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 1711خيز بلند برای پاستور در             روز حرف▼

های سیاسی کشور در کمتر از شش های انتخاباتی جریانرقابت

ماه مانده به انتخابات آغاز شده است و دو اردوگاه اصلی و حتی 

های سیاسی فرعی نیز در حال سامان دادن به برخی گروه

 وضعیت خود برای ورود به این میدان هستند. 

انتخابات پیش رو از جهات مختلفی برای نکات تحليلي: 

تواند حائز اهمیت های سیاسی میمهوری اسالمی، ملت و گروهج

جمهور این انتخابات، انتخاباتی است که در آن رئیس -9باشد. 

تواند نامزد انتخاباتی شود. لذا تقریباً از این منظر حاضر دیگر نمی

 -2شرایط یکسانی برای همه نامزدهای انتخاباتی وجود دارد.

ظرفیت را دارد که برای هشت  این 9011جمهور منتخب رئیس

واقع قریب به یک سال ریاست قوه مجریه را بر عهده بگیرد. به

اداره کشور در   دهه که مقارن با دهه پنجم انقالب اسالمی است،

وضعیت  -9اختیار یک تفکر و جریان خاص قرار خواهد گرفت.

اقتصادی کشور در شرایط مساعدی قرار ندارد و ضرورت تحولی 

ر کشور و به روی کار آمدن دولتی کارآمد در تراز اساسی د

ورود به دهه  -0شود. ازپیش احساس میانقالب اسالمی بیش

پنجم انقالب اسالمی و صدور بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

توسط رهبری، حکایت از ورود انقالب اسالمی به مرحله نوینی از 

که ضروری  دهدتحول و تکاپو در مسیر تحقق تمدن اسالمی می

است متناسب با آن شاهد تحولی مشهود در قوه اجرایی کشور و 

قرار گرفتن جوانان مؤمن انقالبی در رأس مدیریت کشور باشیم. 

مسئله مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم در انتخابات  -5

هایی است که در این انتخابات از حساسیت نیز از دیگر ضرورت

ت. این حساسیت از آنجایی است بیشتری برخوردار گردیده اس

با کمترین میزان مشارکت در ادوار  9911که انتخابات اسفندماه 

 9011چهل ساله گذشته برگزار گردیده و تکرار آن در خردادماه 

 تواند تبعاتی را برای اعتبار جمهوری اسالمی داشته باشد.می

نامی  طبیعتاً در این ایام باید هر روز منتظر شنیدن نکته پاياني:

برای ورود به میدان انتخابات ریاست جمهوری باشیم. این اسامی 

بخشی برآمده از تحرکات سیاسی فعالین سیاسی است که خود 

پرورانند؛ و بخشی مربوط به سودای فتح پاستور را در سر می

اطرافیان فعالین سیاسی که آرزومندند تا با قدرت رسیدن فرد 

قدرت سهمی داشته باشند.  ها نیز درمورد عالقه آنان، آن

هرحال این اخبار موثق و غیر موثق این روزها با حجم زیادی به

ها را چندان جدی گرفت و در حد شود که نباید آنمنتشر می

تدریج ابعاد زنی به آن توجه نمود و باید منتظر بود تا بهیک گمانه

کار مشخص گردد و نامزدهای اصلی از نامزدهای بدلی جدا شوند 

 ای انتخاباتی رسمیت بیشتری یابد.هو کار رقابت

 )نویسنده: محمد گنجی(

 

 

 جانبه!بازدارندگي همه                                     روز گزارش▼

اخیراً رژیم صهیونیستی رزمایشی دریایی را به مرحله اجرا درآورد که بنا به اذعان این رژیم، تنها یک 

اهلل بوده است. افندی و در راستای جلوگیری از تلفات بیشتر در جنگ آینده احتمالی با حزبمانور پد

 این مانور با حضور یگانی که امنیت مناطق شمالی فلسطین اشغالی را بر عهده دارد، انجام شد.

