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 ه با اعتراضاتهدر مواج یاريلزوم هوش         روز حرف▼

از شهرها و  یدر برخ مکرر برق هایقطعی ریاخ روز چند در

برق در اوج  یرا به همراه داشت. قطع یاعتراضات هاروستا

که در اثر عملکرد نامطلوب  یطیتابستان و در شرا یگرما

سبب شده تا  ،اقتصاد به شماره افتاده است هاینفس، دولت

. ردیگ قرار آوریتابحد  نیجامعه در کمتر یطاقت اجتماع

برخورد درست و روانشناسانه با  ازمندین یحساس طیشرا نیچن

اساس در  نیاست. بر ا نیمسئول یاز سو نیمردم و معترض

انقالب در  رهبر هایتوصیه یبازخوان ریت 90سالگرد حادثه 

مردم و هم  یهم برا تواندمی ،یاعتراض وادثح نیبا ا همواجه

 :روزها راهگشا باشد نیدر ا نیمسئول یبرا

 برداریبهره پنهان و هایدستمراقب ورود دشمن و  دیبا -9

دشمن را خوب  د؛یدشمن باش مراقب»از اعتراضات بود:  هاآن

را که  ییهابهی. غردیدشمن غفلت کن ییمبادا از شناسا د؛یبشناس

 د؛یبشناس کنندمیداخل  جاهمهخودشان را در  یدر لباس خود

 یبرخ ریاخ یروزهادر  متأسفانه .«دینیپنهان را بب هایدست

شده است.  لیبدت ظامن فیدر جهت تضع ایسوژهبه  اتاعتراض

سکوت در مقابل  یبه معنا یالبته مراقبت در نگاه رهبر -۲

در اعتراض  یاریهوش یبلکه به معنا ،ستین نیمسئول هایغفلت

و  فیاز انجام وظا نیو غفلت مسئول یکوتاه شانیاست. از منظر ا

 شیخاطر غفلت ستابه کسهیچ: »ستین یرفتنیپذ هامسئولیت

که  یوارد شد، اوّل کس یااگر بر آدم غافل ضربه ...شودنمی

در  -8 .«دیو مذموم است، خود اوست؛ مراقب باش مسئول

گرفتن قوه مجریه آماده  به دستبرای  دیکه دولت جد یطیشرا

 هیعل دیمسائل به تهد یو مراقب بود تا برخ اریهوش دیبا، شودمی

ما را هدف گرفته  یمل تیامن دشمن،» :نشود لیتبد یمل تیامن

است. اگر  ترواجب چیزهمهملت، از  کی یبرا یمل تیاست. امن

 ،یسازندگ یکار کند؛ برا تواندنمی یدولت چینباشد ه یمل تیامن

 طیدر شرا طبیعتاً .«سنگ گذاشته نخواهد شد یرو یسنگ چیه

 هایسیاستموفق نخواهد شد تا  یدولت چیناآرام و متشنج ه

 اجرا کند. درستیبهخود را 

که نگاه مردم به سمت  یطیامروز و در شرا :یراهبرد نکته

و  رویهمه ن ،یپرداختن به حواش جایبه دیبا ،است یدولت انقالب

. امروز انقالب به سمت اصالح امور متمرکز شود انیتوان جر

انقالب است:  هاینیروی ازمندین یگرید هرروزاز  شیکشور ب

 یاست، برا ازمندیآن ن بهکه کشور  یآن روز یرا برا تانیروین»

در مقابله با  دیبا اللهیحزبجوان و مؤمن و  یرویکه ن یآن روز

مثبت و  یامروز روز آزاد شدن انرژ .«دیحفظ کن ستد،یدشمن با

 .انقالب در جهت حل مشکالت کشور است یروهاین یجهاد

 نژاد()نویسنده: حسین حسینی

 

 
 

 

 

 
 

 آمريکاييبه سبک  تيحسن ن                        روز گزارش▼

 اهیشرکت را در فهرست س 8۳ یاسام ،اعالم کرد یاهیاطالع یط کایآمر یبازرگان وزارت

وزارت  تیساوب یکه رو یاهیوزارتخانه قرار داده است. در اطالع نیا یاقتصاد یهمکار

و  هیروس ،لبنان ران،یا ن،یها در کانادا، چشرکت نیا اعالم شده ،قرار گرفته کایآمر یبازرگان

 گر مستقر هستند.یشور دچند ک

کشورها و  نیا هیدر چارچوب قانون مربوط به کنترل صادرات عل هامیتحر نیا -9 :يليگزاره تحل

