابات امیاز چند سال و در ا پس ،ییویدیطلبان، با انتشار واصالح

و بدون اشاره به  یمردم به رأی دادن به دولت کنون قیدر قبال تشو یتیمسئول چیه رشیبدون پذ

 انیجر ،یشگیهم یهاییگویکرد با کل یامروز، سع یشتیدر مشکالت مع طلبانصالحا ریتقص

 ،یجمهور استیحدود نه ماه مانده به انتخابات ر یخاتممند مردم نشان دهد. متبوعش را دغدغه

از  ،یو انتخابات یاداغ رسانه یهاسوژه دیبا تول نیبا فاصله گرفتن از دولت و همچن کندیتالش م

از  گریکار آمدن فرد د یرو یبرا یسازنهیفرار کند و زم تشیبه عملکرد دولت موردحما ییپاسخگو

 یروحان»نوشت:  یتیانتخاب در توئ تیسا رمسئولیمد یهیفق یمصطف -4خود را رقم بزند.  فیط

به دولت  انت،یکه اطراف کندیم هیگال د،یع کیتماس گرفته و ضمن تبر یخاتمبا  ر،یغد دیشب ع

دولت و اقدامات  هیعل زیساعت، تندوت میاما سفره دلش باز شده و ن یکنند. خاتمیتهاجم م

 ،یکرد مشورتیب ،یتو هر چه خواست»بود  نیا یاتم. مخلص کالم خکندیسخن م جمهورسیرئ

 !«یخواهیاز ما چه م گرید

نشان  یاصالحات در تالش است تا خود را جدا از دولت روحان انیگرچه جر -5 :یراهبرد نکته

 یاسیس انیجر نیا اریدر اخت مجلس مجریه وقوه  اخیرهای سال واقعیت آن است که طیدهد؛ اما 

نگاه به درون و توجه به  یجابهاخیر سیاست حاکم بر این دو قوه  هایسال طیقرار داشته است. 

استوار با غرب  ذاکرهم بر ،طرفبیبومی و برقراری روابط حسنه با کشورهای دوست و  هایظرفیت

موجب شده است این جریان  است که یخال یدستانتنها  بینانهخوشبود. اکنون نتیجه این نگاه 

 یمدع گاهیخود را در جا لیت و جلب نظر مجدد افکار عمومی در انتخابات پیش رو،برای فرار از مسئو

در سال  یموسو ارانیبا حلقه  یبیرقاعتدال و دولت، شباهت  انیجر یروهاین -4. و معترض جا بزند

 یعل ،یرینامدار زنگنه، اسحاق جهانگ ژنیب ،یعباس آخوند ؛ددار وی یستاد انتخابات یو اعضا ۸۸

زاده، اکبر ترکان و... همه معصومه ابتکار، محمدرضا نعمت ،یریام یرضا صالح ،یانصار دیجم ،یعیرب

و  ازدهمی یهاکه در دولت ب و حامی میرحسین موسوی هستندطلاصالحجریان برجسته  یاز اعضا

 زاده(فرهاد کوچکنویسنده: . )داشته و دارند ییاجرا یدوازدهم مناصب باال

 سازی روابط با رژيم صهيونيستيپشت پرده عادی            خبر ویژه   ▼

نوشت که  یستیونیصه میو رژ یبا اشاره به توافق امارات متحده عرب یدر گزارش نیادیالم یخبر گاهیپا

است که پشت پرده آن با گذشت زمان  یو نظام یو اطالعات یتیامن یهایتوافق شامل همکار نیا

در منطقه  یجنگ ناکائتالف خطر کی جادیافق به دنبال اتو نیشود که او مشخص می شودیفاش م

که در  دیجد انهیمذکور تالش دارد طرح خاورم یکه ائتالف جنگ کندیم دیکأگزارش ت نیا است.

 لیعربستان، اسرائ قیاز طر گریشد را بار د دفن 4999 یاهلل لبنان در جنگ جوالمقاومت حزب جهینت

و ادامه جنگ  یستیونیصه میسازی روابط امارات با رژعادی ن،یادینوشته الم به کند. ایو امارات اح

عربستان و امارات با  ل،یاسرائ یاآغاز ائتالف منطقه دهندهنشان منیدر  یعربستان سعود یشیفرسا

 .آن به سمت جنگ است کردیاما تنها رو کند،یم تیکه با شعار صلح فعال یاست، ائتالف کایحضور آمر



 

 

  

 اخبار ▼

 «سوم خرداد»از دقت و قدرت  يستيونيصه ميرژ نينگرا

 نوشت: ی،نظام لگریتحل «یشایبنرون»با قلم  یااحرونوت در مقاله عوتیدی یستیونیروزنامه صه

مقاله با  نای در« .دهندیم رییتغ رانیرا به سود ا یموازنه بازدارندگ سوم خرداد یموشک یهاسامانه»

چند ماه »: آمده است ،هیمسلح به سور یروهایکل ن ستاد سیرئ ،یاشاره به سفر سردار سرلشکر باقر

