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  رأي معنادار                 روز حرف ▼  

شان نیز با مسئوالن سخن  شان با رفتارهاي مردم عالوه بر کالم

انتخاباتی بود که  1398دوم اسفندماه انتخابات . گویند می

هاي شنیدنی فراوانی براي مسئوالن کشور به همراه  حرف

کاهش مشارکت نسبت به انتخابات گذشته رفتار . داشت

هرچند عواملی . بود که باید براي فهم آن تالش نمود معناداري

بیرونی، چون شیوع بیماري کرونا در کاهش حضور مردم در 

تر باید از  تأثیر نبود، اما با نگاهی عمیق پاي صندوق رأي بی

نارضایتی مردم از عملکرد مسئوالن اجرایی و تقیننی کشور به 

  . عنوان عامل اصلی این ماجرا یاد کرد

ز جامعه نارضایتی خود را با عدم حضور در پاي بخشی ا

بخشی دیگر از جامعه اما از . هاي رأي نشان دادند صندوق

 تا داشتندآنان تصمیم  .ندنگریست منظر دیگري به صحنه می

پاي صندوق حاضر  ،در مواجهه با وضع موجود، به جاي قهر

  .کنندشان آشکار  يأشوند و اعتراض خود را با اعالم ر

میان، جریان انقالبی مدعی بود خواهد توانست با در این 

بر منطقی متفاوت بر مشکالت  با تکیهتغییر ریل اداره کشور و 

» توانیم ما می«و » خودباوري«این جریان از . کشور فائق آید

گفت و مدعی بود با پشتوانه جوانان مؤمن انقالبی  سخن می

اخلی، عمل هاي د کار را به پیش خواهد برد و اعتماد به داشته

به الگوي اقتصاد مقاومتی و حرکت مبتنی بر منطق ایستادگی 

  .و مقاومت در برابر بیگانگان، جواب خواهد داد

گري کافی بود تا اکثریت به این  باال بردن پرچم انقالبی

آنان که آماده بودند تا اعتراض خود به . جریان اعتماد کنند

دار  م کنند، پرچمهاي رأي اعال وضع موجود را از طریق صندوق

ي دادند تا أتغییر شدند و به جریان منتقد دولتمردان امروز ر

جریان انقالبی را به قدرت برسانند و به بوته آزمون بسپارند تا 

مشخص شود آیا این جریان خواهد توانست بر مشکالت کشور 

  فائق آید؟

در آزمون  اکنونیافتگان به مجلس،  جریان انقالبی و راه

این جریان باید . کارآمدي و شایستگی قرار دارند سخت اثبات

هاي خود براي حل مشکالت  تا از همه ظرفیت کندتالش 

کار منسجم و متحد  .کشور از طریق جایگاه مجلس بهره گیرد

طلبی و مالحظات جناحی  تشکیالتی، به دور از هرگونه منفعت

گیري با علم و عقالنیت و معطوف به منافع مردم،  و تصمیم

اهد توانست نشانه رضایت و امیدواري را بر چهره ملت خو

 »مجلسی قوي«گیري  عملکردي که حاصل آن شکل .بنشاند

و رضایت ملت را  شودباشد که برکات آن در جامعه جاري 

  .کنندکسب 

  

  

  

  

  

  
  

  سردرگمی دربار سعودي                    گزارش روز ▼

 ياجرا هدف با یوزارت گسترده راتییتغ هب دست ،یفرمان صدور باي سعود عربستان پادشاه

 افراد و برکنار خود مناصب از وزرا یبرخ آن، طبق بر که است زده کشور نیا دولت در اصالحات

 »الشبانه عبداهللا یترک« عزل .کرد رییتغ هم ها وزارتخانه از یبرخ نام و شدند آنها نیگزیجا دیجد

 خالد« انتخاب ای ،سمت نیا گرفتن عهده بر از ماه چند گذشت از پس عربستان یرسان اطالع ریوز

 دیجد ریوز عنوان به گذشته سپتامبر ماه در عربستان يانرژ برکنارشده ریوز »الفالح

ی نیز ورزش و يگذار هیسرما ،يگردشگر دیجد وزارتخانه سه سیسأت همچنین، يگذار هیسرما

سال پس از تغییرات تنها یک آن هم اما هدف این تغییرات  ؛بخشی دیگر از این تغییرات است

