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اگر  ابد،یدست  یابه سالح هسته رانیا میگذاریما نم دیگویدائم م یالمللنیب ستیونیدلقک صه

مانع  توانستندیتر از او هم نمداشت، او و بزرگ یابه سالح هسته یابیبه دست میتصم یاسالم یجمهور

است. کشتار  یاسالم یاست، فکر و مبان یاساخت سالح هسته یبرا یاسالم یآنچه مانع جمهور شوند.
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 ممنوع! انتخاباتيبداخالقي                   روز حرف▼

در باب انتخابات که در  یشات رهبر معظم انقالب اسالمیبا فرما

راد یز در هفته گذشته ایمعظم له با مردم تبر یرحضوریدار غید

 یانتخابات ؛از گذشته شده است ترگرمفضای انتخاباتی کشور د، ش

ود و تکلیف برگزار ش 2044خردادماه  12قرار است در که 

ریاست جمهوری و مدیریت شهری و روستایی کشور را در دهه 

از مالحظات مهم در  یکیان ین میدر ا رقم بزند.پنجم انقالب 

احزاب و  یاسیس هایرقابت گیریشکل یچگونگ ،یباب انتخابات

 کلید خورده است. نکیاهمکه از  است یاسیس هایگروه

م تحقق انتخابات ههای میکی از شاخص -2 نکات تحليلي:

های انتخاباتی است که توجه به سالمت رقابت ،مطلوب در کشور

توجه به  هاست؛رعایت اخالق در میدان رقابتگرو تحقق آن در 

 بزرگنمایی تخریب، افترا، و تهمت دروغ، از قبیل پرهیزمسائلی از 

 هایوعده دادن غیرشرعی، کردهایهزینه اسراف، مشکالت،

هایی است که توجه ای از دغدغهنمونه ...و  رأی خرید غیرواقعی،

باشد. این  یانتخاباتهای رقابتتواند متضمن سالمت به آن می

چون تبلیغات، انتخاباتی هم هایاصول در سطوح مختلف رقابت

های مختلف، ها با رسانهگوها و مصاحبهومناظرات و گفت

های سیاسی های مطبوعات وابسته به جریانها و تحلیلیادداشت

قرار  موردتوجهو همچنین رقابت نزد طرفداران و هواداران باید 

 رئیسه یعل یاسیس یهاتیاز شخص یکیاظهارات  -1 گیرد.

های سیاسی ، مصداقی از بداخالقیانقالب یروهاینشورای ائتالف 

زنی به آقای انتخابات کلید خورده است. اتهام است که در آستانه

این  ازجملهو اعالم دروغ نزدیکی وی به دربار پهلوی  حداد عادل

 ؛ی جز تضعیف نیروهای انقالب نداردکه هدف هاستپراکنیدروغ

یخ مبارزات که آشنایی مختصری هم با تار هاییآنوگرنه همه 

کذب بودن ادعای مطرح شده را  خوبیبهقبل از انقالب دارند، 

زنی فرصتی را برای ضدانقالب و همین اتهام -9 دانند!می

 تا در روز گذشته هجمه سنگینی هبیگانه فراهم کرد هایرسانه

نمایند. آغاز و نیروهای انقالب جمهوری اسالمی مسئولین علیه 

دهد که دشمنان این ملت منتظر تک مینشان  خوبیبهاین اقدام 

دار اغواگری و فریب افکار عمومی هایی هستند که میدانفرصت

در آستانه و ا در جامعه شده و التهاب و تنش و چنددستگی ر

در دل خود نکته دیگری هم مناقشه  این -0 رواج دهند! انتخابات

در طول سیاسی که  هایچهرهداشت و نشان داد که برخی 

را یکی از هجمه و تخریب و افشاگری های اخیر همواره سال

ابزارهای خود برای مقابله با رقبا و منتقدین قرار داده بودند و در 

ورزیدند، هنوز هم بر همان دریغ نمی پردازیدروغاین مسیر از 

خود هستند و اگر شورای نگهبان بر عدم باطل مشی سیاسی 

 تشخیص درستی داشته است.دارد،  تأکیداحراز صالحیت آنان 

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 

 

