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 افراطيون در پيشگاه قانون             روز حرف▼

هفته برگزار شد این در حالی در ابتدای  زادهتاجدادگاه مصطفی 

. در این جلسه، که وی از پاسخگویی در دادگاه امتناع کرد

صفحه تنظیم  9۳نماینده دادستان کیفرخواست متهم را که در 

علیه  زادهتاجشده بود و حاوی قرائن و شواهد متعددی از اقدامات 

، سه زادهتاجامنیت ملی قرائت کرد. در کیفرخواست صادره علیه 

اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با ذکر  ازجملهعنوان اتهامی 

باره هر کدام از این عناوین اتهامی ذکر شده است. مصادیقی در

پس از قرائت کیفرخواست، رئیس دادگاه از متهم خواست به 

مطرح شده پاسخ دهد و در خصوص اتهاماتی که با ذکر  سؤالت

مصادیق و مستندات به وی وارد شده توضیح دهد و از خود دفاع 

ذیرش وکیل پ همچنین از زادهتاجپاسخگو نبود.  زادهتاجکند که 

 نیز خودداری کرده است.

اتهامات مطرح شده علیه  و اعم از بازداشت -۱ نکات تحليلي:

، برگزاری دادگاه یک پرونده معمول قضایی است که زادهتاج

مطابق با قانون باید روند آن پیش رود. البته جریان اصالحات و 

 یاندازراهاپوزیسیون موج سنگین خبری و تحلیلی در این زمینه 

اما حقیقت آن  ؛ا افکار عمومی را به خود جلب کندکرده است ت

 طلباناصالحاست که این موضوع حداکثر در سطح دغدغه 

تالش فراوان داشت  زادهتاج -9 رادیکال و ضدانقالب باقی ماند.

 معرفی کند طلباصالحیان تا به نوعی خود را قهرمان و لیدر جر

ویی جدید در این تکاپ تواندیمو بر این باور بود که دستگیری او 

چنین واکنشی را برای  تنهانهاما این اتفاق  ؛جریان ایجاد کند

هواداران وی در فضای مجازی به همراه نداشت، بلکه نشان داد 

 جامعه ما ندارد. برای یهاتیواقعی با تکه چنین توهماتی نسب

امروز مشخص شده که حتی همراهان و همکاران وی در  زادهتاج

 یگذارهیسرماحاضرند برای او  یااندازه تانیز  یطلباصالحاردوگاه 

تراشیده شده ناشی از  یهانهیهزکنند و حاضر به پرداخت همه 

اعتنا جلوه در بی زادهتاجژست  -9 نیستند. او یهایکارافراط

است که بخشی از  یاسوختهدادگاه نیز ژست  دادن خود به

و تالش  اندکردهرادیکال از زمان دوم خرداد دنبال  طلباناصالح

جمهوری  یهادادگاهتا به نحوی مشروعیت و اعتبار  اندکرده

بیش  یاهودهیبامر نیز تالش ببرند که این  سؤالاسالمی را زیر 

که  اندشدهمواجه  سؤالبا این ی افکار عمومهمواره  چراکه ؛نیست

قانون  چطور است این جریان خود را مدعی توسعه سیاسی و

، حاضر رسدیم، اما وقتی نوبت به رسیدگی اتهامات خود داندیم

هایی الخطابدر جامعه فصل هرحالبهبه پاسخگویی نیست! 

س أپذیرای آن باشیم که بدون شک در روجود دارد که همه باید 

 )نویسنده: مهدی سعیدی( دارد. آن دستگاه قضا قرار

 

 

 

 

 
 

 کايآمر یچالش ترامپ برا                            روز گزارش▼

 جمهورسیرئ 05و ساله  059در طول عمر  در حمله به منزل دونالد ترامپ، یا یاف ب اقدام

 یارسانه یهابازتابآمریکا،  رون سیستمیدچالش  نی. ابوده است سابقهیبکشور  نیا

  است.اشته دهان جدر  یاگسترده

 سیپل ورشی یدر پ متحدهالتیدادستان کل ا« گارلند کیمر»  -۱: یخبر یهاگزاره

 نیدستور ا شخصاا»کشور اظهار داشت:  نیا نیشیپ جمهورسیرئاقامتگاه  به کایفدرال آمر

اقدام به اطالع عموم  نیا اتیتا جزئ مدرخواست کرد یاقدام را صادر و از وزارت دادگستر

