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 خوزستان يو اجتماع یمان مسائل اقتصادأحل تو   روز حرف▼

 ،داشت یکه در پ هاییکامیتلخخوزستان با همه  ریاخ عیوقا

 ،یجوانب مختلف آن از منظر اقتصادهمچنان الزم است 

 .ردیقرار گ مدنظر ییو قضا یاجتماع

 انیو متول رانیمد نکهیا ،است یقطع در وقایع خوزستان آنچه -0

 ابداً  ،اندنکردهو  کردندمی دیخاطر آنچه باه مختلف ب هایبخش

رهبر معظم  روزید هایصحبت .گیرندنمیمورد بازخواست قرار 

خوزستان و مشکالت  ریاخ یرخدادها یابیریشهانقالب درباره 

 نیبه هم ییو خاصه بخش قضا یتوجه دادن افکار عموم ،آبیکم

عمل به  یفرصت برا نیبهتر اکنون .شودمی یابیم ارزمه ،موضوع

دولتی و  هایدستگاهکه مدیر، مدیران و یا  استمطالبه  نیا

، اندعمل نکردهبه وظایف خود  درگذشتهکه امر غیردولتی متولی 

خوزستان ضعف  ریاخ یرخدادها -۲ .مورد بازخواست قرار گیرند

ضعف و  نیا .ان دادنش یروشنبه زیرا ن یبخش دولت یو ناکارآمد

بخش آب کشور به چشم  یمشکل فقط در حوزه اداره فن

در خصوص مدیریت افکار عمومی و پاسخ بلکه  ،خوردنمی

 نهیزم نیدر ا .معترضان نیز مشاهده شد هایخواستهمنطقی به 

و اظهار  تگوبا همه توان به گف یو استان یو عناصر محل روهاین

اما  ؛پرداختند هانارضایتی حیصح تیریبا مردم و مد یهمدرد

 ایبه گفتگو با مردم و  جمهوررئیس دیمواقع نبا گونهاینچرا در 

 ندگانینما صرفاً  ،ندگانیپردازد؟ مقصود از نماب آنان ندگانینما

خبر سفر معاون اول  روزیعصر د هرچند .ستیندر مجلس  استان

به خوزستان منتشر شد، اما چرا بعد از گذشت  جمهوررئیس

؟! سفر انجام شد نیای، روز از شروع اعتراضات مردم ۲1د حدو

 ،شناختیجامعهکه به خوزستان سفر کرده و با نگاه  یکسان -۳

 یمینفت و پتروش ،یآنجا را و خاصه مراکز صنعت یاجتماع طیمح

و  ضیمتوجه احساس تبع خوبیبه نند،ک یرا بررسآن منطقه 

 منابع، عیتوز در یگانگدو نیا .شوندمیمنابع  عیدر توز عدالتیبی

کرده  میماهشهر را به دو بخش تقس نندما یشهر مهم کی عمالً

 گریدارد و بخش د چنانیآن یبخش زندگ کیاست و آشکارا 

 ریحوادث اخ یماجرا .است نابرابر امکانات عیتوز گرمشاهده

 ضیو احساس تبع یشکاف اجتماع نیخوزستان بدون توجه به ا

 .شد حل نخواهد ،یو نابرابر

ولت د مأموریت یهاسرفصل نیتراز مهم یکی :يانيپا نکته

حل مسائل باید کاهش تبعیض در توزیع منابع و  جدید

و  یو ورودو  یسیرئ یمقبول آقا تیشخص .باشدخوزستان 

به هم  تواندمیبه مسائلی همچون خوزستان،  ندهیدولتمردان آ

کند کمک  این خطه از کشور یمرتفع ساختن مشکالت اقتصاد

 .آن را سامان دهد یو اجتماع یاسیو هم معضالت س

 (یغضنفر زیعز :سندهی)نو

 

 
 

 

 

 
 

