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 خواهندميمردم پاسخ معتبر           روز حرف▼

 ،شویممیخرداد نزدیک  10هر چه به موعد برگزاری انتخابات در 

آن فضای افکار عمومی به سمت مباحث  تبعبهو  ایرسانهفضای 

و به عبارتی تنور انتخابات  کندمیانتخاباتی گرایش بیشتری پیدا 

 تبلیغاتی نامزدها در هایبرنامهدر حال گرم شدن است. آغاز 

گیری که آغازی بود بر ماراتن نفس ،رسانه ملی از اوایل این هفته

چهار سال آینده کشور از  جمهوررئیسکمتر از سه هفته دیگر 

 دل آن بیرون خواهد آمد.

باتی فرصتی است تا افکار عمومی اتبلیغات انتخ نکات تحليلي:

نامزدهای حاضر در عرصه  «کارنامه»ضمن آشنایی بیشتر با 

بپردازند و در این  هاآنهای اعالمی «برنامه»ه بررسی ب ،رقابت

دست به  ،هابرنامهو  هاوعدهمیان با سنجش سوابق و عملکردها با 

تبلیغات بر اساس پروپاگاندای  هایشیوهاگرچه  انتخاب بزنند.

و توسل به شعارهای فریبنده و دروغ در برخی جوامع  ایرسانه

نگ و مبانی ارزشی حاکم بر امروز رایج است، اما بر اساس فره

پس از پیروزی  هایسالانتخاباتی در  هایرقابتجامعه ما، عرصه 

تا مردم در  هبود هاتوانمندیانقالب، میدانی برای معرفی و بیان 

 هایدورهاما در ؛ دست به بهترین انتخاب بزنند رأیپای صندوق 

واقعی، اخیر با فاصله گرفتن از این فضا، شاهد برخی تبلیغات غیر

نمایی سیاه درنهایتدروغین و  هایهجمهسیاسی،  هایبداخالقی

برای جلب و نامزدها  هاجریان یبرخ یاز سواز وضعیت کشور 

بیشتر هستیم که تشدید این فضا تبعات اجتماعی و  یآرا

در کف خیابان ظهور و بروز  بعضاًسیاسی به دنبال داشته که 

 هایبرنامهع تبلیغات و در موضو توجهقابلنکته  یافته است.

مردمی هستند که قرار  هاآننامزدها که مخاطب اصلی  ایرسانه

سال آینده را  خود تکلیف مدیریت اجرایی چهار یاست با آرا

اهمیت موضوعات اجتماعی  باوجودمشخص کنند، این است که 

و فرهنگی، اولویت اصلی مردم در حال حاضر مسائل اقتصادی و 

باید برای سروسامان دادن به این نیاز نامزدها معیشتی است. لذا 

پاسخ »و  اجراقابلی از جامعه، برنامه توجهقابلاساسی بخش 

، اجراقابلی غیرهاوعدهارائه کنند و با پرهیز از شعارها و  «معتبر

در یک فضای منطقی، عقالنی و قابل استدالل علمی، جامعه را 

 به حل مشکالت امیدوار کنند.

که همه مشکالت  اندواقفمردم فهیم و صبور ایران  ي:نکته پايان

اما امیدوارند دولتی سرکار  ،یک شبه حل نخواهد شداقتصادی 

ی داخلی، هاتوانمندیو  هاظرفیتبیاید که با اعتقاد و باور به 

برای حل معضالت موجود انجام  «جهادی»و  «جدی»اقدامات 

چنین اصلی  دهد و در این صورت خود مردم پشتیبان و حامی

 )نویسنده: علی حیدری( خواهند بود. یدولت

 

 

 

 

 
 

 2011فيک نيوزها و انتخابات                            روز گزارش▼

شدت و حجم فیک نیوزها یا اخبار جعلی  شویم،می ترنزدیکهرچه به انتخابات ریاست جمهوری 

که  شودمیمانع از این  هارسانهو از طرف دیگر فراوانی  یابدمیمجازی افزایش  هایرسانه

 دست پیدا کنند و یا اینکه شایعه بودن آن را متوجه شوند. اخبار هایتکذیبیهانند به مخاطبان بتو

ها منتشر شده است که رسانهمهمی از  یاز سال گذشته و تا به امروز خبرها خبری: هایگزاره

از سال گذشته حجم  دولت نظامیان: -5 را نشان داده است. هاآنواقعی بودن گذشت زمان غیر

