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 !نکته چنديک مصاحبه و            روز حرف▼

ی ربیا خبرگیزا سیااه سیاسیی معاون (00/10/0011) روزیدمصاحبه 

 «های انتخابیاتی سیااهتشیری  سیاسیت»با عنوان و هید   کهفارس 

ای زییادی در داخیل و خیار  رسیانه و های سیاسیانجام شد، بازتاب

سیعید محدید بیه دلییل » ا عنیوانبی پیدا کرد. بخش دوم تیتر فارس

کییانون ایییلی  ،«تخلیی ، از فرمانییدهی قرارگییاه خییاتم منفیی  شیید

در فضای مجازی بیوده اسیت.  ویژهبهای سیاسی و رسانهی هابازخورد

 .است الزم هتنک چندبه توجه یت مسئله، نظر به اهد

اسیناد  ازجدلهسایر قوانین کشور قانون اساسی و  -0 :نکات تحليلي

بیرای ، دکترین رفتار سیاسییهدانند اساسنامه و  باالدستی خود سااه

 یجهیوعدل و رفتار سیاسی سااه هدانند ی  حزب و جریان سیاسی 

طرح گرا با جریان غرب ،هدواره در طول این چهل سالاما  ائل نیستق

به حیثیت سیااه قصد ضربه زدن ، «در انتخاباتمداخله سااه » موضوع

کسی اسیت کیه  ول سیاسی سااه بهترینئمسبنابراین ؛ است ا داشتهر

 -2و روشینگری ندایید. سازمان را اعیالم موضع  بارهنیدراهست الزم 

درسیت نسیبت سیااه و ضیدن تبییین در این مصاحبه سردار جوانی 

از هیا تخل از به بخشی مصداقی خبرنگار  سؤالدر پاسخ به  ،انتخابات

ت مراحل و فرایندهای قانونی در داخیل سیااه بیرای ورود بیه انتخابیا

عدلکیرد این مصاحبه سیند افتخیار و نشیان درسیتی پرداخته است. 

است که در عدل به قیوانین و یییانت از خدومی مثل سااه  مجدوعه

داشتن هیوای هدکیار کاری و محافظه دورازبه ،سازمانیآبرو و حیثیت 

کند تا شائبه سیاسی دامن سااه گوشزد میرا تخلفات انتخاباتی  ،سابق

 سیردار گرفتن نشانه از قبل سااه سیاسی معاونسخنان  -3را نیاالید. 

متدایل به  جریانساخته و دروغ هدیشگی ی برادعا، این محدد سعید

در خصوص مداخله سیااه در  ضدانقالب ایرسانه پروپاگاندای وغرب 

 کیه کنیمو به هدین دلیل مشاهده میی ه استرا هد  گرفتانتخابات 

 ضدانقالباپوزیسیون  تاداخلی  گرفتنه و طلبحایال ازطیفی ناسازوار 

بیا هیم مشی ول  ییداهیمهای جرییان نفیا  سیودهفر و نشینخار 

بهانیه  چراکیه؛ گشایی علیه سیااه هسیتندو عقده مجازی یپراکنلجن

در این میان گله از است. خار  شده  کفشانتخریب هدیشگی سااه از 

 بینند!ز سوی دشدن را ندیتزئین شده ا دوستانی است که این یحنه

ــرد  ــه رارب  ،از خطییوق قرمییز مدنوعییه سیاسییت در سییااه :نکت

در ایین رابطیه بیا گرایی و ورود مصداقی بیه انتخابیات اسیت. مصدا 

سیازی سیااه از شیبهات و اتهامیات در راستای مصونتخلفی  هرگونه

سیااه و سیرمایه از کسیوت و عنیوان برداری هم بهره شود.برخورد می

 فرآینیدهای و مراحل طی بدون انتخابات در حضوراست و هم تخل  

البتیه حیق کنید. زنی بیه سیااه را فیراهم میکه موجبات اتهام قانونی

 امیا ،بگیاارد میردم یرأ محی  به را خوداست که  فردی هرطبیعی 

 تیا کنید طیی را آن قیانونی مراحل باید قدم اولین در نظامی فرد ی 

 در قیانونی مر هدان قاًیدق این. نگردد سااه مانند نهادی متوجه تهدتی

 اهلل پریشان()نویسنده: فت  .است سااه سیاسیرفتار  دکترین

 

 

 !شکست چهارم                                       روز گزارش▼

الزم تعداد  حدنصاببه  دنیو عدم رس یستیونییه میرژ یانتخابات پارلدان جیبا معلوم شدن نتا