 !آدرس غلط                                  روز گزارش▼

اگر » :دولت گفت یهابرنامه افتتاح طرح نیروز پنجشنبه در هشتاد و سوم یروحان جمهورسیرئ

 .!«میرا برداشته بود هامینوروز تحر دیقبل از ع ،ما را نگرفته بود یقانون مجلس جلو

در آذرماه سال گذشته در  «هامیلغو تحر یبرا یقانون اقدام راهبرد» -0 :يليتحل ایهگزاره

 یو حقوق یاسیس ،یفن ثیاز ح یاالعادهقانون به شکل فوق نیا .شد بیمجلس تصو

را  کنندهمذاکره میبرجام، دست ت سازیمتوازن منتا ض دیگرد یپلماسیدستگاه د کنندهبانیپشت

از  نانهیبدرک واقع کیقانون با  نیا .کندپر ن مطابق با متن برجام در پیگیری حق ملت ایرا

تا  دادیاجازه را م نیااجرایی کشور  به دستگاه مسئول، هایطرفوضعیت اجرای برجام توسط 

از  صرفاًو آن را  دهیبخش نبه برجام تواز ،با کاهش تعهدات خود ،یو نظارت یفن یهادر بخش

 یاتیو عمل بیقانون تصو نیاست که اگر ا نیا سؤال -۲ .دیخارج نما طرفهیکتوافق  کی

 ابد،یکه قرار است در دولت بعد ادامه  وین، در مذاکرات کشورمان کنندهمذاکره میت د،یگردینم

در  رانیجز قرار دادن ا یزیقانون چ نیهدف ا ؟کند یزنچانه خواستیم یزیبر سر چه چ

و از  یتیامن داتیدر مقابل تهد یبازدارندگ جادیکنار ادر  ،یمنافع مل تأمین یبرتر برا یطیشرا

دولت،  نیناتمام ماندن مذاکرات در ا لیاما دل -۳.نبوده است ران،یا یانتفاع اقتصاد ترمهمهمه 

 تریبزرگبلکه مانع  ست،ین ،کندمی یمعرف مجلس نآن را قانو یروحان یکه آقا یزیقطعاً آن چ

 کشورمان کنندهمذاکره میاست که ت غربی در مذاکرات هایطرفآمریکا و  خواهیزیادههمچون 

 کی یریگبردارند و از شکل رانیملت ا یپا شیند آن را از پادر تالش مجلس، قانون با اتکا بر

 یشود که جمهور ایاح یاکنون فاجعه آن است که برجام به شکل .کنند یریفاجعه مجدد جلوگ

بدون لغو  کایو آمر اجرا کندمجدداً  شدهتعیینوب چارچ کیخود را در  داتتعه تمامی یاسالم

است  یهمان دام قاًیدق نیا !به برجام بازگردد ،ییآزمایراست رشیو پذ نیو دادن تضم هامیتحر

 یدر فردا هامیتحر یگسترده، تا با حفظ ساختار و معمار یاسالم یجمهور یکه طرف مقابل برا

 .دگرد یاسالم یورجمه یمانع از انتفاع اقتصاد ،توافق مجدد

که  شانیمذاکرات ا نیدر کنار مواضع ح یروحان یآقا یروزها نیاظهارات ا :یبندجمع

 شانیا یکه برا است قتیحق نیا آشکارکنندهکنندگان نبود، مذاکره کنندهتقویت عنوانهیچبه

ب از توافق خو کی تیاز ماه شتریهم به هر شکل ممکن، بتوافق آن کیبه  یابیدست ،تیاولو

در کنار  یکنون تیوضع هیبه دنبال توج یروحان یاکنون آقا .بوده است برخوردار تیدرجه اهم

را  یخارج استیدر س یتا ناکام گرددیمقصر م کیآن به دنبال  یخود است و برا ژیپرست حفظ

