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6011 مهر 65شنبه  7165 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

گیری کرده آن را انجام آن کاری که اراده کرده و تصمیم تواندمیدولت بایستی نشان بدهد که 

اگر چنانچه شما اقتدار  .نباشد که حالت رهاشدگی احساس بشود جوریاینبدهد و پیش ببرد و 

 هایتانسیاستده بشود، قطعاً دولتی را در عمل نشان ندهید و حالت رهاشدگی در کشور مشاه

 www.basirat.ir                                                      (60/60/0066) .پیش نخواهد رفت

 !است گرفته قرار چکش زير خوب گردو       روز حرف▼

رژیم صهیونیستی  گسترش حضورگذشته خبرهایی از  هایماهدر 

 در اربیل،مانند حضور ؛ شودمیجوار مرزهای ایران شنیده  در

کشورهای رژیم و موضوعی که ؛ قطر و... آذربایجان، امارات،

 کنند!میرا مخفی و یا انکار  آن ش،پیمانهم

ژیم صهیونیستی فاقد ارزش راهبردی برای ر -0: يلينکات تحل

در سایر  برای نفوذآمریکا از کارت  صرفاًارتباط است و  هرگونه

در منطقه نیز به  این رژیمحضور پراکنده  .کندمیکشورها استفاده 

جلوه دهد و  هعزتمندان ،را از منطقه آمریکاخروج  است کهخاطر این 

رژیم  هایجنگاریخ ت -2 معرفی کند. آنجایگزین خود را 

که این رژیم فاقد سالح  دهدمیمرزهایش نشان صهیونیستی در 

چه رسد به اینکه بخواهد  ،راهبردی در درون مرزهای خودش است

آهنین که برای مقابله با  گنبد سامانه کند؛ تأمینامنیت دیگران را 

 تنهانه ،حمالت از خارج در اطراف رژیم صهیونیستی چیده شده است

بلکه  ،فلسطینی را ندارد سازدست هایموشکتوانایی مقابله با 

 آهنین کاهی مردم شده است که گنبدبرای طنز و ف ایوسیله

رژیم صهیونیستی در  -3! دهدمی راه را سرگردان هایموشک

سال  26در  مرزهای خودش فاقد امنیت است و به همین منظور

امنیت بر اطراف خود کشیده  تأمینمتری برای  8گذشته دیواری 

 36 در شکننده و سست شده است که ایگونهبهاست. این امنیت 

 فناوری 80 یگان سابق فرمانده ،«النگوتسکی یوسی» 0066 فروردین

 ساختارهای تمام امروز: »اعتراف کرد صهیونیستی ارتش

 جبهه برای حیاتی تهدیدی به ضدصهیونیستی جبهه دهندهتشکیل

 هایجنگژیم صهیونیستی در ر -0. «اندشده تبدیل آن داخلی

خورده است  مقاومت در لبنان و فلسطین شکست هایگروهمتعدد از 

که آخرین پیروزی جبهه مقاومت در خردادماه امسال بود که در طول 

وشک به رژیم صهیونیستی شلیک کرد تا م 0066بیش از  ،روز 00

 .شد بسآتشدرخواست وادار به تسلیم و رژیم صهیونیستی  درنهایت

 مپوشان را حقیقت کس دو از ؛است که المثلضرب: نکات پاياني

دهه گذشته  هارچایران در طول  ؛وکیل دیگری و زشکپ یکی

مستضعف را  هایملتیک پزشک حاذق همواره درد  عنوانبه

که مردم کشورهای منطقه طرفدار  ایگونهبه ،درمان کرده است

وار د و از طرف دیگر چکش وکالتش سجیلسرسخت ایران هستن

 فرماندهی الزور، مقردیر سد،األزنندگان امنیتش در عینبرهم  بر سر

. آیدمیفرود  بامحابی اق و حدکاعر در کردستان دموکرات حزب

مرکز مطالعات  گذاربنیان دیوید مناشری،که این سخن  انمدنمی

اسراییل »شده است که با چه هدفی گفته  آویوایران در دانشگاه تل

حضور اما  ؛«تحتی پسته اس یک گردو و یا اندازهبه هاایرانیبرای 

زیر گردو خوب که  دهدمیدر اطراف ایران این نوید را  ین رژیما

 (نویسنده: فرهاد مهدوی) گیرد.چکش قرار 

 

