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کشور است. در باب اقتصاد، عالوه بر  یهاتیّدر حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولو

باب عدالت به  در یمره مطلوبو عدالت، ن شرفتیکه در دهه پ میاذعان کن دیمشکالت عمده مشهود، با

طبقات  شتیمع ابدر ب یو عمل یهمه را به تالش فکر دیناخواسته با تِیّواقع نی. امیااوردهیدست ن

 www.basirat.ir                           (70/7۰/9۰11)وادار سازد.  ت،یبه مثابه اولو ف،یضع

 روپيشراه  و نقشه مجلستکاليف        روز حرف▼ 

( کار خود را با قرائت پیام خردادماه 0) از روز چهارشنبه ازدهمیمجلس 

و هدف  فیتکل انگرینما سوکیاز  یرهبر امی. پرهبری آغاز کرد

 گرید یو از سو شده گذاشته ازدهمیاست که بر عهده مجلس  یریخط

و هدف  فیتکل نیبه ا لین یگاست در جهت چگون ینقشه راه انگریب

فلسفه ، عمل شود ینکات اساس نیا به یدرستبهچنانچه  .ییغا

بودن برای امور  رأسدر و  میهنملت و  یسرافراز)مجلس  یوجود

 :فی( تکلالف :شودمجلس( فراهم می

در  هامؤلفه گریبا دو اقتصاد  شتیمع مؤلفه زیاقتصاد: نقطه تما -9

دشمن است،  راهبردخود مرکز ثقلِ  کهنیااست که عالوه بر  نیا

 یفشار حداکثر نهیدر زم گرید یراهبردها شبردیپ یبرا زین یالهیوس

نظام در  کی یکارکردها نیترملموساقتصاد از  نکهیا مضافاً. باشدیم

از این بر مردم  ندشم رفشا نیشتریب ، امروزهرونیازا ؛ان ملتش استیم

 خروج از یاست که چارچوب کل یدر حال نی. اگیردحوزه صورت می

معظم و  یتوسط رهبر یتحت عنوان اقتصاد مقاومت یبحران فعل

در نظر و عمل  یتئور نیچنانچه ا است. دهیگرد نییتب کارشناسان

 آب خواهد کرد.دشمن را نقش بر یاهرسوخ کند، نقشه نیمسئول

از مشکالت  یاریکه بس شدهفراموش باًیتقر یامؤلفهفرهنگ:  -۲

که دشمن از غفلت  ییجا گیرد؛می نشئت جانیهمجامعه از  یفعل

 غمایجوانان را به  یرانیا یاسالم تیاستفاده کرده و هو نیمسئول

از  یلیکه خ یاگونهبه انددهیتندرهماقتصاد و فرهنگ  اگرچه .بردمی

 نیقوان جادیاگر با ا کنیولند دار یاقتصاد شهیر یمشکالت فرهنگ

 یانقالب مؤمن و جوانان یشده در مجلس، مراکز فرهنگ یکارشناس

عدالت : عدالت -۰ حل خواهد شد. معضالتاز  یلیشوند، خ تیتقو

نظام و کارگزاران آن  کیاست که اعتبار  یاری، معآن خاص یدر معنا

 یکارشناس نیقوان جادیا. شودیم دهیسنج قیطر نیملتش از ا انیدر م

 ازجمله نیقوان یاجرا گذشته، نظارت بر نیاصالح قوان ایشده، 

 یاریهدف  نیبه ا لیمجلس را در ن تواندیماست که  ییابزارها

 .دینما

 سریکه در باال به آن اشاره شد م یفیسه تکل یادا ( نقشه راه:ب

 نیدرست کشور در بستر قوان یگذارلیرمگر با  شودینم

و اهتمام به  یاز حواش یشده که خود مستلزم دور یکارشناس

 نیا گریبخش د است. یسدر ساختار قانون اسا جانبههمه یهمکار

