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 نامثبتنهضت                            روز حرف▼

در  ،به مشارکتد پایگاه اجتماعی و عدم تمایل یکاهش شد مسئله

کنار چگونگی عبور از فیلتر شورای نگهبان، به دو چالش مهم 

بدل گردیده است. کارنامه دولت دوازدهم  طلباناصالحاردوگاه 

گویی به دلیل طلبان از پس پاسخضعیف است که اصالح قدرآن

! از سویی دیگر کارنامه برنیاینداز این دولت  قدتمامحمایت 

پرابهام است که احراز صالحیت  قدرآنمنسوبین به این جریان نیز 

 ای از ابهام قرار داشته باشد.آنان توسط شورای نگهبان نیز در هاله

ند یآنکه حرکت در فرآ یبرا طلباناصالح -0 :يليتحل يهاگزاره

را با عنوان  ایمجموعههموار گردد،  0011ت در انتخابات یموفق

که  اندکرده یطراح( جبهه اصالحات ایران)ساز هاد اجماعن

 الخطاب عمل خواهد کرد.طراح صحنه انتخابات و فصل عنوانبه

راه انداخته است که بحث  گونهایننهاد اجماع ساز روال کار را  -2

ها را به پس از بررسی صالحیت طلباناصالحدر مورد نامزد نهایی 

بحث قبل از آن  چراکهتوسط شورای نگهبان موکول نماید. 

ای باشد که با تواند هم بر اختالفات بیفزاید و هم اقدام بیهودهمی

مورد  تقریباًردصالحیت شورای نگهبان مواجه گردد! این تصمیم 

ه آنان به هم هم قرار گرفته است. طلباصالحوفاق احزاب سیاسی 

 «امنثبتنهضت »که به میدان آمده و  انددادهنامزدهایشان اجاره 

تواند کار را بر شورای نگهبان دشوار به راه اندازند. این نهضت می

یکی دو سه نفر از فیلتر شورای نگهبان عبور  درنهایتساخته و 

به  درنهایتکه  اندشدهصالحیت شده نیز متعهد  تأیید افراد کنند.

 دررسند، بع امجاکه نهاد اجماع ساز بر سر آن به  ایگزینهنفع 

ن یاست که در ا یعیطب -3 انتخاباتی باقی بماند! هایرقابت صحنه

اعتبار یب طلباناصالح یانینه پایدر مورد گز هازنیگمانهزمان همه 

 ،نگهبان یشورا یینظر نهاپس از دهند که یم حیاست و آنان ترج

در مورد  اظهارتند! لذا یخود سخن بگو ینه اصلیدر مورد گز

 افکار عمومی یابیارز هدف باو ... تنها  یری، جهانگیجانیف، الریظر

راد را به حضور در ن افین هدف که ایداغ شده است و البته با ا

سومین نشست در  -0 ند.یب نمایدر انتخابات ترغ نامثبتمرحله 

، برگزار شدش یچند روز پمجمع عمومی جبهه اصالحات ایران که 

 یز طراحین یو بررس نامثبتورود نامزدها به مرحله  فرآیندف یتکل

مشخص شد. در  ییدن به نامزد نهایرس یف چگونگید و تکلیگرد

ساز در داخل نهاد اجماع گیریرأیچگونگی ند هم ین فرآیا

گردید که  تأکید نظرسنجی ملی معتبربر و هم مشخص شد 

تکلیف  ،با این تدابیر حاصل آن رسیدن به نامزد نهایی خواهد بود.