به این موضوع اختصاص داشت که دولت آینده توسط یک نظامی  هارسانهحلیل وسیعی از ت

خبر  هامیلیوننظامی شروع شد و  یخواهد گرفت و بر همین مبنا تخریب سیاسی نیروها لشک

شورای نگهبان با توجه به  منتشر شد. هاآنو تحلیل در این زمینه برای کاهش محبوبیت 

 از نیروهای نظامی را احراز صالحیت نکرد، کدامهیچر بودن مدیر و مدب معیارهای رجل سیاسی،

بالفاصله نظر شورای نگهبان را به  ،اما همین نظامیانی که برچسب دیکتاتوری خورده بودند

هزاران مطلب در مورد رابطه ترین سخن اعتراضی بیان نکردند. کوچکبهترین وجه پذیرفتند و 

و  هارسانهاز فیلتر رد نشدند همان  کههنگامیاما  ،منتشر شد هاآنگرم شورای نگهبان با 

ببخشید که شما را تخریب کردیم! یا بگویند  ،حاضر نشدند بگویند برادران نظامی هاشخصیت

ماه  نامه نظامیان به رهبری: -1 شورای نگهبان متشکریم که نظامیان را احراز صالحیت نکردید!

 نامزد برای انقالب رهبر به نظامی فرماندهان و گذشته خبری منتشر شد که برخی از سیاسیون

 سپاه فرماندهان از جمعی بود، آمده شایعه این از بخشی در ،اندنوشتهنامه  رئیسی اهللآیت نشدن

 انقالب رهبر به اینامه در اصولگرا سیاسیون و هستند و بوده مجموعه این سرأ در که پاسداران

 و جمهوری ریاست انتخابات در کاندیداتوری عدم برای یرئیس اهللآیت به ایشان توصیه خواستار

اکنون به دنبال خلق  هارسانههمین  .اندشده قالیباف محمدباقر کاندیداتوری خواستار عوض، در

رهبری در  امرونهی -8 هستند! ییسمورد رابطه نظامیان با ستادهای رئدیگری در  هایشایعه

بری به برخی نامزدها توصیه کرده در انتخابات شرکت ره شدمیگفته  کهدرحالی مورد نامزدها:

بنده »شرکت در انتخابات را تکذیب کرده و گفتند:  نامزدها برای امرونهیایشان هرگونه  نکنند،

برخی از افراد که همواره رهبری را به  «.کنمنمیالبتّه در مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی 

 شانانتخاباتینامزد  ،که موقع احراز صالحیتهنگامی کردند،میخاطر اختیارات قانونی تخریب 

 شوند. تأییداحراز نشد به رهبری نامه نوشتند که دخالت کند که با توصیه ایشان 

 ،هارسانهتبلیغاتی  هایروشاکنون یکی از  کنندههای جعلی و گمراهاخبار و تحلیل نکته پاياني:

و  افزارهانرمآخر انتخابات هم ادامه دارد، البته  سیاسی شده است و تا روز هایجریانو  نامزدها

 Media) «ایرسانه سواد»هوش مصنوعی هم از توان تشخیص فیک نیوزها ناتوان است و تنها با 

Literacy ) که آفتاب  هاستآنو محتوای  هارسانهو افزایش سطح تحلیل مردم نسبت به

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .کندمیو آن را رسوا  تابدمیسیاهی دروغ  حقیقت بر

 !دنيادانشگاه برتر دوازدهمين                                خبر ویژه▼

شانگهای، دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب  بندیرتبهموضوعی پایگاه  بندیرتبهدر آخرین 

بر اساس این گزارش؛ نام دانشگاه صنعتی شریف در کنار نام  حوزه اصلی شد. 51رتبه در 

چون مهندسی عمران، مهندسی متالورژی، منابع آب،  هاییهای برتر جهان در رشتهشگاهدان

ندسی شیمی، مهندسی مخابرات، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی و علوم ابزار، مهندسی مه

مکانیک، مهندسی و علوم انرژی، مهندسی و علوم کامپیوتر، مهندسی و علم مواد و مدیریت 

رشته مهندسی عمران، مهندسی  8گفتنی است که دانشگاه صنعتی شریف در  شود.مشاهده می

 ات همانند سال گذشته رتبه اول کشوری را کسب کرده است.شیمی و مهندسی مخابر

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 قول و قرارهای انتخاباتي

 یهاالتیا جادای با. ها و نفت استمن، قطع دست دولت از بورس، بانک تی: اولوييرضا

 ارائه به موظف را هابانک همه. میدهیو به مردم م میریگیاقتصاد را از دست دولت م ،یاقتصاد