تک نمایندگان است؛ بر عهده تکاست که  ایفهیوظ ،نقشه راه

و  تیچارچوب وال در، ماندن کسب علم و تخصص روزافزون

 ...و  تیاز اشراف زیبودن، پره یانقالب، مردم

در  گذاراختار قانونس نیاول عنوانبه ازدهمیمجلس  :یراهبرد نکته

از  رونیدر ب سوکی از است که گرفتهشکل یگام دوم انقالب در حال

خود  یانیپا یهاقدمدشمن در  یکشور راهبرد فشار حداکثر

 یشده است و از سو همواردشمنان  زوالروبه ریقرار دارد و مس

که امام راحل  ییو باورها دهایام تیتقو یاست برا یفرصت گرید

 .به ارث گذاشتند نیسرزم نیدر ا

 الحاق شوم                              روزگزارش ▼

طرح معامله  بر اساسرا  یاز کرانه باختر ییهابخشقصد دارد  یستیونیصهمیرژ ریوزنخست

 الحاق کند. یاشغال یهانیسرزم، به قرن

در ارتباط با  «شونیماکور ر» یدر مصاحبه با روزنامه محل اهوینتان -9 ی:خبر یهاگزاره

 یرا الحاق خواهد کرد. و یدرصد کرانه باختر ۰7 اشنهیگفت که کاب یاشغال کرانه باختر

خواهد  لیتحم یدرصد کرانه باختر ۰7خود را بر  تیحاکم لیادعا کرد که اسرائ نیهمچن

 که، منطقه ج 911۰در سال « اسلو»م دوتوافق  طبق .«ج»درصد منطقه  ۰7معادل  ایکرد 

قرار  ویآوتل یو ادار یتیتحت کنترل امن دهد،یم لیرا تشک یدرصد مساحت کرانه باختر ۰7

براساس  ینیفلسط نیسرزم یساززمیونیپروژه صه نیآخر یطرح الحاق کرانه باختر -۲ دارد.

نقاط نگاه خود را به  ، رژیم صهیونیستیمنطقه نیالحاق ا در صورتطرح معامله قرن است. 

و  یغرب یکشورها یبرخ یهمراهبا که  یامر ؛معطوف خواهد کرد نیفلسط ینیفراسرزم

 همراه است. یعرب

محاکمه شد و از  یو اقتصاد یهفته گذشته به اتهام فساد مال یط اهوینتان ی:راهبرد گزاره

دو  نیشد. ا مهین و سالهکی یریوزنخستگانتز مجبور به  یبراساس توافق با بن گرید یسو

خود و  یادامه دادگاه عموم دنینرس جهیبه نت یبرا یامر شده که و نیعامل منجر به ا

 همه یکه همراه یامر ؛را مطرح کند یکرانه باختر قطرح الحا ،یجلب افکار عموم نیهمچن

 زین گریعالوه بر عامل فوق به دنبال دو هدف د اهویرا به همراه دارد. نتان یلیاسرائ یهاجناح

 یعرب یکشورها ریبه سا شتریب یاندازدست( ب ن؛یکردن کامل فلسط زهیونی( صهالفهست: 

 مواجه شد. زیکه با واکنش پادشاه اردن ن یامر ؛یبعد از الحاق کرانه باختر

 ساخت زيردريايي بدون سرنشين در دستان ايرانيان یفنّاور    ویژه راخبا ▼

های نیروی دریایی های مختلف به توانمندیفروند شناور در کالس 977آیین الحاق بیش از 

فرمانده نیروی  و وزیر دفاعفرمانده کل سپاه، با حضور ( خردادماه 8)سپاه، صبح پنجشنبه 

سپاه در این روز از یک  .شد برگزار بندرعباسدر  و جمعی از مسئولین کشوری دریایی سپاه

نشریه آمریکایی قرار گرفت.  ییکایآمر یهارسانه موردتوجهزیردریایی نیز رونمایی کرد که 

