
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
8511 خرداد 81شنبه سه 3355 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

به حرف زدن  د؛یبه عمل کار برآ د؛یف و وعده اعتماد نکندقت کرد؛ به حر یستیدر انتخاب با

                                                         (41/30/4133) .اعتماد کرد شودیو به گفتن و به وعده دادن نم

www.basirat.ir 

 عقالنيت و مناظرات انتخاباتي           روز حرف▼

های های احزاب و گروهتوان اوج فعالیتمناظرات سیاسی را می

اند. به میدان آمده رأیسیاسی مختلف دانست که برای کسب 

اش بر ابعاد عقالنی مناظرات هرچند ابعاد هیجانی و احساساتی

عوامل داغ کردن فضای  ترینمهمغلبه دارد، اما همچنین یکی از 

است.  رأیهای صندوق پایبهانتخاباتی و ترغیب مردم برای آمدن 

گام اول در مناظرات انتخاباتی برداشته شد و امروز راند دوم آن 

تر از قبل خواهد بود و ای که سیاسیبرگزار خواهد شد. مناظره

 خواهند شد!ود گگی و تجربه بیشتری وارد آن با آماد دارانمیدان

از هفت  کدامهیچمناظره اول نشان داد که  -4نکات تحليلي: 

، خود را تماشاچی صحنه انتخابات ندانسته درصحنهنامزد حاضر 

جدی را پیش روی ملت داشته باشند.  ایمناظرهاند تا و آمده

از  هرکدامحکایت از آن داشت که  آمدهپیشها و منازعات چالش

اند تا در مناظرات هایی برای گفتن داشته و آمدهنامزدها حرف

را تقویت کرده و خود را به پیروزی نزدیک کنند!  رأیشانسبد 

بدون شک در مناظره دوم سطح منازعات شدت بیشتری یافته و 

 -2آشکار خواهد شد.  شیازپشیبها سازیها و دوگانهمرزبندی

تفوق و برتری  باهدفات عالوه بر آنکه انتظار آن است که مناظر

بر رقبا طراحی شده است، مبتنی بر چارچوب و اصولی برگزار 

گردد. اولین اصل و خط قرمز مناظرات، رعایت صداقت و اخالق 

پای بر روی اصول  رأیاست. کسی قرار نیست برای کسب چند 

 بهره جوید. اگر اصول و قواعدی یاحربهاخالقی بگذارد و از هر 

های انتخاباتی جاری نباشد، اتهام زنی، تمسخر، تحقیر، بر رقابت

سازد که آلوده می چنانآنها را سیاه نمایی و ... فضای رقابت

شود. روش باطلی که جز به سوختن یافتن حقیقت دشوار می

ملت نخواهد انجامید! و البته با ذوق و شوق بیگانگان و  رأی

در مناظرات باید مواظب  -0دشمنان ملت همراه خواهد بود! 

های غلطی بود که گاه توسط حاضرین، با اهداف خاص آدرس

های انتخاباتی فضای توجه و بازخوانی شود. فضای رقابتارائه می

از  رفتنبرومشکالت کشور است و تالش برای ارائه راهکار برای 

کنند تا با مشکالت. در این میان بانیان وضع موجود تالش می

س غلط، خود را از موضع پاسخگویی رهانیده و مبرا از دادن آدر

 آنچه هست، کنند و موضع طلبکار بگیرند!

فضای انتخابات با شور و هیجان و عواطف و  نکته پاياني:

 رأیاست؛ اما فراموش نباید کرد که آنچه  ختهیآمدرهماحساسات 

و انتخاب مردم را معتبر خواهد ساخت، آن است که در چارچوب 

نیت رقم بخورد. لذا باید تالش کرد تا امکان انتخاب صحیح و عقال

دهندان رأیهای امروز جامعه برای عقالنی و مبتنی بر ضرورت

فراهم گردد تا حاصل آن انتخاب شایستگانی باشد که از صالحیت 

 الزم برای اداره کشور برخوردارند. )نویسنده: مهدی سعیدی(

 

 

 

 

 

 
 

