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 مانده!سه صد روز باقي      روز        حرف▼

به موعدد برگدراری انتبابدای سدیردهمیر دوره دو فصل  تقریباً

 زمان باقی ماندده اسدت 9099خرداد  62در ریاست جمهوری 

شدود می ،با احتساب پایان کار دولت آقای روحانی در مردادکه 

یکدی از . دولت فرصت خدمت داردروز  999تا سه  تقریباًگفت 

 مردمشدانبده های منتبب در دنیای امروز دولتکه  هاییوعده

بددددرای سدددداماندهی اولیدددده  روزه 999دهنددددد، وعددددده می

. پس اگر عرمی دولت قبل از خودشان هست هایریبتگیهمبه

هددم کارهددای  روز 999شددود در یددک ای، میشددد و برنامددهبا

تا سه دولت دوازدهم عمر خدمتی ای کرد. حال از کنندهتعییر

بدرای  مانددهیبداقدر ایر فرصت است. دولت  صد روز باقیمانده

چده خواهدد میهای دوره خودش ها و رهاشدگیحل نابسامانی

 ؟کارهایی انجام دهد

ت در تریر مطالبه و درخواست از دولدابتدایی -9 :نکات تحليلي

. طراحدی و تدداوم سازی نکندحاشیه، ایر است که شرایط کنونی

کده ها با قوای دیگدری بازیای لجها و استشمام پارهبرخی حاشیه

دلسدوزان دولدت در گدوش  اصطالحبهاز زبان و قلم بعضی  گاهی

زیر  که ماندیمرا  ایبرهست خروپحکم شود، نجوا می مرداندولت

در دولدت و مجلدس تجربه مشدتر   .شودیمانداخته پای دولت 

تصدویری از ، میلیدون نفدر 09یارانه کمدک معیشدتی بده اعطای 

ند. دراش را مردم ببهره که بودکشور افرایی قوای صدایی و همهم

ورزانه های طمعخیال و سوءاستفادهجلوی  تداوم ایر رویه حسنه،

ه بددولت بیش از هفت سدال و ندیم  -6 .ردیگیمهم دشمنان را 

اما حاصل چه  ،نشستدرخت برجام سیب و گالبی آوردن انتظار 

آقدای  ای کداش «.هدی  تقریبداً» ؛همدیر دولدتشد؟! به تعبیدر 

بدا شدده که برای امتحان هم  و را دریابد صدروزهایر سه روحانی 

احتمدال  ؛بیندیشددمشدکالی  به رفعهای موجود داخلی ظرفیت

گره زدن حل مشدکالی بده اما در است؛ ای باشد زیاد اینکه آورده

هدی   ،نگراندی از بده ییدراعتماد مجدد به آمریکدا آمدن بایدن و 

تصمیم بررگی با توجده شود میدر ایر مدی باقیمانده  -9 نیست!

اگر آجری بدر اعتماد به آمریکا و اروپا گرفت که برجام و به تجربه 

 هایمؤلفده شود، الاقلگذاشته نمیایر کشور و اقتدار عری دیوار 

 .قدری کشور با کاهش و سایش هم مواجه نشود

یرب تلف نکنیم. اعتمادآفرینی زمان را به بهانه  :نکته راهبردی

 ،قدالب و جمهدوری اسدالمیاستثناگرایانه به انیرب در پرتو نگاه 

مگدر آن روز کده از  ،کنددنمیاعتمداد به ایدران اسدالمی  گاههی 

امدا اسدالم، ؛ شدودجددا  ئولوژیک اسالمی و انقالبیدهای ایبنیان

خواهندد یتنهدا مخواهندد و ، رهبری و مدردم ایدر را نمیانقالب

 میسر است.قوی شدن ا بحل شود و آن،  مشکالتشان

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 

 الگوی عزت و ايستادگي                                روز گزارش▼

، معصومه هاشمیبن لهیعق رمعلَّمه،یو مناقب فراوان بود. او را عالمه ی لیفضا ی( داراس)یکبر نبیز

 -9 به چند نکته مهم است؛ شارها )س( نبیری زحض تیاند. در مورد شبص... لقب داده و یصغر

 و فرمود: دیرا بوس شانیا د،یوآله( قنداقه آن مولود مبار  را طلب هیعل اهللیصل) امبریکه پ یهنگام

مانند  یدختر را پاس بدارند. همانا و ریکه حرمت ا کنمیم تیوصامّتم  بانیبه حاضران و یا»

را از پدر بررگوار خود فرا گرفته  ندهیحوادث آبرخی  هاشمیبن لهیعق -6 .«(استس)یکبر جهیخد

از  یمانند سلمان، ابوذر و برخ وآله( هیعل اهللیصل)امبریاز اصحاب خاص پ یکه بعض گونههمان ;بود