 

 
 

 
 

 کردنديدلواپسان اشتباه نم                         روز گزارش▼

 اعالم کرد:کالب هاوس  یدر اتاق گفتگو کشورمانامور خارجه سابق  ریوز «فیظر محمدجواد»

من بود، چهار بار کلمه  ؛ اشتباه ازندارد ( وجودقیمن در مجلس گفتم در برجام کلمه )تعل»

)در دور آخر گفتگو  کردمی میما که متن را تنظ کنندهمذاکره یدر برجام وجود دارد ول قیتعل

این اظهارات،  .«( به من اطالع نداده بودرفتیرا در متن پذ قیچهار بار کلمه تعل ،هاییبا اروپا

ست که دولت روحانی در جریان مذاکرات زیادی از سوی کسانی شده ا هایواکنشموجب 

 بر رویشان گذاشت!« دلواپسان مذاکره»، عنوان هاآنبرجامی، برای تخریب نقدهای سازنده 

 کنندهمذاکره میت سیامور خارجه سابق و رئ ریوز فیظر یآنچه امروز آقا :يليگزاره تحل

 است که بارها و بارها یگنسبت به فاجعه بزر رهنگامیاعتراف د کی د،یگویم ۱+0با  یاهسته

بر آن  یو حقوق یفن ینسبت به آن تذکرات الزم را داده و نقدها یمنتقدان برجام از سر دلسوز

بزرگ  یتوجهیب کیو از  شودیبر آن معترف م فیبودند. آنچه امروز ظر ردهکوارد متن 

تله  ،ندهیدر آ رانیمهار ا یبرارا برجام  جایجای ،از محل آن هاآمریکایی ازقضاکه  گویدمی

آن  واسطهبه هایکائیاست که آمر یهمان واژه حقوق قاًیدق هاتحریمکرده بودند. واژه لغو  یگذار

 ،یحقوق اتیدر ادب هاتحریمرا همچنان حفظ کردند؛ چراکه لغو  هاتحریمو شالوده  یمارمع

 یطول مذاکرات منته در هاآمریکاییو  شودیم فیتعر هاتحریمشدن ساختار  دهیهمواره با برچ

و قرار بوده، لغو  دیگونه که باآن هاتحریمتالش خود را به کار گرفتند تا اجازه ندهند  ،به برجام

 ،یمسئله مهم و اساس نیبدون توجه به ا یاهسته کنندهمذاکره میخصوص ت نیشود؛ در ا

رات به وجود آمده، وضع موجود و خسا جهینت شکبی. الزم را انجام نداد یو پافشار زنیچانه

وضع ؛ این واژه علت اصلی هاتحریملغو  جایبه هاتحریم قیتعل ،واژه نهفته است نیدر هم قاًیدق

تا در هر زمان  گذاشترا باز  هاآمریکاییواژه دست  نی. ارودمیبرجام نیز به شمار  یکنون

است  یدر حال نیو ا کنند ییو اجرا یاتیشده در برجام را مجدداً عمل قیتعل یهامیممکن تحر

از  هاتحریمکه ساختار  یالبته به شکل) در متن برجام گنجانده شده بود هاتحریمکه اگر لغو 

 یبه شکل کنون رانیو فشار بر ا هاتحریمقادر به بازگرداندن  گرید هاآمریکایی (،رفتمی نیب

که  دهدمیو نشان بوده  یکنون یهامیراز تحر ف،یظر یآقا رهنگامیاعتراف د نینبودند. ا

 (ی: احمد بنافسندهی. )نوکردندیاشتباه نم یدر آن مقطع زمان لواپساند

 !آموزبرتعديرهنگام اما عترافي ا                 خبر ویژه              ▼

ظریف از متن  اطالعیبیمدیرمسئول روزنامه کیهان در خصوص اعالم « یعتمداریشر نحسی»

مجلس، اگرچه  یجلسه علن به اظهارات خالف واقع خود در فیظر آقای اعتراف»نوشت:  برجام،