 داخلي برای کاهش مشارکت! یهابوق تالش                   روز گزارش▼

بلیغات ت کهیدرحالمانده است.  یباق رانیدر ا 4133دوره انتخابات  نیزدهمیروز تا س ازدهی

از  ی، اما برخابدی شیافزاو دلسوزان نظام در تالش هستند تا آمار مشارکت  شدت یافتهکاندیداها 

 هستند. 4133کردن مردم از انتخابات  دیدرصدد ناام یمنف یترهایبا انتخاب ت علناً هاروزنامه

که  دهدیمنشان  طلباصالح یهاروزنامهاز  یروز گذشته برخ یترهایت یبررس :یخبر گزاره

دوباره کوه » تری. روزنامه آرمان با تنندیبیممردم در انتخابات  نیینان خود را در مشارکت پا هاآن

 نیبرگزار شد که در ا یدر حال یجمهوراستیر یدایمناظره نخست کاند»: وشتن« زاییدموش 

 شتریاقتصاد کشور ارائه نشد و ب یرفت از مشکالت کنونبرون یبرا یبرنامه راهبرد چیمناظره ه

به  زیمناظره ن یکل طیشد. شرا یجمهوراستیر یداهایکاند یمناظره صرف جنگ لفظ نیوقت ا

روزنامه ابتکار با  -2. «مواجه شده است یافکار عموم یمنف یهاکه با واکنش رقم خورد یشکل

مناظره قرار  نیا»: پرداخت و آوردها مناظره لیبه تحل« هاوعدهدر  یکارشناس یخال یجا» تریت

و  هادهیاز کارشناسان معتقدند ا یاما برخ ،برگزار شود یمسائل اقتصاد تیبود که با محور

 تریتروزنامه شرق با  -0. «را شامل نشد یاقتصاد یاصل یها، چالششدهمطرح یهابرنامه

به دل زد و نه  یکه آن را دنبال کردند، نه چنگ یاز نگاه مخاطبان» نوشت: «ه؟منازع یبرا مناظره»

شاخص  یهاچهره بتیصلب انتخابات، غ یفضا رسدیبه نظر آمد. به نظر م کنندهجییجذاب و ته

 نیاثرش را بر نخست همنوع و مدل حمالت نامزدها به  شدنیو تکرار هاتیردصالح جهیدر نت

 .«انتظارها را برآورده نکرد لگرانیاز نگاه تحل جهیاقتصاد گذاشت و نت عمناظره با موضو

وضع موجود  انیو اقدامات بان ماتیتصم موازاتبهالزم است مردم بدانند که  -4 :يليتحل گزاره

و  یعمد یهایبه دنبال گران ینفوذ یهادارند، دست ریاخ یهایدر گران یاساس و یکه نقش اصل

بر اساس  -2بکشند.  وارید یرأ یهامردم و صندوق نیهستند تا ب یروان اتیو انجام عمل یدستور

درصد شل شده و  14تا  13مشارکت در اعداد  زانیم یچسبندگ ،صورت گرفته یهاینظرسنج

همیت انتخابات در ا دهندهنشانموضوع  نیبه خود گرفته است. ا یروند صعودمشارکت میزان 

پای  با حضور در ،به برداشته شدن موانع و مشکالت کشوراجتماعی امید افزایش م و نظر مرد

مسببان  اتفاقاًکه  خاص یاسیس ریانجخالف آب توسط شنا نمودن بر و سترأی ا یهاصندوق

احراز  یهادایو کاند مایصداوس -0. ردیرا بگ ایخروش در یجلو تواندینم ،باشندیم زین یوضع فعل

ی و ارائه راهکارهای مناظرات را به سمت برنامه محورفضای تالش کنند تا  دیشده با تیصالح

مردم را  یرأنظر و  قیطر نیدهند و از ا وقسقابل تحقق برای برداشتن مشکالت و موانع پیش رو 

 زاده(ک: فرهاد کوچ)نویسنده به سمت خود جلب کنند.