آدرس  ،ییپاسخگو جایبهدولت،  یانیپا یاست که در روزها لیدل نیبه هم ندازد؛یبه گردن آن ب

 ی(: احمد بنافسندهینو) .دهدیلط به مردم مغ

 !است قيحقا فيتحر، ياظهارات روحان رهبری: خبرگان مجلس عضو          خبر ویژه ▼

قانون لغو » نکهیا انیبا بعضو مجلس خبرگان  یابوالقاسم دوالب حاجی محمد االسالمحجت

 نیدر مورد ا یاظهارات روحان»بود، گفت:  نیدر و کنندگانمذاکرهاقتدار  یبرا یعامل «هامیتحر

گذشته در مواجهه با  انیکشور ما در طول سال .است قیو وارونه جلوه دادن حقا فیقانون، تحر

 ستیحاضر ن وجههیچبه کایآمر .را به دست آورده است یمتعدد یهامستکبر تجربه یهادولت

برجام  اجرای .کند نشینیعقب یارهذ گرید یهابرداشته و در برابر حقوق ملت ییدست از زورگو

 یهمان دولت ،دولت اوباما .چشم ما است شیپ ،تجربه نیبرجسته ا یهااز نمونه یکی عنوانبههم 

 .وضع کرد یاسالم یجمهور هیرا عل هامیتحر نیشتریرساند، ب بیصوبرجام را به ت کایکه در آمر

اگر مذاکره از موضع ضعف  .باشد که از موضع قدرت انجام شود آمیزموفقیت تواندیم ایمذاکره

 .دینخواهد رس جهیقطعاً به نت ،کایدولت آمر یاستکبار یباشد، با توجه به خو

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 توسط ايران هاتحريمدور زدن  هایراهطرحي برای کشف 

اند خواه و دموکرات، از جامعه اطالعاتی آمریکا خواستهآمریکا از دو حزب جمهوری کنگرهینده دو نما

 د ورسانی کناطالع ،اندها شدهرغم فشار تحریمهایی که باعث بقای حکومت ایران علیدرباره روش

مالی ایران  تأمینهای ای برای درک شبکهکنار زده و دریچه« مالی ایران یامپراتورها را از پرده»

، نماینده دموکرات «آل الوسون»و « آرکانزاس»خواه ایالت ، نماینده جمهوری«فرنچ هیل» .بگشاید

های اطالعاتی خود را درباره یافته« جو بایدن»به دنبال آن هستند که دولت « کالیفرنیا»ایالت 

 ،هارغم مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمهای مالی ایران که به این کشور کمک کرده علیکانال

اند که از این دو نماینده روز چهارشنبه طرحی را ارائه کرده .حکومتش را سرپا نگاه دارد، افشا کند

در شرایط خواهد به نمایندگان کنگره درباره منابع مالی حکومت ایران داری آمریکا میوزارت خزانه

تواند از این اطالعات برای بیکن نوشته کنگره میفریپایگاه واشنگتن .ارائه دهند ها گزارشتحریم

های مالی های دخیل در تسهیل تراکنشهای مالی ایران، بانکهای جدید علیه شبکهاعمال تحریم

 .فاده کندها، استهای ایرانی دخیل در دور زدن تحریمها و مقاممربوط به این شبکه

 خواه، منتقد دولت رئيسي خواهند شد!اصولگرايان سهم

را  مدتکوتاهدر  طلبانحاصالبازسازی تشکیالت فعال سیاسی اصولگرا، « حسین سبحانی نیا»

 طلباناصالحهمه مشکالت کشور را  یوبانباعثامروز مردم »و معتقد است:  داندناممکن می

بتوانند این  طلباناصالححامی دولت مستقر هستند، پس تا زمانی که  هاآن چراکه ،دانندمی

