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 0511انتخابات  يشناسبيآس            روز حرف▼

 یاز انتخابها  و رفتارههامتنهو   یرهایو ارائهه تس ه هایمعناکاو

 0011خههرداد 82پهها از در روز از انتخابهها   یرانیههانا یانتخابههات

مباحه   نیهحها  حا هها ا رسدیهمچنان ادامه دارد و به نظر م

 یراهبهرد تیموضو  عالور بر اهم نیا لیتداوم خواهد داشت. دل

 ها،بیاز آسهه یااررمختلهه ، بههه پهه یاز منظرههها خابهها انت نیهها

 زیانتخابا  ن یساختار یو تا حدود یکارگزار صیو نقا هایکاست

 تواندیم یانتخابات ری، طرح مباح  و تساسروازاین. شودیمربوط م

 البتههو  هابیها و آساز ضع  شتریباشد به شناخت بهتر و ب یراه

 الوگیهد یریگتا در پرتو شکل دینمایرا فراهم م یفرصت در ادامه

 یبههه اصههالح رونههدها ،هانخبگههان و رسههانه انیههدر م یو گستمههان

 منجر شود. ینید یسا رمردم تیو تقو یانتخابات

 یارینه همانند ب  یاسالم رانیانتخابا  در ا -0 :يليتحل نکات

 یههایاست و نه تحهت دموکراسه تیاهمیو ب یاز کشورها صور

؛ شهدرنییتع شیاز په اشجههینت ،یغاتیو تبل ییالقا ای شدرتیهدا

و  دریهد نیعبهه یو نظار جهان ایدن یمردم ما و افکار عموم چراکه

 روزیپ کنندرنییمردم است که تع یآرا تکتکاند که تجربه کردر

موضهو   نیها یاصل لیاست و دل در ایران استیقدر  و س دانیم

مربهوط  یاسهالم یبودن قدر  در نظام جمههور هیبه مردم پا زین

از  یاسهیمختله  س یههاجالب است احهزا  و گرور -8 .شودیم

 یتا مخالسان و منتقدان داخله نینشخارج ضدانقال و  ونی یاپوز

دارنهد،  یاسیس یانتقادها را به انتخابا  و سازوکارها نیشتریکه ب

مهردم در  رأیبهر  یاثرگهاار یبرا زیتالش و تحرک را ن نیشتریب

 دهندرنشهان، گسته باعمل متناقض  مینه وفصل انتخابا  دارند 

و  تهرینمهم -3است.  یاسالم رانیبودن عرصه انتخا  در ا یواقع

را  0011در عرصهه انتخابها   شناسیآسیب یمحورها نیتریاصل

 شناسهیآسیبقهرار داد   یموردبررسهدر چند سرفصهل  توانیم

 ،یاسههیس یهههاانینقههش و عملکههرد جر شناسههیآسیب ،ینهههاد

، صهلیا انیدر هر دو جر یاسین سکارگزارا یرفتار شناسیآسیب

بههه انتخابهها ،  یمنتههه ینههدهایو فرآ یرونههد شناسههیآسیب

قهههانون انتخابههها ،  شناسههیآسیب ،یسهههاختار شناسههیآسیب

از  شناسهیآسیبجامعهه و مهردم،  یرفتار انتخابهات شناسیآسیب

نشهاط و  شناسهیآسیب ،یاسهیس یریپهاجامعه افتیمنظر و ره

مهوارد  نیهاز ا هرکهدام. یارسهانه شناسیآسیبو  یانتخابات دیام

 است. یانتخابات  تمیس تیاصالح و تقو یابر یراه

انتخابها  از اقهداما   یشناسهبیبحه  آس طهرح :پاياني نکته

در  دیهبا اساسهاًدارد و  ازیهن شهتریب یاست که به مجهال یراهبرد

نوشهته  نیه. اردیهقهرار گ یموردبررسه یفکر نظام اسالم یهااتاق

 یکنهون طیکه شهراموضو   نیا یادآوری برای ودب یتلنگر مثابهبه

 پریشان( اهللفتح  )نوی ندر .کار است نیا یزمان برا نیترمطلو 

 

