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 !فريبان انتخاباتمردم                روز حرف▼

تحلیلي در این روزها بخشي از اخبار  -های خبریمطبوعات و سایت

های خود را اختصاص به مسئله انتخابات پیش رو در و یادداشت

رساني ندارد، اند. مطالب مندرج تنها هدف اطالعداده 7011سال 

های ي سیاسي با گرایشگرانبلکه در پس این نوشتارها، تحلیل

اند تا بر افکار عمومي و آراء مردم از مختلف وجود دارند که در تالش

 همین اآلن اثرگذار باشند.

های انتخاباتي، موجود در رقابت یهایکي از آفت -7 نکات تحليلي:

های سیاسي اغواگری و فریب افکار عمومي است. در این ماجرا جریان

بزرگنمایي،  ،يپراکنبا دروغ ،یيگوقتیحقکنند تا به جای تالش مي

تصویر نادرست از وضعیت  ،یاتردیدافکني و دیگر شگردهای رسانه

کرده و آنان را ترغیب به  جادیدر ادراک ذهني مردم ا يرقابت انتخابات

های پوپولیسم از نوع نوعي رفتار خاص نمایند. در این میان جریان

مردم را به  یح میدان بوده و رأاند فاتچپ و راست آن اغلب توانسته

با طراحي و  يخوبها بهپوپولیست -2خود هدایت کنند!  یسبد رأ

کاذب نتیجه انتخابات را به نفع خود  هایسازیدوقطبي یریکارگبه

توان در دوقطبي ای از این رویکرد پوپولیستي را مي! نمونهآورنديدرم

 حاصل که نمود مشاهده 7932 سال در دانحقوق –سازی سرهنگ 

 ها،پوپولیست -9 !!!بود دانحقوق یک رسیدن قدرت به آن

اند تا و در تالش دانداشته خود کار دستور در همواره را هراسيرقیب

کاری کنند مردم به جای توجه به شاخص کارآمدی و 

دهند! این  یاز ترس پیروزی رقیب، به نامزد آنان رأ ،یساالرستهیشا

نتیجه داد و مردم از ترس دیوارکشي!  7931ال در س يخوبوضعیت به

شدت به عملکرد اقتصادی آن معترض به نامزدی دادند که به یو ... رأ

همان جریان، امروز سناریوی ایجاد هراس از به قدرت  -0بودند! 

رسیدن نظامیان را در پیش گرفته است که شامل دو مغالطه است! 

های ت که در مدیریتها اساول آنکه افراد مدنظر ایشان سال

اند، ثانیاً مسئله جامعه، دوقطبي غیرنظامي مشغول به خدمت

 –دوقطبي کارآمدی قعيوا دوقطبي بلکه نیست، نظامي –غیرنظامي

 .هستند کارآمدان رسیدن قدرت به خواهان مردم و است ناکارآمدی

مانده،  يآنچه پس از گذشت قریب به هشت سال باق :یراهبرد نکته

تي نابسامان و کارنامه ضعیف دولتي است که حتي وضعیت معیش

طلب آن نیز حاضر به حمایت از عملکردش نیستند! هواداران اصالح

ها امروز پشت دولت را خالي کرده و برای حفظ پرستیژ خود همان

و دولت را در معرض نقد قرار  گرفتهدهند که ژست منتقد ترجیح مي

قدر افزایش نتخابات هوشمندی آندهند! امیدواریم که در این دوره از ا

نیابند؛  یداردانیهای سیاسي فرصتي برای میافته باشد که پوپولیست

اثر گردد و مردم مبتني بر برنامه و کارنامه، ساختگي بي یهاو دوگانه

کشور را معطل گردش  قتصاددهند که چرخ ا یرأ یانهیبه گز

گره از مشکالت چرخش دیپلماسي نکند و با اتکای به توان داخلي 

 (یدیسع ی: مهدسندهیکشور بگشاید. )نو

 

 

 

 

 
 

 

 «فيابرحر»ضعف دشمن در برابر                         روز گزارش▼

 يخارج یهارسانه یاز سو يرهبر معظم انقالب اسالم یماریبر ب يمبن یروز گذشته اخباردو 

 یهاو شبکه يخارج یهاسانهو اساس در سطح ر هیپايب یيهايزنمطرح شد که مقدمه گمانه

 گشت. ياجتماع

 ياکانت عرب کی يجعل تییروز گذشته بر اساس تو کیوزوین یيکاینامه آمر: هفتهیخبر گزاره

به  يخوب طیدر شرا يبه لحاظ جسم يرهبر معظم انقالب اسالم یاخامنه اهللتیشد که آ يمدع

خبر کذب  نیا نکهیبا علم بر ا کیوزویقدرت را واگذار کرده است. ن لیدل نیو به هم برديسر نم