با  کایآمر یوزارت بازرگان یعبارتهم به بهانه نقض حقوق بشر اعمال شده است. بهآن ران،یا ازجمله

 واسطهبهو  تهخود بهره گرف بیرق یآور کردن کشورهاالزام یاستفاده از قانون مربوط به صادرات برا

قانون به شکل  نیخود قرار داده است. ا یهامیرا مشمول تحر یو حقوق یقیها و افراد حقآن شرکت

هدفمند  یهامیتحر ،آمریکایی یکه به بهانه صادرات کاالها گذاردیرا باز م کایدست آمر یاالعادهفوق

 نیا هرچند. سازدمی انیرا نما کایآمر میسازمان تحر یهایدگیچیاقدام پ نیا -۲.دیخود را اعمال نما

از  کایآمر ازاینپیشبه خود گرفته است. تا  یدیاما استفاده از آن شکل جد ؛ستین دیجد ،قانون

آن کشور  یداروزارت خزانه رمجموعهیزکه  یدفتر نظارت بر اموال خارج ای OFAC قیطر

 میو اعمال تحر یرساندر اطالع دیجد وهیش نیاست. ا کردهیم ییخود را اجرا هایتحریم باشد،یم

 یهاوهیکه از ش دهدیرا نشان م کایآمر یهامیتحر دهیچیو ساختار پ یهدف، معمار یکشورها هیعل

 تیامن یدر استراتژ یسالح راهبرد عنوانبه میباشد که تحر نیاگر فرض ا- 8.ردیگیبهره م یمختلف

در مذاکرات  کایآمر یهامیتحر یمتوقف ساز ایشده است، لغو  فیمهار رقبا تعر یبرا کایآمر یمل

طرف  یدهضمان نکهیانگارانه است؛ مگر اساده ،دیبه توافق جد یابیدست یبرا رانیبا ا ۳+9 یکنون

 .دینما جادیا یباشد که بازدارندگ ایگونهبه یدر توافق احتمال آمریکایی

 ثیاز ح تواندیدر آن م هامیاست که تحر ایگونهبه کایآمر یهامینظام تحر یهایگژیو :یبندجمع

 کی تواندیم کایتر آمر. به زبان سادهدینما رییآن تغ جهیو نت تیکند، بدون آنکه ماه رییعنوان تغ

حقوق بشر  سم،یترور ندمان یگریآن را به بهانه د ییرا در توافق متوقف، اما دستور اجرا میعنوان تحر

 برجام آموزدرس همان تجربه قاًیدق نی. اندک ایمجدد اح ،به صادرات قانون مربوط دیجد وهیو در ش

به  توانندیالزم را ندارند و اگر بخواهند، م تیننشان دادند که حسن هاییکایآمر ر آناست که د

مطلوب  تواندیم یتوافق ،طیشرا نی. در انندک دیبازگردانده و تشد مجدداًرا  هامیتحر یواه یهابهانه

 ناپذیریبرگشتدر انجام تعهدات طرف مقابل،  راستی آزماییچارچوب  جهیباشد که نت رانیا

 (ی: احمد بنافسندهیباشد. )نواز منافع برجام ایران  یو انتفاع دائم هامیتحر

 خبرها از نقطه صفر مرزی ايران و افغانستان در مرز دوغارونخرين آ           خبر ویژه ▼

استان هرات افغانستان با مرز  یگذرگاه اسالم قلعه در نقطه صفر مرز (تیرماه 91) شنبهپنج وزر

کشور  نیا یانمرزب یروهایآن ن یطالبان سقوط کرد که در پ یروهایبه دست ن رانیدوغارون در ا

با توجه به » اعالم کرد: گمرک دوغارون مدیرکلپی این واقعه، در  پناه آوردند. رانیبه داخل ا

در مرز  یگمرک فاتیو انجام تشر یتجار یهاتیفعال اکنونهمدر گمرک اسالم قلعه  ریتحوالت اخ

به  خاطرجمعیبا دادن  ایبیانیهارتش جمهوری اسالمی در  .«دوغارون متوقف شده است

اعالم کرد، اجازه هیچ ناامنی در مرزهای  و تأکید ،بر آمادگی کامل خود در منطقه، وطنانهم

 چیه افغانستان خاک از» :اعالم کرد که طالبان یسخنگو، وجودبااین کشور را نخواهد داد.