حضری  -9 اسرار آگاه بودند. گونهریابه  یهجر دیتمّار و رش ثمیمانند م (ع)یحضری عل ارانی

را با احترام  شانیو ا خاستیبرم یاز جا (عامام) ،شدیمکه بر پدر خود وارد  ی( هنگامس)نبیز

سرشار داشت.  ی( دانشس)نبیحضری ز -0پدر بود.  ریام شانی. انشاندیخود م یدر جا ادیز

 )دروازه علم( کسب ،(ع)ی)شهر علم( و حضری عل ،(ص)امبریکه از محضر پ یاست کس یعیطب

  علم باشد. یایدر دیدانش نموده باشد، با

 تیتقو یبرا یو حت شودیمنوشته و گفته  اریبس ،جهان امروز در مورد زنان در :گزاره تحليلي

به نفع خود  هاآنو لطافت طبع  یاز ابعاد روح ،یاستکبار یهاسلطنتو  ریجائر یهادستگاه

قرار  یاشیع یبرا یالهیوسزبون و  ییرب، زنان را موجود ریامروز یهایزندگسبک .برندیمبهره 

 ییتنهابه توانندیمدارند که  نبیهمچون حضری ز ییالگو انیعیاما زنان مسلمان و ش ؛داده است

افشاء  را یدستگاه استکبار تیماه یمنشبررگعری و  در کمال، بتیدر یربت و مصو حتی 

ی که جلوی زورگویی رژیم طایوت زینبی بود زنان چنیرمده از انقالب اسالمی نیر برآ .ندینما

حضری  روانیامروز هم پکردند.  راستیر اسالم واالی یهاآرمان یایستادند و فرزندان خود را فدا

در تمام مراحل  سازخیتار یالگو ریو با ادامه راه ا ارندیبس یاسالم رانیادر  هایعل اهللسالمنب یز

 .اندکردهدشمنان وارد  یپوشال منهیبر ه ینیسنگ یهاشکست یانقالب اسالم

 غذا برای خوردن ندارند! کودک هاميليون                          ویژه  خبر ▼

و  یبا اشاره به اوضاع بغرنج اقتصاد یدر گرارش ییکایمؤلف و پژوهشگر آمر ،«ندریس کلیما»

حاال  ریو هم کنندیم یزندگ کایکود  در آمر ونیلیم ۴0حدود »نوشت:  کایدر آمر یییذا

 6969که در سال  یاقتصاد یخوردن ندارند. فروپاش یبرا یکاف ییذا هاآننفر از  هاونیلیم

به  یضربه سبت طیشرا ریبار بوده است، اما امشقت کایمرمردم آ اکثر یخورد، برا دیکل

از  یکار هاآنشغل خود را از دست دهند، کودکان  ریوالد اگر. کودکان وارد آورده است

 گرانیو لطف و محبت د یدولت یهاباشند که کمک دواریام دیو صرفاً با دیآیدستشان برنم

و در حال حاضر سازمان یذا  ستندین یها در ایلب موارد کافکمک ریکند. متأسفانه، ا تیکفا

ممکر است تا  ییکایاز هر چهار کود  آمر  کود کیکرده که  ینیبشیپ کایآمر یو دارو

 ریترکه بررگ کایآمر یبه گفته سازمان یذا و دارو .«شود یگرفتار گرسنگ یسال جار انیپا

نفر  ونیلیم ۹9از  شیب شود،یکشور محسوب م ریدر ا یکننده با گرسنگسازمان مقابله

 تیجمع ششمیکبا  رابررقم ب ریامسال تجربه کنند. ا انیرا تا پا یییذا یممکر است ناامن

را  یدرصد ۹9 شیافرا 699۵با سال  سهیکودکان کشور است که در مقا چهارمیکو  کایآمر

 بارهدرایر کایرو آمرسازمان یذا و دا ییارشد اجرا سیرئ ،«فونتنو نویکلر باب» .دهدمی نشان

 یمتک متیقارزان ای گانیبه ناهار را رین یریگقبل از همه یکود  حت ونیلیم 66» :دیگویم

 یهاچالش جادیا یبه معنا فقطنه ریاند، اکه مدارس بسته شده دیشنویم یبودند. وقت

 «است. یییذا یهامحروم شدن از وعده یبه معنا ریدر برابر کودکان، همچن یآموزش



 

 

  
 

 اخبار ▼

امروز! گرمبالغه وبزک کننده ديروز برجام   

نوشت: « طلباناصالح یبرا دنیبا یهاتیظرف»با عنوان  یشرق در گرارش یارهیزنج روزنامه

 رانیاز هر نظر به نفع ا دنیبا یجمهوراستیکه ر کنندیم تأکیداست  یطلبان چند مدتاصالح»