مشخص شده است و  کامالًچگونگی ورود این جریان به انتخابات 

ارد. برخالف جریان مانعی برای چگونگی سامان اردوگاهی وجود ند

از  ایپردههمچنان در  ،به نامزد نهایی رسیدنشانمقابل که فرآیند 

 )نویسنده: مهدی سعیدی( .ابهام قرار دارد

 

 

 ايران ايمنطقه هايبا سياست «هاشمي طبا»مشکل                     روز گزارش▼

 حال در منطقه در ما» :بیان داشته ایمصاحبه در طلباصالح سیاسی فعال «طباهاشمی مصطفی»

 موجب حق موضع این بر پایداری طبعاً و است حق ما موضع تردیدبی هستیم... بزرگ چالش یک

 تبعات باید است سیاست این تداوم به معتقد اگر جمهوررئیس ...شودمی ملت برای هاییمحرومیت

 پوشاندن و نفاق نوعی یادشده حق موضع تداوم در بهتر معیشت وعده. کند روشن مردم برای را آن

 و ایمنطقه کنونی سیاست موافق آیا که کند روشن باید جمهوررئیس است. نامزد مردم از حقایق

 داخلی هایسیاست نیز و بگوید مردم به را تبعاتش صورت این در و هست؟ آمریکا با چالش ادامه

( سازش بگویم صریحاً البته) تفاهم نوعیبه باید که کند روشن یا کند مطرح را مسائل با مقابله برای

 .«شود حاصل مردم و کشور برای اقتصادی گشایش تا رسید منطقه در

 اوالً  برد؛ای رنج میطبا از مشکالت عدیدهنظر و دیدگاه آقای هاشمی تحليلي: هايگزاره

های سیاست خارجی خود را بر محور همکاری ،گراییجمهوری اسالمی ایران با رویکرد منطقه

تاکنون نسبت به  75سال سازنده شکل داده است. شاهد مثال اینکه جمهوری اسالمی از ابتدای 

 آن روی داده است. برعکسکه از کشورهای منطقه چشم طمع ندوخته است، حال آن کدامهیچ

خواهد ببیند که مشکل و عامل اصلی طبا این واقعیت را ندیده و یا اینکه نمیآقای هاشمی ثانیاً

هایی که بر اساس آن آمریکا های آمریکا در منطقه است. سیاستبحران منطقه غرب آسیا، سیاست

کند. افروزی در منطقه و تبدیل منطقه به انبار تسلیحات دنبال میمنافع خود را از مسیر جنگ

از صدام حسین، حمله به  عیارتمامچراغ سبز به رژیم بعث عراق برای حمله به ایران و حمایت 

و حمایت از گروه تکفیری داعش و به  دهیسازمان، 2113و  2110 هایسالعراق و افغانستان در 

ها در منطقه آفرینی آمریکاییای از بحرانراه انداختن آتش جنگ در سطح منطقه، تنها گوشه

سازی هوشمندانه اسالمی با ائتالفاست. در این شرایط بسیار طبیعی و ضروری است که جمهوری 

 ای آن بپردازد.طلبانه آمریکا و عوامل منطقهافروزانه و تجزیههای جنگبه مقابله با سیاست

نابودسازی سازمان تروریستی داعش و ایجاد ثبات و ، سازی ایران تنها در یک فقرهسیاست ائتالف

است. این سیاست در کنار امنیت در سطح منطقه و خاصه برای جمهوری اسالمی بوده 

ای سبب تولید منافع اقتصادی برای کشور و باعث های همسایگی و منطقهسازی ظرفیتفعال

 طباتوصیه به سازش از سوی هاشمی شکست فشار حداکثری آمریکا علیه کشورمان شده است.

مامیت هیچ معنایی جز از بین رفتن استقالل سیاسی کشور و ت ،که آن را تفاهم نامیده است

را در  اندرفتهسرنوشت کشورها و عناصری که به سمت سازش با آمریکا  ،ارضی ایران ندارد. تاریخ

 )عزیز غضنفری( جلوی دیدگاه همه قرار داده است.