شناور جدیدی را برای اولین بار در معرض دید عموم ایران » در همین زمینه نوشت:فوربس 

 رسد یک زیردریایی بسیار کوچک یا یک زیردریایی بدون سرنشینگذاشت که به نظر می

(UUV) ایران با این توانمندی به »این نشریه افزود:  «دومی باشد. رسدیمکه به نظر  است

تنها  تاکنوندو کشوری که  ؛پیونددریایی آمریکا و انگلیس میوگان دکلوپ نخبگان نا

 زیردریایی ساخت ایران کامالً .های بدون سرنشین بودندکشورهای دارای زیردریایی

 .است (XLUUV) با زیردریایی بدون سرنشین بزرگ بوئینگ آمریکا سهیمقاقابل

 دشمن باشيد یارسانهمراقب جنگ گر ساکن آلمان: تحليل

 یاظهارنظردر  یاماهواره یهامان و کارشناس شبکهساکن آلسیاسی  لگریتحل ییبابا بیحب

جمهوری اسالمی با تهدیدات مستقیم آمریکا  یامقابلهنظامی و  یهایتوانمندجدید به 

زمانی عوامل  !گذشت کردیم ینظام دیما را تهد کایکه آمر یآن زمان گرید»: و گفت پرداخت

با جنگ  نهیگز ،دانیبه لطف شهاما امروز  ختندیریمآمریکایی بر سر ما و مدارس ما موشک 

مقابله مستقیم با ایران  توانندینم هاآنو  خارج شده است زیم یاز رودست خود امریکا 

 دنبال بهرا آغاز کرده و  یادشمن جنگ رسانه .دی! مراقب باشزیعز وطنانهماما  ؛داشته باشند

 «است! یدودستگ جادیا



 

 

  

 اخبار ▼

 !ميشويم ياست که کمتر از انسان تلق بيجع: قهرمان المپيک

با انتقاد از  کیجهان و المپ یو دارنده مدال طال ییکایآمر پوستاهیسآزادکار « جردن باروز»

 یها هنوز هم کمتر از انسان تلقاست که پس از سال بیعج»در کشورش گفت:  یناامن

 پوستاهیس کیقتل  لمیبود که ف شیچند روز پاتفاق اظهارات بعد از  نیا «.میشویم

 یحوادث نکهیباوجودا. منتشر شد کایآمر سیبه دست پل دیبه نام جرج فلو تبارییکایآمر

به  یتند واکنشامریکا  یعموم افکاربار  نیاما ا ،دارد یطوالن ایسابقه کایدر آمر نیچننیا

 دانیم سیاپولینیشهر م خصوصبه کایآمر یهاابانیروزها خ نیا .اندموضوع نشان داده نیا

 زیرآمیتحق یدر حالت سیپل مأمور ،منتشرشده لمیف در با معترضان شده است. سیپل یریدرگ

نفس  توانمینم یعنی « «I can't breath:زندیم ادیگردن مقتول پا گذاشته و جرج فر یرو

هر  زیجهان ن یهارسانهشده و در  کایالمان اعتراضات در آمر نیترمهمجمله  نیبکشم، ا

 سیاپولینیکه از حوادث م کایآمر جمهورسیرئترامپ،  ونالد، دحالنیباا. شودیمتکرار  قهیدق

من » گفت: ترامپ. دکر هاآنبه  کیبه شل دیخواندن معترضان، تهد یشده، با جان نیخشمگ

که غارت شروع شد،  یهرزمانکردم و گفتم ارتش با اوست.  صحبتوالز  میبا فرماندار ت

 یرانسانیغ یدر اعتراض به رفتارها کشورمان نیز امور خارجه وزارت «.شودیمآغاز  یراندازیت

 ضیکرده، تبع تأسفپوستان ابراز اهیبار سسفأاز قتل ت رانیا یاسالم یجمهور» گفت: کایآمر