قدرت دریایی »روزنامه صهیونیستی معاریو اخیراً در گزارشی نوشت:  -9 های خبری:گزاره

نمایی با استفاده از نیروهای دریایی آماده  در حال رشد است و این حزب برای قدرتاهللحزب

اهلل محسوب شود. همچنین در حال حاضر دریا یک نقطه عطف در جنگ ارتش اسرائیل و حزبمی

داند و زن در لبنان علیه اسرائیل را راهبردی میهای نقطهشود. ارتش اسرائیل تهدید موشکمی

ها اهلل با این موشکهای راهبردی اسرائیل را فلج کند. حزبتواند سامانهها میموشکقدرت این 

آویو را هدف قرار دهد که مقر وزارت اطالعات و ستاد مشترک ارتش در تل« هکریا»تواند پایگاه می

د بود اند که جنگ آینده، جنگ در دریا خواهها بارها اذعان کردهصهیونیست -2«. در آنجا قرار دارد

ناپذیر برای این رژیم تبدیل شده است. البته یکی از دالیل رژیم صهیونیستی و این به امری اجتناب

فارس، استفاده از شرایط دریایی از آشکارسازی روابطش با برخی کشورهای مرتجع عربی خلیج

 د است.ای به سود خوای و تغییر توازن قوای منطقهبرای تأثیرگذاری بیشتر بر مسائل منطقه

خوبی از تهدیدات امنیتی خود آگاهی دارد و برای برطرف رژیم صهیونیستی به گزاره راهبردی:

کردن این تهدیدات رویکرد حصار امنیتی و جنگ بازدارنده تهاجمی را در دستور کار قرار داده 

گ خطری عنوان زناهلل بهویژه حزبهای مقاومت بهاست. در راستای این راهبردها توانایی گروه

های دریایی حماس هم به آن اضافه شده آید که امروزه تواناییجدی برای رژیم به حساب می

جانبه و فعال است. این نکته ضروری است که بازدارندگی جبهه مقاومت به یک بازدارندگی همه

تواند به آفندی و حمله جانبه میرسیده و این شیوه اکنون از حالت پدافندی و مقابله همه

جانبه منجر ها، بازدارندگی همهپذیری در تاکتیکجانبه تغییر شکل دهد. البته همین انعطافهمه

 ها از وقوع جنگ در آینده شده است. )نویسنده: محمدرضا فرهادی(به ترس صهیونیست

 «هاقانون راهبردی لغو تحريم» عزم جدی برای اجرای               ویژه خبر ▼

العاده این ره به جلسه فوقسخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشا

کمیسیون با حضور مسئولین ارشد سازمان انرژی اتمی برای پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی 

 ۰1طبق توضیحات سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان، حدود »ها، گفت: برای لغو تحریم

و با توقف اجرای پروتکل  ای ایران مبتنی بر معاهده پادمان بودهها از برنامه هستهدرصد بازرسی

ابوالفضل عمویی افزود: «. یابددرصد کاهش می 91های آژانس از ایران حدود الحاقی، بازرسی

کیلوگرم  921طبق توضیحات آقای صالحی )رئیس انرژی اتمی( در قانون مکلف به تولید »

گرم تولید کیلو 25ایم که در حال حاضر شده بیست درصد در طول یک سال شدهاورانیوم غنی

رسیم. همچنین آقای درصد می 21کیلوگرم اورانیوم  921شده است و زودتر از موعد به ظرفیت 

در تأسیسات فردو و  IR6 و IR2M صالحی با اشاره به روند نصب سانتریفیوژهای نسل جدید

 نطنز، تأکید کرد که در موعد مقررشده در قانون، نصب آبشارهای این نوع از سانتریفیوژها هم

بندی صورت گرفته توسط بر اساس جمع»وی اظهار داشت:   «.تکمیل و گازدهی خواهد شد

ای بر روند رئیس کمیسیون، نمایندگان در آینده نزدیک با بازدید میدانی از تأسیسات هسته

اجرای دقیق این قانون و توقف اجرای پروتکل الحاقی نظارت خواهند کرد. همچنین مقرر شد 

ربط با همکاری سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذیجلسات کارشناسی 

 «.رو تشکیل شودها در روزهای پیشهای غربیخواهیبرای تدبیر مواجهه قاطع با زیاده

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 ايران کشتي صهيونيستي را منفجر کرد؟آيا 

مان منفجر دو روز پیش سازمان دریانوردی انگلیس اعالم کرد یک کشتی این کشور در دریای ع