 ییدفاع هوا یتوافقنامه همکار زبانشیو با م هکرد داریاز دمشق د رانیا یهارویستاد ن سیرئ شیپ

ارتش  تیتقو منظوربه یی،پدافند هوا دیجد یهارا به سامانه هیسور ،رانیامضا کرد که به موجب آن، ا

سامانه  نیبا هم هایرانیا» :سدینویم این روزنامه« .کندیمجهز م ییبا حمالت هوا جهت مقابله هیسور

است که سامانه  نیسرنگون کردند. مسئله ا 4950سال  را در ییکایسوم خرداد، پهپاد آمر یموشک

 هیعل یبزرگ دیتهد ،اندموفق به ساخت آن شده هایرانیکه ا یگرید یهاسامانه مزبور و یموشک

فرد منحصربه یها سالحسامانه نیا روند،یبه شمار م لیاسرائ ییهوا یرویهای نافکنها و بمبجنگنده

را به سود  یموازنه بازدارندگ، مستقر باشند هیسور در اگر به لبنان منتقل نشوند و یهستند که حت

 «.دهندیم رییمقاومت تغ

 !نفاقخانه بازسازی و  رحمتخانه تخريب 

منوره  نهیدر مکه مکرمه و مد یاسالم راثیدرصد م 09از  شیبر ب یسعود یوهاب میرژ بیکلنگ تخر

 «مبارزه با شرک»را  عشیاقدامات شن نیسعود ا. آلشودیعربستان زده م رهیجزسرتاسر شبه زیو ن

اسالم از  خیو پاک کردن تار یاسالم یهاتیبردن هو نیاز ب ی،هدف واقع کهیدرحال ،کندیم فیتوص

اماکن مقدس  یهرچند رصد تمام فراهم شود. تیوهاب یدئولوژیا جیظه مسلمانان است تا بستر تروحاف

 نیتربه مهم توانیم یها زده شد، دشوار است ولسعود بر آنکه کلنگ آل نهیدر مکه و مد یخیتار

ضرت ح هخان؛ به جهان گشود دهیاکرم)ص( در آن د یدر مکه که نب یاخانه؛ اماکن اشاره کرد نیا

 یحمزه عمو خانه ( در آن متولد شد.سکه حضرت فاطمه) یاخانه)ص(؛ اکرم امبریهمسر پ جه،یخد

 داریدر آن با اصحاب د انهیطور مخفاسالم قبل از فتح مکه به یگرام امبریکه پ «االرقم» خانه؛ امبریپ

 بیتخر؛ ه شده بودبنا نهاد امبریپ یکه برا «شیالعر» یخیمکان تار زیبدر و ن یشهدا قبور؛ کردیم

که در  «عیبق»قبرستان  بیتخر السالم( در آن متولد شدند.)علیهمنیکه امام حسن و امام حس یاخانه

 نیزدن کتابخانه مکه مکرمه که جزو ارزشمندتر آتش )ص( واقع بود.امبریمسجد و منزل پ یکینزد

ها از آن یبود که برخ یخطهزار نسخه  2و حدود  ابیهزار کتاب کم 99 یجهان و حاو یهاکتابخانه

سعود در است که آل نیا بارسفأت را خلفا و اصحاب نوشته بودند. یشده و برخ کتهید امبریتوسط پ

کرد  لیبه بازار دام تبد بیاکرم را پس از تخر یخانه نبی، و مقدسات اسالم راثیاهانت به مراستای 

مکان را به کتابخانه  نیمجبور شد ا میرژ نیا اقدام موهن، نیفوران خشم مردم مکه از ا لیبه دل یول

 یعموم یهاجای آن، توالتو به بی)ع( را تخر جهیحضرت خد نهخا نیسعود همچنکند. آل لیتبد

عربستان  ی، وزارت جهانگرد«تلگراف» ییایتانیگزارش روزنامه بر طبقبا همه این وجود،  ساخت!

 ایتانیبر یو مشاور نظام یافسر اطالعات -«د لورنستوماس ادوار»که  یااعالم کرده است خانه یسعود

 کردهیم یدر آن زندگ ها،یعثمان هیعل یکارزار نظام ی، هنگام رهبر«لورنس عربستان»و معروف به 

 شود. لیتبد یمقصد جذاب گردشگر کیتا به  کندیم یاست را بازساز

 تر است!تفکر از داعش خطرناک نيا

بوده و مروج « اسالم رحمانی»ی که در صفحات مجازی مبلغ اشدهطلبه خلع لباس « یرحسن آقامی»

« حر پیکل»ی بدون هیچ عذابی است، در سخنرانی ماه محرم خود که به تعالیباربخشش و رحمت 

اما ما دم  ؛رفتیاش را پذ)ع( توبهنیکه کرد، امام حس ییکارها نیحر با همه ا» :دیگویممعروف شده، 

دم از حر  دیکنیم جای. شما بمیدهیور آب را دق مزمان شاه و خواننده آن گریو باز میزنیاز حر م