 هیاتحاد تیجمع ونیلیم 188 یبرا ییمواد غذا تأمینرا به هاب  رانیا. میکنمی مسکن وام

را  شتیهم مشکل مع تواندمی ی: دولت توانمند و جهاديسيرئ. میکنیبدل م ایجنوب غرب آس

 م.شدنمیعرصه  نیکرد، هرگز وارد ا یکار شدنمیاگر  را. وکارکسبحل کند و هم مشکالت 

 یدیبه ناام. است پذیرامکانسال  ۴مسکن در  ونیلیم ۴ دتولی مردم مسئله اول است. شتیمع

ها از کارخانه یاری. بسزیمردم بود و نه پشت م نیدر ب دیاعتقاد دارم با. میدهیمردم خاتمه م

 ییدر دستگاه اجرا دیفساد را با شهیر .گردندیبازم دینشست و جلسه باز به چرخه تول کیتنها با 

که مردم را فراموش کرده و  کنیممی یکردیرو نیگزیدرست را جا کردی: رويزاکان .خشکاند

 18 ماتیبا تصم م،یستیبا مذاکره مخالف ن قرار داده است. مدنظرخود را  رامونیپ لهیمنافع قب

و  ییکارا شیافزا است. یل دولت روحانحراج آخر فص ن،یمذاکرات امروز و .میمخالف ایدقیقه

 یاقدامات ما در حوزه کشاورز نینخست ،التیتسه جادیبا ا نینو یدر بخش کشاورز یکارآمد

روز قرار بود  کی. کنمیبرداشته شود مسئله واردات خودرو را حل م هامتحری اگر: يهمت است.

سال است که  18صنعت نوزاد  نیشود، اما ا تیصنعت نوزاد حما عنوانبه یاز صنعت خودروساز

حداقل . «کار کنم گذارندینم» میگویبه مردم نم .میکنیم تیبزرگ نشده و همچنان از آن حما

داشتن نگه و حفظ بر اصرار: زادهيمهرعل. میبده نییبه سه دهک پا ارانهی میلیونیک دیبا

از  دیدولت بر اقتصاد با یدرصد ۰8چنبره  .است هودهیآزمون هم ب نیو خود ا هودهیب ،کنکور

 مصرف از فرد هر سهم: يليجل است. لیتعط یصنعت یهاشهرک تیدرصد ظرف ۰8برود.  نیب

ها است و آن یآحاد جامعه از انرژ یبرخوردار ،طرح نیا یاجرا تیزم. میکنیم فیرا تعر انرژی

 مورد: شميها زادهيقاض بفروشند. ایگاز و ... را مصرف کنند  ن،یبنز هیسهم توانندیم

 یداشت. اگر کس یمخواه زیر نظرها را اما تمام حرکات آن ؛میریگیها را به کار مآدم ناعتمادتری

 مانیعضو ستاد انتخابات ایمالحظه که دوستمان است  نیا در دولت مرتکب فساد شد، بدون

 .میکنیبا او برخورد م طورجدیبهبوده، 

 !نقدی بر ادعای سانسور

که رسانه ملی علت آن را دیرهنگام ارسال شدن  اشیغاتید تبلپخش نشدن مستن یپ در همتی

ادعای  شد!سانسور  فیلم تبلیغاتی اوشده  یدعمستند توسط این نامزد انتخاباتی عنوان کرد، م

 ی،او در بانک مرکز تیریدر دوره مددر حالی است که  اشتبلیغاتیهمتی بر سانسور شدن فیلم 

تورم، رشد  آمارهای تاکنون ۷۰ آذر از سانسور شد.بارها م تور ازجمله یاقتصاد یاصل یآمارها

 یبزرگ صنعت هایکارگاه یبررس جینتا ،فروشیخرده متیبودجه خانوار، متوسط ق ،یاقتصاد

جداول  ،یدر مناطق شهر یبخش خصوص یساختمان هایفعالیت یبررس جیکشور، گزارش نتا

گزارش  ه،یها و بازار سرماتراز پرداخت ،یو بانک یاطالعات پول یحاو یاقتصاد یآمارها دهیگز

 سانسور شده است. یبانک مرکز یاستردر  یهمت ی... به لطف آقاو یاقتصاد ینماگرها

 شود يياجرا عاًيسر ياساس یکاالها صيترخ ي دوباره دستور داد؛روحان

بدون تعلل و در  دیاز گمرکات کشور، با یاساس یکاالها صیترخدیروز تأکید کرد  جمهورسرئی

الینحل ماندن ترخیص  شود. مرتبط انجام یهادستگاه یاز سو تیزمان همراه با شفاف نیرتکوتاه

کاالهای اساسی از گمرکات کشور در حالی ادامه دارد که دکتر روحانی بارها به وزرای  موقعبه

