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 !ها نمایی رد صالحیت عجیب       روز    حرف ▼

هاي سیاسی براي کسب رأي حرفی براي گفتن  وقتی جریان

ندارند، اولین راهکار آنها عوض کردن موضوع از مسائل 

اقتصادي به مناقشات سیاسی است که معموالً یکی از 

حمله به شوراي نگهبان . هاست هاي آنها رد صالحیت سوژه

مرسوم بوده، امروزه به یکی از برندهاي سیاسی که از دیرباز 

تبدیل شده است تا جایی که بر سر آن مسابقه برگزار 

  . شود می

ها،  یکی از موضوعات مورد اتفاق نظر میان این جریان

براي نمونه . هاست نمایی موارد بدیهی در رد صالحیت عجیب

نفر از  90تالش زیادي صورت گرفت تا رد صالحیت تعداد 

این در حالی است . ایندگان مجلس را عجیب جلوه دهندنم

که  از لحاظ کمی اتفاق جدیدي رخ نداده است؛ چرا که از 

اند، حدود  نویسی کرده اي که بار دیگر نام نفر نماینده 245

اند که اگر عجیب باشد، از  یک سوم آنها رد صالحیت شده

لس این روست که این حد از نمایندگان براي ماندن در مج

  . اند عالقه داشته

شناسانه در علل بروز فساد مالی نمایندگان  نگاهی آسیب

دهد، اوالً یکی از راهکارهاي کاهش این آسیب  نشان می

بوده که بر عهده خود مجلس » نظارت بر رفتار نمایندگان«

گذاشته شده است؛ اما متأسفانه برخورد سیاسی و جناحی با 

. آن را فراهم کرده استآن موجبات ناکارآمدي و تعطیلی 

نظارت از بیرون نیز به دلیل مصونیت نمایندگان و امکان 

سیاسی کردن برخوردهاي قضایی با مشکالتی مواجه است 

البته نظارتی نیز باید از سوي احزاب و . که عمالً کارایی ندارد

هاي سیاسی حامی برخی نامزدها اعمال شود که  جریان

در انتخابات فعلی شنیده تاکنون انجام نشده است؛ اما 

شود یک جریان سیاسی شرط قرار دادن اسامی نامزدهاي  می

انتخاباتی در لیست خود را منوط به سپردن تعهدي مبنی بر 

تواند  انجام نظارت خارج از مجلس گذاشته است که می

  . جلوي برخی از فسادهاي مالی را بگیرد

در بخشی از ثانیاً، عدم تصویب به موقع قانون انتخابات که 

قانونی . آن به موضوع مهم هزینه تبلیغاتی اشاره شده است

نویسی از تصویب مجلس  که در دیرهنگام در آستانه نام

د فسادآمیز توانست ریشه رویکر گذشت و اجراي آن می

زیرا تا وقتی برخی از کاندیداها با  نمایندگان را رفع کند؛

و متأسفانه  شوند هاي میلیاردي وارد مجلس می صرف هزینه

کنند شانس بیشتري دارند،  کسانی که  بیشتر هزینه می

 .کند ها طبیعی جلوه می گونه رفتارها براي جبران هزینه این

 

 

 

 

 

  شود تر می تنور انتخابات داغ                        روز گزارش ▼

اقی مانده تا آغاز رسمی تبلیغات نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمی فرصت کوتاهی ب

اصولگرایان که بسیار امیدوار هستند پیروز انتخابات باشند، براي اطمینان هرچه بیشتر ! است

ستی یل .این پیروزي به دنبال ایجاد وحدت در اردوگاه خود و رسیدن به لیست واحد هستند

ان هاي درون اردوگاهی اصولگرای هاي برخی از جریان خوانی رسد با خارج که البته به نظر می

هایی را براي این اردوگاه سیاسی به  هایی خواهد داشت که نگرانی همچون پایداري، بدل

طلبان که اکنون دولت و مجلس را در اختیار  همراه داشته است؛ اما در طرف مقابل اصالح

دانند؛  دارند و براي تداوم حضور خود انتخابات پیش رو را بسیار حساس و حیاتی می

ها و عملکرد شوراي نگهبان  خود را فعالً بر روي مسئله رد صالحیت استراتژي انتخاباتی

هاي انتخاباتی از  گونه القا کنند که پیش از آغاز رقابت کنند این اند و تالش می متمرکز کرده