 

 

 
 

 
 

 !طلبياصالح بستبن                               روز گزارش▼

ما خرج  تیهمه ظرف» طلب در روزنامه ابتکار نوشت اصالح یاسیفعال س ،«یلیوک محمدعلی»

 اریاما ع ،میشد یهمت یشکل برا ترینعریانبه  یتیدست به دامان تعصبا  قوم یحت .شد یهمت

اکثر احزا  و  تیثیح .است فروافتادرکه چگونه تشت اقبالمان  میدید .شد انیاقبالمان عر

 یرسم ینهادها یعنی نیا .اما افاقه نکرد ،آوردر شد یهمت پایبه طلباصالح یرسم ندگانینما

بهانه  یجمهور استیر یاگر برا .انه باشدطلباصالحمطالبا   ندرینما تواندی، نمطلباصالح انیجر

 .«م؟یردا یاجمهور چه بهانه  تیل یآوردر شود، برا تیرد صالح

است که در  یانطلباصالح حزبیدرون هایواقعیت ، ادامه مواضع ویلیوکنوشتار : يليتحل یهاگزاره

 یرفتن به دور دوم را برا یحالت حت ترینبینانهخوشو در  ونیلیم 01کم دست تحال نیترنانهیبدب

بالطبع مواضع  .رقم زد را بینیپیش نیانتخابا  عکا ا جهیاما نت ،کردر بودند ینیبشینامزدشان پ

 31یکشنبه ) باکالمیزصادق  -0 درخور توجه است  انیجر نیشاخص ا هایچهرر یسران و برخ

برخاست،  یهمت یاز آقا تیقد به حمااما تمام تأخیراصالحا  اگرچه با  یرهبر»گست  ( 0011خرداد 

 نیغالمح  ،یگرفته تا جنا  کروب یخاتم یاز شخص آقا طلباصالح یهاچهرر یگریپا از د یکی

 یسروش و استاد مصطس میرهمچون دکتر عبدالک یروشنسکر یهاتا چهرر یمرعش نیح  ،یکرباسچ

 هاتیاز آن حما کیچیاما ه ،دعو  کردند یهمت یبه آقا رأیمردم را به شرکت در انتخابا  و  انیملک

 یخالص ریت قتیدر حق یهمت یآقا یبرا رأی ونیلیم میدو و ن .را آ  کند یخیها نتوان ت و دعو 

 زدیآفتا   طلباصالحروزنامه  -8 ؛«بود شانیاسیس ا یسال ح 80طلبان بعد از اصالح قهیدر شق

به هست نام اما با  دیصدها نامزد رس انینگهبان از م یشورا»نوشت   (0011خرداد  30دوشنبه )

 چیبازهم در دو م ئله ه ق،یدارها آمدر بودند با همه سالنام و نشان اگر همه یحت مییگویم تیقطع

 نیا .ی یرئ سید ابراهیم یروزیپ رد یگریدر جلب و جا  مشارکت، د یکی شد؛ینم جادیا یخلل

که در کشاکش قرار گرفتن  دیرس یجانیو  ر یریو جهانگ انینگهبان به داد پزشک یوسط فقط شورا

 .دچار نشوند یو کال  هاوس و کارگزاران سازندگ یح ن روحان بیغ ریبه ت ،در معرض قضاو  عموم

طلبان ساز اصالحنهاد اجما  انیحز  کارگزاران در خصوص تشتت م یسخنگو ،یمرعش نیح  -3

 یاست که حت نیا تیواقع»کرد   انیبنیز  یاز همت تیحماعدم ای تیا حماموسوم به ناسا در ارتباط ب

شهر  یروشن در شورا یلیخ .کردینم یوتتسا چیه یاصل جهینت بازهمدر صور  اعالم موضع واحد 

 چیحضور داشتند اما ه یجمع میطلبان با تصمبزرگ همه اصالح یتهران، اصسهان، مشهد و شهرها