از  یانمونه تواندمیدارد و  حیترج شانیبر ادامه سکوت ا زیاندازه ن نیهم یاست ول دیرهنگام

دبیر کمیته بررسی برجام در ، نماینده مجلس و «انینبو«. »منجر به فاجعه برجام باشد راههیب

دروغ  ،جام را نخواندههستند او متن بر یمدع کهیکسان فتگیم فظری»: نیز گفت مجلس نهم

. دیادهیدر ضمائم بوده و شما ند قیکه تعل دیاعتراف کرد اآلنشما  فیظر ی. آقاندیگویم

 مهیضم ۱و  اتیصفحه کل 08صفحه است؛  006برجام . بخش برجام ضمائم آن است نیترمهم

گفته من  فیاست. ظر ماندهیصفحه باق ۲2در  ییاجرا یهایبندو زمان قیکه تمام نکات دق

 خبریب گریصفحه د ۲2را خوانده و از  اتیصفحه کل 08فقط  شانیا یعنیام برجام را خوانده

 هیشب فیظر اعتراف»: نیز گفت مجلس یمل تیامن ونیسکمی عضو، انیالهزهره  .«بوده است

د من مطلع نبودم و صبح روز جمعه است. او هم گفته بو نیبنز یبعد از گران یاظهارات روحان

 یو با افراد خاط یریگیپ قیدق صورتبهاز متن برجام  فیظر یعدم اطالع آقا دبای .دمیفهم

 نیدر برابر غرب از عامالن ا یو وادادگ ینسبت به اهمال و ناکارآمد یبرخورد شود. افکار عموم

 .«خواهندیپاسخ م ایقضا
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 اخبار ▼

 !افتدنميط عادی اتفاق در شراي خواهيتحولرئيسي: جريان 

به  بار نیاصورت گرفته،  ریزیبرنامهخود، بر اساس  ایهفتهدر سفرهای استانی آخر  جمهوررئیس

ن استان قرار گرفت. ایتوسعهو موانع  هامحرومیتاستان بوشهر سفر کرد و از نزدیک در جریان 

؛ داندمیداری مسئولین یکی از معضالت و موانع عدم پیشرفت جهشی کشور را عادی پن یسیرئ

اتفاق  یعاد طیدر شرا یخواهتحول کهاینبا تأکید بر  جلسه شورای اداری استان بوشهر دروی 

 خواه است.تحول ریمد کیو تحول از آِن  رییتغ جادینقش در ا ترینمهم»، گفت: افتدینم

اتفاق  یعاد طیدر شرا خواهیتحول انجری اند.بوده خواهتحولبرجسته نظام ما  یهاتشخصی

در  جمهوررئیس«. نه مثل چهل سال گذشته! م؛یمتفاوت از قبل انجام ده یکار دبای .افتدینم

پیش رو برای این نیروگاه گفت و افزود:  ایتوسعه هایبرنامهنیز از  بوشهر یاتم روگاهیاز ن دیبازد

است و از آن  یاتههس آمیزصلح یاز انرژ یبرداربهره ران،یا یاسالم یجمهور یقطع استیس»

در منطقه مستلزم  یو فناور یعلم ،یاول اقتصاد گاهجایبه افتنی دست. آمد میکوتاه نخواه

 نیبا آخر مطابق یاصنعت هسته داریپا شبردیپ یعالمانه و هدفمند برا یهاریزیبرنامه

ها ف کشورشگر شرفتیو پ یتوسعه علم نده،یدر آ ایهسته دانش است. المللیبین یهااستاندارد

 3مهلت رئیسی همچنین  .«میجهان عقب بمان یاز کاروان حرکت علم دیرا رقم خواهد زد و ما نبا

در بازدید از انبار این سازمان در بوشهر  یکیدر سازمان اموال تمل یاصالحات ساختار یبرا هایماه

 انیو جر یافتهنسازماعناصر قاچاق  ییشناسا یبرا دیبا یاطالعات یروهانی»داد و اضافه کرد: 