یک  عنوانبه طلباناصالح هرچند .زمان زیادی خواهد برد ،ذهنیت عمومی را تغییر دهند

به نظر  حالنیبااجریان سیاسی منتقد به نقادی عملکرد دولت آقای رئیسی خواهند پرداخت، 

بتوانند نقش مهم و اثرگذاری را از خود در عرصه سیاسی کشور به  مدتکوتاهدر  آیدنمی

خبر  وی از احتمال تشکیل طیفی منتقد از اصولگرایان در برابر دولت رئیسی .«نمایش بگذارند

که توقع و انتظار داشتند امکان  طورآنمدعی احساس کنند  هایجریاناگر برخی »داد و گفت: 

نقد  عنوانبهممکن است  تدریجبهحضورشان در حوزه مدیریت اجرایی دولت محقق نشده است 

 .«عملکرد دولت اظهارنظر کنند

 البان: معتقد به انحصار قدرت نيستيمط

وگو با خبرگزاری در گفت طالبان در قطر وگوکنندهگفت هیئتگو و عضو سخن «سهیل شاهین»

 قبولقابل، اگر یک دولت گذاشتهای خود را به زمین خواهند سالح هاآن ،گفته آسوشیتدپرس

افروزی متهم کرده و را به جنگ افغانستان جمهوررئیسشاهین،  .ها، به میان بیایدبرای همه طرف

طالبان به انحصار  .برقرار نخواهد شدکنار نرود، صلح در افغانستان  یکه اشرف غن یتا زمان»: افزود

همان فرمول را تکرار  میخواهیوده و ما نمموفق نب درگذشتهموضوع  نیقدرت اعتقاد ندارد؛ چون ا

 رفتن و اجازهکار، به مدرسه  زهها باشد، زنان اجاهمه افغان موردقبولکه  دجدی دولت در .میکن

شدن از خانه، بیرونزنان برای  .حجاب هستند دنیرا دارند؛ اما مجبور به پوش استیمشارکت در س

که تحت حاکمیت ه باشند و فرماندهان ما در مناطقی الزم نیست یک خویشاوند مرد با خود داشت

 .برای زنان فعالیت داشته باشندها و بازارها مانند گذشته طالبان است، اجازه دادند، مدارس، دانشگاه

 در عراق مدتطوالنيقصد آمريکا برای ماندن 

کردن طرح خود  ییدر حال نها یو عراق ییکایآمر هایمقام»گزارش داد:  کویتیپولآمریکایی  رسانه

پس دوشنبه و  احتماالًطرح،  نای .صرف هستند یبه مستشار ییکایآمر انینظام مأموریت رییتغ یبرا

 انیشامل خروج نظام د،جدی طرح .اعالم خواهد شد کایآمر جمهورسیعراق با رئ ریوزنخست داریاز د

 یاننظامی .خواهند ماند یمدت نامعلوم در خاک عراق باق یبرا انینظام نیاز ا یو گروه ستین کایآمر

 یعراق یروهاین از ییو شناسا کیلجست ،یاطالعات یبانیپشت فهیوظ مانندیم یکه در خاک عراق باق

با  داریخارجه عراق در د ر، وزینیحس فؤادهمچنین  .«در مبارزه با داعش را به عهده خواهند داشت

 ئتیه .ستندین ییکایآمر انیاز نظام ازینیهمچنان ب هایخود گفته بود که عراق ییکایآمر یهمتا

 مقاومت»اعالم کرد:  اییهبیان، طی اظهارنظرهادر واکنش به این  مقاومت عراق یهاگروه یهماهنگ

در  کایآمر ییهوا یروهاین مأموریت .دهدیعراق را نم یدر اراض یخارج ینظام گونههیچ حضور اجازه

 .«از مقاومت است یو جاسوس یستیونیصه میرژ تیعراق، دفاع از امن

 ر کوتاهاخبا

 /ميکنيم نييتع ژهيخوزستان استاندار و ی: برايسيرئ ◄

ویژه بررسی مسائل استان منتخب مردم در جلسه  جمهوررئیس

و مشکالت  هایدر رفع نگران یمعطل گونهچهی»خوزستان گفت: 