 !شود ونزوئاليي کشور، تورم نگذاشتيم: جهانگيري              ویژه خبر ▼

 در یک اقدام خودمچکرانه دیگر به تعریف و تمجید از عملکرد دولت جمهوررئیسمعاون اول 

 خارجی اولیه مواد به نیاز دلیل به کشور در ایکارخانه هاتحریم همه باوجود»پرداخت و گفت: 

 اما شودمی ونزوئالیی تورمی ایران، تورم که بود این اقتصاددانان از بسیاری بینیپیش. نشد تعطیل

 که کسانی. شد متوقف درصد 3۳ عدد در تورم نرخ گرفت صورت که تدبیرهایی با الهی فضل به

 همه باوجود اما خورده رقم کشور برای دستاوردی چه که دانندمی هستند فعال اقتصاد حوزه در

نامزد  ،عباس نبوی .!«شودمی متهم ناکارآمدی به مظلومیت کمال در دولت ها،شاخص و آمارها

: گفته بودمعاون اول  هاحرفاین نوع با نقد  دو روز پیش طلب انتخابات ریاست جمهوریاصالح

های بزرگ است. همیشه کنم از آقای جهانگیری. خیلی اهل جسارت و حرفواقعاً تعجب می»

گوید که بله! اگر روزی کند و میکند و دو پاسخ درشت آماده میآید مسائل را جمع میمی

شما هایی جامعه را عبور دادیم و فالن. تا این حد انسان از خود متشکر؟ درّهبگوییم که از چه 

 «.؟اصالً برای این نقدینگی کاری انجام دادید؟ قدمی برداشتید

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 رئيسي تکذيب شد در موردنامه سياسيون و فرماندهان نظامي 

 اخبار و شایعات انتشار حجم بر ،شویممی نزدیک جمهوری ریاست انتخابات برگزاری موعد به هرچه

 با متنی شایعات، این آخرین در. شودمی افزوده نیز کشور ایرسانه و مجازی فضای در ضدونقیض

 در ،«یسیرئ اهللآیت نشدن نامزد برای انقالب رهبر به نظامی فرماندهان و سیاسیون برخی نامه» عنوان

 از جمعی که است آمده شایعه این از بخشی در. است شدن دستبهدست حال در مجازی فضای بستر

 به اینامه در اصولگرا سیاسیون و هستند و بوده مجموعه این رأس در که پاسداران سپاه فرماندهان

 ریاست انتخابات در کاندیداتوری عدم برای یسیرئ اهللآیت به ایشان توصیه خواستار انقالب رهبر

 که است آمده جعلی خبر این در. اندشده قالیباف محمدباقر کاندیداتوری خواستار عوض، در و جمهوری

 از یکی رابطه همین در .است بوده نامه این شاخص کنندگان امضاء از ائتالف شورای رئیس حداد عادل

 و است کذب اساس از خبر این»: کرد تأکید ،شایعه این رد ضمن انقالب نیروهای ائتالف شورای اعضای

 .«اندکرده امضا چیزی چنین ائتالف شورای اعضای یا رئیس نه و داشته وجود اینامه چنین نه

 ستا ناتوان مقاومت هايموشک برابر در آهنين گنبد سامانه: صهيونيستي ژنرال

 کردن متوقف در را خود ناتوانی و ناکارآمدی آهنین گنبد سامانه کرد، اعالم صهیونیستی ژنرال یک

 معاریو روزنامه در یادداشتی در النگوتسکی یوسی. است کرده ثابت فلسطین مقاومت هایموشک

 حمالت به مدتکوتاه و جزئی پاسخی تواندمی فقط آهنین گنبد سامانه جنگ، وقوع صورت در نوشت،

 کرد، تأکید صهیونیستی ژنرال این. دارد وجود هاییمحدویت و هاشکاف هم هاپاسخ این در که بدهد

 برد کوتاه آن موشکی مؤثر گیریره دامنه اینکه ازجمله دارد زیادی هایمحدویت آهنین گنبد سامانه

 از بیش آهنین گنبد از موشک هر پرتاب هزینه و نیست زن نقطه هایموشک با برخورد به قادر و است