لنج چند قلم  کیدر  ایمرز آورده  سویآناز  ییکاال کی یفرد نکهای قاچاق همت کنند. ییایماف

 .«شود یبررس دیقاچاق با یایماف انیبلکه جر ست؛یبحث ما ن ،یموضوع کوله بر ایکاال بوده و 

 عربستان!واضع ايران در خصوص جبهه مقاومت و فلسطين تا مذاکره و توافق با م

در نشستی خبری در بیروت به مواضع جمهوری اسالمی ایران در خصوص  خارجه کشورمان روزی

بلند حرکت خودش را ادامه  صدای با مقاومت» :لبنان و فلسطین اشغالی پرداخت و گفت اهللحزب

 هاوارید نیو ا شودیم دهیکش یاشغال یهانیسرزم رامونیبلند همچنان در پ یهاوارید نکهای .دهدمی

 در خواب راحت ندارند. هاصهیونیستو  رودیم شیپبه باقدرتمقاومت  دهدمینشان  ،اندشده تیتثب

است و شما  یاتیمسئله زنده و ح کی نیکردم که مسئله فلسط دیسازمان ملل تأک رکلدبی با مالقات

و آن کشور  میشناسیکشور م کی ما .میشناسینم تیرا به رسم یستیونیصه میکه ما رژ دیدانیم

رهبر انقالب  ران،یا یاسالم جمهوری دولت است. فیآن قدس شر یدائم تختینام دارد و پا نیفلسط

 یخیتار نیهمه سرزم یتا آزادساز نیخود از مقاومت و فلسط یهاتیبا قدرت به حما رانیو مردم ا

 یدیجد خیالقدس تار فیس اتیلعم ادامه خواهند داد. یقدس و مسجداالقص یو تا آزادساز نیفلسط

 کامالً معامله قرن ترامپ را  یادعا اتیعمل نیا از هفت دهه رقم زد. شیبعد از ب نیفلسط یرا برا

 و کشورها» ایران از ملت لبنان افزود: هایحمایتوی همچنین در خصوص تداوم «. کرد یمنتف

«. دهندیلبنان را نم یاقتصاد میو تحر یاجازه جنگ اقتصاد کایمنطقه هرگز به آمر یهاملت

و  رانیا وگوهایگفت»امیرعبدالهیان بر روند مذاکرات میان تهران و ریاض نیز اشاره کرد و گفت: 

 به عربستان با ما .میهست یشتریب یوگوهاگفت ازمندیدرست در حرکت است و ن ریعربستان در مس

 .«میکنیوگوها استقبال مگفت نیو از ا دمیدر موضوعات مشخص رس مشخصی توافق

 !دشو ريپذ ينيبشيپ یفعاالن اقتصاد یبرای که قرار است بازار

: سیستم پولی در کشور گفت دهیساماندر اولین اظهارات خود برای  یبانک مرکز دیجد کلرئیس

 .هاستبانکبر  ینظارت بانک مرکزبحث  ،یپول هیپا تیدر خصوص تقو یاز مباحث جد یکی»

و کنترل  یبانک یهاستمیکه با کمک س شودیباعث تورم م مرکزی بانک از هابانک برداشت اضافه

بودجه از  یبودجه دولت و پوشش کسر کسری ها مرتفع خواهد شد.و بانک هاستمیدر س هایناتراز

 یهادولت از روش یمال تأمین دیبا نیابنابرت؛ تورم اس جادیا یهااز راه یکی یمنابع بانک مرکز

شود و در دولت  ریپذبینیپیش دیبا یفعاالن اقتصاد برای ارز بازار .ردیانجام گ یرتورمیغ

دوست و  یهابا کشور یتعامالت بانک تتقوی راستا اخذ شده است. نیمختلف در ا یهااستیس

ت ارز حاصل از صادرات و برگش یو تعامل با بخش خصوص یرنفتیصادرات غ تیهمکار، تقو

و  ردیعرضه و تقاضا صورت گ نیتعادل ب دبای ارز بازار در .کندیبه تعادل بازار ارز کمک م یرنفتیغ