 یا ملتم»اعالم کرد:  کایفدرال آمر سیدونالد ترامپ در واکنش به اقدام پل  -9 .«برسد

 یاسیدر برابر احزاب س یقانون را به سالح یمجر ینهادها یاسابقهیب طوربهکه  میهست

رخ  یسومجهانورشکسته  یفقط در کشورها یاحمله نی. چنمیاکرده لیمخالف تبد

از  شیفاسد شده که پ یکشورها شده است و تا حد نیاز ا یکی کای. متأسفانه آمردهدیم

 یهاچپ یاز سو یاکار حمله نیا»او در ادامه افزود: «. نشده بود دهید رشیآن هرگز نظ

 استیممانعت از شرکت من در انتخابات ر یبرا صالیدموکرات است که در است یافراط

را در  خواهانیهورکاران و جمکه محافظه کنندیم یهستند و هر کار 9590 یجمهور

 .«کنگره متوقف کنند یادورهانیانتخابات م

دموکراتیک ر نظام د یبا بحران اساس کایآمر یفعل طیدر شرا -۱:يليتحل یهاگزاره

 انیدر م یاسیس یمردم و دو شقه شدن فضا انیشدن جامعه در م یدوقطب ؛است مواجه

 یدموکراس یهاژهیتا کارو همسئله باعث شد نیاست. ا فهمقابلکشور  نیا استمدارانیس

طرفداران ترامپ به  حمله تواندیممد نباشد که نمونه آن آارک یدرستبهکشور  نیدر ا

در امور کشور باعث  «دنیبا جو» یتیریو مد یجسم یناتوان  -9 کشور باشد. نیمجلس ا

نزاع بر سر  شیمسئله باعث افزا نیشده است و هم وادولت  تیمحبوب ریکالهش چشمگ

ها شده دموکرات انیو م یزبحدرون یو حت هادموکراتخواهان و  یجمهور انیقدرت م

 یمانند مشکالت جسمان یتعددبا توجه به مشکالت م، معتقدند هاآناز  یبرخ رایز ؛است

که  یطیدر شرا -9 شود. یوارد رقابت انتخابات دیکه او داشته است، نبا یفیو عملکرد ضع

ترامپ در  تیمحبوب شی، افزاهروبرو شد کایدر جامعه آمر تیبا عدم محبوب دنیدولت با

علت حمله به منزل  نیشده است. به هم لیدولت تبد یهاچالشاز  یکیبه  کایجامعه آمر

از عرصه سیاسی این کشور ترامپ  کیدموکراتریدر جهت حذف غ یتالش دیترامپ را با

دارد، تالش  اریقدرت که در اخت یابزارها بهدموکرات با توجه  یاسیس انیدانست. جر

 شود. یتخاباتان یهارقابتتا مانع از ورود او به عرصه  کندیم

هزار نفر از  ۳95و کشتار  یسابقه جنگ داخل یی دموکراتیککایآمر :يانيپا نکته

دارد  یشخص ترامپ طرفداران افراط گرید ییاز سو ؛تگزاس را در پرونده دارد طلبانییجدا

بردن  مهمات و به کار دنیسخن از خر هستند و یدر حال رجزخوان یکه در مقطع کنون

مسئله  نیالبته ا ؛آورندیمانتخابات را به زبان  رخود د موردنظربرنده شدن فرد  یاسلحه برا

 یهاجاذبهافول  شتریبلکه ب ،ستیکشور ن نیدر ا یجنگ داخلبودن  الوقوعبیقر یبه معن

ن ثبات و امنیت داخلی ایکه  دهدیمرا نشان  المللنیب تیریدر عرصه مد کایآمر یماد

همچنان که : » ندیفرمایمخصوص  نیدر ا یمقام معظم رهبر .نشانه رفته استکشور را 

هم  کایمانع از غرق شدن آن نشد، شکوه و جالل آمر کیتانیتا وفمعر یشکوه و جالل کشت

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک«. غرق خواهد شد کایو آمر ستیمانع از غرق شدنش ن

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 «یموسو نيرحسيم»به شبهات  «يکرباسچ» یهاپاسخ

 روزنامه با وگوگفت از بخشی در دبیرکل سابق حزب کارگزاران «غالمحسین کرباسچی»

درباره ادعاهای اخیر موسوی درباره حضور نیروهای ایرانی در مبارزه با داعش در  ،میهنهم

 یروهایو ن کردی( ورود نمهی)سور هیقض نیدر ا یاسالم یجمهور اگر: »داشت اظهار سوریه

 هیمساله سور ایآ کردند،یآنجا دخالت نم یگریعنوان د هر ایعنوان مستشار  به رانیا ینظام