 کذب است یمجاز یفضا نگيلتريف عاتي: شاپوريتق              ر ویژهاخبا▼

درباره طرح مجلس در خصوص  منتشرشدهخبر ، و معادن مجلس عیصنا ونیسیکم عضو

موضوع  نیا ییبا اقدام قضا»اعالم کرد:  و انستددروغ  اجتماعی غیربومی را یهاشبکه نگیلتریف

 مستندات خود را ارائه دهد. دیبا زیخبر را منتشر کرده ن نیکه ا یتی. ساکنمیم یریگیرا پ

و با  عیتقط م،یو بنده درباره طرح مذکور داشت گرانیماه گذشته د ۸ یکه ط یمختلف یهاصحبت

 و منتشر کردند. دیخبر کذب را تول نیا ،شدهمطرح یهادواژهیاستفاده از کل

 یهشدارها یدر پ یستیونیصه میرژ سیلپ /ز ترس خشم فلسطينا ييمايراهپلغو  ◄

 شیافزا لیبه دلدر قدس را « پرچم ییمایراهپ» یاعالم کرد برگزار نیمقاومت فلسط

 ییمایراهپاین  یبا برگزار اشغالی میرژ سیپل نیازاشیپتا  لغو کرده است. یتیامن یهاینگران

حماس در  سیرئ« السنوار ییحی»که در پی آن  ه بودشنبه در قدس موافقت کردر روز پنجد

و زمان را  نیبازگردند، زم یتجاوز به مسجداالقص یبرا هاستیونیاگر صه»: عالم کرده بوداغزه 

 .«میکنیبر سرشان خراب م
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 اخبار ▼

 نامزدها با مردمانتخاباتي و گفت گپ 

 شیپ یکشور گرفتار یه واردات بند باشد، براب یدام یهاکه سفره مردم و نهاده ی: تا وقتيسيرئ

 التیفقط به چند نفر خاص تسه یعنی ؛یاند بانک اختصاصشده یخصوص یهابانک یبرخ. دیآیم

درصد  24 دیاز تول اتیمال دی. چرا باخواهدیو اراده م ستین یبا حرف شدن دیاز تول تیحمااند. داده

تصور نشود  نیا .میدرصد کاهش ده 43رقم را به  نیا یبیش کیکه با  میکرد یزیرباشد؟ ما برنامه

 یباال ریاگر اراده وجود داشته باشد و مد .برمیم شیپ هیکارها را با قوه قهر هیکه بنده در قوه قضائ

مرد  یاست. اگر کس یستیو رودربا هایبازقیرف ریدرگ اکنون کشور .شودیسر کار باشد مسئله حل م

 دارید نیاست و اول یمن کار اقتصاد یدغدغه اصل .شودیم کار انجام داده ،عدالت باشد یاجرا دانیم

 ،یفراوان جادیا: زادهيمهرعل .هاینه دادگستر ،است نانیو کارآفر یفعاالن اقتصاد ،من در هر استان

هستند و دادن  عیکنترل توز ریکه در مس یها و اداراتسازمان مختصر کردن ع،یتوز ستمیاصالح س

را  داریصندوق درآمد پا است. یفروشبردن گران نیاز ب یهاراهکار ازجمله ،کنترل به صنوف فهیوظ

 تیوضعاین  .میدهیم لیندارند، تشک یسرپرست خانوار که درآمد ثابت و مشخص ونیلیم ۷ یبرا

: يهمت سال است. ۸در  یدالر درآمد نفت اردیلیم ۷33از  شیحاصل به هدر رفتن ب [فعلی کشور]

چند که تراکنش  میردک ییسال شناسا 4۸ ریهزار فرد ز 0تا  2 یقبل از خروج از بانک مرکز

 نهیدرصد هز 23 ،کشور به دست دالالن افتاده است. ما در سال یاقتصاد لیر !داشتند یاردیلیهزارم

 نهیدالر آن شده هز اردیلیم 4۱که  میدالر صادر کرد اردیلیم ۸3. ما پارسال میدهیم میتحر

سهم آحاد  تیریمدطرح وان ) 1 :جليليرانت است.  ،یدستور یگذارمتیق جهینت .میتحر یمبادالت

و اوقات فراغت( و  حیتفر)، سفر قلم کاال( 40 میبد کاال )تنظس به دست خودشان(، یجامعه از انرژ