کشور وجود خواهد داشت؛  ریامکان مذاکره با ا کایدولت آمر رییدر صوری تغ رایخواهد بود، ز

وضع  رانیا هیعل کایآمر یاز سو یاگسترده یهامیتحر هرحالبهکه  یطیهرچند مذاکره در شرا

رفع شود و در  هامیتحر ریطول بکشد تا ا یکه مدت رسدیم به نظرسبت است و  یشده، قدر

 ییبتوانند در فضا کایو آمر رانیا م،یاز خروج ترامپ از برجام شاهد بود شیمانند آنچه پ یطیشرا

 دنیممکر است ورود با» در ادامه نوشت: یارهیروزنامه زنج ری. ا«مذاکره کنند دیتهد ازبه دور 

طلبان اصالح .شود یداخل یتبع آن بهبود احتمال باب مذاکره و به شیباعث گشا دیبه کاخ سف

 یجمهوراستیبر گفتمان مذاکره در انتبابای ر هیبا تک توانندیم دنیبا یروزیبا پ کنندیتصور م

 یعموم یتیکه نارضا یطیدر شرا هاآنت داشته باشند. در دس یبرگ برنده مهم ،ندهیسال آ

 دواریمردم را به انتبابای ام یاسیس ای یاقتصاد یهانتوانند با وعده گرید دیشده است و شا ادیز

تکرار مجدد دوگانه  ،مردم یبرا یاعتمادساز یهاراه ریتراز مهم یکی کنندیکنند، گمان م

صندوق  یقادر خواهند بود که مردم را به نفع خود پا وهیش ریاست و با ا اکرهمذ -مقابله 

، اوباما دولت یو در اوج عهدشکن ۵0 ماهیدر د ریاز ا شیشرق پروزنامه  .«اورندیانتبابای ب

بعد  ی. چندتیتر اول خود کرد «برجام یتهران از اجرا نانیاست؛ اطم ریتضم یکر یامضا»

 دیها بامبالغه ریمر مبالغه را قبول دارم. ا»گفت:  تریت ریا فیروزنامه شرق در توص رمسئولیمد

موضوع  ریا قتیدر حق دیدولت با .بود یتنگ و ترش یفضا یلیخاطر که فضا خ ریبه ا شدیم

 «.بنشاند یکه بتواند حرفش را به کرس کردیبر  م یرا قدر

 ت!و کروناس هاتحريمتقصير  چيزهمه ،کنيمميکار انصافاً ما 

باور  دیبا»گفت:  یدر مصاحبه با روزنامه همشهر جمهوررئیس یمعاون حقوق «یدیجن ایلع»

مردم را باال نگه دارد، ضمر  تیرضا توانستیبود که دولت نم چنانآن هامیکه فشار تحر میکن

در ادامه  یدیجن .«اندبانیگردست به  یشتریب یها همواره در دوره دومشان با نقدهادولت نکهیا

 دانمی. مر ممیگذرانیرا م یسبت یلیخ یهاما سال کنند،یهمه دولت دارند کار م انصافاً»گفت: 

است.  یدشوار یروزها، روزها ریا واقعاًاما  ؛دهمیحق م هاآنو به  ستندین یراض یلیمردم خ

 ریدر چن وسبت کرده  اریرا بس طیشرا یو فشار مضاعف کرونا بر اقتصاد مل هامیفشار تحر

 یاقتصاد یهاتالش ژهیوها بهو تالش شودیم دهید شتریب هایاست که کاست یعیطب یطیشرا

که دولت  دهدمیاجازه ن هاتحریمکرده که فشار  تأکید یدیجن خانم .«ندیآیکمتر به چشم م

گفتنی است؛ دولت تدبیر و امید در چهار ساله اول خود تمامی . مردم را کسب کند تیرضا

تدبیر  رسدمیو در دوره دوم نیر به نظر  انداختمی بودها را به گردن دولت پیشیرنواقص و کم

 انداخته شود! و کرونا هاتحریمبه گردن  هاکاستیتمامی ایر است که 

 ماهفرورديندر  کرونايي وميرمرگمار آ بينيپيش

درصد  ۵۹اگر  یالمللریب ینیبشیبر اساس پ»: ، معاون اول وزیر بهداشت گفت«یرچیحر»

 9۹تا  99کرونا به  ومیرمرگ رانیم ماهفروردیرو در  ندهیآ میماه و ن 9مردم ماسک برنند در 

به مرگ  ،درصد باشد ۴9 یاستفاده از ماسک در سطح کنون رانیو اگر م دیمورد خواهد رس

از کرونا روبرو  یناش ومیرمرگ یدرصد 29 کاهش با اکنون .رسدیمورد م 29تا  ۹9روزانه 

 یبهداشت یهادستورالعمل تیدر رعا انگاریساده، تسامح و یپندار یو هرگونه عاد میهست

بر ندارد و  ریدوباره خ یماریوجود ندارد که ب ینیتضم  یه دهد. رییرا تغ طیشرا تواندیم

