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 کىیو رفاقت است؛  ستىیرودربا ضعفشنقطه کىیپول است؛  ضعفشنقطه کىی .دارد

 ضعفشنقطه کىیى ضعفش زن است؛ نقطه کىیاحترام کردن است؛  ضعفشنقطه

 www.basirat.ir                                (91/50/9739) .چرانى استسورچرانى و شکم

 زمانه الزامات و مشکالت تراکم           روز حرف▼

 اجتماعی و اقتصادی وضعیت در که مشکالتی از جدای روزها این

 مسئله دارد، وجود از گذشته نشدهحلمعضالت  عنوانبه کشور

 بر استان خوزستان خاصه و ایران در آب چالش نیز و کشور برق

 زمانی اما موضوع .است افزوده هاپیچیدگی و هادغدغه حجم

 جریان ،برق و آب ماجرای در که یابدمی بیشتری یتاهم

 کاره ب را خود امکانات و هاتالش همه کشور از خارج ضدانقالب

 به وادار را مردم ،روانی عملیات و تبلیغاتی جنگ با تا بنددمی

های امنیتی دستگاه هرچنداز این منظر  .کند خیابانی اعتراض

اما حقیقت امر آن است کشور باید این تحرکات را رصد کنند، 

بایستی مشکالت  رونیازاو  ندینشیمکه مگس بر روی زخم 

 .عالج کرد در درون را فوراً آمده دیپد

 بایستی طبیعی طوربه ،کنونی حساس شرایط در :تحليلي نکات

 اساسی شکل به ،مردم اصلی و حقیقی مسائل حل به توجه ضمن

وضعیت زندگی و  و ردک ییجوچاره نیز مدتکوتاه در بنیادین، و

 سامان آب و برق زمینه در تابستان، معیشت مردم را در فصل

 مسائل و درپیپی هایسالیخشک و کشور اقلیمی شرایط .داد

 بینیپیش توان ها،تابستان در ویژهبه تولید برق وضعیت از ناشی

است؛ از این حیث  نساخته دشوار را مشکالت بروز از پیشگیری و

 دیگر مهم کتهن .با قصورهای احتمالی برخورد شودضرورت دارد 

 آغاز را خود کار زودیبه جدید دولت که است آن زمینه این در

 مزمن مشکالت و مسائل که است شرایطی در شروع این .کندمی

 همراه دشواری با را کشور اداره وضعیت ،کنونی معضالت اضافهبه

 اوضاع تراکم و کشور عمومی شرایط ترسیم .است ساخته

 و نیز نیست جدید دولت از مسئولیت سلب خاطره ب اقتصادی

 هاییوعده از رئیسی آقای دولت کردن خالی شانه برای ایبهانه

 مختلف ابعاد نمایاندن بلکه باشد؛ تواندنمیداده  مردم به که

 ،سیاسی عناصر و نیروها نهادها، همه که است سبب بدین کشور

 ،سو دیگر از و کنند آماده یدجد دولت به کمک برای را خود

 به ،صدرسعه افزایش و حداکثرگرایی در تعامالت با نیز دولت

 از و برود شدهمطرح دقیق و متنوع نظرهای و نقدها استقبال

 .کند استقبال جامعه در شدهارائه مؤثر هایایده

 آقای که است خاطر بدین کنونی اوضاع ترسیم :پاياني نکته

 بر که یاگونهبه ؛برود قوی ایکابینه بانتخا سمت به رئیسی

 از گرفتن درس ضمن و شوند متمرکز کشور اصلی مسائل

 اجتناب اولویت از خارج موضوعات و حواشی از ،گذشته تجربیات

های اهمیت دارد استفاده از ظرفیت آنچهدر این زمینه  .نمایند

 یالمللنیبای و گسترده کشور در سطح داخلی و محیط منطقه

 اراده الزم، راهکارهای غلبه بر مسائل در کشور شرطبه .است

 (غضنفری عزیز: نویسنده) .موجود است

 

 
 

 

 

 
 