کنند لیستی ارائه نخواهند کرد؛ اما واقعیت ماجرا شاید  اند و اعالم می این کارزار حذف شده

طلبان و عملکرد  هاي دولت مورد حمایت اصالح د آن را در سالچیز دیگري است و بای

آنچه این جناح را به فکر فرو برده که در . وجو کرد طلب مجلس جست نمایندگان اصالح

انتخابات لیستی معرفی کند یا نه، انتقادات وسیعی است که به عملکرد آنها و همچنین 

جمهور و همچنین  حبوبیت شخصِ رئیسپایین آمدن م. کابینه مورد حمایت آنها وارد است

افزایش مشکالت معیشتی و اقتصادي در دولت دوم روحانی موجب شده است تا مردم با دیده 

طلبان را  تردیدي که حتی پایگاه اجتماعی اصالح. طلبان نگاه کنند هاي اصالح تردید به برنامه

ها پیش از اعالم نظر  دتفراگرفته است و افت محبوبیتی که حتی رئیس دولت اصالحات نیز م

شوراي نگهبان اعالم کرده بود تکرار او هم دیگر فایده نخواهد داشت و دعوت عمومی آنها از 

  .شان براي رأي دادن مثمر ثمر نیست حامیان

رسد فراتر از این دو جریان نیروهاي مستقل نیز در این انتخابات حداقل در  البته به نظر می

غاتی و مشخص کردن زمین مطالبات عمومی نقش ویژه بازي هاي تبلی گیري برد سو پیش

  .اي دیگر رقم بزنند خواهند کرد و شاید بسیاري از معادالت در روزهاي آینده را به گونه

 زند کسی که دستاورد ندارد به تخریب رقیب دست می         تا انتخابات ▼

ستاوردهاي مثبت و اگر جریانی د: رئیس سابق شوراي شهر تهران گفت» مهدي چمران«

کند؛ اما در غیر این  قابل ذکري داشته باشد، از آنها براي انجام تبلیغات خود استفاده می

طلبان اکنون به تخریب کاندیداهاي جبهه  اصالح. کند صورت اقدام به تخریب جبهه مقابل می

آماج حمالت ها را  کنند و چهره آمیزند و مطرح می اند و مسائلی را در هم می رقیب دست زده

طلبان  این انتظار را باید از اصالح. کنند اي هم شایعات آنها را باور می دهند و عده خود قرار می

  .دار هم خواهد بود ها ادامه داشت و قاعدتاً این تخریب

  کشی کنند آید بین خودشان وزن اصولگرایان بدشان نمی                       

اي اصولگرا با بیان اینکه اصولگرایان بیشتر از دو  انهفعال سیاسی و رس» محمد مهاجري«

لیست هم ارائه  4ـ5اگر اصولگرایان : لیست براي انتخابات مجلس ارائه خواهند شد، گفت

آید در شرایطی که رقیبی  کنند، باز هم پیروز انتخابات هستند، به خاطر همین بدشان نمی

من معتقدم اگر اصولگراها یک لیست : دوي افزو! کشی کنند وجود ندارد، بین خودشان وزن

  .بدهند، دیگر اصولگرا نیستند

  !مان ارائه لیست واحد است هنوز هم ترجیح                               

سخنگوي جبهه پایداري درباره خروج جبهه پایداري از ائتالف جبهه » فر مجید متقی«

این لیست صحبتی نشده بود، البته ما هنوز از ابتدا هم درباره ورود به : هاي انقالب گفت نیرو

مان  هاي مان ارائه لیست واحد است و اگر هم نشد، بهتر است اشتراکات لیست هم ترجیح

  .بسیار زیاد باشد
 



 
 

 
  

  اخبار ▼

  !اهللا مایک هم در هواپیماي آمریکایی بوده مقام باالتر از آیت

مایک «یتی در رده باالتري نسبت به بر اساس اطالعات به دست آمده، فردي که از لحاظ امن