بر  ریدولت فراگ  یبه  دنیشکست بر سر رس هیسا گریبار د ،یاسیتوسط احزاب س هاکرسی

 .ه استافکند هیسا یاسیاحزاب س

و  یکرس 31 اهوینتان یبه رهبر کودیحزب ل ر،یاخ یدر انتخابات پارلدان -0 : خبر را گزاره

را  یکرس ۱بنت  ینفتال یبه رهبر نایدیو حزب  یکرس 0۱ دیالپ یهست به رهبر ایآیندهحزب 

 021از  یکرس ۱0)آرا موفق به حداکثر  یاسیاز احزاب س کدامهیچ طیشرا نیبه دست آوردند. با ا

اخبار  یبرخ -2 تن دهند. ریلت فراگدو  یاحزاب به  ریدر ائتال  با سا ندنشدند( و مجبور یکرس

رقیب سرسختش را که  ،بنت یقصد دارد نفتال یستیونییه میرژ سیاز آن دارد که رئ تیحکا

شکست  سوی که از  یکند. امر نهیکاب لیتشک مأموررا هدواره انتقادات شدیدی به او داشته 

به  دنیرس یبرا اهوینتان یرقبا یفضا را برا گرید یو از سو رساندمیرا به اثبات  اهوینتان یقطع

شده و در  نتانیاهوبا  ینوبت وزیرینخستبنت خواهان  ینفتال -3. کندمیفراهم  ریائتال  فراگ  ی

بنت  یداده که نفتال شنهادیپ اهوینتان گرید یامر مخالفت کرده است. از سو نیبا ا نتانیاهومقابل 

از ائتال  با حزب  اهوینتان نیباشد، با آن مخالفت نخواهد کرد. هدچن یخواهان هر پست وزارت

 رده، امتناع کرده است.را به دست آو یشش کرس هک« جدعون ساعر»جدا شده 

بار  ،یاسیتوسط احزاب س ینسب یآرا جیاختالفات گسترده و عدم کسب نتا باوجود :تحليلي گزاره

امر در کنار مشکالت  نیبود. ا میخواه یاش ال یهانیسرزمدولت در  لیگر شاهد شکست در تشکید

بدتر از  مراتببهرا  طیشرا ،واهیننتا ژهیوبه یو فساد گسترده مقامات دولت یستیونییه میرژ یاقتصاد

 میرژ ندهیآ یبرا ویاحتداالت موجود دو سنار هیبر پاو  ریتفاس نیا با کرده است. یقبلسه دوره 

مجدد که  یانتخابات پارلدان یدولت و برگزار لیعدم تشک -0 کرد: میترس توانمی یستیونییه

احزاب  ریتوسط سا یولت ائتالفد لیتشک -2 دارد. یاسیامر نشان از شکا  گسترده س نیتحقق ا

. رسدمیبه نظر  دیبع کودیحزب ل یهاکرسیامر با توجه به کسب تعداد  نیکه ا اهویبدون حضور نتان

 )نویسنده: محددرضا فرهادی( .ستیدور از انتظار ن یدولت نوبت لیاحتدال تشک هرچند

 دوباره به فرانسه رسيد «پليس بد»نقش                   ویژه خبر ▼

بدون اشاره  خارجه فرانسه ریوزبا طر  فرانسوی خود،   یظردکتر تلفنی دیروز  یگوودر گفت

 داً مجدبرجامی آمریکا و اتحادیه اروپا و سوابق مثبت ایران در عدل به تعهدات،  هایبدعهدیبه 

بد را ایفا  سشور در مااکرات برجامی نیز نقش پلیاین ک .یرها را گردن کشورمان انداختتقص

 به دستکرد تا ایران امتیاز کدتری در برجام  اندازیسنگو بارها در مسیر مااکرات  کردمی

به این کشور بدسابقه داده شده است تا دستگاه پلیس بد نقش  رسدمیاین بار نیز به نظر  .آورد

نابحقی هدچون عدل به تعهدات  هایدرخواستپایرش را در منگنه کشورمان دیالداسی 

 قیرا تشو رانیا»گفت: لودریان بعد از گفتگو با ظری  در هدین زمینه  .بگااردبرجامی  جانبهی 

 ییشناسا ندهیآ یهاهفته یط دیها باآن .خواهد داد، سازنده باشد یکه رو یکردم در مااکرات

این هدفی است که توسط   .بازگشت کامل به برجام را مدکن سازند یبرا یاقدامات ضرور

 .تدامی کشورهای عضو برنامه جامع اقدام مشترک هدچنین آمریکا به ندایش گااشته شده است

در شرایطی که هده تدایل خود  .دگرانه شرکت خواهد کرگرا و مطالبهعدلفرانسه نیز به روشی 

