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 مجلس و ن نظام امخالف  روز حرف ▼
در روزهااای شتشااته، تبااارتی از رهباار مب اام ان ااالب 

ای داخل و هاسالمی در دیدار با مردم قم مورد توجه رسانه

 یکساان  یحت»له فرموده بودند: خارج قرار شرفت که مب م

 ؛ناد یایب هاصندوق یرا قبول ندارند پا یکه ن ام را و رهبر

 یو ن اام جمهاور   رانیا ق باه ملات، ا  چراکه انتخابات متبل

 «است. یاسالم

و  های شونااشون این تببیر بالفاصله مورد ن د و ارزیابی 

برخای آن را   متنوع قرار شرفات کاه  ها و تفسیرهای تحلیل

ساالری دینای  نشان از تمق جایگاه انتخابات در ن ام مردم

دانستند و برخی دیگر به ویژه در آن سوی مرزهاا باا نگااه    

نده تفسیر کردند کاه تنهاا   ریبفآن را اظهاراتی  ،رزانهوکینه

برای اغوای مخالفان بیان شده است؛ اما در این میان، یا   

جریان سیاسی خاص تفسیری را مطرح کرد که چنین بیان 

داشت: برای تح ق مطالبه رهبری باید دستگاه ن اارتی  می

هاا و  با تسامح کامل برخورد کرده و همه نامزدها با شرایش

اتاام از  ،ن ن ااام سیاساایاتفکاارات مختلاات، حتاای مخالفاا

از د کند تا سخن رهبری مح ق شاود   ییأشران و... را تفتنه

در روزهای شتشته و با توجه به اتالم اولیاه اساامی    این رو

 از سویشدشان مجلس شورای اسالمی تأیید و ردّ صالحیت

فرصتی فراهم شد تا این تفسیر ناصاواب از   ،انبشورای نگه

خنان رهبری به ابزاری برای تخریب شورای نگهبان بدل س

 شود. 

ها کافی باود تاا رهبار مب ام ان االب      همین فضاسازی

در روز انادرکاران انتخاباات   دسات اسالمی در دیدار خود با 

و نفاای  شااانکااالم( بااه شاارح  38/98/14چهارشاانبه )

بله، بناده  »تفسیرهای باطل بپردازند و چنین تبیین کنند: 

شویم که آن کسانی کاه حتای ن اام را    و باز هم می امشفته

بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهناد،   ،قبول ندارند

اینکه کسی که ن ام را قبول ندارد، بخواهند مجلاس   اما نه

شیاری، آن  جای دنیا در مراکاز تمامیم   در هیچ.. بفرستند.

  .«دهندکسی که اصل ن ام کشور را قبول ندارد راه نمی

ن بیانات خط بطالنی بر سناریوی تبلیغااتی باود کاه    ای

شورای نگهبان را در این موقبیت حساس مورد هجمه قرار 

 اساالمی ن اام   به تباارتی، ن اام   تا دچار انفبال شود.داده 

 تنهااا صاااحبان صااالحیت در آن ساااالری اساات و شایسااته

 بر کرسی قدرت تکیه بزنند.توانند برای خدمت می
 

 

 ترجیح یک خاندان بر یک امت   روز گزارش ▼

سازمانی که به  اری سازمان همکاری اسالمی در جده؛محکومیت ایران در نشست اضطر

 آمیاز تحریا   اظهاارات  در بیانیه پایانی خاود  ،بود هدرخواست تربستان تشکیل جلسه داد

 در جنایتکاار  هاای تروریسات  از شاماری  تلیاه  صاادره  قضایی احکام اجرای بارهدر ) (ایران

 این بیانیه .برشمرد کشور این داخلی امور در آشکار مداخله را آن و کرد محکوم را تربستان

 و سوریه یمن، بحرین، جمله از ،منط ه کشورهای داخلی امور در ایران مداخله محیرالب ول

 اقادامات  خواناد؛ همنناین از   تروریسام  از حمایات  تاداوم  آن را و کارد  محکومرا  سومالی

 ایان . کرد حمایت ایران در کشور این کنسولگری و سفارت به حمله با مواجهه در تربستان

 تماام  و تربساتان  ادتاایی  هاای تاال   از یمان،  در هاسبودی جنایات به اشاره بدون شورا