که نسبت به  میدانیخود را موظف م .ستیمردم خوزستان مجاز ن

از ثروت  یبخش .میمردم استان اقدام کن یحل مشکالت اضطرار

استان  یاساس یازهایتوسعه و رفع ن ریدر مس دیخوزستان با میعظ

در  وبلوچستانستانیدر خوزستان و س تمحرومی رفع .شود نهیهز

که مشکل خاص دارند،  ییهادر استان .اقدامات خواهد بود تیاولو

بتوانند  ژهیو اراتیانتخاب خواهد شد تا با اخت ژهیاستاندار و

دولت مطرح و  ئتیمسائل استان را با حضور در ه یانوبه صورتبه

 .«کنند یریگیپ

از  جمعی /یرينگعرب خوزستان به جها لياعتراض سران قبا ◄

به  جمهورسیعرب خوزستان در نشست با معاون اول رئ لیسران قبا

اعتراض کرده و گفتند:  یریاستاندار از دولت و جهانگ ییسراحهیمد

رهبر انقالب  یهاهیاگر به توص .اندخسته شده گفتاردرمانیمردم از »

ین در ا .«دیکشینم نجایکار به ا دیکردیدر مورد خوزستان توجه م

: ی گفتریخطاب به جهانگ ،عرب وخیاز ش یکیاستنشست، 

آب شرب  یادوهفتهخوزستان چکار کرد؟ قول داد  یبرا یروحان»

 .«پس کجاست؟ .رسدیسالم به منازل ما م

محموله  کی /شمال غربدر  يکشف سالح و مهمات جنگ ◄

، یجیآرپ، پرتابدوشها قبضه هشامل د یسالح و مهمات جنگ

 یروی)ع( ندالشهدایتوسط قرارگاه حمزه س ...نارنجک دستی و 

ضدانقالب  هایگروهک و اشرار .شد سپاه کشف و ضبط ینیزم

 یتیمحموله را جهت اقدامات خرابکارانه و ضدامن نیقصد داشتند ا

 .به داخل کشور وارد کنند شمال غرب یاز مرزها

 رکلیمد /با واکسن برکت يرانيهزار ا ۰11از  شيب ونيناسيواکس ◄

هزار نفر  ۳11از  شبی تاکنون» :گفت وزارت بهداشت یروابط عموم

واکسن برکت  ،یعموم ونیناسیواکس ندیآدر فر وطنانهماز 

 نیا دیتول صنعتی خطوط کار به آغاز به توجه با .اندکرده افتیدر

 یشترینظم ب مردادماهمحصول از  نیا دیو تول لیتحو ،واکسن

واکسن پاستو کووک  یخطوط صنعت شهریورماه در .خواهد گرفت

واکسن کوو  یکه بر رو یاهاولی مطالعه .آغاز به کار خواهد کرد زین

بر  یپاسخ مطلوب ،انجام شده یشگاهیآزما طیبرکت در شرا رانیا

 .«کرونا دلتا داشته است یرو

 مارستانبی /!شوندميآرزوهايي که در چند دقيقه برآورده  ◄

 ستیخودش ل یدر صفحه مجاز هرروزاصفهان،  یدالشهدایس

مردم  کهنیجالب ا .کندیرا منتشر م یکودکان سرطان یآرزوها

را  ستیل نیا یبرآورده شدن همه آرزوها دهینرس قهیبه چند دق

 .رسدیم انیبه پا ستیو ل کنندیتقبل م

 فتحی» /نياز فلسط تيدر حما یريجودوکار الجزا یريگکناره ◄

و  نیاز ملت مظلوم فلسط تیدر حما یریجودوکار الجزا «نینور

از حضور در  ،یستیونیصه میرژ ندهیرو نشدن با نماروبه منظوربه

 .انصراف داد کیالمپ یهایباز یمسابقات جودو