 هایسال در غزه علیه جنگ در صهیونیستی رژیم شکست به اشاره با ادامه در وی. است دالر هزار 011

 خورد شکست فلسطینی هایموشک گیریره در هاجنگ این در اسرائیل رژیم نوشت، 2100 و 211۲

 وجود آهنین گنبد سامانه در که زیادی هاینقص سبب به هم آینده در و کرد پرداخت سنگینی بهای و

 که حیاتی هدیداین یادداشت آورده است که ت النگوتسکی در .پرداخت خواهد سنگینی بهای دارد،

 ضد جبهه دهندهلیتشک هایطیف تمام بلکه نیست ایران سوی از صرفاً دیگر ،کندمی تهدید را رژیمش

 .اندشده تبدیل آویوتل برای حیاتی خطری به( مقاومت جبهه) صهیونیستی

 يمن در امارات و سعودي اختالفات رمز

 یمن، درباره. دارند باهم متعددی اختالفات امارات و عربستان ویژهبه فارسخلیج حاشیه هایدولت

 کنندهنگران را منطقه این در ریاض نفوذ و است جنوب در انحصاری نقشی ایفای خواهان ابوظبی

 شده باعث ریاض امنیتی هایدغدغه و یمن با عربستان طوالنی مرزاز سوی دیگر . کندمی ارزیابی

 هایدولت. باشد یمن در انقالب تثبیت پیامدهای نگران خود اماراتی شریک از بیش کشور این

 هاآن اتحاد و اندکرده منعقد امنیتی هایپیمان آمریکا با جداگانه هرکدام فارسخلیج جنوبی حاشیه

 باالی ظرفیت از و است الزم امنیتی ضمانت فاقد واشنگتن پشتیبانی بدون همکاری، شورای قالب در

 با امارات و سعودی حمایت تحت نیروهای میان فزاینده اختالفات .دارد حکایت هاآن میان واگرایی

 در انسجام به یافتن دست برای هاسعودی امید ها،آن میان خونین درگیری و یمن جنگ در یکدیگر

 هایگروه میان اتحاد حفظ در ریاض ناکامی. است برده میان از را خود حمایت مورد جبهه

 عربی هایدولت میان همگرایی برای الزم هایزمینه فقدان مبین خوبیبه یمن ضدانقالب

 )منبع: کانال زمانه( .است بحرانی شرایط در حتی ،فارسخلیج

 در بازار ايران! جيال و سامسونگ احتمال حضور مجدد

 جیال گمرک، در شدهتشکیل هایپرونده بر اساس»: گفت مجلس صنایع کمیسیون عضو «کریمی»

 ،ایران به قطعات واردات در تخلف و گمرکی حقوق بابت تومان میلیارد هزار 0.5 حدود سامسونگ و

 این تکلیف که زمانی تا و است رسیدگی حال در قضائیه قوه در اکنونهم پرونده این. دارند بدهی

 کهاین .«کنیم فراهم را کشور بازار در هاشرکت این حضور امکان نباید ما نشده مشخص هاپرونده

داخلی  هایشرکتباید بدهی خود با ایران را بپردازند، شکی نیست؛ اما وقتی  ایکرهاین دو شرکت 

و حتی بخشی از تولید  کنندمیباکیفیت و در سطح برندهای مشهور جهانی تولید  خانگیلوازمکشور 

چه لزومی دارد دوباره دست این دو  شودمییز صادر کشور در این حوزه به برخی کشورهای اروپایی ن