کاه تنهاا ایاران و     ایبیانیه ؛کرد حمایت تروریسم اشکال تمام با مبارزه در تضو کشورهای

آنکه در  زسازمان همکاری اسالمی بیش ا ،نشان داد . این بیانیهلبنان با آن همراهی نکردند

نفاو  رییام    لح مسلمانان جهان باشاد، تحات تسالط و   منافع جوامع اسالمی و مماخدمت 

 ه ایران در این شاورا نمایند ،سبود قرار دارد. موضوتی که در سخنان سیدتباس تراقنیآل

با انت اد از رویکرد ایان شاورا    کشورمان خارجهامور وزیر  شود. مباونبه وضوح مشخص می

اتفاقات کنساولگری تربساتان    به اسالمی همکاری سازمان که است تأست جای» شوید:می

 دولات  آنکاه  حال ،کندمی برشزار البادهفوق اجالس و داده نشان واکنش بالفاصله در تهران

 بررسی برای سازمان البادهفوق نشست برشزاری خواهان که است سال ی  از بیش فلسطین

 نهااده  درخواسات  ایان  به وقبی هنوز اما شده، مسجداالقمی به صهیونیستی رییم حمالت

 اساالم،  جهان بزرگ هایچالش و مشکالت م ابل در کننده است سازماننگران .است نشده

 با م ابله همنون ؛شرفت قرار کشورها غالب نمایندشان اشاره مورد جلسه همین در حتی که

 ایان  هایریشه و تلل از همگان آنکه حال ؛است ساکت شراییفرقه و شرایی افراط تروریسم،

 «.مطلبند خوبی به آن ایجاد در خاص کشورهای برخی ن ش و مشکالت
 
 

 !هادهنده درباره ردّ صالحیتآمارهای تکان  خبر ویژه ▼

 است، خوانندشان با آن انتشار چرایی و صحت درباره قضاوت که خبری در «نیوزپارس»

 شدشانردّ صالحیت از جامبی شزار  ن ارت، هایهیئت به نزدی  منابع است شده مدتی

 ردّ میاان  از .اناد کارده  ارساال  مساتندات  باا  راههما  ن اام  ارشاد  م اماات  برخای  بارای  را

 رضاایت  غیرتماد، ) اناد شاده  محکوم هادادشاه در و قتل مرتکب نفر 383 شدشانصالحیت

 کاه  اناد شده شناخته زنا به مجرم نفر 422 ؛...(و نویسینام برای مرخمی فرصت دم، اولیای

 سارقت  باه  هاا دادشااه  رد نفار  078 ؛است شده شزار  این ضمیمه افراد این قضایی احکام

 تضاو  نفار  490 ؛اندشده مرتکب را سرقت و زنا قتل، جرم سه هر نفر 348 ؛اندشده محکوم

 مشاارکت،  آزادی، نهضات  ،(منااف ین )خلاق   مجاهادین  کمولاه،  از اتام  منحلاه  هایشروه

 973 ؛اناد نداشاته  را ایران تاببیت نفر 208 ؛اندبوده.. و. طلبیسلطنت ک،.ک.پ مجاهدین،

 باا  یاا  غیرایرانای  افاراد  ایاران،  اسالمی جمهوری اساسی قانون طبق)اند بوده دوتاببیتی نفر

 در آدرسای  هایچ  نفار  438 ؛(شاوند  نامزد انتخابات از ی هیچ در توانندنمی دوشانه تاببیت

 نشده، احراز شانصالحیت هم که داوطلبانی از نفر 338 اند؛ننوشته خود نویسینام هایفرم

 .اندنکرده ارائه دقی ی آدرس نویسی خودنام پرونده در اتتح ی  برای



 اخبار ▼

 شوندمی رد هرمز تنگه از استرس با هاآمریکایی
 بسایار  اساترس  با هابا بیان اینکه آمریکایی سپاه دریایی نیروی فرمانده فدوی، تلی دریادار

 برابار  دو ساپاه  ازاناد موشا   تنادروی  شاناورهای  شاوند، شفات:  مای  رد هرمز تنگه از زیاد