کما  .شودینم دریاتخاذ نشد، د یجمع میتصم ای آمدندیها مهمه گرور نکهیا نیب یتساو  معنادار

دادر   تیبا وحد  در عرصه انتخابا  ل هابزرگ همه گرور یشهر تهران و شهرها یدر شورا نکهیا

طلبان اصالح»  ه استگست زین یابطح محمدعلی -0 .«نکرد یرییتغ جهیاما نت میو حضور داشت میبود

 .!«را بسهمند یطلبحب ت اصالنتوان تند مانند مردم بن

 انیمدع ؛بودمردم واقعی مشکال   ازفاصله گرفتن  جهینت طلبیاصالح انیجر ب تبن :يانيپا نکته

، ضرور  کردن اقتصاد کشور یشرط .د رساندندرا به اوج خو یتی، نارضایمدآو ناکار یریتدبیببا  ریتدب

 دنبال بهو  یسازهیحاش ،یتراش، مقصر دنیاز ترامپ و با یسازدلبرو  وی، دیساختگ یساز

بود که  ییشگردها و رفتارها ازجمله، کردن مردم دیو ناام مأیوس تیدرنها و کاذ  رفتن یهایدوقطب

 (انیعباس نی  ح  ندری)نو .رقم زد رأی هایصندوق یپا «تکرار»از ص   ترطو نیرا  «رییتغ»ص  

 !رئيسيچالش دولت  نياول                                خبر ویژه ▼

در بودجه  شودیم ینیبشیپ»  گویدمی مجلا کمی یون اقتصادیرئیا « ورابراهیمیپ»

 سومکی یعبارت به .میبودجه دار یتومان ک ر اردیلیهزار م 011تا  3۵1 نیب یزیچ 0011

چالش دولت منتخب پا از ورود به عرصه  نیاول .بودجه ماست یکشور ک ر یبودجه عموم

 .«بودجه است یو ک ر یابودجه تیوضع  یتکل نییتع ،ییاجرا

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 !؟برق کم آمدچرا 

مجلا و در  رئیانایبزاد صالحی در نش تی که بعدازظهر امروز )شنبه( از سوی نیک اکبرعلی

ای برگزار شد، گست  در ارتباط با تولید مجلا برای بررسی موضو  تولید برق ه ته رئی ههیئت

ساله  81 اندازچشم 03۵0ل در سا .گرددبرمیاین موضو  به رژیم گاشته  ایه تهبرق از توان 

هزار  81 و دتهیه شدر بوآمریکایی   SRIشرکت به پیشنهاد د،جل 81 کشور، در ایه تهصنعت 

 81باید معادل  ۴0تا سال به این معنا که  ؛شدر بود بینیپیش ۴0تا سال  ایه تهمگاوا  برق 

مگاوا  برق  0111ه تیم و  0011اما اکنون ما در سال  ،شدمیتولید  ایه تهنیروگار بوشهر برق 

و تولید  ایه تهجود نیروگار و»  ش دیگری از اظهارا  خود یادآور شدوی در بخ .«داریم ایه ته

اتساق  سرعتبه اشسرمایهبازگشت  ایه تهاست و نیروگار  جوییصرفهبه معنی  ایه تهبرق 

زیاد  اشسا نهاست ولی هزینه اولیه نیروگار ف یلی خیلی کم  گااریسرمایه ،در مقابل، افتدمی

در این بخش را م ائل مالی عنوان  ماندگیعقبصالحی در این جل ه علت اصلی هرچند  .«تاس

هزار مگاوا   31و حتی  81 بت به دنبال نمودن نتأکیدا  رهبر معظم انقال   باوجود، اما کندمی

، بودند و جمهوری اسالمی اقتدارارتقای آیندر و  هاین لبرق مطمئن تضمین  رایب ایه تهبرق 

ذخایر  همهاینودن دارا ب باوجودمعتقدند  در راستای القائا  دشمنان خارجیکه  ه تند ک انی

چهرر سرشناس زیباکالم صادق است!  ایه تهبرق انا  گازی چه نیازی به عیعظیم نستی و م

ای انرژی ه ته» این افراد بود که معتقد بود ازجمله استاد علوم سیاسی دانشگار تهرانو  طلباصالح