 !سالههشتکارنامه  هيتوج یآدرس غلط برا                  روز گزارش▼

 یایدولت در خصوص مذاکرات اح ئتیدر جلسه ه (رماهیت 37)چهارشنبه  روحانی جمهورسیرئ

صت دولت دوازدهم را از دستش فر .امروز سفره آماده است، کار آماده است»برجام گفت: 

 .!«میمتأسف ،ماه فرصت از دست رفت ۶ما،  0ماه،  ۴ نکهیاز ا .گرفتند

 یریاست که تصو نیا یانیپا یروزها نیدر ا جمهورسیرئ یتمام تالش آقا :يليتحل هایگزاره

 هیتوج یآدرس غلط برا کی اخیر ایشان، اما گزارش ؛ارائه دهد یخوب از دولت خود به افکار عموم

 استیدفاع از س یرو است که بر نیدر ا ی دکتر روحانیهاوجه مشترک گزارش .بود یکارنامه خال

 وردهخگره یخارج استیبه س یکنون یهاچالش ،شهیمانند هم ،و در آن متمرکزشده لتدو یخارج

 15 هقیدر دق یروحان یاست که آقا نیبا تأثر ا ختهیموضوع آم .دیتا خود را از وضع موجود مبرا نما

که  کندیم دیتأکمسبب وضع موجود  عنوانبه یامواجه است و بر گزاره یابیهم با چالش مسئله

اصرار بر آن، زحمات کارگزاران دولت  کهیی مطابقت ندارد؛ تا جا یکنون یهاتیبا واقع عنوانچیهبه

کماکان  یروحان یکه آقا نجاستیمسئله ا .دینمایسال با خدشه مواجه م ۸ نیدر طول ا زیخود را ن

که  یاهمان مسئله قاً یدق کند،یبرجام م یایرا صددرصد متوجه اح یشرط حل مشکالت کنون

گرفتار شدن  ،یروحان یمسئله آقا .اندکرده دیتأکبارها بر غلط بودن آن  شانیو منتقدان ا وزاندلس

طرف  یدر طراحغلط و قرار گرفتن  ریآن حرکت در مس جهیکه نت استاشتباه  یباور ذهن کیدر 

 گریدیعبارتبه داشته شود؛ نگه طیمحآن در  رانیا شدسال تالش  ۸بر آن،  یمقابل بوده که مبتن

 نیکردن در همان جورچ یباز قاًیدق ،یخارج یهاشیگشا درگرومردم  شتیاقتصاد و مع داشتننگه

 .داده استن رییها وضع را به نفع مردم تغسال نیاطی و اروپا بود و حاصل آن  کایآمر

قدم گذاشته و  یریسال بر مس ۸ نیاست که در ا نیا ردیبپذ خواهدینم یروحان یکه آقا یامسئله

هم در دوره اوباما، هم در دوره ترامپ  ییکایآمر یهادارد که از قضا دولت یامروز هم بر آن پافشار

 یهاحل چالش همآن ند،ااز راهبرد خود نموده یبه بخش لیآن را تبد ،دنیدر دوره با اکنونهمو 

با هم اختالف  هاکیدر تاکت هرکداماست که  نیتنها تفاوت در ا ؛مذاکره است قیاز طر یدرون

و  یدر مذاکره بر آن پافشار گاههیچ شانیا یخارج استیس میو ت یروحان یکه آقا یزیچ .اندداشته

 هاآمریکایی .بوده است هاآمریکایی یریبا تعهدناپذ شدنمواجه ینداشتند، چگونگ یاآن برنامه یبرا

گرفتن در مذاکرات  نیتضم .رندیبپذ یتعهد واقع خواهندیاکنون نم یو حت گاههیچدر مذاکره 

 هاآمریکایی .آن را به ما آموخته است ،است که تجربه تلخ برجام یاسالم یحق جمهور یکنون

 مدنظر ییآزمایحداقل راست رنداضرا برنگردانند و نه ح میتحر مجدداً که  دهندیم نیاکنون نه تضم