مطلب خود  لینقل کرده و پس از چند ساعت، ذ یترییاکانت تو کیمطلب را به نقل از  ست،ا

 یویسنار نکهیا ی، براحالنیبااکند.  دییرا تأ یترییاکانت تو یادعا نیا تواندينوشت که نم

 يخود را بر افکار عموم ریتأث یخبرساز نیبرود و ا شیضدانقالب، طبق برنامه پ يساختگ

 يمبن شود،يانتشار داده م ياجتماع یهاشبکه خبر در شبکه سیرنویاز ز يجعل ریبگذارد، تصو

 مجلس خبرگان برگزار شده است. یجلسه فور نکهیبر ا

را به  يخبر جعل کیوزویکه ن یترییکار، کار عربستان است: صفحه تو -7 :يليتحل هایگزاره

است  رانیدر ا طلبانيو طرفدار جدائ نینشفرد لندن کیه بود، متعلق به نقل از آن منتشر کرد

 نیبه ا یگرلهیو ح یبا رند کیوزوین -2سعود در عربستان دارد. با آل یادیکه ارتباطات ز

زد و از  بیرا به ج یسعود یدالرها ،يبا انتشار خبر جعل طرفکیاز رایز کند؛يم دموضوع ورو

 يتیوسقم آن مسئولکه نسبت به صحت داردياظهار م ،یترییانت توبا نقل از اک گرید یسو

 یهانقشه هايکرد. غرب لیدر ذاللت و ضعف دشمن تحل دینوع رفتارها را با نیاساس ا -9ندارد. 

 اهللتیبه نام آ يفیکه ابرحر پروراندنديو مسلمانان در سر م انهیخاورم همنطق یشوم برا

خصوص  نیدر ا یتودیااسوی یيکایکرده است. روزنامه آمر ریگنیها را زمآن یاخامنه

 یاخامنه اهللتیبه نام آ «فیابرحر» کیحضور  رانیدر ا کایمشکل آمر نیتربزرگ: »سدینويم

 يانینکته پا -0«. با اعتقاد دارند ختهیشناسد و مردم به او اعتماد آمياست که نقشه راه را م

اظهار  «یاخامنه اهللتیو نشر آثار آ میؤسسه دفتر تنظمعاون م» يفضائل یمهد یآنکه آقا

ارادتمندان، حضرت آقا سالمت  ریخ یو با دعا يچشم دشمنان و به فضل اله یبه کور»داشت: 

 «.خود طبق روال مشغول هستند یهاو با نشاط به انجام برنامه

 زاده(: فرهاد کوچکسندهی)نو

 دولت به دنبال مذاکره ،شدن هستند یه دنبال قوبها دستگاههمه              ویژه  خبر ▼

 تیامن یدبیرخانه شورا هیانیب رت،یبص گاهیاستاد دانشگاه تهران در گفتگو با پا، «یزدیا فؤاد»

دانست و گفت:  دیمف اریرا بس يخروج از پروتکل الحاق یدر خصوص مصوبه مجلس برا يمل

شدت در موضع ضعف قرار گرفته و ها بهاز سوء مدیریت يبرخ لیمتأسفانه امروز کشور به دل»

 یمحسن فخر دیدچار خدشه شده است؛ ترور شه زیما ن يمل تیخاطر امن نیاکنون به هم

کارشناس مسائل  نی. ا«امر است نیهم يخروج زیای ما نزاده نخبه و دانشمند هسته

بدنه  تیودر خصوص تق یيهمواره تأکیدات بسزا یمقام معظم رهبر»تأکید کرد:  يالمللبین

شدن دولت  یعلناً ماه گذشته اظهار داشتند که با قو شانیا .کشور دارند يو خارج يداخل

وجود هنوز مأیوس خواهد شد بااین رانیبا ا يدشمن از دشمن ي،اسالم یو نظام جمهور رانیا

 دانند. اکنون مجلسمي کایها را مذاکره مجدد با آمرو از بین رفتن دشمني تیای راه تقوعده

خارج کردن کشور  یرا برا يتحقق عزت و استقالل کشور، طرح خروج از پروتکل الحاق یبرا

 «.کرده است میو تنظ نیتدو ،از موضع ضعف



 

  
 

 اخبار ▼

 !است یماريب کيسخن از 

 ایاست  سریبا تقابل م شرفتیپ» رینظ يموهوم یهامسلک، با طرح دوگانه برالیل هایرسانه

داشته  يهمواره سع« عدم توافق ایتوافق خوب است »، «جنگ و صلح ياهدور» ،«ا؟یتعامل با دن

