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 نظام ياجتماع هيسران قوا؛ سرما يمردم دکريرو      روز حرف▼

 یسیرئ یآقا استیکه ر ستین تیمطابق با واقع دقیقاًنکته  نیا

 یجمهور استیدر انتخابات ر یباعث شده و هیدر قوه قضائ

 االسالمحجت نکهی. چه اردیمورد اقبال مردم قرار بگ 0077

در  یاپ السالمهیعل یآستان رضو تیاز تول 0931در سال  یسیرئ

 ونیلیم 01 حدود دنهاد و موفق ش یجمهور استیانتخابات ر

است که  تیمطابق با واقع دقیقاًنکته  نیاما ا ؛را کسب کند رأی

باعث  ریاخ هایاو در سال یو منش اجتماع یمردم کردیرو

قبل و بعد از  ،شانیمردم به ا یاقبال عموم شیو افزا تیتثب

 شده است. 0077 خرداد 82 انتخابات

 نتریشود مهم تأکیددارد که  تیاهم یروازآنمقدمه  نیا انیب

است  یاجتماع کردیتداوم رو هیقوه قضائ دیجد سیرئ مأموریت

گذاشته شده  انیبه شکل برجسته بن یسیرئ یکه در دوره آقا

اقدامات  به خاطرو اعتماد به دستگاه قضا  دیاست. بازگرداندن ام

رهبر معظم  فیتوص نترین و برجستهتریمهم ی،سیرئ یآقا

. رودیدر دوره گذشته به شمار م ییانقالب از کارکرد دستگاه قضا

آثار مثبت  میاعتبار است که در نظر آور یدارا روازآنموضوع  نیا

با هدف خدمت به مردم،  هیدر قوه قضائ یو سازنده نگاه تحول

 ،شودمیده یکش هیبه قوه قضائ سروکارشانکه  یفقط به افراد

مردم در  میکه عدالت و تکر یندارد، بلکه همه کساناختصاص 

 دهیرفتار و عملکرد را به د نیاست، ا تینظرگاه آنان واجد اهم

و  ییو اعتماد را به دستگاه قضا دیام درنهایتو  نگرندیم نیتحس

 .کندمی تینظام تقو صدالبته

تا بدان حد  هیدر قوه قضائ یمردم هایاستیموضوع اقدامات و س

اژه یدر حکم آقا شانیرهبر معظم انقالب بوده که ا یتنامورد اع

گذاشتند و حضور در بطن مردم  تأکیدانگشت  هیرو نیبر ا ای

 یبه همراه دارد را مورد سفارش جد یکه برکات فراوان جهتازآن

که دوره  قوه مجریهو  هقضائیالزم است قوه نیبنابرا ؛قرار دادند

و  یاجتماع ،حاکم بر آن یهااستیس کند،یم تجربهرا  یدیجد

رهبر معظم انقالب از  ترشیمعطوف به حل مسائل مردم باشد. پ

را مردم  نیب میمجلس و حضور مستق سیرئ یاقدامات و سفرها

 کرده بودند. دیتمج ،اقدام ارزشمند کی عنوانبه

 موردتوجهکه  گانهسه یدر قوا یمردم کردیرو :يانيپا نکته

 نای آنچهو  یظاهر یاقدامات و رفتارها ی، هرگز به معناشدهواقع

بلکه  ست؛ین شود،یم ریتعب یستیپوپول یروزها از آن به رفتارها

و مرتبط با مسائل  یکارشناس کردیبه اقدامات با رو بخشیعمق

مورد انتظار  ،هاآنمرتفع ساختن  یراب یمردم و تالش جد یواقع

سه یدر قوا یاجتماع یکردهایرو یالزم و قطع یاست. خروج

کشور با نگاه  جانبههمه شرفتیحل مسائل مردم و پ دبای گانه

 (یغضنفر زی: عزسندهی)نو باشد. یکارشناس

 

 

 

 
 

 
 

 کايآمر یبشرضد حقوق کيفهرست تار                  روز گزارش▼

ششم تا  ،ییکایحقوق بشر آمر یو افشا یهفته بازخوان گذارینامابتکار رهبر معظم انقالب در  با

 میرژ یهاتیخصوص الزم است جنا نیشده است. در ا اریگذنامعنوان  نیبه هم رماهیدوازدهم ت

نمونه از  چندتنها به ذکر ادامه  گردد. در یو بازخوان نییتب یافکار عموم یبرا کایمرتجع آمر

 .شودمیاشاره  تیبشر هیعل کایآمر اتیهزاران جنا

 تیق بشرقض حقوان ،و استقالل خود تاکنون تیاز بدو موجود کایآمر خیتار خبری: هایگزاره

به  ییکایمهاجران آمر، متمادی هایدههیک قاره، تا  عنوانبهاز زمان کشف آمریکا بوده است. 