 !برد قانون دو سر                                            روز گزارش▼

 ندگانیمشترک، نما هیانیبا مقامات کشورمان و صدور ب یاتم یآژانس انرژ رکلیمد داریپس از د

 که داشتند آنبر  یدیانتقادات شد روزیجلسه صبح د واکنش نشان دادند و در هیانیب نیمجلس به ا

 کردند. ارسال هیبه قوه قضائ را« هاتحریمراهبردی لغو  قانون» یگزارش تخلف دولت از اجرا درنهایت

 یسفر گروس اتیوزارت امور خارجه( درباره جزئ ی)سخنگو زادهبیخط دیسع :یخبر هایگزاره

که  انجام شد یخوب اریسفر مذاکرات بس نیدر ا»دو طرف گفت:  انیبه کشورمان و مذاکرات م

به  یازیامت چیه یگروس یاست. در سفر آقا یاتم یسازمان انرژ یبرا یبزرگ اریدستاورد بس

. «است یاسالم یدر چارچوب مصوبه مجلس شورا شدهانجامو همه توافقات  نشدهداده  کایآمر

معتقد است:  مجلس یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیکم سیرئی، ذوالنور یمجتب، حالبااین

قانون اقدام  فالخ ،منعقد شده یاهسته یانرژ یالمللنیدولت با آژانس ب نیکه ب یانامهتوافق»

لغو شود. هفت سال است که همه مسائل کشور  دیبا ترعیبوده و هرچه سر هامیلغو تحر یراهبرد

 چیبدون آنکه ه ،شده است. برجام را منعقد کردند یو اقتصاد کشور شرط به برجام گره خورده

مجلس(  هایپژوهشمرکز  سی)رئ یزاکان رضایدکتر علهمچنین . «از دشمن گرفته شود ینیتضم

و آژانس  رانیا یاتم یسازمان انرژ ریتوافقنامه اخ»گفت:  جنجالی،توافقنامه این نقد  درنیز 

و  هاتحریملغو  یبرا یخالف قانون اقدام راهبرد ،یخالف قانون اساس ایهسته یانرژ المللیبین

 .«است یمقام معظم رهبر حیصر انیخالف ب

اگر  رایمعامله دو سر برد است، ز کی یپروتکل الحاق اجرای توقف قانون -2 :يليتحل هایگزاره

و اگر  میادهیرس ،ایمداشتهرا لغو کنند، به آنچه از برجام انتظار  هامیهمه تحربرجامی  هایطرف

پس  م،یکرده بود مشانیعوض تقدرا که سخاوتمندانه و بال یازاتیرا لغو نکنند، امت هامیتحر

 جادیمصوبه مجلس ا یاجرا ریدر مس یدر عمل، مانع یو گروستوافق وزارت خارجه -1. میریگیم

شده است و آمده است که  تأکید یپروتکل الحاق یاجرا ی، چرا که در توافق بر توقف قطعکندنمی

مجلس و دولت  یاسیگرچه خط س -9. ردیگیآژانس قرار نم اریدر اخت شدهضبطاطالعات 

موجب  وباشد  نمود و بروز داشته المللیبینعرصه  در دینبا نظراختالف نیمتفاوت از هم است، ا

 یاعضابا  داریرهبر معظم انقالب در د روزیکه د گونههمان ،روازاینشود. دشمن  سوءاستفاده

که مجلس از کار دولت دارد[  ینظرها ]اختالف برداشتاختالف نیا» کردند: تأکید مجلس خبرگان

 ایها رها و اختالف دیحل کنند و نبا گریکدی یهمکار را با هیدو طرف، قض دیاست و با حلقابل