سال  11 بقری احمد، آل جاللرا در جامعه رواج دهند.  زدگيغرب خطرناک یماریو دارند، ب

 ندیآ؛ و اگر به مذاق خوشيوبازدگ مییگويمرا  يزدگغرب»پرده برداشت:  یماریب نیاز اپیش 

است در حدود  یزیکم چ؛ اما نه. دستيسرمازدگ ای يهم چون گرمازدگ مییبگو ست،ین

اما فقط  ،. پوسته سالم برجاستناز درو پوساند؟يکه گندم را چطور م دیادهی. ديزدگسِن

برجام، صادرات  اجرای زمان نبهتری در «.است یماریب کیپوست است. به هر صورت سخن از 

 کی نیبوده است. هم مانیکنار هیهمسا به اندازه نصف صادرات به ،یيکشور اروپا 2۲به  رانیا

 است. ياشتباه کاف رفتنیشدن و پذ داریب یبرا ،مصداق

 ندارد یبا گفتارش سازگار يرفتار خاتم

طلبان رأس کار اصالح يوقت» :دیگويم طلب اراده ملتحزب اصالح رکلیدب، «پوراحمد حکیمي»

طلبان از دور اصالح يوقت .میشان را داشتند ما اصالً جزو آنان نبودکُشاناصطالح برهبودند و به

وآب و نان گریچون د میوستی، به آنان پ۲0 زییاز دست رفت، در پا یجمهور استیافتادند و ر

شرط بود که  نیگمان کند نقدها بر سر منصب بوده است، آمدنمان هم به ا ینبود تا احد يمنصب

 یابهانه نقد هر بار به نیاما ا ؛میها و مشکالت را برطرف کنو ضعف میبگذار تینقد را در اولو

 کهنیرا به انتخابات، مصلحت و ا هايافتادگعقب نیهر بار هم ا م،یکرد یسوزعقب افتاد و فرصت

اصالحات  انیدر جر هایسوزفرصت نیا .دادنديربط م ،شود بیموجب سوءاستفاده رق دینقد نبا

 .میو رفتارها باش اتیدوباره تکرار شود و شاهد همان ادب رادهایآن ا 32باعث شد بعد از سال 

شده است که  فیتعر «يوحدت مل»و  «يمنافع مل» ،«يمل تیامن»کشور در سه مقوله  منافع

موافق  ،باشد ينظام دیجمهور نبارئیس نکهیمخرج مشترک آن باشد. با ا دیجمهور بارئیس

به اهداف  نهیهز نیکشور را با کمتر توانديم يچه کس يفعل طیدر شرا مینیبب دیبا ؛ستمین

 استمدارانیس»زد و گفت که  يحرف جالب اشیجمهوراستیدوره ر انیبعد از پا يخاتم برساند.

آمده بودم؛ چون  استیهستند، من اساساً اشتباه به س خیتار زبانیم انیو فرهنگ خیمهمان تار

با  شی، اما متأسفانه رفتارها«خود برگردم يبانزیم گاهیبه جا دیاست و با يفرهنگ تمیشخص

شاهد  بارها .کنديم استیس ریخودش را درگ گرانید کیبا تحر يعنیندارد،  یگفتارش سازگار

 «.به خود گرفته است کیافراد حلقه نزد ریرا تحت تأث یيهامیتصم يخاتم میبود

 آل سعود حتي از نام مخالفينش هراس دارد

 ه،یدر منطقه الشرق هیآل سعود با حمله به منطقه الزاره در جنوب العوام يتیامن یروهایاخیراً ن

 هیتوج کردند. کسانیکرد را با خاک مي ينمر در آن سخنران دی)ع( که شه نیمسجد امام حس

منظور شکوفا نمودن اقتصاد مناطق سازی بهجاده ت،یجنا نیسرپوش گذاشتن بر ا یآل سعود برا

بلکه محو تمام آثار  ي،اقدام، نه آبادان نیآن است که هدف از ا تیا واقعام ؛است هیو الشرق فیقط

 يملک اهال 0۲۲از  شیب زیسال قبل ن دو است. زشیآممسالمت ياسینمر و حرکت س دیشه

 فیمنطقه قط. آن رانده شدند يو اهال رانیبه بهانه احداث جاده، و هیمحله المسوره در العوام

آل سعود  يهای اجتماعظلم، استبداد و محدودیت هیعل 2177ل ای است که در ساهمان منطقه

آل  يتیامن یروهای)ع(، ن نیقبر نمر و مسجد امام حس بیبا تخر زمانهم کرد. امیو بن سلمان ق

 کردند.منطقه را بازداشت  نیا ونیهاشم الشخص از روحان دیسعود با حمله به االحساء، س

 «براليل»و  «يانقالب»تفکر  نيتفاوت ب

مکتب  ادیبودجه اختصاص داده شده به بن فیدر رابطه با رد يمانیسل نبیز هیانیپس از انتشار ب