ر سال قبل، د 00مقام معظم رهبری به ضرر ماست! و به لحاظ اقتصادی « تشیرر گلوسوزی نی 

خاصیتی که اگر ایران به بدگویی برخی عوامل داخلی دربارر بی ر بودندتأکید کردیک سخنرانی 

 .شد خواهد «برق گدایی» ای تولید نکند، مجبور بهای توجه کند و برق ه تهصنعت ه ته

 قدرت مشروع بعد از شکست در ميدانپذيرش 

عمانی  گرمیانجیبعد از آنکه منابعی در عمان اعالم کردند، فرستادر آمریکا به یمن از طریق 

یک قدر  مشرو  در یمن به رسمیت  عنوانبهرا  هاآنبه انصاراهلل یمن اعالم کردر که آمریکا 

ر به گزارش سایت الخب .انگلیا هم از این موضع واشنگتن حمایت کردر است .شناسدمی

الیمنی، باربارا وودوارد، نمایندر انگلیا در سازمان ملل در پاسخ به سؤال شبکه العربیه دربارر 

قدر  مشرو  در یمن  عنوانبهاحتمال به رسمیت شناخته شدن انصاراهلل از سوی انگلیا 

 .کنداعالم کرد  لندن هر اقدامی را به حل سیاسی بحران در یمن منجر شود، تأیید می

شنبه در نش ت شورای ملی روابط آمریکا و پنج نفرستادر آمریکا به یم ،نگیندرکیل

یک طرف مشرو  در یمن به رسمیت  عنوانبهها را واشنگتن حوثی»کشورهای عربی گست  

شبکه  ر گستگو باداین در حالی است که علی القحوم، عضو دفتر سیاسی انصاراهلل  .«شناسدمی

ها اظهارا  آمریکایی .ملت یمن نیازی به رسمیت شناختن ک ی ندارند»أکید کرد  تالمیادین 

ها آمریکایی .بعد از حمایت از جنگ است هاآنجدید نی ت و این دلیلی بر دوگانگی مواضع 

 .«اگر جدی ه تند باید حمال  و تجاوزا  را متوق  کنند

 هندی و آفريقايي! هایويروسبار با پنجم کرونا؛ اينپيک 

و  اندهگرفتبه خود  کرونایی رمزقوضعیت برخی شهرهای کشور طی روزهای اخیر  کهدرحالی

وزیر بهداشت عامل این  ،دهدمیجنوبی کشور  هایاستاناز گ ترش ویروس در  کایتح خبرها

 مارستانیب یبخش عسون ایرئ .داندمی یجنوب یقایو آفر یهند وارداتی هایویروسوضعیت را 

 روسیکه در حال چرخش است و یدیجد روسیو»  نیز بر این باور است که یدانشور حیم 

نسر را  08تا  2 تواندیم ماریبودر و هر شخص ب دیشد اریآن ب  پایریسرایتدلتا است و  یهند

از  یاریو ب  هیمثل روس ییغالب در کشورها روسیو ،یدهن روسیو حاضر حال در .کند ریدرگ

در تهران و  مطمئناًشدر است و  یابیرد روسیو نیهم ا رانیدر جنو  ا .است ییاروپا یکشورها

 آتی یهامار، طی ن بت به تزریق عمومی واک ننمکی  حالبااین .هم وجود دارد گرید یشهرها

 ازینیب یخارج یهااز واک ن تدریجبه ندریآ یهامار در»  اعالم کردر است و بینخوشدر کشور 

 ضمن ثبت در  یرانیو زم تان واک ن ا زییامکان وجود دارد که در پا نیا یو حت میشویم

who )صادر شود ای، به دن)سازمان بهداشت جهانی». 