 هیعل کایراهبرد امر یبخش اساس میتحر کهچونچرا؟  .رندیدر مقابل انجام تعهداتشان را بپذ رانیا

 (ی: احمد بنافسندهینو) .نبودآن  رشیحاضر به پذ یروحان یآقا گاههیچکه  یزیاست؛ چ رانیا

 رای دولت بايدن مهم است؟ببرجام  راچ                        خبر ویژه ▼

 رمیرا بپذ نیا توانمیمن نم»: گویدمی کایآمر یدموکرات مجلس سنا ندهینما ،«یمورف سکری»

 ماتیکار به گرفتن تصم نای انجام .میکن دایتوافق پ نیبازگشت به ا یبرا یراه میتوانیکه نم

من، بدون  یدارد، ول یبستگ هایرانیا یسوسخت از  ماتیو تصم متحدهایاالت یسخت از سو

نیز معتقد  دیکاخ سف یسخنگو .نمیبینم جلوروبهحرکت  یبرا یتوافق، راه نیبودن داخل ا

، سخنگواز نگاه . «برجام به نفع ماست یایکه مذاکرات درباره اح ممعتقدی همچنان»است: 

در مورد جمهوری اسالمی ایران  جدید هایپروندهگشودن  سازیزمینهبازگشت آمریکا به برجام، 

 اگر .است رانیبا ا یابازگشت دوجانبه به توافق هسته برای تالش در همچنان واشنگتن»است: 

مورد  در کنندهنگرانتعامل با موضوعات  یاز آن برا ،بازگردد ایهسته توافق به توانست واشنگتن

 .«کرد میاستفاده خواه رانیا

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 اقتصاددانان به رئيسي چه گفتند؟

نظران با اساتید و صاحب ساعتهسهدر نشستی  (تیرماه 37) چهارشنبه روزسید ابراهیم رئیسی 

نظران نفر از صاحب 93در این نشست  .پرداختهای اقتصادی دولت سیزدهم اولویته ب ،اقتصادی

ها، نظرات و راهکارهای مدنظر خود درباره شرایط دگاهبه بیان دی ،های مختلفاز گرایش ،اقتصادی

این  وفصلحلاقتصادی کشور، نوع مواجهه دولت با مشکالت بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه 

کمبود ، (ع) صادق امام دانشگاه علمیهیئت عضو مقدمغالمرضا مصباحی .مشکالت پرداختند

گذاری و رشد سریع اقتصادی دانست و اظهار هترین مانع در مسیر سرمایسرمایه مالی را جدی

 15های جاری بیش از میلیارد تومان بالغ شده و هزینه هزار ۴55کسری بودجه به رقم »داشت: 

متوسط به بیش  رطوبههای عمرانی همچنین زمان اجرای پروژه .بلعنددرصد بودجه سالیانه را می

در این یس کمیسیون اقتصادی مجلس رئ ،محمدرضا پورابراهیمی .«سال رسیده است 95از 

در سه » :گفتتأکید کرد و  ها در عرصه دیپلماسی اقتصادیاستفاده از همه ظرفیتبر  نشست

ترین شریک تعامالت بزرگ عنوانبهجنگ تحمیلی اقتصادی، در چین  باوجودسال گذشته 

نشکده اقتصاد دا علمیهیئت عضو چهرهمحمد خوش .!«ایماقتصادی رایزن اقتصادی نداشته

ها، سالیق و باورهای روسای دخالت دادن ایده، یکی از معضالت اقتصاد کشور را دانشگاه تهران

قابل با نگاه اقتصادی  صرفاًمشکالت اقتصادی »دانسته و تأکید کرد:  جمهور در راهکارهای اجرایی

کشور  عوامل غیراقتصادی متعددی هستند که در اقتصاد چراکهشدن نیستند  وفصلحل

امروز عمده فشار »نیز گفت:  حکمت پژوهشکده علمیهیئت عضو اسر جبرائیلیی .«تأثیرگذارند