شده است. منابع خبری اعالم کردند این کشتی انگلیسی متعلق به شرکتی صهیونیستی بوده که در 

دریای عمان منفجر شده است. به نقل از برخی منابع خبری، این کشتی حامل تجهیزات جاسوسی 

ه نشان های اولیارزیابی»بوده است. حاال دیروز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مدعی شده است که 

این اتهام زنی «. دهد ایران عامل هدف قرار دادن کشتی صهیونیستی در دریای عمان بوده استمی

وزیر این کشور جعلی است که در پیشنهاد به بایدن مطرح در ادامه سیاست اعالمی نتانیاهو نخست

آید با دش نمیکرده بود تنها راه مواجهه با ایران، تحریم و تهدید نظامی است. رژیم صهیونیستی ب

اساس به ایران، تیم بایدن را برای مقابله بیشتر با منافع بر هم زدن نظم منطقه و اتهام زنی بی

جمهوری اسالمی در منطقه مجاب کند. فراموش نکنیم بر اساس راهبرد بلندمدت رژیم 

علیه  صهیونیستی، امنیت این رژیم در ناامنی کشورهای پیرامونی تعریف شده است و اتهام زنی

 شود.کشورمان در موضوعات مختلف در راستای چنین راهبردی اجرا و عملیاتی می

 آموزان مناطق محروم!ترک تحصيلي کرونايي دانش

آموزان به سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تأثیر کرونا بر آموزش کشور و دانش

ناطق کم برخوردار، روستاها و حاشیه متأسفانه برخی از م»خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: 

هایشان مشکل دارد، یا از نظر پهنای باند مشکل دارند و از امکانات شهرها یا زیرساخت

آموزانی که با مشکالت آموزش افزاری محروم هستند. فالحی در خصوص آمار دانشسخت

آموزی که با ار دانشهز 511میلیون و  9کنند، افزود: تاکنون از بین وپنجه نرم میمجازی دست

آموز از امکانات آموزشی هزار دانش 911یا  211مشکالت آموزش مجازی مواجه بودند، حدود 

آموز در کشور همچنان با میلیون دانش 9حال بیش از مثل تبلت و امثالهم برخوردار شدند. بااین

حصیل مشکالت آموزشی روبرو هستند. یک سری از مناطق کشور با سیر خطرناک ترک ت

ای ایجاد کنندگان روبرو هستند. باید توجه داشت که اگر چنانچه در امر تحصیل و آموزش وقفه

شود، بازگرداندن دوباره محصالن به آموزش و فضای آموزشی کار دشواری است؛ بنابراین 

های کرونایی که در کشور در حال ورود یا ساخته دار نشود و واکسنامیدواریم این وضعیت ادامه

 «.دن هستند به یاری مردم بشتابندش

 هاکار با ارزش حفظ و صيانت از موزه

ای رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیه موزه هنر ایران و مجتمع فرهنگی موزه

سردار آسمانی، پیام رهبر انقالب در پاسخ به نامه رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص حفظ و 

محمدی گلپایگانی، با اشاره به پاسخ رهبر انقالب  االسالمت کرد. حجتها را قرائصیانت از موزه

موزه بزرگ و ارزشمند توسط  6سازی به نامه اخیر رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص آماده

این نامه به استحضار مقام معظم رهبری رسید و ایشان فرمودند »بنیاد مستضعفان اظهار کرد: 

ق به جمهوری اسالمی و ملت ایران کار با ارزشی است که شما های متعلحفظ و صیانت از موزه

ها فراهم در بنیاد مستضعفان آن را انجام دادید؛ الزم است امکانات بازدید آحاد مردم از این موزه

 .«شاءاهلل موفق باشیدشود و ان

 کشور به ايران ممنوع شد 9۳پرواز از مبدأ و مقصد 

بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و »فت: سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گ

با هدف پیشگیرانه در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور، پذیرش مسافر از کشورهای 

پرخطر به ایران ممنوع شد. مسافران کشورهای انگلستان، آفریقای جنوبی، آنگوال، آرژانتین، 

، شیلی، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور، بولیوی، بوساوانا، برزیل، بوروندی، کیپ ورد