 تأکیاد  شاد. وی  خواهاد  برابر سه سرتت این آینده در و دارند سرتت آمریکایی شناورهای

 در دارند، سرتت نات 08 تا 38 که رادارشریز و کوچ  شناورهای این دادن قرار هدف: کرد

 از دیگاری  بخاش  در ساپاه  دریاایی  نیاروی  فرماناده . شنجاد نمی ن امی قدرت هیچ مخیله

 شاد  منهادم  فارسخلیج در حالی در 37 و 33 سال در آمریکایی ناو: کرد ریحتم سخنانش

اسرائیل  و آمریکا امروز: یادآور شد فدوی داردریا. نداشتیم هم را امروز هایتوانمندی ما که

 ممار  ،تربساتان  شاناور  فروند 1 تاکنون و بحرین و قطر تربستان، ف ط نه هستند، یمن در

 .اندشرفته قرار هدف یمن در... و

 معافیت گزینشی مسافران ایرانی
 پیش ماه چند مموبه اجرای نحوه ایابالغیه در آمریکا داخلی امنیت وزارت و خارجه وزارت

 در .کارد  تشاریح  شاد،  تبادیل  قاانون  باه  اوباما باراک امضای با که روادید زمینه در کنگره

 صاالحدید،  باه  اسات بناا   شاده  داده اختیاار  آمریکا داخلی امنیت وزیر به ابالغیه از بخشی

 هاای محادودیت  از را ساودان  و ساوریه  تاراق،  ایران، کشورهای به سفرکنندشان از ایتده

 مجلاس  خارجاه  اماور  کمیتاه  رئیس «رویس اد. »کند مباف آمریکا روادید زمینه در جدید

 از ایاران  کاردن  اساتننا  وی ادتاای  باه  آننه دلیل به کشور این دولت از آمریکا نمایندشان

 در 0+9 شاروه  کشاورهای  سایر و آمریکا. است کرده انت اد آمریکاست، روادید جدید قوانین

 تجاری روابط سازیمانع تادی که اقداماتی انجام یا قوانین تمویب از اندشده متبهد بند این

 .کرد خواهند خودداری شود، ایران با
 

 انتخابات تا ▼

 حازب  ایان  تضاو  هشت صالحیت تأیید از ایرانیان ندای حزب دبیرکل فراهانی، مجید ◄

 توانساتند  ایرانیان ندای حزب اتضای از رسمی صورت به کاندیدا 28 داد و شفت: ف ط خبر

 نفار  92 و نادا  رسمی اتضای از آنها که هشت نفر بگیرند صالحیتتأیید  نگهبان شورای از

 شارکت  تخاباات ان ایان  در قطباا   وی افازود: ماا   .هساتند  حازب  این با همسو افراد از دیگر

 داریم. انتخابات در پرقدرت حضور را برای ایشسترده ریزیبرنامه اکنونهم از و کنیممی

 نااام شاارفتن قاارار باارای تماامیمی آیااا اینکااهباااره در کرمااانیموحاادی اهللآیاات ◄

 اماا  اسات،  شاده  متاکره: شفت است، شرفته صورت جامبتین فهرست در رفسنجانیهاشمی

 وی. چیسات  غالاب  ن ر که شودمی مشخص دهند رأی وقتی و دهنش اتخا  تممیمی هنوز

 وی باه  ظااهرا  : شفت خمینی، سیدحسن درباره جامبتین ن ر بر مبنیی پرسش به پاسخ در

  .کند شرکت تواندنمی دیگر بنابراین است، نداده امتحان و دهد امتحان که بودند شفته

 برشزاری مرحله در رهبری انخبرش مجلس انتخابات نامزدهای تلمی آزمون دوم بخش ◄

 سیدمحمدرضااا و دارزناادهشااب مهاادی آیااات شفتناای اساات، حضاارات  .اساات شاافاهی

 چهاار  هستند و شفاهی آزمون مُمتحن دوره این در نگهبان شورای ف های از یزدی،مدرسی

 تلمای  سانگین  آزماون  ایان  در را نگهبان شورای ف های حوزه، تالی سطوح استادان از نفر