هاي هواپیماي آمریکایی ساقط  قرار داشته هم از جمله سرنشین) اهللا مایک آیت(» آندرا  دي

اطالعات به دست آمده درباره جزئیات حادثه . شده در افغانستان بوده و کشته شده است

حال پرواز در ارتفاع دلیل نقص فنی در  به» Eـ11A«دهد،  منتهی به سقوط هواپیما نشان می

که یک سالح » 1 ــ استرال«تري نسبت به حالت معمول بوده و با شلیک موشک  پایین

گفتنی . پرتاب روسی است از سوي اعضاي طالبان هدف قرار گرفته و ساقط شده است دوش

اهللا  آیت«هفته گذشته برخی منابع خبري بدون ارائه جزئیات بیشتر گزارش داده بودند  ،است

، فرمانده »قاسم سلیمانی«که از جمله عوامل دخیل در طراحی نقشه ترور سردار » مایک

این هواپیما حامل . نیروي قدس سپاه بود، در جریان سقوط این هواپیما کشته شده است

 . نظامی آمریکا بوده است نفر از مقامات 18کم  دست

 ها درباره کانال واردات دارو نمایش رسواکننده آمریکایی

هاي سوئیسی از  رئیس کل بانک مرکزي در واکنش به نمایش داروي وارداتی از طریق شرکت

میزان دارو و ملزومات پزشکی که بانک مرکزي تأمین ارز کرده و : سوي سفارت سوئیس گفت

هزار برابر حجم  2میلیارد دالر بوده و  4کشور شده است بیش از  ماهه امسال وارد 10در 

ما براي این : اضافه کرد» عبدالناصر همتی«. واردات انجام شده از کانال مالی سوئیس است

بخش از امور ضروري کشور به تصمیمات و اقدامات دیگران وابسته نیستیم و در یک سال و 

د را براي جلوگیري و اختالل در واردات دارو براي نیم گذشته نیز آمریکا حداکثر تالش خو

ضمن اینکه نفس اعالم صدور مجوز از سوي آمریکا براي . بیماران کشورمان انجام داده است

رغم ادعاي آمریکا مبنی بر تحریم نبودن  دهد، علی واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می

ي آمریکا تحریم شده است وگرنه به مجوز دارو و اقالم بشردوستانه، این اقالم عمالً از سو

  .نیازي نداشت

  نیازمند یک تعطیالت تاریخی است» واقعاً موجود«طلبی  جریانِ اصالح

طلبان درباره حضور این جناح در انتخابات در  پردازان اصالح از نظریه» محمدرضا تاجیک«

د یک تعطیالت تاریخی نیازمن» واقعاً موجود«طلبی  جریانِ اصالح: نوشت» اعتماد«روزنامه 

جا همین  باید عزم رفتن کند و از سرزمین قدرت به در آید و ببیند که آسمان آیا همه. است

طلبان در  جا به همین رنگ است؟ حتی اگر اصالح طلبی همه رنگ است و آیا اصالح

پیروز هم بشوند، از امکان و ...) جمهوري و مجلس و ریاست(هاي بزرگ پیشاروي  تسابق

. برخوردار نیستند) داخلی و خارجی(دادي بیش از دولت کنونی براي بهبود امور استع

و هم زیرشلواري  طلبانی که هم کت بر تن دارند اکنون تصویري از اصالح توانم از هم می

مشارکت  مان نقشِ حضور و ناحضور، در قدرت و بر قدرت، مشارکت و عدمترسیم کنم که توأ

که چه ) اند به اجماع نرسیده(اند  ي انتخابات هنوز تصمیم نگرفتهکنند و تا فردا را بازي می

  ».باید و چه نباید کرد

  میلیارد دالري به عراق، افغانستان و پاکستان 31ظرفیت صادرات 

رئیس اتاق مشترك ایران و عراق با اشاره به ظرفیت دو برابر کردن » اسحاق یحیی آل«

 250تا  200این کشورها ظرفیت صادراتی بین  :کشور همسایه گفت 15صادرات غیرنفتی به 

کنند؛ بنابراین اگر در جهت تسهیل روابط تجاري و  میلیارد دالر براي ایران را فراهم می