 (: فرهاد کوچک زادهسندهینو) .«باشد ییدهنده دوصداشود که نشان دیتشد

 باهنرنقد جريان اصولگرايي از زبان                                  ویژه خبر ▼

در نقد  چهره برجسته اصولگرا و نماینده چندین دوره مجلس شورای اسالمی،« باهنرمحمدرضا »

و  شودمیدرصد انرژی ما صرف وحدت خودمان  24در هر انتخاباتی »: جریان اصولگرایی گفت

در نرسیدن به  11و من نگرانم که ماجرای سال  ماندنمیآخرش توانی برای رقابت با رقیب 

عضو حقیقی «. یسی مدل خوبی بودئانتخاب ر 19ال ولی در س ،د تکرار شودکاندیدای واح

شورای ائتالف اصولگرایان خودخوانده و خودجوش وارد » مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:

 جبهه. نیستند عددی احزاب  گویندمیما هستیم و  گویندمیدوستان شورای ائتالف  .شودمی

تعدد احزاب در  «.یردگمیرا  اشسهمیه درنهایت و کندمی صبر آخر هایشب تا پایداری

دینی است. این مانع با وحدت  ساالریمردمکشورمان یکی از موانع جدی در مسیر تحقق 

در کشور داده  هارقابتجریانی طی دو دوره اخیر ریاست جمهوری، شاکله سیاسی خوبی برای 

 هایخواستهسیاسی، الزم است هرکدام از احزاب، ین امر در بین جریانات است. برای تثبیت ا

ف و سهم اختال شکبیزمینه وحدت درون جریانی حاصل شود. را تنزل دهند تا سیاسی خود 

 رقم خواهد زد.رقیب نفع جریان بازی قدرت را به  ،درون یک جریان نامعقولخواهی 

http://www.basirat.ir/


 

 

  
 اخبار ▼

 هدف، کشاندن ايران پای ميز مذاکره است

با اشاره به  خبری روزانه خود در نشست بهمن( 0) سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه «جن ساکی»

که در آن ایران متهم به عدم پایبندی به  ه کشور اروپاییبیانیه مشترک وزیران خارجه آمریکا و س

برجام شده و درخواست بازگشت کشورمان به تعهدات برجامی و میز مذاکره شده بود، گفت: 

وگوی دیپلماتیک داشته باشیم زیرا ما به دنبال جلوگیری از خواهیم پشت میز بنشینیم و گفتمی»

و معتقدیم دیپلماسی، بهترین راه برای انجام این کار ای هستیم دستیابی ایران به سالح هسته

نظر ما این است که »گفته بود:  نیازاشیپآمریکا نیز  مشاور امنیت ملی «جیک سالیوان»«. است

ای است. ما و اروپا منتظر دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته

آنچه تاکنون از «. وگویی در این زمینه داشته باشیمگفت پاسخ ایران به این دعوت هستیم تا

دولت بایدن در مورد برجام مشخص شده است، مذاکره برای مذاکره، بدون عمل به  یهااستیس

معاون  ،یعراقچ شیپ یچندتحقق آن بود؛  به دنبالتعهدات است و این آرزویی است که ترامپ نیز 

 زیپشت م یعکس گرفتن با دکتر روحان یترامپ آرزوکه  اعالم کردرشد وزارت خارجه کشورمان ا

و کرده تا بدون عمل به تعهدات  تیسرا زین دیجد جمهورسیرئآرزو به  نیمذاکره را داشت و حاال ا

 .بکشاند مجدد برای حصول به توافقی جدید مذاکره زیم یرا پا رانیبتواند ا ،یازیامت چیدادن ه

 ؟کننديمرا چگونه تسويه  مطالبات ايران ،و ژاپنکره 

که به درخواست  یادر جلسه ران،یدر ا یکره جنوب ریو سف یبانک مرکز سیئراسفند(،  0دیروز )