هم در آن آمد؟یو عادلنه سر کار م کینظام دموکرات کیو مثال  شدیحل م ینحو مطلوببه

و از  هیطرف، ترک کیروست و از روبه یو مذهب یقوم یهایچنددستگ همهنیکه با ا یکشور

 آن در …فرانسه ه،یروس کا،یآمر زیو ن یعرب یطرف، کشورها کیو از  لیاسرائ گر،یطرف د

 یکشور هیهم از ناح یامداخله چیسال که ه همهنی! بعد از ادینیرا بب یبیل شما .دارند دخالت

بر باد رفته  یبیکشور ل ب،یرق یروهایتضاد منافع ن جهیکه در نت مینیبیهم نبوده، م رانیمثل ا

. اما در کاستیآمر یروهایاز اتهامات اثبات شده ن بیزندان ابوغر یکه ماجرا دیدانیم .است

و حقوق بشر  یاسیس یهاو رقابت یو دموکراس یکه درباره آزاد ییبا همه ادعاها کایداخل آمر

 ۱0مربوط به قرن  ای فتادهیاتفاق ن یاتیجنا نیچن اصالا ییکه گو کنندیدارند، چنان رفتار م

وی در خصوص ادعای میرحسین مبنی بر موروثی بودن رهبری بعد از امام )ره( . «است یالدیم

. ما بارها از میداشته باش یو شواهد لیدل دیحتما با ،یمسائل نیطرح چن یبرا»نیز گفته است: 

کردند  انیدر حرم امام ب بارکیو از جمله  میدیمختلف شن یهایدر سخنران یزبان خود رهبر

 داد. انیکشور پا نیو سلطنت را در ا یبود که حکومت موروث نیاز خدمات امام، ا یکیکه 

 یاها در زمان امام هم بود. عدهصحبت نیخاطرشان هست که ا و فعالن نسل ما روهاین

 یزیچ نیچن که یحال احمدآقا رهبر شود. درکه بعد از امام، حاج میدرصدد هست گفتندیم

 .«فتادیاصال ن یاتفاق نیکه چن میدیما هم نبود. بعد هم د لهیاصال صحت نداشت و در مخ

 گذشت؟!شورای عالي امنيت ملي چه العاده نشست فوقدر 

درباره  شورااین  یروزد عصر جلسهخصوص  درمنیت ملی شورای عالی ا، رسانه نزدیک به وزینورن

کننده ارشد مذاکره ،یباقر یعلشد،  لیتشک جمهورسیرئ استیبه رجلسه »برجام نوشت: 

 یکامل حاتیروز ادامه داشت، توض 0که  نیگفتگوها در و ریروند دور اخ حیضمن تشرکشورمان 

 هیکننده اتحادمعاون هماهنگ« مورا کهیانر» یطرح شده از سو یهادهیا یمحتوا رامونیپ

 اساس بر» در تهران گفت: هادهیا یروند بررس حیضمن تشر ،در ادامه یباقر ارائه کرد. ییاروپا

 جادیو ا یمرتبط با مسائل پادمان یاسیس یدادن به ادعاها انی، پاشدهنییتع یراهبردها

 یاز توافق، محور گفتگوها رانیا یانتفاع اقتصاد یداریاز پا یابینانیاطم یلزم برا یهاضمانت

 متعدد جلسات ارشد کشورمان افزود: کنندهمذاکره بوده است. نیکننده در ومذاکره ئتیه

از بدو  ییاروپا هیکننده اتحادماهنگه یارائه شده از سو یهادهیا یدر خصوص بررس یکارشناس

نظرات  یبندبه تهران برگزار شد و جمع رانیا یاسالم یکننده جمهورمذاکره ئتیبازگشت ه

 .«است یینها نیدر حال تدو یکارشناس

 و گوشت حالل ر ذبح اسالميد ياعجاز علم

 او .ستاکیامر ساکن یمحقق علوم اسالمو  یولوژیکروبیمرشته کرده  لیتحص «یشهرستان الیل»

تا  کندیمدلر خرج  ونیلیم ۱0گوشت  داشتننگه زیتم یبرا کایامر گوشت سازمان» :دیگویم

به آن زی این گریباشد د یگوشت اسالماگر  یبسازد که به گوشت بزنند و مقاوم شود ول ییاسپر

 ،آهن نباشد یوقت نیهم یو برا ردیگیمآهن را به خودش  نیلکتوفر .ستین نهیهمه هز

 ،شودیماول شاه رگ زده  ،میبریمسر  یگوشت را اسالم یرشد کنند. وقت توانندینم هایباکتر

نخاع قطع نشده قلب هنوز  کهییازآنجا شودیمشاه رگ قطع  ینخاع قطع شود. وقت نکهیبدون ا

و از آنجا که تمام آهن  شودیمهمه خون از بدن خارج  زندیقلب م یاست. وقت دنیدر حال تپ