که به خاک  میدهیم نانیاطم رانیا مقامات به صورت نخواهد گرفت. رانیکشور ا هیعل یدیتهد

این گفته،  در راستای عمل بهطالبان «. نخواهد شد جادیا یمشکل چیه رانیما ا جوارهمکشور 

 کشورمان در خاک افغانستان را به کشورمان بازگرداند. هایبارکشو  هاکامیونتعدادی از 

به همت مرزبانان در  رانیا یمرزها»تأکید کرد: کشورمان نیز  هوزارت خارج یسخنگو زادهبیخط

 «.کشورمان با افغانستان وجود ندارد یدر مرزها یبوده و ناامن تیآرامش و امن

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 !رانيا یهامقام ميتحر برای پارلمان اروپادرخواست 

هدفمند  یهامیتحر یرساند که خواستار اعمال برخ بیرا به تصو یاقطعنامه اروپا پارلمان

پارلمان اروپا از  ندگانینمااروپا است.  هیبه بهانه بازداشت اتباع اتحاد یرانیا یهامقام هیعل

 یرانیاستاد دانشگاه ا ،اللیجرضا اند حکم اعدام احمدخواسته رانیمنتخب ا جمهورسیرئ

متوقف کند.  ،شده ریموساد دستگ یارتباط با سازمان جاسوس لیسوئد را که به دل میمق

و به  ریموساد دستگ یارتباط با سازمان جاسوس لیبه دل 9810سال  ماهبهشتیارد لیالج

 یمشخصات س یو برخ یاعالم نشان ،یدامات احمدرضا جاللاز اق یکی منتقل شد. نیزندان او

و  یاریشهر دانیشه ازجمله یاو هسته ینظام ،یقاتیتحق یهانفر از افراد شاخص پروژه

 است. شده یموساد بوده که به ترور و شهادت آنان منته یبه افسران اطالعات یمحمدیعل

 ندارد در عربستان را راستي آزمايي اري: آژانس حداقل اختیآبادبيغر

در مورد عربستان، آژانس از حداقل »: گفت یاتم یانرژ یالمللنیدر آژانس ب رانیدائم ا ندهینما

 نیها، به اپادمان ی. هرگونه قصور در اجراستیبرخوردار ن زین ییآزما یراست یالزم برا ارتیاخت

از  هاآن داشتننگهخود را با دور  یاخاص هسته یهاتیفعال یتا برخ دهدیاجازه م یپادشاه

با متهم کردن  یدر آژانس اتم یسعود میرژ یندگینما اخیراً .«آژانس، پنهان کند یهایبازرس

تهران با اظهارات درباره  ییزاادعا کرد که تنش ،یبه سالح اتم یابیدست یبه تالش برا رانیا

تالش »: مدعی شدهمچنین  عربستان کشور مطابقت ندارد. نیا یاستهبودن برنامه ه زیآمصلح

 یکننده است. ما در مورد اهداف واقع[ نگرانی]فلز ومیاوران یدرصد ۲5 یسازیغن یبرا رانیا

 .«می[ نگران هستی]فلز ومیاوران یدرصد ۲5 یسازیغن یبرا رانیا

 غرب آسياچالش آمريکا در  نيتربزرگ

نیوز، ایران را در مصاحبه با شبکه خبری اسکای شبجمعهیک مقام وزارت دفاع آمریکا 

ادعا کرد که حمله به نظامیان  آمریکاییاین مقام . دخوان چالش آمریکا در منطقه نیتربزرگ

ریزی شده مورد حمایت این کشور برنامه انینظامشبهاین کشور در عراق از سوی ایران و 

این کشور  سالهششوی با نادیده گرفتن اقدامات عربستان سعودی و جنگ بیش از  .است

های یمن را در پی و ویرانی زیرساخت گناهیبلیه یمن که کشته شدن هزاران غیرنظامی ع

داشته است، از حمالت موشکی و پهپادی انصاراهلل یمن به عربستان سعودی که از شرکای 

شود، انتقاد کرد و این حمالت که در پاسخ به حمالت مهم آمریکا در منطقه محسوب می

این مقام  .گیرد را نیز به ایران نسبت دادملت یمن انجام میوحشیانه ائتالف سعودی به 

  همچنین گفت که کشورش با همه امکانات خود در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده آمریکایی

وی در پایان اعالم کرد که  .کندمی حمایت خواند،می «خود از اسرائیل دفاع» آنچه از و

کند تمرکز دارد و مشتاقانه تالش می فارسجیخلقه آمریکا بر حمایت از متحدان خود در منط

 .داشته باشند« دفاع از خود»های نظامی الزم را برای که این کشورها توانمندی

 ترکيه برای ماندن در افغانستانتالش 

 افغانستان، انگلیس و آلمان و دیگر کشورهای عضواز  آمریکایی اشغالگر آغاز خروج نیروهایبا 

مسر به همچنان ترکیه اما  ؛نیروهایشان از این کشور هستند ارج کردنخناتو نیز در حال 

در دیدار با جو  اخیراًترکیه  جمهوررئیسرجب طیب اردوغان، ماندن در افغانستان است! 