که عدالت را در  خواهدیم ییکایو از مقامات آمر کندیم حیرا تقب کایآور در آمرمرگ ینژاد

منظور، سرکوب  نیشود. بد دهیشن دیمعترضان با یصدا .ها اجرا کنندقتل گونهنیاخصوص 

 «متوقف شود. عاًیسر دیها بارسانه تیو محدود دهیدرنج یهاییکایآمر

 ايران و دوستانش قابل محاصره و تحريم نيستند

گوید ایران با صادرات بنزین به ونزوئال، اقتدار خود مدیر مرکز مطالعات اروپا در دانشگاه کمبریج می

، اقتدار «9-گریس» کشنفتدر ماجرای  نیازاشیپرا به رخ آمریکا کشید و این در حالی است که 

: وگو با شبکه المیادین اظهار داشتدر گفت «مکرم خوری» .خود را در برابر انگلیس ثابت کرده بود

گفته بودم ماه پیش  ۰داد، من ایران اگر محاسبات دقیقی نداشت این اقدام جسورانه را انجام نمی»

، داردالطارق را به دست آن زمان انگلیسی که کنترل جبل ؛ها استایران سلطان دریا و آبراهکه 

کرد کشتی به بینی نمیپیشپس از آزادی این کشتی  ،را توقیف کرده بود 9-وقتی کشتی گریس

وی  «.اش را تحویل دهد، اما این کشتی چنین کاری را انجام دادساحل سوریه برود و محموله

ارسال کرد و حتی فراتر از آن ستش ونزوئال ایستاد و این محموله را در کنار دوایران »افزود: 

هایی را به سوی چین گسیل داشت تا بگوید ایران کشوری نیست که قدرت و نفوذش تنها کشتی

داند چگونه باید رفتار باشد بلکه به قدرتی بزرگ در سطح جهانی تبدیل شد و می فارسجیخلدر 

چنین کشوری و  پسنیازاکند و اش را به آمریکا دیکته میی است که خواستهکند. ایران کشور

دوستان چنین کشوری قابل محاصره و تحریم نیستند. این کشور محاصره و تحریمش را پشت سر 

تا پس از ربع قرن تروریسم اقتصادی و سیاسی آمریکا،  برآمدگذاشت و با اقدامات اخیر در پی آن 

 «.اش را بازیابدادیعزت و کرامت اقتص

 صنعت خودرو فضای سپاه در خدمتتوان فناورانه هوا

اعالم  خودرورانیاجهش فناورانه محصوالت  یهااز پروژه دیسپاه در بازد یهوافضا یرویفرمانده ن

اده انتقال آن به صنعت آم تیکه بدون محدود میدار اریاخت صنعت فناورانه در کیما »: کرد

نگاه به داخل و استفاده  درگروکشور  یصنعت خودرو تیرمز موفق .میکشور هست یخودرو

صنعت  ت.اس یرانیا یخودرو با نشان دیقطعات و تول یسازیبوم نهیدر زم انیبندانش یهاشرکت

محصوالت، کاهش  تیفیک یارتقا ،یرانیپلتفرم ا دیو تول یبه سمت طراح دیخودرو کشور با

و با  گذردینممرزها  رونیکشور از ب یراه صنعت خودرو .گام بردارند هایندگیآالمصرف سوخت و 

با  یو خارج یموانع داخل .میکن تیریرا مد هایفناور نیتردهیچیپ میتوانیم یرانیبر دانش ا هیتک

ما را در مقابل  تواندیمصنعت و اقتصاد کشور  یسازاست و توانمند حلقابل ییصداهمو  یهمدل