گوشت آهن ندارد و به خاطر  گرید ،شودیمکه همه خون خارج  یهنگام ،در گلبول قرمز است

هن در آهم به علت نبود  هایباکترو  ستیبردن آهن ن نیب ازای بر نیربه لکتوف یازین نیهم

اسالم که  نیبه د .روندیم نیبا آب ساده از بو اگر بشوند با شستشو  شوندینمخون جذب 

 .«میاست افتخار کن یجهان نید نیترکامل

 اخبار کوتاه

 ویمعار روزنامه /روزه ۳در جنگ رژيم صهيونيستي ات خسار ◄

کنست، مشخص  یمال تهیکم یابیارز اساس بر ،اعتراف کرد

 کلیش ونیلیم 955حدود  ژیم صهیونیستیر یجبهه داخلشد 

 است. دهید انیروزه ز 9دلر( در جنگ  ونیلیم 29از  شی)ب

 ۱۱0که  انددهید میمستق بیمحل آس 999 ،جنگ نیا در

متعلق به  زیمورد ن 2۹و  دهیرس بیها آسمورد آن به ساختمان

 میرژ یمربوط به جبهه داخل صرفااخسارات  نیا خودروها بود.

 یستیونیصه میرژ ینظام یهانهیوارد شده و هز یستیونیصه

 جنگ در آن لحاظ نشده است! نیدر ا

 ریم دیمج دیس» /اربعين با گذرنامه فاقد اعتبار!زيارت  ◄

 نیبر اساس آخر»: فتگ نیاربع یستاد مرکز سیرئ «یاحمد

با وزارت کشور عراق صورت گرفت، بنا شد که  یهماهنگ

فاقد  یحت ایکه کمتر از شش ماه اعتبار دارند و  ییگذرنامه ها

 سیتوسط پل ،که اتخاذ شده یداتیاعتبار هستند با تمه

شود و زائران  یم دیماه تمد ۳گذرنامه فراجا در مرز به مدت 

 .«کنند دیدر مرز گذرنامه خود را تمد ینگران بدونتوانند  یم

کانون  رکلیدب /ندهيآ یبازار ارز در روزها ينيبشيپ ◄

 ینیب شیقبل پ یروزها در که همانطور» :اعالم کرد صرافان

وارد شد، با  92به کانال  یررسمیدلر در بازار غ م،یکرده بود

 ،مثبت در بازار ارز یجو روان و یاسیآرام س تیتوجه به وضع

 ادامه دار خواهد بود. زین ندهیآ یدر روزها یمتیروند ق نیا

با ادامه جو شده است و  ادیز ارز بازار در هافروشنده تعداد

و  یاسیو س یالمللنیدر جامعه و اخبار مثبت ب یمثبت روان

شاهد  شودیم ینیبشیپ ،یکاهش انتظارات تورم نیهمچن

 .«میباش یآت یهاارز در روز متیق یتداوم روند کاهش

 جمهورسیرئ /مي دهيممدرن  حاتيتسل مانبه متحدان :نيپوت ◄

را به  حاتیانواع تسل نیترمدرن میاآماده ما» :گفت هیروس

 یهاشامل سالح حاتیتسل نیا .میمتحدان خود ارائه ده

 .«شودیم زین ییهواو توپخانه ضد یزره یکوچک، خودروها

که با  ریغد یطرح آبرسان خوش آبي برای خوزستاني ها!/خبر  ◄

قرار گرفته، آب شرب  یدر آستانه بهره بردار یروزش شبانهتال

نفر را  ونیلیم 7۹0 زانیدرصد خوزستان به م 09به  بیقر

 یروستا ۱555شهر و  9۳خواهد کرد و آب شرب  نیتام

 یبرا یبردارآغاز بهره .ابدییارتقا م یفیو ک یاستان از نظر کم

 شده است. دهیهفته دولت تدارک د

امور مجلس  معاون /؟!يبلوکه شده نفت یهاپولخبر از چه  ◄

 شیافزا ت سیزدهم شاهدر دولد با اعالم این که جمهورسیرئ

 کیاز  شیامروز ب»افزود: ، وده ایمبقابل توجه صادرات نفت 

 یاریو دولت توانسته بس میفروشیبشکه در روز نفت م ونیلیم

 نیا با را به خزانه کشور برگرداند. یبلوکه شده نفت یهااز پول

 یهادولت به صندوق یاز بده یبخشبرگردانده شده  یهاپول

در  یما حت یاقتصاد یپلماسید .میرا پرداخت کرد یبازنشستگ

 کی یقاره ط نیحوزه اروپا هم جواب داده و صادرات ما به ا

 .«درصد رشد داشته است 9۱9 ریسال اخ