د، با هد  توافق سریع، من ایران را ندهرا برای انجام این مااکرات با حسن نیت نشان می

تواند ای را که میتعهدات کنونی خود در زمینه هستهاز ونه نقش بیشتر گکه از هر خوانمیفرام

 .«دخودداری ورز ایی از سرگیری مااکرات را تضعی  کند،پوی 

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 5944شرکا  تجار  ايران در سال  ترينمهم

ماهه سال  00 اتا  بازرگانی تهران در گزارشی جدید به بررسی عدلکرد تجاری ایران در

تا بر اساس این گزارش،  .پرداخته که نشان از کاهش آمار در قیاس با سال قبل دارد 03۱۱

میلیارد دالر گاشته که در  ۵.۱۵سال گاشته میزان کل تجارت ایران از مرز  ماهبهدنپایان 

میلیارد دالری را نشان  03میلیارد دالری سال قبل کاهشی حدود  ۱.۱۷مقایسه با عدد 

میلیارد دالر  30میزان کل یادرات بدون نفت ایران حدود  03۱۱ماهه سال  00در  .دهدمی

 .دهدبوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش حدود هفت میلیارد دالری را نشان می

میلیارد  01میلیارد دالری به ثبت رسیده که در قیاس با حدود  30در حوزه واردات نیز آمار 

تراز تجاری ایران  .قبل کاهشی شش میلیارد دالری را به ثبت رسانده است دالر واردات سال

میلیارد دالر بوده اما این عدد در سال گاشته به حدود  ۱.0، حدود منفی 03۱۷در سال 

ترین مقاید یادراتی ایران، در حوزه ایلی .منفی سه میلیارد دالر افزایش یافته است

درید از کل یادرات ایران را به  2۱ ییتنهابهال بوده و ترین واردکننده کاهدچنان چین ایلی

 0.03درید، امارات متحده عربی با  22عرا  با  ،پس از چین .خود اختصاص داده است

ترین یادرکنندگان در میان ایلی .های بعدی قرار دارنددرید در رده 2.۱درید و ترکیه با 

درید از کل واردات ایران از چین  ۱.2۵کاال به ایران نیز چین یدرنشین است و بیش از 

درید در  2.00و ترکیه با  ۱.20پس از چین امارات متحده عربی با  .یورت گرفته است

 .های بعدی قرار دارندرده

 ساز  رم سياسي مي شودوقتي شفاف

 قدرآن اآلن متأسفانهگفت: در دولت یازدهم  دکتر روحانیمعاون حقوقی  «هزادالهام امین»

شود به شفافیت در عریه می تأکید  FATFالدللی و پیوستن بهکه بر شفافیت در عریه بین

به معنی واقعی شفافیت نیست، بلکه در   FATFپیوستن به کهدرحالی .شودداخلی توجه ندی

گااران و بیگانگان اطالعات تبادالت مالی و سرمایهشرایط تحریم هیچ ضرورتی ندارد که 

توان بر ها از بین رفت میبخش خصویی ما را در اختیار داشته باشند و هر وقت تدام تحریم

 ندانشگاه تهرادانشکده حقو   علدیهیئتعضو  .روی پیوستن به این کنوانسیون فکر کرد

دم به حاکدیت مسئله ایلی اجرای شفافیت در داخل برای تقویت اعتداد مر»کرد:  تأکید

مالی  تأمینو  شوییپولاست و رهبر معظم انقالب هم تصری  کردند که قوانین مربوق به 

ما امروز نیازمند شفا  پس  .رد و باید به خوبی اجرا شودتروریسم در داخل کشور وجود دا

به پاسخگویی  هاآنت زندگی و عدلکرد مسئوالن پیش چشم مردم و ملزم کردن شدن وضعی

هنوز اقدام خایی در این راستا انجام نشده، برخی مسئوالن دم از  کهدرحالیهستیم، اما 

 .«زنندالدللی میشفافیت در عریه بین

 وزير ناکارآمد دارخندهسخنان 

که تنها افتخارش در دوره وزارت، نساختن  تدبیردولت  یسابق راه و شهرساز ریوز «آخوندی»

را  ۱2 سال ما»: روحانی گفته استاز عدلکرد دولت است، در دفاع بوده حتی ی  مسکن مهر 

 اگر .را گرفته بود رانیتدام ا یقحط اآلنکرده بود،  دایادامه پ ۱2نرود، اگر روند سال  ادمانی