را با  دادیرو نیافضای مجازی  کاربران ؛ي و درخواست او مبني بر حذف این ردیف بودجهمانیسل

 شوديمدولت به دانشکده علوم پزشکي دانشگاه شهید پزشکي که گفته  یاردیلیچندمتخصیص 

این علمي در هیئت تیعضو یبرا المالتیجمهور و استفاده از بخواری دختر رئیسرانت

 «برالیل» يو مش «يانقالب»تفکر  نیتفاوت را تفاوت ب نیو ا دانشکده بوده است، مقایسه کردند

 .کردند يمعرف

 کوتاه اخبار ▼

 اصغريعل دوستي/هايي به نشانه غيرتمندی و وطناشک ◄

هشتم و نهم  یهامردم تهران در دوره سابق ندهینما ،يزارع

بود که خبر درگذشت او، کاربران را به  ياسالم یمجلس شورا

برجام  یاقهیدق 21 بیواکنش واداشت. نام او با اعتراض به تصو

با استفاده از  زیماندگار شد و کاربران ن ياسالم یدر مجلس شورا

را نشانه  اهاشکاین در روز مذکور، او شده ثبت یهااشک ریتصاو

روز گذشته دو کردند.  فیاو توص يدوستو وطن یرتمندیغ

 موضوع پرداختند. نیبه ا تییتو 1111از  شیکاربران با انتشار ب

 ،«ارکاني» /در مجلس 4111بودجه  حهيال اتياحتمال رد کل ◄

 حهیال اتیاحتمال رد کلدر مجلس با اشاره به شابورین ندهینما

 یدرصد 203رشد »: ، گفتنندگایتوسط نما 7011بودجه 

 31بیني درآمد و پیش اتیمال یدرصد 71فروش نفت، کاهش 

 يعنی يدولت یهااز فروش سهام شرکت يتومان درایلیهزار م

 .«بودجه یيعدم کارا

 رهیالجز ؛ همچنان خبرساز!/ونزوئال -رانياخط تجاری  ◄

خود  يترین ناوگان نفتدر حال ارسال بزرگ رانیا»: گزارش داد

جبران  یکمک به ونزوئال برا یناوگان برا نیونزوئال است. ا به

 «.شوديکشور به ونزوئال ارسال م نیکمبود نفت در ا

 ،«محمدپور» /کنميفکر نم هياز قوه قضائ ريغ یزيبه چ ي:سيرئ ◄

با اشاره به جلسه اخیر فعالین  یيخواه دانشجوجنبش عدالت ردبی

 در میخواست شانیاز ا»: دانشجویي با رئیس قوه قضائیه، افزود

دهند که با  حیتوض 7011مورد احتمال حضورشان در انتخابات 

 .«کنميفکر نم هیاز قوه قضائ ریغ یزیمن به چ؛ قدرت گفتند

!/ را ندارد رانيا یهاحق ترور مقام یکشور چي: هاياسبق س سيرئ ◄

ممکن  نکهیا صرف»: ، رئیس اسبق سیا گفت«برنان جان»

بوده باشد، موجب  زادهیترور فخر پشت لیاست اسرائ

 دیترور با نیشود. ا لیاقدام درست تبد کیبه  نیا شودينم

دولت مستقل  کیکشور مستقل است.  کی رانیا محکوم شود.

 ریرا به قتل برساند، در غ گریکشور د کیارشد  یهامقام دینبا

 .«آشفته خواهد شد يالمللنیصورت، جو ب نیا

 امور وزارت/ صحت ندارد رانيفغانستان در ااتباع ا تياذ ريتصاو ◄

منتشر شده منتسب  ریو تصاو دئووی کرد؛ اعالم افغانستان خارجه

 دو ندارد. قتیحق رانیمهاجران افغان در ا تیآزار و اذ یبه ادعا

در  يسفارت تهران در کابل اعالم کرده بود، عوامل شپی روز

 يمقطع یهاشتن جادیروابط و ا بیداخل افغانستان با هدف تخر

با موضوع  دئویدر مناسبات دو طرف، اقدام به انتشار دو و

مربوط به  يکیاند که کرده «رانیوشتم اتباع افغان در اضرب»

 است. شیپنج سال پ همربوط ب یگریو د رانیجز ابه یکشور

آیا تخریب نامزدها جهت رأی  (:59 سؤالاحکام سياسي ) ◄

پاسخ:  جایز است؟ ،صلح استآوردن فردی که به نظر هواداران ا

 ،بیان ضوابط و شرایط و نقد برای روشن شدن اذهان مانعي ندارد

 .هتک حرمت و تهمت و توهین اجتناب کرد تخریب، ولي باید از