 باز کنیم؟! بازار کشور بهرا  ایکرهشرکت 

 اخبار کوتاه

 /نکرد در به تن از را جهاد لباس هرگز حجازي: سالمي سردار ◄

 ینآیین تشییع پیکر سردار حجازی جانش درفرمانده کل سپاه 

 سال 01 از پس حجازی شهید: »فرمانده نیروی قدس سپاه گفت

 تجربه از پس و الهی مستقیم صراط در حرکت و پیوسته مجاهدت

 مقاومت هایجبهه تا مقدس دفاع هایجبهه از سخت هایمیدان

 اعلی عرش به معراج که خود بزرگ آرزوی به مدیترانه، شرق در

 او منطق و نکرد در به تن از را جهاد لباس هرگز او .آمد نائل بود،

 به تن از را جهاد لباس هرکسی گفتمی که بود مؤمنان امیر منطق

 زیبای هایجلوه .پوشاند خواهد ذلت لباس او بر خداوند کند، در

 به نه میز، به نه تعلقی هیچ که پارسا و وارسته انسان این شخصیت

 «.بود ساخته ماندگار الگویی او از داشت، موقعیت به نه و مقام

 روزنامه /عربستان و ايران وگويگفت اخبار به زادهخطيب واکنش ◄

 ارشد هایمقام شد، مدعی گزارشی در «تایمز فایننشال»

 کشور، دو این بین روابط بهبود برای تالش در ایران و عربستان

 گزارش، این طبق. اندبوده مستقیم مذاکرات انجام حال در

 پنج گذشت از بعد ایرانی و سعودی هایمقام مستقیم مذاکرات

. است گرفته صورت بغداد در دیپلماتیک، روابط قطع از سال

 دیدارکشورمان با تأیید تلویحی  خارجه وزارت سخنگویدیروز 

 با وگوگفت از همواره ایران»گفت:  ریاض-تهراندوجانبه 

 و کشور دو مردم نفع به را آن و کرده استقبال سعودی پادشاهی

 .«یافت خواهد ادامه این و دانسته ایمنطقه ثبات و صلح

 سازندگی روزنامه /خبر روزنامه سازندگي در مورد قاليباف رد شد! ◄

 قالیباف آقای ،شد مدعی ،بود کرده یک تیتر دیروز که خبری در

 برای سه شرط جمهوری،ریاست انتخابات در اشنامزدی برای

 شورای مرکزی شورای عضو« چمران» !است گذاشته گرایاناصول

 گذشته روز»: ، گفتخبربا رد این  انقالب نیروهای ائتالف

 هایچهره برخی و ائتالف شورای دبیر و رئیس حضور با ایجلسه

 عنوانچیهبه جلسه این در اما ،شد برگزار قالیباف آقای به نزدیک

 «.بود نشده طرح سازندگی روزنامه ادعاهای

 «پزشکیان مسعود»/ کندنمي حمايت داخلي واکسن از دولت ◄

و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری،  طلباصالح فعال

 شود اجرا واقعی قرنطینه ماه یک اگر» مدعی شد: اظهارنظریدر 

 [دولت] حاکمیت: »گفتافزود . وی «شد خواهد حل مشکل

 داخلی تولید واکسن از و کند وارد واکسن خواهدمی دلش

 برای اراده اگر»پزشکیان معتقد است:  .«کندنمی حمایت

یک  الی ماه ۳ باشد، داشته وجود جامعه افراد اطالعات آوریجمع

او در نقد روحیات  .«شودمی حل مالیاتی نظام مشکالت سال

 توانستمی روحانی» نیز اضافه کرد: جمهوررئیس منشانهبزرگ

 جمهورسیرئ با ایجلسه در امروز. نکرد ولی بکند کارها خیلی

 «.بزنند حرف وزیران از برخی گذاشتنمی حتی و بودم

معاون  «حریرچی» هزاران تروريست انتحاري در ايران!/وجود  ◄

 در که وطنانیهم از نفر 02.7۲4 دیروز»کل وزیر بهداشت گفت: 

 نام اند.کرده نقض را قرنطینه ،اندبوده کرونا مثبت تست کشور

 مردم سالمت تهدید. نهاد انتحاری تروریست توانمی را هااین

 .«است مجازات مستحق و بوده جرم