 .ندکنمی همراهی

 شورای اندیشیهم جلسه جزئیات به اشاره با مجلس در تهران نماینده سلیمانی، محمد ◄

 نهاایی  لیست به نفر 288 بین از اصولگرایان: شفت اصولگرا، نامزدهای با اصولگرایان ائتالف

 را خاود  ن ار  تاا  شرفت صورت دوستان از ن رسنجی ی  جلسه این در. رسندمی نامزد 38

 .کنند ارائه تهران لیست رایب نفر 38 درباره

 کوتاه اخبار ▼

 ناووو » دانماارکی  داروساازی  شرکت رویترز، شزار  به ◄

انسااولین پااس از  تولیدکننااده تاارینباازرگ «نوردیساا 

شتاری کناد.  سرمایه دارد در ایران تمایل هابرداشتن تحریم

 ایاران  در را خاود  کارمند 938 حدود دانمارکی شرکت این

 مااه  تمامیم  از پاس  و اسات  کرده فظح هاتحریم دوره در

 73) یاورویی  میلیاون  78 شاتاری سرمایه بر مبنی سپتامبر

 ن ار  در کشاور،  این در کارخانه احداث برای( دالر میلیون

 .دهد افزایش برابر دو از بیش به را تبداد که این دارد

 ساازمان  ایهساته  امنیات  و حفاظات  مبااون  زارتان، ◄

چاین،   و ایاران  همکاری و کتمشار به اشاره با اتمی انریی

 کوچا   رآکتورهاای  سااخت  حاوزه  در چاین  باا  ما: شفت

 که حمایتی به توجه با است قرار و ایمداده انجام را اقداماتی

 کشاور  در را مگاواتی 988 و کوچ  رآکتورهای ،داشته دولت

 ایران اسالمی جمهوری: افزود کنیم. وی در ادامه اندازیراه

 .داشت خواهد مشترک هایاریهمک کشورها از برخی با

 ،«ساایبای انسای » خباری  شابکه  شازار   اسااس  بار  ◄

 ائتالف به بیشتری کم  باید شفت: آمریکا «کارتر اشتون»

 راهبارد  از بخشی زمینی نیروهای حضور و بکند ضدداتش

 مسائوالن  ایان در حاالی اسات کاه     .است داتش با م ابله

 ن ااش باار بارهااا تاااکنون اوبامااا دولاات ن ااامی و سیاساای

 تاراق  در آمریکاایی  ن امی نیروهای آموزشی و مستشاری

باه   نیاازی  کاه  شفته اسات  بارها هم تراق و اندکرده تأکید

 ندارد. نبرد میدان در خارجی ن امی نیروی

مااتاکره در زمینااه  اساات، کاارده اتااالم مرکاازی باناا  ◄

 ساوئیفت،  ماالی  انت ال خدمات از ایرانی هایبان  استفاده

 کاارشران،  رفاه تجارت، شامل هابان  این .است شده انجام

 بانا   مبادن،  و صانبت  بان ،پست سپه، صادرات، توسبه

 .است ملی و ملت سینا، همکاری، توسبه بان  اروپا، و ایران

 سااامان، دی، ماننااد خموصاای باناا  چناادین همننااین،

 کشااورزی  و مساکن  بان  دو تالوه به پارسیان و پاسارشاد

 .بودند شده وصل تسوئیف به این از پیش نیز

 پای  در کارد،  اتالم یاپن خارجه وزیر «کیشیدا فومیو» ◄

  با خود روابط توکیو ایران، تلیه هاتحریم لغو و برجام اجرای

 شاتاری سرمایه تدم .شرداندمی باز تادی حالت به را تهران

 اسات  بوده هاییتحریم جمله از شاز، و نفت حوزه در جدید

 .بود کرده وضع ایران ایهسته برنامه تلیه توکیو که

 مجلس به را طرحی شنبهپنج روز آمریکایی سناتور  ی ◄

 پرداخات  از جلاوشیری  و در آن کارده  ارائاه  آمریکاا  سنای

 در شاده طرح دتاوی وفملحلّ برای ایران به وجه هرشونه

را خواساتار شاده    «آمریکاا  و ایاران  دتاوی داوری دیوان»

  است.