در  رانیا یاز منابع بانک یو مصرف بخش ییبرگزار شد، در خصوص نحوه جابجا ینوبسفارت کره ج

اقدامات  هیکشورش آماده انجام کل»اعالم کرد:  رانیدر ا یکره جنوب رسفیتوافق کردند.  یکره جنوب

سقف و  چیخصوص ه نیاست و در ا یدر کره جنوب رانیا یمنابع بانک یاستفاده از تمام یالزم برا

اعالم کرد:  یاهیانیدر ب یوزارت خارجه کره جنوبدر ادامه این دیدار،  .«وجود ندارد یتیمحدود

کره  ونهاپی خبرگزاری. «آزاد خواهند شد کایبا آمر یزنیبعد از را رانیمسدود شده ا یهاییدارا»

و  ادعا کرد با سئول بر سر نحوه انتقال رانیبعد از آن صادر شده که ا هیانیب نیا ،نوشته یجنوب

دیداری دیروز همتی، همچنین است.  افتهیخود به توافق دست  محدودشده یاستفاده از منابع مال

استفاده از  شنهادیپ رانیژاپن در ا رسفی»نوشت: آن نیز با سفیر ژاپن در ایران داشت که در نتیجه 

 نیباط بارت جادیاهتمام سفارت ژاپن در ا واکسن کرونا را مطرح و بر دیخر یمنابع موجود برا

 .«کرد دیتأک یبانک مسائلبهتر امور و حل  شبردیپ منظوربهدو کشور  یمرکز یهابانک

 آزادسازی مأرب قوت گرفت

 یهاتهیکمارتش و »یک منبع میدانی در یمن در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرد که 

هفته از آغاز عملیات نظامی علیه عناصر متجاوز  1مردمی یمن طی ساعات گذشته بعد از حدود 

عملیات »وی گفت:  .«موفق شدند شهر مأرب را از محورهای مختلف به محاصره خود درآورند

. ما به شودیمشهر مأرب از عناصر القاعده و مزدوران ائتالف سعودی به زود آغاز  یسازپاک

مشرف بر شهر مأرب در محورهای مختلف  یهایبلنددنبال تکمیل کنترل خود بر تمام 

و  صنعاروز گذشته نیز اخبار رسیده حاکی از آن بود که نبرد سنگینی میان نیروهای  .«هستیم

مردمی یمن  یهاتهیکمعبد ربه منصور هادی در استان مأرب جریان داشته و نیروهای ارتش و 

 .اندشدهطق الراک و قاع المنجوره مشرف به سد مأرب از سمت غرب مسلط بر منا

 به واکسن کرونا يدر دسترس يشکاف گسترده جهان

درصد  0۴اما شده  عیتوز ایدُز واکسن کرونا در دن ونیلیم 144از  شیب»: خبر داد فرانسه خبرگزاری

جهان  تیدرصد جمع 24که فقط  (۷عضو گروه  یها به باشگاه ثروتمندان )کشورهاواکسن نیا

درصد  11 ی. از طرفاستیدرصد مردم دن 1.۴ ازیدُز تنها ن ونیلیم 144 شده است. لیهستند، تحو

 ای« با درآمد باال»به عنوان  یتوسط بانک جهان شدهیبندطبقه یدزها در سراسر جهان به کشورها

رسانه  .دهندیم لیجهان را تشک تیاز جمع یمیداده شده که تنها حدود ن« به باال درآمد متوسط»

درصد از واکسن  هفتادوپنجاز  شیبر اساس آمار سازمان ملل، ب»: نیز گزارش داد انانیسآمریکایی 

 شیاند، بنکرده افتیدوز واکسن هم در کیکشور  294فقط ده کشور جهان شده است.  بیکرونا نص

 .«کنندیم یها زندگکشور نینفر در ا ونیلیو پانصد م اردیلیاز دو م

 اخبار کوتاه

 ستاد گفته به /داران به محرومانموکب یارديليم 5۲۲کمک  ◄

تومان توسط  اردیلیم 144ماه گذشته  ۴عتبات، در  بازسازی

 یآورارسال به مناطق محروم جمع یداران سراسر کشور براموکب

داران و هیئات مذهبی کشور به اقدامات ورود موکب شده است.