حل شود و  سریعاًمکتوب و شفاهی تأکید کرده است که این مشکل  صورتبهاقتصادی خود 

 گونهاین. اندراندهنیز بارها در پشت تریبون از حل سریع این مشکل سخن وزرای اقتصادی 

از مدیریت ناکارآمد جامعه از پشت میز ریاست است که در دولت  اینمونه نتیجهبیدستورات 

روحانی شاهدش هستیم. برای اثربخشی دستورات و ابالغیات نیاز به مدیر میدانی است تا تنها به 

 گشایی کند.گرهده و با رصد سریع خطاها و موانع، به معنی واقعی کلمه یک دستور بسنده نکر

 اخبار کوتاه

 نفر هزار 1 /!باشجلودار اتحاد  ؛بافياز قال ياندانشجو درخواست ◄

دهه از  کی»نوشتند:  بافیبه قال یادر نامه انقالبی جوانان از

 تیفعال یپابهرا  دیکه هرچه خدمت کرد یاعده یخوانتین

بر  گردی بار .دیت و گذشتگذاشتند، گذش یو انتخابات یغاتیتبل

لشکر  یجیهنوز همان جوان بس بافیهمگان ثابت شد که قال

 شیب شیپنج نصر است و دوام انقالب و حل مشکالت مردم برا

زنان او را از استقامت در دارد و طعنه طعنه تیاولو یزیاز هر چ

از شما انتظار  دومی گام جوانان ما راه حق خسته نکرده است.

جلودار اتحاد  یمانیبرادرتان حاج قاسم سلهمچون  میدار

حل مشکالت و  یشده و همه دلسوزان را برا یانقالب یروهاین

 .«دیرفع معضالت گرد هم آور

 «پورنیپرو» /، بدون نياز به آورده اوليهمسکن ونيليم 0ساخت  ◄

 یتخصص میت کی» :خبر داد مسکن یعال یعضو سابق شورا

 یماه است رو ۰در حوزه اقتصاد و مسکن حدود  یو پژوهش

طرح مسکن  شدهتیقوتو  افتهیکه ارتقا  کندیکار م یطرح

 یهااز برنامه یکی عنوانبهطرح  نای اکنونهممهر است. 

قرار  شانیدر دستور کار ا یسیرئ اهللتیآ یدولت مردم یاصل

 ونیلیم ۴ ندهیسال آ ۴ یقرار است ط دجدی طرح در دارد.

طرح از  نیا یمال تأمین یساخته شود؛ برا یواحد مسکون

اقدام خواهد  یقو یلیخ یالم میت کی یبا طراح یمنابع بانک

 چیه یطرح آن است که متقاض نیا یهاتیاز مز یکی شد.

 .«ندارد هیآورده اول

امور  سیرئ /!فوتبال ونيحساب فدراس یارديليم 01شارِژ  ◄

از  یبانیپشت یبرا»: خبر داد وبودجهبرنامهورزشِ سازمان 

جام  یمقدمات یهافوتبال در رقابت یمل میتر ترتوانحضور پ

 صیفوتبال تخص ونیتومان اعتبار به فدراس اردیلیم ۴8 ،یجهان

و موفق  مؤثرحمایت از تیم فوتبال کشور برای حضور  .«میداد

سندیده است، اما آیا این نوع جهانی، امری پ هایآوردگاهدر 

 هاآنورزشی که ایران در  هایرشتهدر مورد سایر  هاحمایت

مثل کشتی،  هاییورزش؟ شودمیدارد نیز انجام را دست برتر 

نبود بودجه  به دلیل، والیبال و تکواندو همواره برداریوزنه

بازیکنانشان، برگزاری موفق اردوهای کافی برای ارتقاء سطح 

 .اندبودهبا مشکل مواجه و پشتیبانی از ملی پوشان،  آمادگی

 سخنگوی/ مينيبينم ليئرابطه با اسرا یدر برقرار یادهيقطر: فا ◄

 یکشورش برا یوزارت خارجه قطر ضمن اعالم آمادگ

 یتیو مز دهیگفت دوحه فا کا،یحماس و آمر نیب یگریانجیم

 .ندیبینم ویآوارتباط با تل یدر برقرار

جنگ  ریوز« گانتز بنی» مان را بدهيد!/انياجساد نظام: ويآوتل ◄

در صورت  دتریغزه به حمالت شد دیبا تهد یستیونیصه میرژ

 نیمقاومت، گفت ورود هرگونه کمک به ا یهااتیتداوم عمل

 نیاز ا یلیاسرائ انیمنطقه منوط به بازگشت اجساد نظام

 منطقه است.