مالیات بر دوش کارمندان و کارگران است و طبقه ثروتمند کشور مالیات چندانی پرداخت 

سازمان امور مالیاتی باید از »وی با اشاره به تجربه مدیریت جهانی، پیشنهاد داد:  .«کنندنمی

 .«فعالیت کند جمهوررئیسو زیر نظر  جداشدهزارت اقتصاد و

 !جوادی آملي برای رئيسي اهللآيتدرس تفسير 

از قرآن کریم در  ایآیهبه  ،منتخب جمهوررئیسبا ن اخیرشا داریدر د یآمل یجواد اهللآیت

 نای»اشاره کرده و گفتند:  کشور خصوص ایستادگی در برابر دشمن و سست نشدن در اداره امور

 فاَل﴿فرمود:  ضلعیپنجمخمّس و  هیآ کیدر  یاداره کرد، ذات اقدس اله توانمی یخوببهکشور را 

که آن سوزش است نه  دیهم نرو یلیبار صلح و سازش تحم ریز .دیراه نده سستی خود به ﴾تَهِنُوا

 وَ تَهِنُوا فاَل﴿ .«ال تدعونّ» یعنی است «ال» به مجزوم ﴾تَدْعُوا﴿ نای ﴾تَدْعُوا وَ تَهِنُوا فاَل﴿سازش 

ز، مبادا ظاهرش سازش است باطنش سو نکهیا یبرا ؛دیبار سازش برو رزی مبادا ﴾السَّلْمِ إِلَی تَدْعُوا

چرا؟  دداری باال دست شما ،﴾الْأَْعلَوْنَ أَنْتُمُ وَ﴿ نکهیا یبرا چرا؟ دینبا دینبا نای .دیکار را بکن نیا

 لَنْ  وَ﴿ میکار کرد نکهیا یخدا با ماست؟ برا چرا .خدا با آدم است وقتی ،﴾مَعَکُمْ اللَّهُ وَ﴿چون 

کار  ی: وقتفرمایدمیاست و خداوند هم  یقانون اساس کی ،ضلعیپنج هیآ نیا. ﴾أَعْمالَکُمْ تِرَکُمْیَ

 دیشه همهاین د،یخون داد همهاین ی، وقتگذارمنمیمن با شما هستم و شما را تنها  دیکرد

 .«میمطلب باور داشته باش نیبه ا دیو همه ما با من با شما هستم دیکرد یفداکار همهاین د،یداد

 چين به برجام و مذاکرات وينپلماسي دستگاه دينگاه 

در ششمین سالگرد  ،سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری پنجشنبه« ژائو لیجیان»

سال مذاکره دقیق، خروجی مهم دیپلماسی چندجانبه  97برجام، نتیجه »، اظهار داشت: رجامب

برجام، مثال  .قرار گرفت تأییدشورای امنیت سازمان ملل مورد  3379است که با قطعنامه 

وگو و مشاوره و یک رکن اصلی در راستای رژیم منع کالسیک حل اختالفات از طریق گفت

چین همیشه معتقد است که   .ویت صلح و ثبات در خاورمیانه )غرب آسیا( استاشاعه و تق

از این واقعیت که ای ایران است و برای حل مسئله هسته مؤثرتوافق تنها راه  مؤثراجرای کامل و 

، طرف آمریکایی باید با بیندراین  .کنداستقبال می ،آمریکا به دنبال بازگشت به برجام است

آمریکا باید   .انجام اقدامات مشخص برای جلب دوباره اعتماد جهانی، صداقت خود را نشان دهد

های طرفو غیرقانونی علیه ایران و  جانبهیکهای تصمیم فوری خود درباره برداشتن همه تحریم

 .«کامل از سر بگیرد طوربهباید تعهدات خود را  هم ناایر .سوم را اتخاذ کند

 اخبار کوتاه

 /ميکنياز عراق خارج م گامبهگامرا  مانيروهاي: نکايآمر ◄

: م کرداعال انهیدر امور خاورم کاخ سفید کنندههماهنگ

 نیاز عراق خارج خواهند شد و خروج ا ییکایآمر یروهاین»