 جادی: با ايهاشم زادهيقاض .میکنیاجرا م نییدهک پا 0از  تیحما یطرح نظام سالمت را برا

 دایدر منطقه دست پ ینفر ونیلیم ۱33بازار  کیبه  میتوانیدر منطقه م یکشورنیب دیتول رهیزنج

به  ینگیشدن پول و نقد ریمانع سراز ،دیدر تول تیجذاب جادیو ا هانهی: با کاهش هزييرضا .میکن

وارد شود، بلکه  یفروشمبارزه با گران یبرا سیبا زور و پل دینبا دولت .میشویم یسمت رانت و دالل

 کسبه بسپارد. یاجتماع یهاکند و اجرا را به نهاد یزیربرنامه یفروشبردن گران نیاز ب یبرا دیبا

 !؟ردفرق دا يخاتمبا  يدولت روحان

 نظیربی یاز دولت اصالحات، آن دوره را مقطع سراییداستاندر تالش هستند تا با  طلباناصالح

دو مسئله مهم  انیم نیاما در ا؛ کنند بیرا به تَکرار دولت اصالحات ترغ افکار عمومیکرده و  یمعرف

دچار  یخارج استیاقتصاد و س هازجملمختلف و  هایحوزهدولت اصالحات در  نکه،یوجود دارد. اول ا

 رغمیدولت دوم اصالحات عل انیو پس از پا ۸1بود که در سال  لیدل نیفراوان بود. به هم هاینقص

 سؤال. خورددر انتخابات شکست  نییپا اریبس یآرابا  یو ن،یمع یاز مصطف یخاتم قدتمام تیحما

سوم اصالحات  ولتد لیعمل کرده بود، چرا مردم به تشک یعال اریبس یکه اگر دولت خاتم نجاستیا

 یدرباره عملکرد دولت خاتم طلباناصالح یادعاها اریکه ع نجاستیگفتند؟ ا« نه»در آن مقطع 

 ییمهم تنها لیاز دال یکی»نوشته بود:  یروزنامه شرق در مطلب شیپ یچند. شودمیمشخص 

که مناصب  یدولت نخست، افراد یآن بود که از ابتدا یخاتم یطلبان در اواخر دولت دوم آقااصالح

که  خواستندیغافل شدند و فقط از مردم م یرا تصاحب کرده بودند، از تعامل با بدنه اجتماع یدولت

مردم به  یرأ یبدهند...حت یطلب رأاصالح یداهایبات حاضر شوند و به کاندانتخا یهاستگاهیسر ا

 )دولت ۷۱از سال  شیبه پ طیکه شرا دندیترسیمردم م رایبود ز یسلب زین ۸3در سال  یخاتم یآقا

دولت  گیریشکلپس از »در ادامه نوشته بود:  طلباصالحروزنامه  نیا «.( بازگرددیرفسنجان یهاشم

 ن،یبراشدند. عالوه یبزرگ یخطاها نیو همچن قیضعف عم کیدچار  اصالحات، رهبران اصالحات...

در زمان  میدار ادیو به  دانستندیطلب نمخود را اصالح گریآرام دآرام یمختلف اجتماع یهاهیال

تَکرار  ،یکه دولت روحان نجاستیدوم ا مسئله «.مجلس ششم، اصالحات تنها ماند ندگانیتحصن نما

 زین یبودند که در دولت خاتم یافراد ازجمله یاز مقامات ارشد دولت روحان یاریبود. بس یدولت خاتم

در مناصب  یو کروب یموسو یدر ستادها زین ۸۸افراد در سال  نیدر مناصب ارشد حضور داشتند. ا

 دون،یفر نیحس ،یریجهانگ ،یابتکار، نجف ،یعینعمت زاده، ترکان، رب ،یآخوند ارشد حضور داشتند.