 اخبار کوتاه

وزنامه رندهيد!/ باج به رژيم صهيونيستي : آمريکا نمايندگان ◄

عضو دموکرا  مجلا  ۴3 ؛گزارش داد صهاآرتصهیونی تی 

لغو  یاند تا براخواسته دنیاز جو با یادر نامه کایآمر ندگانینما

در  متحدرایا   یو دوحزب نهیرید استیآنچه که آن را ترک س

به دست دولت ترامپ  نیفل ط -ی تیونیصه میخصوص روابط رژ

را  یلیاسرائ هایشهرکقاطعانه  و بردارد یاساس هایگام، اندخواندر

دولت ترامپ گسته  .بداند شدراشغالرا  یو کرانه باختر یرقانونیغ

 . تین بندیدو موضو  پا نیبه ا گریبود د

 دررمان دائم کشومایندر ن /!ندارد يبه آژانس ربط: یآبادبيغر ◄

در واکنش دیروزشان به درخواست آژانا  المللیبین هایسازمان

 هایفعالیت صاویرتذخیرر  صوصخمبنی بر تمدید تعهد ایران در 

در چارچو  پادمان  میه ت ملزم فقط ما»، گست  ایه تهمراکز 

ها توسط عدم تداوم ضبط دادر ایتداوم  .میکن یبا آژانا همکار

به  یتعهد چیها هثبت دادر یبرا .به آژانا ندارد یما ارتباط

 .«ندارد یامورد حق مطالبه نیو آژانا در ا میآژانا نداد

 هیخارجه سور ریوز /آمريکا!رابطه با سوريه نسبت به  يدگاهد ◄

قائل  هیملت سور یزندگ یبرا یتیاهم چیه کایآمر»  گویدمی

کشور بر عدم لغو فشارها  نیاصرار ا زیموضو  ن نیا لینبودر و دل

اگر بتواند مانع  یحت هامیتحر قیاست و واشنگتن از طر هیبر سور

 .«شودیم هایبه سور نانلقمهیک دنیاز رس

 ریسس یجسر مزیج در خاورميانه!/ «العادهخارققدرت » ◄

قدر   کی رانیا»  معتقد است هیدر عراق و سور کایآمر نیشیپ

در  ایم ئله یسختبه امروز .است انهیالعادر در خاورمخارق

 .«باشد حلقابل رانیا یکه بدون همکار کنیدمی دایمنطقه پ

 چندان عراق مردم /ييکايبه واکسن آمر هايعراقاعتمادی بي ◄

 یهاواک ن اکثراًموجود در عراق که  یهابه واک ن یاعتماد

دز  ونیلیم 0۵ که آن باوجود راقع .ه تند، ندارند زریفا ییکایآمر

که در  یکردر است اما تعداد افراد یداریخر زریواک ن کرونا را از فا

 .رسدیهزار نسر هم نم 2۵1کشور حاضر به واک ن زدن شدند به 

 زیاز پزشکان ن یبرخ یواک ن اعتماد ندارند و حت نیا به مردم

 .دانندیامن ماند و آن را ناواک ن نشدر نیا افتیحاضر به در

 در /يخارج ياجتماع یهاشبکه یمسدودساز رحطشايعه  ◄

در  کاربران حقوقاز  انتیطرح ص»به اسم  یمطالب ریاخ یروزها

 ونی یکم یسخنگوکه طبق گسته  منتشرشدر «یمجاز یفضا

 .متساو  است اریب  ونی یکم نی، با طرح امجلا یفرهنگ

 یاجتماع یهاشبکه تیتقو کردیطرح با رو نیا دیگویم ییراینص

 یدربارر م دودساز یاست اما بحث نیدر مرحله تدو یبوم

 . تیدر آن مطرح ن یخارج یاجتماع یهاشبکه

 تجار  کنسرانا ي/روحان در دولت يخارج یگذارهيافول سرما ◄

 یخارج میم تق یگاارهسرمای ،کرد اعالم ملل سازمان توسعه و

 0.308داشته و به  یدرصد 00افت  8181در سال  رانیدر ا

پله در  8۴به بعد  ۶۹از سال  رانیو رتبه ا دریرس د ر اردیلیم

 .نزول داشته است یموردبررس یکشورها انیم