)ساکنان اصلی  کایو سرخپوستان قاره آمر انیبومعلیه  تیسرکوب و جنا دراقدامات نژادپرستانه 

و  نهیهز نیکمتر کهدرحالی ،دوم یبعد از ورود به جنگ جهان هاییکایپرداختند. آمر این قاره(

بار از بمب  نیاول یشده بود، برا نیمتفق میژاپن تسل کهدرحالیبودند و  دهیرا از جنگ د هابیآس

هزار نفر به کام مرگ  887 یو ناکازاک مایروشیکردند و در دو شهر ه دهکشور استفا نیا هیاتم عل

را به کام مرگ  گناهیانسان ب ونیلیم 2.8دوم  یدر جنگ جهان کایآمر یهاتیکشاندند. جنا

انسان  ونیلیم 8.2، کنندهویران نگسال ج 87در  تنام،یدر و ییکایآمر تکارانیکشانده است. جنا

کشور را  نیبا شکست و بدون دستاورد ا تاًیاعم از زن و کودک را قتل و عام کردند و نها گناهیب

بارها اقدام به استفاده  نیو صدام حس یستیونیصه میو متحدان آن مانند رژ کایترک نمودند. آمر

الئوس، افغانستان، عراق  تنام،یآن در و ینیع نهکه نمو اندو نامتعارف کرده ییایمیش یهااز سالح

قرار گرفته  مورداستفادهو جنگ غزه و لبنان  رانیا هیعل یلیتحم سالههشتو در طول جنگ 

 یتوسط ناو جنگ یسالما یجمهور یمسافربر یمایهواپ یظالمانه آنان در سرنگون تیاست. جنا

است.  ی، فراموش ناشدنشهادت رساندآن را به  گناهیب نیسرنش 837که  فارسجیدر خل

 2از  شیکه کماکان ادامه دارد، ب 8770در تجاوز به افغانستان و عراق در سال  هاییکایآمر

خود به  یدرتابرق یهایطلبجاه یرا برا گناهیانسان ب ونیلیکردند و دو م نهیهزدالر  ونیلیتر

است.  کایآمر یجنگ یهاتیااز جن یکوچک تنها بخش کیفهرست تار نیکام مرگ کشاندند. ا

دست به  زین میمانند تحر یرنظامیغ یبا ابزارها ،خود یجنگ یدر کنار ابزارها هاییکایآمر

 رانیا هیعل ییو دارو یپزشک ،یاقتصاد میآن تحر ینیاند، که نمود عزده یضد بشر یهاتیجنا

در  ویژهبه هایکائیآمر یضد بشر یهاتیاز جنا یگریاست. استعمار و استثمار بخش د یاسالم

 یمال یبانیپشت ،یستیترور یهااز گروه تیحما ،یرنگ هایانقالب. کودتا، است قایو آفر ایآس

، نشاندهدستو استقرار حاکمان  یو مردم یمل یهاحکومت یسرنگون یبرا یاو رسانه یاطالعات

 است. کایآمر یهاتیاز جنا یگرید یشبخ

 077از  شیو ب انددهیجنگ ایبار با دن 077از  شیسال گذشته ب 077در  هایکائیآمر :نکته پاياني

کشتار و تجاوز  ت،یاند. جناکرده یطراح یو مردم یمل یهاحکومت هیعل یو برانداز ینظام یکودتا

از ذاکره  گاههیچ ی حقوق بشری آمریکااهتیجناشده است.  نیعج کایآمر یاستکبار یبا خو

 ،مضمحل شد ییکایآمر یدموکراس برالیکه ل یزمان نده،یدر آ ناًیقیو  شودیفراموش نم تیبشر

 (ی: احمد بنافسندهی)نو .اختصاص داده خواهد شد کایآمر یهاتیبه جنا خیاز تار یفصل قطور

 به قولش عمل کرد؛ مردم برای تشکيل دولت کمک کنند! يسيرئ         خبر ویژه ▼

 زدهمیدولت س رانیاعضا و مد یمشارکت مردم در معرف یرا برا یاسامانه منتخب جمهورسرئی

 یرا در تراز دولت مردم یمردم دعوت شده تا چنانچه فرد سامانه از همه نیکرد. در ا یمعرف

 yaran.raisi.ir/managersسامانه با آدرس  نای اقدام کنند. یو ینسبت به معرف شناسندیم

 در دسترس عموم قرار گرفته است.