دولت  قتیدر حق یدولت اول و دوم روحان نیبنابرا پس افراد هستند. نیا ازجمله و... فیزنگنه، ظر

 هستند. یدولت پنجم خاتم لیتشک یدر پ طلباناصالحبود و حاال  یسوم و چهارم خاتم

 اخبار کوتاه

 جبهه /دهنديم ستيشهر تهران ل یشورا یطلبان برااصالح ◄

مشارکت  رسماًشهر تهران  یدر انتخابات شورا رانیا اصالحات

 ستی. لشودیجبهه آغاز م یستاد انتخابات یهاتیو فعال کندیم

طلبان از با مشارکت بدنه اصالح زیجبهه ن نیا تیمورد حما

 انتخاب خواهد شد.« طلباناصالح یسنجیأسامانه ر» قیطر

 یهاگروه برای حضور مردم در انتخابات!/ یجهاد عوتد ◄

تحقق مشارکت  یسراسر کشور در راستا یو جهاد یطلبگ

 ییهاها که در بحرانگروه نیدر انتخابات فعال شدند. ا یحداکثر

بودند، در  گزارخدمتو زلزله و کرونا در کنار مردم،  لیمثل س

با  میدر ارتباط مستق کنندیتالش م زیساز نسرنوشت امیا نیا

 گرم کنند. شتریب هرچهمردم، تنور انتخابات را 

 تهران سیپل سیرئ /برای نماينده مجلس تيقرار مجرمصدور  ◄

صادر  ، نماینده مجلسیعنابستان یبرا تیقرار مجرم»: خبر داد

و ما  شدهشناختهدر سه مورد مجرم  فرخواستیطبق کوی  .شده

 یعنابستان. «میکنیقانون به جد موضوع را دنبال م ریاز مس زین

نداشتن برگ  لیبه دل ژهیدر حال عبور از خط و ۹۹بهمن وم س

 او سیلی زد. صورت بهو  شد ریسرباز راهور درگ کیتردد با 

 ریوز /از کنترل خارج شده است رانيا یا: برنامه هستهکايآمر ◄

 یدر دوران اجرا رانیا یابرنامه هسته»: گفت کایخارجه آمر

خارج شده است.  از کنترل اآلناما  ،برجام تحت کنترل بود

 یااست که اگر قدرت هسته ییهاتیدر حال انجام فعال رانیا

 رانیکه ا ستین مشخص هنوز .داشتیم یبدتر تیبود وضع

. اگر ریخ ایبازگشت به برجام را دارد  یانجام برا یاراده الزم برا

مواد  یاچندهفتهبا انباشت  ،کند دایپادامه  یروند فعل

 بمب اتم بسازد. تواندیم رانیا ،یاهسته

 که بعدازآن ارج شد/خ« باز یهاآسمان» مانياز پ هم هيروس ◄

باز  یهاآسمان مانیمجدد به پ وستنیاز پ دنیبا دولت

 نیهم قانون خروج از ا هیروس جمهورسیکرد، رئ یخوددار

کشور  01 مان،یپ نیبر اساس ا را به امضا رساند. مانیپ

در  ،یحاتیبه معاهدات تسل یبندیاز پا نانیاطم یبرا توانندیم

 انجام دهند. یپرواز نظارت گریکدیآسمان 

 متخصصان تالش با /برای مقابله با کرونا يچهاروجهاروی د ◄

که  «رایراویسال» یچهاروجه یدارو ،انیبندانششرکت  کی

است با  یو بدون عوارض جانب رانیا یبوم ،یاهیگ کامالً

 یدارو نیاشد.  ییکسب مجوز از سازمان غذا و دارو رونما

و دهان، قرص کاهش  ینیب یمتشکل از اسپر یچهاروجه

 و قطره بخور است. روسیضدوعوارض و 

و خبر  ندهیگو «یاتیمحمدرضا ح»!/ کنمينممملکتم را رها  ◄

بر  یمبن یدر خصوص انتشار اخبار یرسانه مل شکسوتیپ

خبر صحت  نیا»گفت:  یمجاز یاش در فضایالکارممنوع

من را  ییخبرها نیچن دیتا با تول کنندیتالش م یبعض. ندارد

من کشورم را دوست  میبگو دیمجاب به رفتن از کشور کنند؛ با

اگر اجازه کار در  یدارم و امکان ندارد مملکتم را رها کنم. حت

 .«مانمیمکشورم  یهم به من داده نشود، من پا یمجاز یفضا