پس از سیل  المنفعهعام یهاتیفعالو  ییزداتیمحرومجهادی، 

خوزستان و از دو سال پیش به درخواست شهید حاج قاسم 

سلیمانی رونق گرفت و همچنان رو به افزایش است؛ گسترش این 

 برکت دیگری از نفس الهی آن خادم ملت بود. هاتیفعال

 /رانيکرونا در ا ينيواکسن چ یصدور مجوز مصرف اضطرار ◄

رود و و مجوز» :ی کشورمان گفتسازمان غذا و دارو یسخنگو

ساخت شرکت مشروط واکسن کرونا  یمصرف اضطرار

 صادر شد. رانیا یسازمان غذا و دارو یاز سو نیچ نوفارمیس

است که مستندات آن  نیمجوز، ا نای بودن مشروط از منظور

معنا است که  نیارائه شود؛ صدور مجوز مشروط، به ا

 ینیمطالعات بال جیمنظم، نتا یدر فواصل زمان دیبا دکنندهیتول

 رانیا ین غذا و داروو عوارض ناخواسته را به اطالع سازما

است که  ییاهدا نوفارمیس ینیدوز واکسن چ هزار 1۴4 برساند.

 .شودیوارد کشور م ندهیآ یدر روزها

 ولووی /يرانيا نخبه به دنبال جوان یسازليباتوم یهاغول ◄

 کیسوئد، مرسدس بنز آلمان و پژو فرانسه به دنبال اختراع 

 ستمیموفق شده س «یبهمن طاهر»هستند.  یلیجوان اردب

از مشکالت  یکیرا بسازد تا  میتاتسمه یدگییسا هشداردهنده

 رفع شود. ،زندیبه موتور م یادیکه صدمه ز هالیاتومب جیرا

: نوشت مزتای هندوستان /رانيا هند به دنبال واردات نفت ◄

بر  ،«ردیازسر بگرا  رانیگرفته واردات نفت از ا میتصم نویدهل»

اردات کاهش و: »است گفته یاز مقامات هند یکیاساس  نیهم

به  کایآمر ایتحت فشار ترامپ صورت گرفت. اکنون،  رانیاز ا

ما به نفع کشور خود  ایما کمک خواهد کرد  یحل بحران انرژ

 .«کرد میعمل خواه

سفیر سوئیس  در ايران/ یگذارهيسرمادرخواست سوئيس برای  ◄

از  جمهورسیرئدر ایران در دیدار با محمدباقر نوبخت، معاون 

گذاری در های سوئیسی برای حضور و سرمایهتقاضای شرکت

به گفته  ایران سخن گفت و خواستار رفع موانع گمرکی و ... شد.

سوئیسی های شرکت برخیهای آمریکا، رغم تحریموی، علی

 گذاری کنند.تمایل دارند که در ایران سرمایه

اجازه مجلس به دولت برای دريافت وام از روسيه/  ◄

 بررسی جریان در بهمن( 0دیروز )نمایندگان در نشست علنی 

با ند به دولت اجازه داد، 2044 سال بودجه الیحه درآمدی بخش

تا  ،کل کشور 291۴قانون بودجه سال رعایت سقف مقرر در 

تملک  یهاطرحمیلیارد دالر وام از دولت روسیه برای  ۴لغ مب

 .اخذ کند یاهیسرما یهاییدارا

حکم صرف صبحانه در ساعات اداری  :(971 سؤالاحکام ) ◄

: اگر وقت زیادى نگیرد و منجر به تعطیلى کار ادارى پاسخ چیست؟

 (21۷2 وال شمارهس ،)اجوبه االستفتائات نشود، اشکال ندارد.


