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البتِّه مسئول  .طوالنی غایب نباش زمانمدتا حت جابَکَ عَن رَع یَّت ک؛ از مردم در  - فاَل تُطَو ِّلَنَّ

ال  .یی باید حتماً در میان مردم حاضر باشیدهاامِّا در برهه ؛دائم بین مردم باشد تواندینم

 www.basirat.ir                        (60/60/0066) .تُطَو ِّلَنَّ، طول نده احتجاب از مردم را

 !دهداين مسير جواب مي           روز حرف▼

 یدولت یسرزده محصول عملکرد انقالب یدهایبا بازد یسفر استان سه

کار خود را آغاز کرده است. البته در ماه است  کیحدود است که 

مجدانه  یتیهم فعال هیقوه قضائ ؛ستیدولت تنها ن ،یعمل انقالب نیا

 گذاردیم یاساده ظاهربهموضوعات  یزده است و دست رو دیرا کل

 ،دیکنیم یبر آن موضوعات را بازکاو یصادره مبتن حکاما یکه وقت

 یهایاز گرفتار ییگشاگرهموضوع و ضرورت  تیتازه به اهم

. مخرج مشترک دیبریم یموقت پ ظاهربه یهایو بازداشت انیزندان

هدفمند مجلس، روشن شدن  هایگذاریقانوندر کنار اقدامات  نیا

 وقفهیحضور ب نیااست.  مردم در دلحل مشکالت  یبرا دیبارقه ام

 یها برادر دل ینیدآفریو ام هاآن یدردها دنیمردم، شن انیدر م

 یاسالم یدر حکمران یدارمردم یهاجلوه حقیقتاًحل مشکالت، 

 رهبر معظم انقالب است. تأکیداست که مورد 

در ثبات  یدارمردم یهاو آثار جلوه اهمیت -0 :يليتحل نکات

 یمل تیامن نیو تضم یندن اعتماد عمومو بازگردا ینظام اسالم

 یاخط رسانه کنندهیخنث تواندیم راحتیبهاست و  انکاررقابلغی

 یو در داخل از سو شودیجهت داده م رونیباشد که از ب یمسموم

دولت نوپا و  فیضعت یخاص در راستا یاسیس یهاانیجر یبرخ

 هاانیو جر هارسانهین ا -2 .شودیگرفته م یپ یانقالب یقوا ریسا

اند و برده ادیباره مشکالت مردم را از در روزشانید کاریپنهانقبح 

زود  یلیاند که امروز خشده یمردم یتر از مادر برامهربان هیامروز دا

 یو آبادان چرخانندیم یانقالب یزبان به طعن و تمسخر دولت و قوا

 ه دولتک کنندیفصل مطالبه م کیماه و  کیرا در  یملک

 نیبا ا هاآن! اندکردهمخروبه گذشته  هایسالشان در متبوع

نظام  یجد یریپذبیآس ،اً یثانمردم و  یدسازیناام اوالً یاست،س

ر ایرانی هفرض بر دوش  نیامروز ا -3! پرورانندیرا در سر م یمردم

 یهمراه تینها یانقالب یبه دولت و قواکه است  خواهوطنسوز و دل

اعتماد مردم به نظام  شیافزاو همچنین موجب  ا بکندرو مساعدت 

مردم از  افتنی نانیاطم و آنان به حل مشکالت یدواریام ،یاسالم

بشود  هاظرفیتاز  یگاهشناخت مسئوالن نسبت به مشکالت و آ

 یدشمنان برا آلود خباثت یهازهیو انگ هایدواری، امآن درنتیجهکه 

 .شودیم یو خنث فیتضع ،رانیبر ملت و دولت ا شتریاعمال فشار ب

 ینسب یدواریامخشنودی و اگرچه در مقابل  :يانيپا نکته

در  دشمن یابه خط رسانه یوقع دی، نبایانقالب مردم به اقدامات

 یکارشناس یبا نقدها دیاما با ؛ناجوانمردانه گذاشت یهایزنبرچسب

و  گرفته شده از دولت گذشته لیوضع تحو یو منصفانه به بررس

و  یبا فرافکن یپرداخت و اجازه نداد کسانفاصله آن با وضع مطلوب 

خود  گاهیجا یبه بازساز ،گذشته یهایکارسپردن کم یبه فراموش

ها و جلوه دادن مطلوب یافتنیندستبپردازند و با  یدر افکار عموم

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  ازند.س دیمردم را نام ها،تیاولو

 
 

 

 
 

 

 تکليف امروز!                                روز گزارش▼

ا ب نانلویمحمد ا ،مدافع حرم دیشهمطهر  کریوداع با پ نییدر آارتباطات  یروز ،«زارع پور یسیع»