، استاد حوزه و دانشگاه در انتقاد از این نوع شیوه مقایسه و خلط مبحث «یعرفی دکتر«. »دیزنیم

که از آن دم  یکردن و با خشم حرف زدن خودش با اسالم رحمان ادیدادوفر نیا»: دیگویم ،هاکردن

توبه  مثل حر اصالً  کدامچیه ،دیکنیها دفاع مکه از آن یکسان نکهیتناقض است. عالوه بر ا در دیزنیم

جدا شدند.  شانیو از ا دادن ازیها امتبودند که حضرت به آن یهم برخ نیاند. در سپاه امام حسنکرده

 «تر است.تفکر شما از داعش خطرناک نیا

 کوتاه اخبار ▼

خارجه  ریوز /هيدر سور رانيحضور ادرباره « الوروف»اظهارات  ◄

 لیبه تما هیدر سور رانای حضور»در سفر به سوریه گفت:  هیروس

مربوط  هیسور یدولت قانون لیبه تما بلکه ست،یمسکو مربوط ن

آنکارا، مسکو و تهران  انیم هادگاهیدر د یاختالفات عتاً یطب است.

اس آنچه بر اس هیسور ردر مسی .ستین ینگران یوجود دارد که جا

توافق شد، عمل  هیو ترک رانیا ه،یجمهور روس یسران روسا انیم

 یدر کنفرانس مطبوعات گذشتهروز همچنین  الوروف« .میکنیم

کرد که توافقنامه  یدواریخود ابراز ام یسور یمشترک با همتا

به دمشق در  اشندهیسفر آ انیدر جر هیو سور هیروس انیم یتجار

 ( به امضا برسد.گریماه دسامبر )سه ماه د

با انتقاد  ،اظهاراتی طیدستگاه قضا  سیرئ پاسخگو باشيم!/ ◄

جای پاسخگویی نشینند و بهاز مسئولینی که در جایگاه منتقد می

ما در »: زنند، گفتبه مردم، خود را منتقد وضع موجود جا می

که با مشکالت  ستیقبول نایم و قابلخانهصاحب ییدستگاه قضا

ها که سال یمثل برخ ای میمانند مهمان برخورد کندستگاه ه نیا

سال ژست منتقد به خود  29داشتند، بعد از  تیدر نظام مسئول

است و  ییقضا یمجموعه متعلق به همه مسئوالن عال نیاند. اگرفته

 هیچراکه اکنون ما مصداق آ ،مینسبت به آن پاسخگو باش دیبا

 «.میهست« األَرض یإِن مَکَّناهُم فِ » هیفشر

 عمومی روابط /شوديتپه فسخ مهفت شکرين یقرارداد واگذار ◄

 وانید کلسیدستور رئ یدر راستا»: اعالم کرد محاسبات وانید

شرکت  یبعد از واگذار تیبر تفحص از وضع یمحاسبات مبن

محاسبات از شرکت  وانیو تفحص د قیتحق جهینت ،تپههفت شکرین

 «ست.ا یتپه، فسخ قرارداد واگذارهفت شکرین

 نفت» کتاب /!سلمانجشن خصوصي بن یدالر ونيليم 3۵هزينه  ◄

نوشته دو  «یقدرت جهان یدر جستجو رحمبی سلمانبن: خون و

 عهدیول یدالر ونیلیم 19جشن  اتیجزئ یی،کاینگار آمرروزنامه

با حضور  ویدر مالد یخصوص رهیجز کیدر  4951 هیدر ژوئ یسعود

 19شده و عالوه بر دربست اجاره ،رهجزی زن مدل را افشا کرد. 519

وعده  زیبه هر کارگر ن ،ماههکیاجاره  نهیدالر هز ونیلیم

خبر  نای درز از پس داده بودند. یدالر 1999السکوت( حقوق)حق

 را ترک کند. رهیمجبور شد جز عهدیول ی،داخل یهابه روزنامه

 پنجم نناوگا /مکران یايدر در ييکايملوان آمر کيشدن  ديناپد ◄

دو ناو  ،ییکایملوان آمر کیشدن  دیناپد یاعالم کرد، در پ کاآمری

 مُکران هستند. یایجستجو و نجات در در اتیدر حال انجام عمل

 ینظام نیا تیدر خصوص وضع یاطالع چیاند هگفته هاییکاآمری

 یدرباره زنده بودن و فوت و توانندیندارند و نم اریخود در اخت

 بدهند. ینظر

اگر در یک جلسه سیاسی، سخنران  :(53حکام سياسي )سؤال ا ◄

به طور علنی غیبت و یا توهین کند، وظیفه مستمعین چیست؟ 

و  شونده بتیغوظیفه مستمعین رد غیبت، دفاع از حیثیت پاسخ: 

و نهی از منکر، باید نهی از منکر نماید  معروفامربهبا وجود شرایط 

 ولو با ترک نمودن مجلس.