اسواتینی، گینه فرانسوی، لسوتو، گویان، ماالوی، موریتانی، موزامبیک، نامیبیا، پاناما، پاراگوئه، پرو، 

رواندا، سیشیل، سورینام، تانزانیا، اوروگوئه، ونزوئال، زامبیا، زیمباوه، تا اطالع ثانوی امکان ورود به 

ها در فرودگاه کشور مبدأ ممنوع است. تمام اتباع ایرانی و خارجی که ارند و پذیرش آنایران را ند

( منفی از نظر کووید RT-PCRقصد سفر به ایران را دارند، ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی )

 «.پیش از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدأ هستند 91

 اخبار کوتاه

بر اساس  الزام وزارت نفت به گزارش مالي ماهانه به مجلس/ ◄

وزارت نفت   مصوبه دیروز )یکشنبه( وکالی ملت در مجلس،

مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات 

های اصلی و فرعی نفتی و گازی و گازی و گاز طبیعی و فرآورده

وبودجه نامهارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان بر

داری کل کشور(، کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی )خزانه

 وهای برنامه المی ایران و کمیسیونبانک مرکزی جمهوری اس

بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی و دیوان 

 محاسبات کشور ارائه کند.

ضربه اطالعاتي سپاه به شبکه اختالس در يک اداره دولتي/  ◄

شبکه اختالس و معاون روابط عمومی سپاه فجر فارس از انهدام 

ارتشا در یکی از ادارات دولتی شهرستان جهرم توسط سازمان 

اطالعات سپاه فجر فارس خبر داد. سرهنگ یارمحمدی با بیان 

سازی اینکه انهدام این شبکه فساد اقتصادی در راستای سالم

ه است، گفت: فضای ادارات و تسهیل خدمت به مردم بود

اعضای این شبکه از منابع دولتی برای پیشبرد اهداف و منافع »

 «.کردندبرداری میشخصی بهره

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان  اقوام ايراني اقليت نيستند!/ ◄

در واکنش به اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در 

همه "نیستند،  "اقلیت"خانم کمیسر، اقوام ایرانی »توئیتر نوشت: 

های سیاست مانع سفر شما به ایران هستند. اگر پرده "ایران

های ایران را کردید از نزدیک واقعیتشد و اجازه پیدا مینمی

شدید که چطور لر، کرد، ترک، ترکمن، عرب، ببینید، متوجه می

 «.زنند، ایرانی هستیمبلوچ، فارس و... در برابر بیگانه فریاد می

های جدی و رغم چالشعلی د مثبت جهان!/تنها اقتصا ◄

گیر کرونا، چین موفق شده است پیچیده ناشی از بیماری همه

گیری برگرداند و رشد اقتصادی خود را به نرخ قبل از همه

عنوان تنها اقتصاد بزرگ در جهان رشدی مثبت را تجربه کند. به

 6.1ماهه اول سال قبل تولید ناخالص داخلی این کشور در سه

درصد رشد را  9.2ماهه دوم درصد کاهش داشت ولی در سه

درصدی را  0.1ماهه سوم هم رشد ازآن در سهتجربه کرد. پس

 6.5ماهه چهارم با رشد تضمین کرد و روند صعودی را در سه

 درصدی ادامه داد.

، رئیس بنیاد «پرویز فتاح» ارزيد!/اش نميبه حواشي ◄

که نام بردن از مسئولینی که مستضعفان در پاسخ به این سؤال 

ای داشت، اموال بنیاد مستضعفان در اختیار داشتند چه نتیجه

ها در بازگرداندن تأثیر داشت، بقیه غالف نام بردن از آن»گفت: 

 «.ارزیدکردند ولی به حواشی آن نمی

رئیس سازمان حمایت گفت:  کاال هست، لطفاً احتکار نکنيد!/ ◄

ظرف چند روز آینده از گمرک ترخیص  میلیون تن کاال 0حداقل »

شده تا نیاز مردم کشور تأمین شود. از مردم هم تقاضا داریم تا از 

برابر نیاز خود کاال  2های خانگی اجتناب کنند؛ اگر هر کس احتکار

 «.خریداری کند با تقاضای دو برابری مواجه خواهیم شد