در هشت سال دفاع مقدس عرصه  یزمان»بر اهمیت فضای مجازی در برهه فعلی گفت:  تأکید

 دانیحضور در م فمانیتکل گرید یا... در دوره میما بود و اجازه نداد فیجهاد و شهادت تکل

دفاع از انقالب،  دیکرد: امروز جبهه جد حیتصر ی. ویعلم یهادر عرصه گریبود و روز د یندگساز

 .«است یمجاز یفضا

که رهبر معظم  شودیمجبهه جدید، مشاهده  نیااهمیت سابقه  یواکاو در :يليتحل گزاره

. اندکردهابالغ  محور مهم 06 در و 0336 اسفندماهرا  یمجاز یفضا یعال یشورا لیتشکانقالب 

این فضا در شگرف  راتیبه تأثو با توجه هستیم سالگی این ابالغ  06حال در آستانه رسیدن به 

قوی  ،یالمللنیو ب یمل یدر عرصه یو دفاع یتیامن ،یاسیس ،یاقتصاد ،یماعاجت ،یابعاد فرهنگ

 یگذارهیسرما یکی از ضروریات الینفک انقالب اسالمی ایران است. شدن در این میدان مهم

 تیریو مد یاندازراه ؛یو رقابت شرفتهیپ عیو صنا هایو توسعه انواع فناور جادیدر امر ا یجد

 یهاهیسرما تیترب ؛مطلوب دئالیازمان تحقق  تا یخارج شدهیداریخر یهایفناور یداخل

در  عیتسر ؛یافزارو نرم یافزارسخت در دو بخش ازیموردنمتخصص و کارآمد  متعهد، یانسان

م با أکشور تو یمجاز یجانبه فضامهه تیو حفظ امن یسازسالم ؛اطالعات یشبکه مل یاندازراه

مقابله  ؛عرصه نیا در گانگانیب یاندازمقابله مؤثر با نفوذ و دست ؛مردم یخصوص میحفظ حر

به همراه  یرانیا یاسالم یها و سبک زندگارزشهنجارها،  جیو ترو یفرهنگ اثربخش با تهاجم

پیشران بودن  عوامل مهم قوی شدن و ازجمله ،جامعه یارسانهو سواد  یفرهنگ کاربر یارتقا

از حالت انفعال و الزمه جبران تمام  خروج .دیآیمبه شمار  در عرصه بسیار مهم فضای مجازی

گذشته در این میدان وسیع و پرشتاب فضای مجازی، تشکیل های انگاری کم و هایتفاوتیب

در  تیجد»، «متمرکز قاطع و یریگمیتصم» ی با مالحظاتسریع شورای عالی فضای مجاز

 .باشدمی «یکاریمواز ههرگون خودداری از»و « ایفراقوه افزاییهم و یهماهنگ»، «اجرا

ولین اارتباطات است. ، شخص وزیر دفاع از انقالب دیشماره یک جبهه جد رزمنده پاياني: نکته

مقام  طالبات بر زمین ماندهمی از ، یکتحقق شبکه ملی اطالعات ،نفستازهمأموریت این رزمنده 

که آن اهتمام الزم به  نمیبیم من»: شدبه دولت قبل هشدار داده است که بارها معظم رهبری 

 یهایبنددر زمان دیاجزا با نیدارد، ا یاجزائ اطالعات یملِّ شبکه اآلن. خب شودینمخرج داده 

 ایند؛ اعقب هایبند، از زمانکندینم دایکه تحقِّق پ ندیبیمکند؛ آدم  دایتحقِّق پ مشخص

 هااستیس نیباند وجود دارد که مکرِّر ابالغ شده، خب ا یپهنا نهیدر زم یایاصول یهااستیس

 0333/وری/شهر2؛«است جانبنیامؤکِّد  تأکیدمورد درخواست و  هانیابشود و  تیرعا دیبا

 )نویسنده: حسین عباسیان(

  !ديآينمآمريکايي که در منطقه به کار  یفنّاور             خبر ویژه ▼

 یدفاع موشک یهاسامانه کایگزارش کرده آمر ،یاماهواره ریتصاو لیبا تحل تدپرسیآسوش

 ریتصو عربستان خارج کرده است.« شاهزاده سلطان» ییهوا گاهیرا از پا« تاد»و  «وتیپاتر»

 گاهیاز پا کایآمر یدفاع موشک یهاسامانه از یبرخ دادینشان م یالدیدر ماه گذشته م یاماهواره

 یسکو ،دهدینشان م یزن دیجد یاماهواره هایعکسو  ستاشاهزاده سلطان خارج شده  ییهوا

 ی دو سال اخیرطعربستان  ست.ا یخال تیساین ادر  کایآمر یپرتاب گردان سامانه دفاع موشک