مشابه چیست؟ این تغییرات چه پیامی همراه خود دارد؟ پیام اول این تغییرات مکرر و گسترده 

نگار منتقد   هایی، چون جنگ یمن و قتل روزنامه سردرگمی عربستان سعودي براي عبور از بحران

 سند خالفبر عربستانهمچنین . دربار است که به شدت چهره عربستان را مخدوش کرده است

 نیسنگ يها نهیهز پرداخت لیدل به ،ياقتصاد اصالحات درباره يسعود عهد یول 2030 انداز چشم

 نیا که برد یم سر به يدیشد ياقتصاد بحران در جنگ، نیا کردن یشیفرسا و منی جنگ در

ند ک سلمان تالش می بنو  است شده عربستان از شاهزادگان و گذاران هیسرما فرار به منجر لهئمس

 اهداف تحقق در سلمان بن شکست از خود راتییتغ نیا امابا تغییرات مکرر شرایط را تغییر دهد؛ 

 جوانان اشتغال شیافزا و آرامکو سهام عرضه طرح شکست نیهمچن و يو یاعالم ياقتصاد

 يجا به ها ییکایآمر وکار کسب يانداز راه يبرا عربستان ياردیلیم خرج به منتقد  يِسعود

 »يباز استیس« به فقط خود یدولت راتییتغ نیا همه در يسعود عهد یول. داردنشان  ها يسعود

 را قدرت عرصه در خود مشکالت از رفت برون راه تنها يو که رسد یم نظر به و است کرده بسنده

  ، اما آیا موفق خواهد شد؟ندیب یم استیس نیا گرفتن شیپ در

 اقعیات موجود را بپذیرندطلبان حاضر نیستند و اصالح     اخبار ویژه ▼

به نظرم «: شناس درباره نحوه تعامل مجلس بعدي با دولت دوازدهم گفت یک تحلیلگر و جامعه

تواند بسیار خطرناك  مجلس یازدهم به سمت سطحی از چالش با دولت خواهد رفت که می

مه یابد، باشد؛ نه از این جهت که دولت نباید نقد شود، بلکه اگر درگیري و چالش سیاسی ادا

درباره نرخ مشارکت در انتخابات » امیر محبیان» «.شوند مردم از اصولگرایان هم رویگردان می

طلبان که عدم مشارکت به خاطر تأیید نشدن صالحیت  یازدهمین دوره مجلس و ادعاي اصالح

دانم،  ماهیت آراي انتخابات دوم اسفند را نوعی اعتراض می«: هاي این جناح است، گفت چهره

شان به نوع  کسانی که رأي دادند اعتراض. چه کسانی که رأي دادند و چه افرادي که رأي ندادند

عملکرد دولت، مجلس دهم و جریان اصالحات بود و کسانی که رأي ندادند، به حل نشدن 

نشده اعتراض داشتند و پیامی داشتند مبنی بر اینکه  هاي عمل ها و شعار مشکالت، مدیریت

طلبان حاضر نیستند واقعیات  شود، اما اصالح ونی به یأس و ناامیدي منجر میادامه روند کن

  ».موجود در جامعه را بپذیرند

خواه مجلس سناي آمریکا گفته است کشورش آمادگی  نماینده جمهوري» میت رامنی«◄ 

اي پشت درهاي بسته در  رامنی در جلسه. مناسبی براي مقابله با شیوع ویروس کرونا ندارد

ها درباره شیوع این  نمایی نگرانی جمهور آمریکا بابت کوچک رئیس» دونالد ترامپ«ه، از کنگر

ترامپ در دهلی نو به خبرنگاران گفته بود اوضاع این بیماري در آمریکا . بیماري انتقاد کرد

میت رامنی که . اي است که به زودي رفع خواهد شد است و این بیماري، مسئله» تحت کنترل«

بهداشت، آموزش و کار مجلس سناي آمریکاست، گفت دولت آمریکا اقدامات کافی  عضو کمیته

 .را براي آماده شدن جهت مقابله با شیوع این بیماري انجام نداده است

 