در چه  رانیکه ا دیتصور کن دیتوانی( رخ نداده بود میآن اتفا  )انتخاب روحان ۱2 سال

است که تنها در  یدر حال یاظهارات آخوند نیا .«بود؟! تیاز لحاظ امن یوحشتناک تیوضع

 ۵1مسکن و کاهش  دتیق یدرید ۱۵1رشد ، یوشهرسازاو در وزارت راه یتیحوزه مسئول

دالر،  دتیق یدرید ۱11 شیافزا ،آن کنار در .کاهش ساخت خانه رخ داده است یدرید

در اداره  یتیریمد یهای، ناتوانهاآن دیکوچ  شدن سفره مردم با کاهش قدرت خر

در  یحاندولت رو ریناپاجبران یهاخسارت ازجدلهمرغ،  ازجدلهمردم  حتا یما ترینکوچ 

 .سال گاشته است ۷

 اخبار کوتاه

آمارهای  بر اساس /44رآمد آشکار دولت از بورس در سال د ◄

هزار میلیارد تومان از  0۱ بربالغ ۱۱سهامداران در سال  ،رسدی

سهام در بازار سرمایه درآمد به دولت  وانتقالنقلمحل مالیات 

درید از کل مالیات  ۱معادل  ییتنهابهاین رقم  .پرداختند

هزار  0۷هدچنین طبق آمارها بیش از  .است 03۱۱ویولی سال 

میلیارد تومان سهام دارا یکم و پاالیش یکم در سال گاشته به 

هزار میلیارد تومان سهام به عدوم  00.۵عالوه بر آن  .فروش رفت

هزار میلیارد تومان بدهی از طریق  ۱عرضه شده و  جیتدربه

تومان هزار میلیارد  3۷.۷ درمجدوع .واگااری سهام تهاتر شد

گفته بود در روزهای گاشته وزیر اقتصاد  .سهام به فروش رسید

ویول شده  ۱۱هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال  0۷۱

 .درید تحقق دارد 01۵که نسبت به رقم مصوب بودجه 

 دادستان /شهر پرند روانه زندان شدند  عضو شورا 0 ◄

شهر پرند که مرتکب فساد  یعضو شورا ۵»: خبر داد میکرقربا

 ریبودند، دستگ یشده و بعد از یدور حکم پرونده متوار یمال

شده و در حال حاضر در ندامتگاه تهران بزرگ در حال گاراندن 

نفر  0ماه و  0۷متهدان به  نیاز ا یکی .خود هستند تیمحکوم

شال  و انفصال از خدمات  ،ینقد دهیسال حبس، جر ۵به  گرید

 .«اندمحکوم شده یدولت

 انیتیجیسرسانه چینی  /ايدر دن يتقلب  رابازار داغ واکسن ◄

ای از شبکه) وبکرونا در دارک واکسن  اتیتبل»: گزارش داد

 .«داشته است شیدرید افزا 311 (یهای غیرقانونسایتوب

اعالم کرد که فروشندگانِ  روزیبهداشت د یسازمان جهان

کسن وا عنوانبهواکسن را پر کرده و  یخال یهاشهیوب، شدارک

خار   سازمان از مردم درخواست کرد که نیا .فروشندیم یایل

 .نزنند اکسنها واز برنامه دولت

 ریوز/ «ضربه دردناک بزرگ» اعالم آمادگي يمن برا  اجرا کردن ◄

در عدق  یادیز اهدا  بان » :گفت دنی یدفاع دولت نجات مل

 یکه حدالت ائتال  سعود یو تا زمان میخاک عربستان دار

ادامه خواهد داشت و  دنیادامه داشته باشد، حدالت 

با شش  اسیقابل ق نعای ینظام قدرت .خواهد کرد مثلبهمقابله

« ضربه دردناک بزرگ» یاستراتژ میتوانیو م ستیسال قبل ن

 .«میرا اجرا کن

سازمان  ریمد/ خبر خوش حقوقي به بازنشستگان تأمين اجتماعي ◄

حقو   سازیبمتناسدر مرحله دوم »: گفت یاجتداع تأمین

سال خدمت کرده است و  31که  یریبگ یبازنشستگان، حداقل

 نیهزار تومان بوده است در فرورد ۱11و  میلیونی حقوقش 

تا  211و  ونیلیم 0هدسر و دو فرزند حدود   یبا احتساب  یجار

 .«خواهد کرد افتیهزار تومان در 311

 /شکست خورده است  : فشار حداکثرييکايمقام آمر ◄

نوشت:  دنیاز مقامات ارشد دولت با یکیبه نقل از  دزیتاورکیوین

به عنوان  یاهسته یهامیاز تحر یبه دنبال حفظ برخ کایدولت آمر»

 .«شکست خورده است یکارزار فشار حداکثر .ستیاهرم فشار ن