آمریکایی در این  هایسامانهبه خاکش بوده است و  هایمنی مؤثردقیق و هوایی شاهد حمالت 

 .اندداشته انصاراهلل یمنبرای  حکم مترسک هاعملیات

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 سوريه روزنامه صهيونيستي از وحدت رويه روسيه و ايران درگزارش 

روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست در گزارشی درباره آزادسازی کامل شهر درعا در سوریه و 

از رویکردی که روسیه در سوریه و همسو با رویکرد ایران در  ژیم صهیونیستیرناخوشنودی 

جدید که ممکن است منجر به پایان  یبسآتشدر »این منطقه اتخاذ کرده است، نوشت: 

بلد توسط ارتش دولت بشار اسد شود، شورشیان سوری روزه درعا ال ۵۷یافتن محاصره 

به وضعیت متناقضی  تواندمی بعدازآنرو دارند. این محاصره و توافق معدودی پیش یهانهیگز

که از زمان استیالی دوباره بر آن توسط ارتش سوریه، نیروهای روسیه و سوریه در ژوئیه 

متغیر قدرت  هموازن»نوشت:  وزنامه در ادامهراین  .«ددر آن حاکم شده بود، پایان ده 260۲

 مرزهمدر جنوبی غربی سوریه برای اسرائیل مهم است، چون درعا  شدهواقعدر این استان 

جوالن است. این شهرستان محل پروژه راهبردی ایران برای استقرار و اعزام  هایبلندی

در درگیری محتمل  هاآن کارگیریبهنیروهای تحت کنترل در این منطقه است که هدف آن 

ایران گذرگاه مرزی  . لبنان است اهللحزباسرائیل و ایران یا نیروی نیابتی ایران، یعنی میان 

 راحتیبه توانندمی هاایرانی، تحت کنترل دارد. سازدمیبوکمال که سوریه را به عراق متصل 

را در کنار این گذرگاه مرزی  هاییاهقرارگ هاآندر مناطق جنوبی سوریه تردد کنند. 

تغییر جهت آشکار روسیه به سمت  . قرارگاه امام علی است هاآن ازجملهکه  اندساخته

آن در توافق درعا نیز پیدا بود، خوشایند اسرائیل  تأثیرایران که  هایخواستهموافقت با 

روسیه ممکن است نقشی در محدود  کهاینباید در هرگونه امید اسرائیل به نخواهد بود. 

 «.دکر تجدیدنظردر سوریه ایفا کند، کردن نفوذ ایران 

 !طلباصالحی هارسانهناکوک ساز 

 زدهمیدولت س تیجد یکی ؛مواجه شد افکار عمومیا استقبال مثبت دو خبر ب ریاخ یدر روزها

 یاستان یو سفرها یدانیم یدهایاز آن در بازد یتحول بود که بخش جادیدر بهبود اوضاع و ا

 یاستان یسفرها فیدر توص یمجاز یکرد. فعاالن فضا دایدولت نمود پ هیئتو  جمهوررئیس

استفاده  «یجهاد هایجمعه»و « خدمت هایجمعه» ریاز تعب یدولت و یضاو اع یسیرئ یآقا

 اما؛ استدر کشور  ونیناسیواکسسرعت یافتن ، کنندهخوشحالخبر خوب و  گرید کردند.

که شعار  فیط نیرا سانسور کردند. ا دوارکنندهیاخبار خوب و ام نیا طلباصالح یهارسانه

 ییطوال دی، خود کندمیرا به سانسور متهم  گرانیو د دهدمیرا سر « دانستن حق مردم است»

معاند،  یهارسانه یاصل یهاژهیاز کارو یکی از مردم دارد. هاواقعیتدر سانسور و پنهان کردن 

و  أسی»و  «انگیزگیبی»و  «ینیبخودکوچک»و  «یریخودتحق» چیو ترو «یافکناختالف»

 ای، خواسته طلباصالح انیجر یهارسانهاز  یبرخ متأسفانهاست.  رانیدر مردم ا «یدیناام

 .کنندمی ینقش باز یرانیپروژه ضدا نیناخواسته در ا

 !افغانستانآمريکا در  بارخفتشکست  به ترامپاذعان 

، 2660سپتامبر  00، ضمن بحث درباره حوادث «فاکس نیوز»رامپ در مصاحبه با شبکه ت

وی گفت:  .آنچه را که او اخیراً هفته وحشتناک در تاریخ آمریکا نامیده بود، برجسته کرد

سال پیش خسارت وارد کردند،  26در افغانستان با همان افرادی که  دادهرخشرمساری 

شرمساری در تاریخ کشور ما است. چنین چیزی هرگز رخ نداده است. به نظر  نیتربزرگ

رهبر  عنوانبهها به این دلیل است که یک فرد ناالیق را رسد ما فرار کردیم و همه اینمی