  

  اخبار ▼

 حرکت کشور در مسیر قطع اتکا به نفت

از  رئیس سازمان برنامه و بودجه طی سخنان خود در مجلس براي دفاع» محمدباقر نوبخت«

کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول تاریخ «: گفته است 1399بودجه دولت در سال 

او پیش از این هم پیرامون » .درصد وابستگی است 5/8معاصر مربوط به بودجه سال آینده با 

حداقل استفاده از نفت در بودجه  : و میزان وابستگی آن به نفت گفته بود 1399بودجه 

هزار میلیارد تومان است، در حالی که در سال جاري این رقم  48ود بینی شده و حد پیش

درصد است  10نفت کمتر از هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی وابستگی منابع عمومی ما به  153

این اخبار نشان » .کنیم هاي عمرانی استفاده می درصد براي اجراي طرح 100که آن را هم 

با وجود تحریم و   هاي کالن نظام در بحث قطع اتکاي کشور به درآمد نفتی، دهد سیاست می

ی اذعان کرد نیز در گزارش» بلومبرگ«نشریه . ها باقوت ادامه دارد حتی اختالف سلیقه دولت

ایران بر خالف عربستان نه تنها اتکاي حیاتی به نفت ندارد، بلکه در شرایط کاهش شدید 

  .آوري اقتصادي الزم برخوردار است قیمت نیز از تاب

  کرونا تکمیل شود فشار حداکثري بر ایران با کلیدواژه  قرار است راهبرد 

ایران در صفحه توئیترش  المیجمهوري اس دبیر شوراي عالی امنیت ملی» علی شمخانی«

فشار روانی . کرونا تکمیل شود فشار حداکثري بر ایران با کلیدواژه  قرار است راهبرد «: نوشت

پردازي در مورد پنهانکاري ایران، نقشه  به کشورها براي بستن مرزهاي زمینی و هوایی و دروغ

وزیر » پمپئو«جویانه  مداخلهشمخانی پیش از این نیز در واکنش به اظهارات » .راه جدید است

ابراز «: خارجه آمریکا درباره آمار مبتالیان به کرونا در ایران در صفحه توئیترش نوشته بود

خواند، در حالی است که هنوز هیچ  کرونا می کاري ایران درباره  نگرانی پمپئو از آنچه پنهان

هاي امسال  غانستان، کشتهاالسد، هواپیماي جاسوسی در اف  عین خبر دقیقی درباره حقیقت 

ایاالت متحده به : پمپئو گفت» .از سوي کاخ سفید منتشر نشده است... آنفوالنزا در آمریکا و

ایران درباره شیوع کروناویروس جزئیاتی را پنهان کرده  احتمال داردشدت نگران است که 

  .باشد

  طلبان باید مدتی را خارج از قدرت سپري کنند اصالح

طلبان باید مدت زمانی را  طلب با اشاره به اینکه اصالح فعال سیاسی اصالح» يعبداهللا ناصر«

در حال حاضر جبهه اصالحات دو شقه شده و ما «: خارج از قدرت سپري کنند، اظهار داشت

این شکاف در انتخابات مجلس به  .محور مواجه هستیم محور و حکومت با دو جناح جامعه

ی، مانند اتحاد ملت و اعتماد ملی حضور دارند که در سو احزاب خوبی عیان شد؛ از یک 

انتخابات شرکت نکردند و لیستی ندادند، اما از سوي دیگر نیز کارگزاران و هشت حزب دیگر 

توان گفت،  در واقع می. هستند که لیست ارائه کردند، اما در تهران شکست سختی خوردند

و باید دید که سرانجام در انتخابات هاي انتخاباتی حذف شد  این جریان سیاسی از رقابت

طلبی توان رقابت خواهد داشت که به اعتقاد بنده، امکان چنین  نیز آیا نامزد اصالح 1400

مدت ادامه خواهد  طلبان نیز وجود ندارد و حداقل این وضعیت در کوتاه چیزي براي اصالح

  ».داشت

  !هاي آمریکا شخص و شرکت به دلیل نقض تحریم 13تحریم 

شخص و شرکت از  13وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد دولت متبوعش » یک پمپئوما«