؛ بعد است گفتنی .«خواهد بود گامبهگام صورتبهاز عراق  روهاین

سلیمانی و از ترور ناجوانمردانه فرماندهان مقاومت، حاج قاسم 

حمالت به مواضع نظامی و  ابومهدی المهندس به دست آمریکا،

برخی  دیپلماتیک آمریکا در خاک عراق شدت یافته است و اخیراً

که دیگر فرصت  اندکردهمقاومت عراقی علناً اعالم  هایگروهاز 

تا  هاگروهخروج نیروهای اشغالگر آمریکایی به سر آمده و این 

آمریکا در هر کجای خاک  منافعخروج کامل اشغالگران، 

 سرزمینشان را هدف قرار خواهند داد.

 «والال» وبگاه /اهللاز توان موشکي حزب يستيونيصه رسانهترس  ◄

اهلل حزب ،یستیونیصه میارتش رژ برآوردهای اساس بر» :نوشته

 اهللحزب .هزار فروند موشک از انواع مختلف دارد 905لبنان 

 شوندهتیهدا یهاموشک لومتر،یک 355تا  90از بُرد  هاییموشک

 لومتریک ۴55با قدرت پرواز تا  ییو پهپادها لومتریک 355تا بُرد 

روزانه تا سه هزار موشک به  د،یدارد و در صورت وقوع جنگ جد

 .«خواهد شد کیشل یاشغال نیسمت فلسط

وزیر خارجه /روسيه بر شکست آمريکا در افغانستان تأييدمهر  ◄

نشان دهد  کهاینبرای جو بایدن  هایرغم تالشعلی» گفت: هروسی

در حال خروج از افغانستان  تشانیمأمورپس از به نتیجه رسیدن که 

در افغانستان  متحدهایاالت تیمأمورکه  اندمتوجههستند، همه 

آمریکا هم آن را به این شکل حتی مردم . شکست خورده است

داعش و القاعده مواضع خود را در افغانستان تقویت  .بینندمی

 .«دین کشور در باالترین حد قرار داردر ا اند و تولید مواد مخدرکرده

گزارش دبیرخانه سازمان  اساس بر ايران گران شد!/نفت  ◄

قیمت نفت سنگین ایران در  ،ننده نفت )اوپک(کشورهای صادرک

سنت در هر بشکه  ۶۸دالر و  39ماه ژوئن )خرداد و تیر( به 

که نفت سنگین ایران در ماه مه  در حالی استاین  .رسید

 .بود شدهعرضهسنت  33دالر و  ۶۶ باقیمت)اردیبهشت و خرداد( 

چهار دالر و  ،بدین ترتیب نفت سنگین ایران در طول این مدت

 .درصد افزایش یافته است ۴.3سنت معادل  1۶

باند قاچاق  کی /در غرب کشور يانهدام باند قاچاق سالح جنگ ◄

شهرستان دهلران،  یتوسط مأموران انتظام یو شکار یسالح جنگ

فشنگ  719قبضه سالح و دو هزار و  7۸و  یدر غرب کشور متالش

شدند و  ریرابطه هشت نفر دستگ نای در .شد کشف زین یجنگ

 یبرا سیتالش مأموران پل نیهمچن ؛شد لیتشک یپرونده قضائ

 .در دستور کار قرار دارد انیقاچاقچ ریسا یریدستگ

 ییاروپا هایمقام /در اروپا نيسهمگ ليتلفات س شيافزا ◄

گسترده  بیقاره عالوه بر تخر نیمرگبار در غرب ا لیس ندیگویم

گذاشته که حداقل  یکشته برجا 955به  کینزد ها،رساختیز

اوضاع  ندیگویم آلمانی منابع .سهم آلمان است هاآننفر از  ۸9

 یبه کمک آمده و صدها نظام زیاست که ارتش ن میوخ یبه حد

 .نجات مردم هستند یاها بررساندن به تالش یاریدر حال 