 «کشور اتفاق افتاده است. یامر در صنعت دفاع نیمصون کند که ا هامیتحر

 کوتاه اخبار ▼

 |ميهست هاييکاي: بغل گوش آمریريسردار تنگس ◄

خبر ساخت شناورهای  اعالمبا  سپاه ییایدر یروین فرمانده

که مزین به نام  باالی دریایی یهاتیقابل، با سپاه پیشرفته

شهیدان حاج قاسم و ابومهدی المهندس شده است، اظهار 

هستند ما  هاییکایآمر جا هر میکنیامروز اعالم م: »داشت

هم  شتریب کینزد ندهیو در آ میهم بغل گوششان هست

از  ،میاگرفته یرا جد دیامروز تهد .احساسمان خواهند کرد

را در  نیا ،هستند یفشانجانهمه آماده  ،میترسیمرگ نم

 «.زد میداد و در دهان دشمن خواه میعمل نشان خواه

بر اساس  |کرد کاريرا ب ييکايآمر ونيليم ۲8کرونا  ◄

 ۰هفته گذشته حدود  یط کا،یآمرتوسط دولت  منتشرشدهآمار 

در  یکاریب یایمزا افتیدر یکشور برا نیدر ا گرینفر د ونیلیم

که از  یآمار، شمار افراد نیبا احتساب ا .اندنام کردهثبت کایآمر

کشور شغل خود را  نیکرونا در ا روسیو وعیزمان آغاز ش

 شیاند به باقدام کرده یکاریب یایمزا افتیدر یو برا دادهازدست

این آمار  CBS شبکه وجودنیباا است. دهینفر رس ونیلیم ۲۲از 

 کا،یدر سراسر آمر ییغذا یناامن: »را غیرواقعی خواند و اعالم کرد

دو  یکاریب یآمار واقع .است شدن پخشدر حال  روسیهمانند و

 .«است یبرابر آمار رسم

 کلسیرئ |: روند صادرات رو به بهبود استيهمت ◄

امسال را خوب ارزیابی کرد و وضعیت نقدینگی  یبانک مرکز

مطمئن هستم : »گفت و افزودسخن صادراتی  یهاشیگشااز 

تر کم 18سال  ینگیاز رشد نقد مراتببهما  ینگیامسال نقد

 یهاواردات کاال یدالر ارز برا اردیلیم ۰حدود  .خواهد بود

در صادرات  یادیاول ما اُفت ز دوماههدر  .میکرد نیتأم یاساس

 «شد. ایخوشبختانه صادرات دوباره اح یول م،یداشت یفترنیغ

 یهاگردان| کايمقاومت عراق بر لزوم اخراج آمر ديتأک ◄

عراق  انیم یالشهداء عراق روز جمعه از آغاز مذاکرات رسم دیس

بر  نیها همچنگردان نیا .خبر دادند کینزد ندهیدر آ کایو آمر

کشور از خاک عراق  نیسرباز ا نیتا آخر ییکایآمر یروهایخروج ن

در  دالشهدایس یهاگردان کل ریدب ،یالوالئآالء أبو .کردند دیتأک

آغاز  کایعراق و آمر انیم یمذاکرات رسم یزودبه»نوشت:  یتیتوئ

خروج  یکه درخواست برا یعراق کنندهمذاکره. هر شودیم

 یو« .کند خائن است شاز خاک عراق را فرامو هاییکایآمر

است در عراق  کایمعتقدند حق آمر کنندگانمذاکرهاگر »گفت: 

 «خائن هستند. ،کشور نیسرباز ا کیولو  ؛بماند

| هيدر سور ينظام ساتيتأس شيافزا شهيدر اند نيپوت ◄

دفاع و خارجه  یبه وزرا یفرمان یبا امضا هیروس جمهورسیرئ

 نیدر ا ینظام ساتیتأس شیافزا یبرا هیدستور داد با دولت سور

پیش از این نیز پوتین سفیر  به عمل آورند. یکشور هماهنگ

عالی و  وی را مسئول کرده  مشخصرا در سوریه جدیدش 

مابین تا روابط فی معرفی کرده بودروابط با این کشور  روسیه در

 با سوریه را بیش از پیش گسترش دهد.