و توانند پس از خروج ناتو سربازان ترکیه می ،خود در بروکسل گفت آمریکاییبایدن، همتای 

کرد برای  دیتأکدر کابل بمانند. اردوغان اما  «حامد کرزای»آمریکا برای محافظت از فرودگاه 

، آمریکا باید در امور دیپلماتیک، لجستیک و مالی از ترکیه حمایت کند و تیمأموراجرای این 

با  ردوغانااین خواسته ، شودمیگفته . پاکستان و مجارستان نیز این کشور را همراهی کنند

 ۲555تا  055بین ترکیه  که دهدیمها نشان برآورد .موافقت کلی بایدن همراه بوده است

 .دارددر افغانستان نیروی نظامی 

 اخبار کوتاه

دو  /!برق عيتوز ستميدر س اسوسج ستگيری چنددو شناسايي  ◄

از  یکی مأمورانتن از  8»: روز پیش خبرگزاری فارس اعالم کرد

به  رسانیبرقو  دیتول فهیمهم برق در کشور که وظ یهاروگاهین

 هایگروهکبا  یبه جرم همکار ،بزرگ را دارد یشهرها

شدند.  ریو دستگ ییشناسا ینظارت یضدانقالب توسط نهادها

 روگاهیاز ن یو از کار انداختن بخش بیتخر یافراد در راستا نیا

بزرگ  یشهرها یمکرر برق در برخ هایقطعی جادیو ا برق

هرچند این خبر از سوی دولت تکذیب شد «. داشتند تیفعال

صحت  همچنان برمنابع موثق،  برهیتکبا ولی این خبرگزاری 

 داشتن این خبر تأکید دارد.

قاسم » /!دست حشدالشعبي افتادبه محرمانه داعش اسناد  ◄

الشعبی در استان االنبار از فرمانده عملیات الحشد «مصلح

دستیابی به اسناد مهمی درباره عناصر داعش در خالل انجام 

عملیاتی خبر داد و گفت: این اقدام کمر داعش را شکست و آن را 

 یروزدعملیات  صوصخمصلح در  .در غرب االنبار فلج کرد

در » :افزود، یستی داعش در استان االنبارعلیه گروه ترور (جمعه)

حاوی اطالعات دقیقی از بازماندگان گروه  یهاانهیرااین عملیات 

 «.افتاد الشعبیالحشد تروریستی داعش به دست 

 دست يک شرکت خصوصي!گمرک در طالعات اانحصار  ◄

در یک برنامه  مجلس ییقضا ونیسیعضو کم «ینوروز»

اطالعات »: گمرکات کشور، گفتتلویزیونی با انتقاد از مدیریت 

است که درآمد  یشرکت خصوص کیسامانه گمرک، در انحصار 

 ،افزودوی «. ستیبه وزارت اطالعات پاسخگو ن یدارد و حت ییباال

دانشجویان سابق دانشگاه ر اختیار جمعی از دکه این شرکت 

 گونهچیهاست،  انیبندانشیک شرکت  رار داشته وق تهران

 .کندینممالیاتی نیز پرداخت 

 /!روحاني خزانه توسط به ادعای خالي بودن گنجيری توئيتپيام  ◄

در توئیتی نوشت:  روزنامه جوان رمسئولیمد« عبداهلل گنجی»

نه خالی را تحویل روحانی در بدو ورود به قدرت گفت خزا»

خالی تحویل گرفت رئیسی باید  گرفته است. اگر روحانی خزانه

یدا نکند و مجبور شود از شاید هم پ .دنبال جای خزانه بگردد

 «.دنو بساز

با تحلیل وضعیت  ینمک /کنيد!ن يينمااهيس: بهداشت ريوز ◄

ن در اآل نیهم»: کرونایی استان سیستان و بلوچستان، گفت

 زانیوجود دارد. م یتخت خال 055 یو بلوچستان باال ستانیس

 یاست که ما در هرمزگان ط یکیپ چهارمکی ستان،یس ماریب

 اهیس تیوضع ندیگوی. بعد با کمال وقاحت ممیو کرد میکنیم

نیز از آغاز  زاهدان یدانشگاه علوم پزشک یبهداشت معاون .!«است

ین ادر  (جمعه) یروزدسال از  05 یباال یگروه سنواکسیناسیون 

 ،واکسن افتیدر یبرا واجدین شرایط»افزود: و  استان خبر داد

 .«منتظر تماس همکاران ما باشند