 .«میریگیرا در نظر م هاتیو در سمت تقاضا هم اولو میکنیم تیما سمت عرضه ارز را تقو

 اخبار کوتاه

سومین  پهلو گرفتناز  یستیونصهی منابع/ متحد صادق! ◄

خبر  هیسور اسیبندر بان در به لبنان رانیحامل سوخت ا یکشت

، رانیا یهاضمن تشکر از کمک یاهیانبی در لبنان اهللحزب .دادند

 یادیتا حد ز رانیسوخت وارده شده از ا هایمحموله»: اعالم کرد

مرتفع کرده  ریاخ هایماهر لبنان را در مشکل کمبود سوخت د

 رکلیبا دب کشورمان امور خارجه ریوزاخیر  در دیدار .«است

جمهوری  هایکمک، سید مقاومت با تقدیر از اهلل لبنانحزب

 یثابت کرد که متحد صادق رانیا»اسالمی ایران به لبنان، گفت: 

 «.دشوار رها نخواهد کرد طیشرا است که دوستانش را در

 یسخنگو هالل احمر/رکوردشکني واردات واکسن توسط  ◄

از حجم واردات واکسن توسط این سازمان به  احمرهالل تیجمع

دُز واکسن کرونا توسط  ونیلیم ۱2 امروز تا» :کشور گفت و افزود

وزارت بهداشت قرار  اریاحمر وارد کشور و در اختهالل تیجمع

 یدُز واکسن برا ونیلیم 02 زانیم نای از داده شده است.

 یبازه زمان کی طیسال بوده است.  26 ریآموزان و افراد زدانش

دُز واکسن کرونا وارد  ونیلیم 06آبان(  0۱مهر تا  0۱) ماههکی

 .«کشور خواهد شد

 ادیبن سیرئ نشود!/ یداربنگاهصرف  ديشه اديبن وقت: زادهيقاض ◄

 ادیبن یاقتصاد هایبخش ساختار اصالح دنبال به» :گفت دیشه

د ارائه نها نیا فهوظی .ستین یداربنگاه ادیکار بن م؛یهست دیشه

صرف  ادیوقت بن دیاست و نبا یثارگریخدمات به جامعه ا

جامعه هدف  سومکیتنها به کمتر از  دیشه ادبنی شود. یداربنگاه

 .«دهدمیخود خدمات 

منابع عراقی روز جمعه  ان در انتخابات عراق!/پاشي عربستپول  ◄

با آغاز مرحله اول انتخابات پارلمانی این کشور گفتند  زمانهمو 

که دولت سعودی هزینه زیادی برای کسب حمایت احزاب و 

های سیاسی قبل از آغاز انتخابات سراسری در روز شخصیت

یک تهدید جدی برای اصل برابری  ن راآو  یکشنبه کرده است

های مخرب و در چارچوب دخالت ردهکمحسوب در انتخابات 

 ردند.کریاض در منطقه تعریف 

مقام  کیبه نقل از  ترزروی /و طالبان کايآمر يرسم داريد نياول ◄

 یقرار است روزها ییکایآمر تئیه کیگزارش داد که  ییکایآمر

ات ارشد با مقام قطر تختیپادر )امروز و فردا(  شنبهکیشنبه و 

 نای »به گفته این رسانه آمریکایی،  کند. یزنیو را داریطالبان د

به دست  ییکایآمر شده ربودهشهروندان کردن  زادآبرای  دارید

آمریکا تعداد زیادی از نیروهای  .!«ستادر افغانستان طالبان 

مریکا در افغانستان را به هنگام و نیروهای حافظ منافع آ مستشاری

تالش دارد  اکنونو این کشور، به حال خود رها کرد  از بارخفتفرار 

 از افغانستان راضی کند. نیروهااین با مذاکره، طالبان را برای خروج 

 لاسرائی /يستيونيصهمياز رژ ييهواپدافند  ديباکو به دنبالِ خر ◄

 دیخر یدر حال بررس جانیآذربا یجمهور» :گزارش داد ومیه

سامانه  نیهر موشک ا متیاست. ق ویآواز تل 3-کانیسامانه پ

به  یمعامله سود خوب نیبا ا ویآودالر است و تل ونیلیم 2.2

 .«خواهد زد بیج