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 موش و گربه بازی آمريکا و اروپا در شورای امنيت

ایران و برجام موضوع بحث اعضا قرار گرفت. در این  ایهستهدر جلسه اخیر شورای امنیت، پرونده 

ابرجامی، تالش داشت دولتش را محق خروج از فر اساسبیبا طرح اتهامات  کایآمر ندهنمایجلسه 

 ،یافراتر از مسائل هسته»: برجام و تحمیل تعهدات فرابرجامی به ایران بداند. این نماینده افزود

 دیدر منطقه را تهد کانمانیو شر کایآمر کیپلماتیو پرسنل د روهاین سم،یاز ترور رانیا تیحما

 رانای .میکنیاستفاده م رانیا یزداثبات یهاتیبا فعالمقابله  یبرا مانی. از همه ابزارهاکندیم

 یهادر ارتباط با موشک یاقدام چیه خواهدیکشور م نیکه از ا 8890همچنان مفاد قطعنامه 

اروپا  هیاتحاد ندهنمای .کندینم تیانجام ندهد، رعا یاهسته یهاحمل کالهک یبرا شدهیطراح

 یهاینگران رانیا یاهسته یهاگام»: آمریکا گفت نیز همچون گذشته، در موضعی هماهنگ با

کند. در  یهمکار یاتم یبا آژانس انرژ دیبا رانی. اکنندیم جادیمنع اشاعه ا یهانهیدر زم یاعمده

در مقابل، نمایندگان  .«میاز دست بده دیکه نبا میرو دار شیپ یپنجره محدود نیمذاکرات و

خصوص برجام پرداختند؛ نماینده چین از لزوم تعهد  روس و چین به حمایت از موضع ایران در

 یهاگاممتذکر شد که  هیروسکرد و نماینده  تأکیدآمریکا مبنی بر عدم خروج مجدد از برجام 

 ندهبه اقدامات ضدبرجامی آمریکا و شرکای اروپایی آن است. نمای مشروع یواکنش ،رانیا یاهسته

را ادامه داده است. مسائل  رانیا هیعل یفشار حداکثر دنیدولت با»: گفت تیامن یدر شورا هیروس

از  یوسازید ،است رانای با توافق هدفتان اگرمنطقه خارج از چارچوب برجام هستند.  تیمثل امن

 یهاو برداشت هایاست که منافع، نگران اریعتمام کیشر کی ران،ی. ادیکشور را متوقف کن نیا

 .«را دارد یتیخود از مخاطرات امن

 تا نگراني از طالبان! افغانستاندر مورد پيشنهاد روسيه از 

نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفت، روسیه بر این باور است که  «ضمیر کابلوف»

طالبان  ازجملهافغانستان باید یک دولت ائتالفی جدید با حضور نمایندگان تمامی احزاب سیاسی 

سخنگوی  .شوداز بحران کنونی در این کشور محسوب می رفتبرونایجاد کند و این تنها راه 

نیز با درونی توصیف کردن درگیری طالبان با دولت مرکزی افغانستان، بر  وزارت خارجه روسیه

کرد و  تأکیددرون افغانی به مرزهای همسایگی،  هایدرگیریجهت عدم گسترش  هاتالش

اند که تمایلی برای روابط خصمانه با کشورهای نمایندگان طالبان اعالم کرده» افزود: حالدرعین

 .«این مطلب است که طالبان چنین قصد و تمایلی ندارد مؤیدهمسایه ندارند. برآوردهای ما هم 

جمعی که های کشورهای آسیای میانه در نشست مجمع بین پارلمانی امنیت دستهسران پارلمان

روز پنجشنبه در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود، افزایش تحرکات نظامی 

اند به میز کننده خوانده و از طالبان خواستهطالبان در شمال افغانستان را برای امنیت منطقه نگران

روسای مجلس نمایندگان کشورهای افغانستان، ، در این نشست .مذاکرات صلح بازگردند

 ه بودند.ان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، روسیه، صربستان و بالروس شرکت کردتاجیکست

 به اموال مردم تهران هایشهر یچوب حراج شورا

شورا تازه  یاعضا رسد،یبه اتمام م رگیماه د کیپنجم شهر تهران  یشورا تیفعال کهدرحالی

 ر،یت 2فراوان مواجه شده است.  یموضوع با نقدها نیاند و ارا آغاز کرده یامالک شهردار یواگذار

شد که به  بیدر شورا تصو یواگذارشده شهردار رمنقولیامالک و اموال غ فیتکل نییتع» حهیال

ملک، بدون اصل و قاعده  007 یواگذار مجوز فروش و حهیال نیشورا ا یعضو فعل «نیآرو»گفته 

درصد  82 صورتبهفوتبال  ونیبه فدراس زیملک ن کیشورا،  گریعضو د« نژاد بهرام»است. به گفته 

شهر  شگاهینما یهاپروژه لیاحداث و تکم حهالیواگذار شده است.  ساله 2اقساط  ینقد و مابق