هاي  اجتماعی قدم برداریم و مشکل بوروکراسی قراري بیشتر روابط سیاسی، فرهنگی وبر

میلیارد دالري صادرات به  50توانیم حداقل به ظرفیت  اداري و حمل و نقل را حل کنیم، می

میلیارد دالر و  20زمینه توسعه صادرات به عراق تا : اسحاق افزود آل. این کشورها دست یابیم

میلیارد دالر امري  5صادرات به کشور افغانستان تا شش میلیارد دالر و کشور پاکستان تا 

هاي الزم را ساماندهی  باید برخی زیرساختت؛ اما براي رسیدن به این اهداف یافتنی اس دست

 . کرد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

تقاضاي چین براي نفت از زمان شیوع ویروس کرونا،  ◄

درصد از کل  20حدود سه میلیون بشکه در روز معادل 

ترین  چین بزرگ. مصرف این کشور کاهش پیدا کرده است

واردکننده نفت جهان است و هر گونه تغییر در مصرف این 

این کشور . گذارد ژي جهانی تأثیر میکشور، روي بازار انر

کند که  میلیون بشکه در روز نفت مصرف می 14حدود 

معادل مجموع نیاز فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، 

گفتنی است، اوپک در حال بررسی . ژاپن و کره جنوبی است

برگزاري نشست اضطراري به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب 

 .ار استبراي حفظ ثبات باز

کنندگان  رئیس سازمان حمایت از مصرف» عباس تابش« ◄

به دنبال آن هستیم تا بتوانیم از : و تولیدکنندگان گفت

ظرفیت گسترده تمامی اقشار مردمی در نظارت بر بازار 

بدون «اجراي طرح پویش  ،استفاده کنیم؛ بر اساس این

 خواهیم در را آغاز کرده و از همه مردم می» قیمت نخریم

هایی خرید کنند که کاالهاي  ایام پایانی سال تنها از فروشگاه

بدون قیمت «اگر مردم به پویش . آنها برچسب قیمت دارد

اي بر بازار شکل  العاده بپیوندند، کار نظارتی فوق» نخریم

 .گیرد که ثمرات آن به همه مردم خواهد رسید می

هاي   هوانیروز سپاه به موشک 214بالگردهاي  ◄

ها از خانواده  این موشک. اند شونده جدید تجهیز شده هدایت

هستند که با تجهیز به انواع » قائم«یا از نوع » سدید«، »فتح«

توانند علیه ادوات زرهی، سنگر و استحکامات و  سرجنگی می

پیش از این، بالگردهاي . کار گرفته شوند ها به سایر مأموریت

 362هاي سدید  نیروي زمینی سپاه نیز به موشک 285شاهد 

ها در سه نوع اپتیکی مرئی،  این موشک. تجهیز شده بودند

اند و توانایی رهگیري و  اپتیکی حرارتی و لیزري ساخته شده

  .انهدام اهداف متحرك را نیز دارند

پاسداران گمنام امام : یک منبع آگاه اظهار داشت ◄

در اطالعات سپاه قرچک یک استودیوي تهیه فیلم ) عج(زمان

یپ غیرقانونی را کشف و در یک عملیات ضربتی متهم را و کل

که قصد فرار به خارج از استان تهران را داشت، در اطراف 

فرد مذکور : این منبع آگاه اضافه کرد. قرچک دستگیر کردند

برداري و تهیه کلیپ سخنرانی،  در این مکان اقدام به فیلم

پهلوي تشویق و تهییج جوانان براي حمایت از رژیم منحوس 

هاي ضدانقالب خارج از کشور  ها و کانال کرد و براي شبکه می

  .فرستاد می

دادستان تهران در حاشیه جلسه شوراي » علی القاصی« ◄

عالی قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 

کیفرخواست : گفت» اهللا زم روح«درباره وضعیت پرونده 

  .شود ینده تشکیل میپرونده صادر شده و دادگاه او هفته آ

 
  .دنبال کنند و ایتا سروش هاي رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه 

 