هاي آمریکا علیه ایران،  کشورهاي چین، روسیه، عراق و ترکیه را به اتهام نقض قانون تحریم

شخص و شرکت  13وي مدعی شده است این . کره شمالی و سوریه تحریم کرده است

به ایران، کره شمالی و ] سالح[انون منع اشاعه هاي مرتبط با ق شده با نقض تحریم تحریم

یکی از این اشخاص که تبعه چین . اند سوریه، اقدام به حمایت از برنامه موشکی ایران کرده

است نیز از سوي پمپئو متهم شد، که در تأمین اقالم حساس براي برنامه تسلیحاتی پاکستان 

 .مشارکت داشته است

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 جایز بر مبنی استفتائی با پاسخ در »همدانی ورين اهللا آیت«◄ 

 در«: اند داده پاسخ نذر اداي و زیارت قصد به قم به سفر بودن

دهید، سفر به قم  می عقالیی ضرر و خطر احتمال که صورتی

 اهللا آیت« همچنین ».شود انجام نذر دیگر وقت جایز نیست و در

 چنانچه«: اند گفته پرسش همین به پاسخ در نیز »شیرازي مکارم

 شما متوجه توجهی قابل خطر بهداشتی و ایمنی نکات رعایت با

 تکلیفی صورت این غیر در ندارد، مانعی سفر این انجام نباشد،

 بعد است الزم و ندارید حاضر شرایط در نذر به عمل به نسبت

  ».نمایید عمل خود تکلیف به خطر رفع از

ي اسالمی جمهور خارجه امور وزیر »ظریف محمدجواد«◄ 

 خواستار توئیتر صفحه شخصی خود در در پیامی در ایران

 در وي .شد 19 کووید ویروس با مقابله براي اي منطقه همکاري

 جمله از ـ ها ویروس دیگر همانند«: نوشت توئیتري پیام این

 تفاوتی هیچ و شناسد نمی را مرزي هیچ 19 کووید ـ تروریسم

 نباید نیز آن با مبارزه براي .نیست قائل ادیان و ها قومیت میان

 خواستار امید، با مطابق ایران. شویم قائل تفاوتی چنین

 و گیري پیش مشترك مرکز جمله از بیشتر اي منطقه همکاري

  ».هاست بیماري کنترل

: گفت نفت وزیر ریزي برنامه معاون »فالحتیان هوشنگ«◄ 

 2 حدود گازي میعانات و خام نفت احتساب با اکنون هم«

 و پاالیشگاه ساخت براي ظرفیت بشکه 500 و لیونمی

 این باید قانون اساس بر و دارد وجود کشور در پتروپاالیشگاه

 شود تبدیل باارزش فرآورده به گازي میعانات و خام نفت میزان

 مقاوم تحریم مقابل در را کشور افزوده، ارزش ایجاد بر افزون تا

  ».کنیم

 از) صمت( تجارت و معدن صنعت، وزیر »رحمانی رضا«◄ 

: گفت و داد خبر تنفسی هاي ماسک واردات براي مجوز صدور

 دریافت اولویت ماسک واردات که کردیم ابالغ مرکزي بانک به«

 تولیدي خطوط تغییر براي موقت مجوز آن کنار در و است ارز

  ».است شده صادر نیز ها کارخانه برخی

 ورط همان«: روانشناس گفت» دکتر سیما فردوسی«◄ 

 ها مکمل و سبزیجات و میوه سالم، غذاي مصرف با که

 ها و میکروب مقابل در را بدن دفاعی نظام توانیم می

 آرامش و مثبت افکار داشتن با کنیم، تقویت ها ویروس

 مخاطرات برابر در بدن شدن بیمه باعث دیگران به دادن

 هر از بیش شرایط این در«: وي افزود» .شویم می احتمالی

. داریم نیاز آرامش و عقالنیت بینی، واقع به چیز

 در را مجازي فضاي شایعات برابر در خودمدیریتی

 آن عقالنی و درست رفتار اتخاذ با و کنیم ایجاد خودمان

  ».بگذاریم اشتراك به دیگران با را

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

 