 یرا چوب حراج به اموال شهردار حهیال نیشورا ا یشد. سخنگو بیدر جلسه شورا تصو زیآفتاب ن

 بیوغربیعج فاتیشهر آفتاب با تخف یواگذار حال درشورا گفت که  سیرئ «یهاشم»خواند و 

ششم در واکنش به  یعضو منتخب شورا ،سروری. رودیم حهیال نیا بیما با تصو یو آبرو میهست

زمان انجام شود. مصوبات  نیدر ا دینبا هایمنطق، واگذار اساس بر ،گفته ینود قهیدق یهایواگذار

 .میکنیخالف مصلحت تهران را متوقف م

 اخبار کوتاه

 نغالمحسی /طلباصالح هایهرهچبا  يسيتماس دفتر رئ ◄

از تماس  طلباصالحکل دو حزب  رانیو جواد امام، دب یکرباسچ

از  یاریخبر دادند و گفتند به بس هاآنبا  یسیرئ میدفتر ابراه

 ،یدآبادزی احمد ازاینپیش .اندطلب زنگ زدهاحزاب اصالح

خود از  یدر کانال تلگرام ،یبه نهضت آزاد کینگار نزدروزنامه

و  شنهاداتیارائه پ یبا او برا یسیرئ میتماس دفتر ابراه

از  ،یاحسان مازندران زیخبر داد. بعد از او ن شیانتقادها

با  یسیاز تماس دفتر رئ یتیطلب در توئنگاران اصالحروزنامه

 طلب گفته بود.نگاران اصالحروزنامه از یتعداد

تد » /!کندميرا پاره اعتراف سناتور آمريکايي: دولت بعدی برجام  ◄

ست در واکنش به درخوا ییکایآمر خواهجمهوری سناتور «کروز

 یدرباره عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام، مدع رانیا نیتضم

عنوان را به رانیا یاتوافق هسته دنیراه دارد؛ با کیفقط  نیشد ا

 رایز ،کار را نخواهد کرد نیمعاهده )به کنگره( ارائه کند که ا

که به  توافقی هروجود دارد.  یدوحزب یرمخالفت حداکث ددانیم

 .«پاره خواهد شد کایآمر یدر دولت بعد شکل معاهده نباشد،

 روزنامه!/ يلياسرائمجازی  یهادر گروه «رانيا مأموران»نفوذ  ◄

به  رانیا یتیامن یروهایشد؛ ن یمدع یدر گزارش تایمزنیویورک

 یهاو برنامه یتلگرام یهاپ، کانالاکوچک واتس یهاگروه

 تایمزنیویورک. اندکردهنفوذ  یلیاسرائ یفعاالن اجتماع رسانامیپ

، ذکرشدهگزارش  نیکه در ا ییهااز نمونه دریکینوشته است؛ 

 یتلگرام یهاالاز کان دریکیبا حضور  «رانیا یمخف مأموران»

 انیدر لحظه اعالم پا اهو،ینتان نیامیبن یهااستیمعترض به س

گروه  نیشده را در ا فتوشاپ یریاو، تصو یریوزدوره نخست

 نیا«. شود یزندان دیبا اهوینتان»مضمون که  نیمنتشر کردند با ا

سرعت در کانال به کننده دنبالسپس توسط هفت هزار  ریتصو

 .پخش شد یمجاز یفضا

مشترک  ینظرسنج جنتای از کرونا در آمريکا/ ترکشندهامل ع ◄

نشان داد  «تسیاسوش سرچیالرجر ر»و موسسه  «وزین یسیبیاِ»

 زانیاز عملکرد دولت در قبال م هاییکایدرصد از آمر 92تنها 

 دارند. تیرضا ،دهدیکشور رخ م نیکه در ا یتیجرم و جنا

با ، جامعه آمریکایی دارسرمایه هایدولتسوء عملکرد  درنتیجه

 نشان آمارها مواجه شده است.تر از کرونا خطرناک یریگهمه کی

را شامل  ایدن تیدرصد از جمع 2حدود  کایبا آنکه آمر دهدمی

 یکه مرتکب کشتارها یدرصد از کسان 90به  کینزد شود،یم

 داده است. یرا در خود جا شوندیبا سالح م یجمع

از حمالت  هیروس یتامنی مأموران ردپای داعش در روسيه!/ ◄

 یریشگیداعش در مسکو و استان آستاراخان پ یستیگروه ترور

داعش  یاز اعضا یکی ها،ستیترور یریدستگ نیکردند که در ح

بودند به  هیداعش که تبعه روس اعضای از تن دوکشته شد. 

گروه، حمله با اسلحه خودکار و سالح به  نیا یهادستور سرکرده

 کرده بودند. یزیرمردم در مسکو و استان آستاراخان را برنامه