کا از افغانستان ترامپ که در زمان دولتش توافق با طالبان برای خروج آمری. کشورمان داریم

 .افتادجمهوری وی اتفاق نمیامضا شد، بار دیگر مدعی شد این افتضاح هرگز در زمان ریاست

در حال  متحدهتاالیااما  ؛توانستیم در خاورمیانه صلح داشته باشیمما می»وی در پایان گفت: 

ایم. در حال رسد ما تسلیم شدهرسد. به نظر میحاضر شبیه یک گروه احمق به نظر می

ایم. دیگر رسیم. ما یک کشور شرمنده هستیم و هرگز چنین چیزی نداشتهدویدن به نظر می

 .«شوداحترامی مییستیم. به ما در سراسر جهان بین مورداحترام

 اخبار کوتاه

عظم انقالب مرهبر  /آفرينعزتوه رمانده به ناوگرفيام پ ◄

نیروی دریایی ارتش جمهوری  ۵۷پیامی به ناوگروه  صدوربا 

 زااین ناوگروه  نیآفرعزت و مقتدرانه بازگشتاسالمی ایران، 

 یاطلس را که برا انوسیاق یپهنه یانوردیدر در ریخط تیمأمور

 کیکشور انجام شده است، تبر یانوردیدر خیبار در تار نیاول

حاضر است و  درصحنه ارتش بحمداهلل»له افزودند: معظم  .فتندگ

 یاهداف بلند انقالب شکوهمند اسالم یمجاهدت در راستا آماده

 «.دیو ارتقاء ده دیرا حفظ کن هایتوانمند نی. اباشدیم

پی قطعی در  /کندينم رييبازرسان آژانس تغ يدسترس ◄

و  آژانس انرژی اتمی به کشورمان رکلیمدشدن خبر سفر 

برای جلب در خصوص کارگر افتادن تهدیدات  یارسانهشایعات 

آژانس به  یهایدسترسدولت ایران در افزایش رضایت 

وگو با مطلع در گفتمنبع  کی کشور، یاهسته یهاتیفعال

در  یاتم یآژانس انرژ رکلیمد یوگوهاگفت»: گفت یویتپرس

آژانس  ینظارت زاتیتجه یبرخ سیدر خصوص سرو صرفاًتهران 

 مذاکرات قرار ندارد. کار دستوردر  یگریخواهد بود و موضوع د

آژانس  یدسترس درروند یرییتغ چیبه تهران ه یگروس سفر در

و آژانس کماکان به  شودینم جادیا یابه اطالعات مراکز هسته

 .«نخواهد داشت یدسترس ینظارت یهانیدورب ریتصاو

 /ياز مراکز اسقاط خودرو در دولت روحان درصد 52 تيفعال ◄

برنامه زنده در  مجلس عیصنا ونیسیعضو کم «زدخواهیا»

یازدهم و دوازدهم  یهادولت رهاشده یهااستیستلویزیونی از 

در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده در کشور سخن گفت و 

مرکز اسقاط خودرو در دولت  226فقط ده درصد از »: افزود

 2مراکز به  نیهزار نفر شاغل در ا 36فعال بود و آمار  یروحان

 .«دیهزار نفر رس

 انیجر در /!ياساس یهاکاال از ترمهم مراتببهکااليي  ◄

 شیتلفن همراه با ب یگوش ،یواردات صورت گرفته در سال جار

 بعدازآندر صدر واردات قرار داشته و ، دالر ردایلیم 400از 

در مورد تجارت  دتریآمار جد یبررس قرار دارند. یاساس یکاالها

ماه  نیدارد که در ا تیحکا نیاز ا زیدر مرداد امسال ن یخارج

 4۷2دالر بوده که  اردیلیم 43۷حدود  یمجموع تجارت خارج

 بازهمدوره،  نیهم دردالر آن به واردات اختصاص دارد.  اردیلیم

ات را وارد ین رقمشتریب ،اقالم ریتلفن همراه نسبت به سا یگوش

دالر واردات  ونیلیم 233 ،و در رتبه اول است. طبق آمار داشته

 یادیبا اختالف ز و صورت گرفتهدماه در مرداتلفن همراه  یگوش

 «.ندقرار دار یاقالم اساس ازآنپس

 معاون /شوديمگزارش  خشک همچنان زييپاهواشناسي  ◄

است که  نیاز ا یحاک هاینیبشیپ» گفت: فاضالب وشرکت آب 

 ترخشک یزییپا نرمال است. ریامسال ز یزییپا یهابارش زانیم

بزرگ،  یشهرها یما برا هایریزیبرنامهاز تابستان در راه است و 

 .«در حال انجام است نانهیبدب یهاحالت یبر مبنا