ساعت در  کیهوا هر  یبا وجود آلودگ یحت شود. یماریب شیسبب افرا تواندیتجمع م هرگونه

 نظر از و جهان پانردهم رتبه در ابتال موارد نظر از ما کشور .دیرا باز کن هاپنجره قهیدق ۹حدود 

 ایدن 99نفر رتبه  میلیونیکدر  ومیرمرگ رانیروزانه در رتبه هفدهم و از نظر م ومیرمرگ

 «.نبست هستند یهاباالتر از ما و در رتبه کایو آمر سیفرانسه، انگل ک،یو بلژ میهست

 کوتاه اخبار ▼

 سیرئ /شرط الزم برای حل مشکالت؛ کنار هم بايستيم ◄

 حلقابلدر کشور  یمشکالی کنون نکهیا انیبا ب مجلس

گفت:  م،یستیهمه در کنار هم با نکهیمشروط بر ا ،است

 ،اقدام ریبا ا چراکه ؛است گذاریقانوناز  ترمهمنظاری »

 انیبا ب بافیقال .«شودمیاحکام ناقص و بالاستفاده مشبص 

اصالح ساختار بودجه گام  یدر راستا ازدهمیمجلس  نکهیا

اصالح ساختار »کرد:  حی، تصرداردبرمینبست را محکم 

 ریا ازدهمیاما مجلس  ،انجام داد سالهیک تواننمیبودجه را 

 .«کندمیکار را از امسال آیاز 

/ روها در ايرانف نشريه آمريکايي از ميانه؛ توصيچهره احمقانه ◄

 یکایگروه مطالعای آمر علمیهیئتعضو  ،یردیا فؤاد

 :ییکایآمر هینشر لیتحل» :در توئیتی نوشت دانشگاه تهران

 ایچهره رانیدر ا روهاانهیاز برجام م کایآمر خروج از بعد

 یراحت ریشانسشان را به ا ریاکردند، بنابر دایاحمقانه پ

 یاچهره ،چون با شکست دوم ؛دوباره امتحان نبواهند کرد

اگر دولتمردان در  یخواهند کرد، حت دایپ تراحمقانه

 «.کرده باشند رییواشنگتر تغ

که  انیحداد ریمحمدحس مادر /!دياز خجالت سر بلند کن دينبا ◄

به شهادی  شیدست دراو گلستان هفتم به ابانیدر یائله خ

 دیشه یجا کهریا از. دیگویم شیروزها ریا یاز دردها د،یرس

اهلل زم که فرزندش و حاال پدر روح کنندیو جالد را عوض م

 یمعرف ینوران یاچهره یاو را دارا ،است یشماریب اییآمر جنا

پدر  یجااگر مر به»: گویدمی انیحداد دیشه مادر .کندیم

بود و از همه مردم  رییاهلل زم بودم، سرم از شرم پاروح

است از  امدهیاهلل زم نکه پدر روح یوقت کردم؛یم یعذرخواه

 «.پسرش اعالم برائت کند، حتماً در خط اوست!

/ رکورد مصدق را شکست ي: دولت روحانطلباصالحفعال  ◄

گفت:  یحرب کارگراران سازندگ یمرکر یعضو شورا ،«الزیل»

ه برداشت هامیچون اگر تحر ،میکن هیبه نفت تک میتوانینم»

 اقتصاد رکورد .مینفت مواجه هست یجهان متیشود با سقوط ق

 یرنفتیشکست. صادرای ی یروحان دولت را مصدق نفت بدون

اما صادرای از اسفند  ،افتی یدیشد شیدر دولت مصدق افرا

 .«!صفر شد تقریباًگذشته تا خرداد امسال 

 هاییشاخص و معیارها بیان: (932 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 و کندمی مطرح را خاصی کاندیدای ییرمستقیم صوری به که

 چه کند،می متوجه اصیخ کاندیدای سمت ها را بهذهر

مقام معظم  موردنظرهایی که بیان شاخصه: پاسخ دارد؟ حکمی

تعهد و  اند مانند:رهبری در کاندیدها است و بارها بیان فرموده

مرعوب  ،وفاداری به انقالب و ایستادگی در راه آن ،ینامخوش

 زیستی و دوری خود و بستگانساده ،نشدن در مقابل دشمنان

 ،ی و آشنا به درد مردم، خدمتگراریمردم ،گریاز اشرافی

الزم است هر چند  ...( واعتقاد واقعی به راه امام راحل)ره

 موجب شود اذهان به سمت کاندیدای خاصی متوجه شوند.


