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عبارت است از اینکه ملّت ما  ،جنگ نرم استعمارگران، هم امروز و هم همیشه مهمیک بخش 

را یا هر ملّتی را که دارای استعدادی است، از استعدادِ خودش غافل کنند یا حتّی به وضعی 

که باورش  توانیینم، توانینمیبگویند  قدراینبرسانند که خود او منکر این استعداد بشود؛ 

 www.basirat.ir                                                     (62/80/0088) .توانمنمیبشود 

 فشار ريمذاکره ز یتالش برا       روز حرف▼

 0+0 یبا کشورها رانیمذاکرات ا زبانیم شیاتر نیشهر و فردا

 هیاتحاد ندهی( و نماسیو انگل نیچ ه،یآلمان، فرانسه، روس)

 دهکننمذاکره میخصوص ت نیمورا خواهد بود. در ا کهیآنر ،اروپا

 ریوز یاسیمعاون س ،یباقر یعل استیبه ر یاسالم یجمهور

وجود دارد  یشد. قرائن فراوان نیروز شنبه وارد و رجهامور خا

طرف مقابل تالش دارد جهت مذاکره را به  دهدیکه نشان م

 به انحراف بکشاند. یاسالم ینفع خود و به ضرر جمهور

که  شودیم آغاز یدر حال یامذاکرات هسته -0 :يليتحل نکات

 ،ییویتالش داشتند تا با اتخاذ سنار کایآمر تیبا محور هایغرب

را در موضع ضعف و انفعال قرار دهند. بر  یاسالم یجمهور

 یهاطرف هیاز ناح ریمبنا سلسله اقدامات صورت گرفته اخ نیهم

با  رانیا ندگانیدارد تا نگذارند نما نیاز ا تیحکا یمقابل، همگ

، یرابرت مال یگرددورهکنند.  یزنمذاکره چانه زیم یدستان پر پا

 یسازهماهنگ یدر منطقه برا رانیدر امور ا کایآمر ژهیو ندهینما

 یشورا هیانیمنطقه، صدور ب یکشورها یبرخ یو متقاعدساز

به  یستیونیصه میرژ دیتهد ران،یا هیعل فارسجیخل یهمکار

 یقیاص حقاشخ هیعل کایآمر ریاخ میدر کنار تحر ینظام قداماتا

مسئله  نیدرک ا یزمان -6 ماجراست. نیاز ا یبخش ،یو حقوق

آژانس  رکلیمد ،یکه اظهارات رافائل گروس شودیبهتر م

 نیدر اصفهان را در ا ریاخ یهایو ناآرام یاتم یانرژ یالمللنیب

درست چند روز قبل از  ی. سفر رافائل گروسمیقرار ده نیجورچ

که از  شانیو اظهارات بعد ا نرایبه ا یاآغاز مذاکرات هسته

خبر  یپادمان ماندهیبودن گفتگو در خصوص مسائل باق جهینتیب

 یشورا قیاز طر رانیفشار بر ا امیانتقال پ بدر چارچو قاًیداد، دق

و عماًل  گرددیم یحکام آژانس در صورت ادامه روند موجود تلق

رف ط یدادن به روند مذاکرات مطلوب برا وسوسمت یبرا یابزار

وجود دارد  یفراوان یهانشانههمچنین . شودیمحسوب م یغرب

که  یانزم قاًیکه راه انداختن قائله روز جمعه در اصفهان، دق

بود،  دهیرس انیبه پا یکشاورزان اصفهان حقبهو  یتجمع صنف

ها شهر ریآن به سا یتوسعه و تسر باهدفشده و  یدهسازمان

در آستانه  رانیفشار بر ا نیجورچ بود، تا عمالً دهیتدارک گرد

تا نمایندگان کامل شده و اجازه ندهند  یامذاکرات هسته

 بنشینند.مذاکره  دور میزبا دستان پر  کشورمان

 نیبا ا دینبا کنندهمذاکره میاست که ت نیا تیحائز اهم نکته

چراکه  ؛بنشیندعقب  شدهمیترسخطوط قرمز از  هایریگمعرکه

در  یکه طرف غرب دهندینشان م یت همگسلسله اقداما نیا

است  یحلاتخاذ راه دنبال بهدر مذاکرات قرار دارد و موضع ضعف 

 )نویسنده: احمد بنافی( را به حداقل برساند. ازیتا دادن امت

 

 

 
 

 
 

 حساس است طيشرا مراقب باشيم!                  روز گزارش▼

هنگام مذاکره  در طبعاً. ستا عضو برجامایران و کشورهای  کراتمذادور جدید غاز فردا سرآ

چماق و هویج داشته  خواهندمی هاآنو هویج. هم  چماق همیشه دو ابزار بیشتر وجود ندارد؛

هزینه  موردبیرا  هایشانهویجهم مراقب هستند که  کنندگانمذاکرهباشند و هم ایران. همه 

کنند تا بتوانند امتیاز  تربزرگرا  هایشانچماقهستند که سر  القولمتفقنکنند؛ اما همه هم 

بیشتر بگیرند. طرف غربی برای این مرحله از مذاکرات همه ابزارها را با خود همراه کرده 

بزرگ  هایچماقکم و  هایهویجاست که در اولین دور از مذاکرات دولت سیزدهم بتواند با 

تی متعددی تبلیغا هایشیوهما را مرعوب کند. برای همین منظور متوسل به  هایدیپلمات

 شده است.

حمایت آشکار از اغتشاشگران؛ در شرایطی که ایران تسلیم تهدیدها  -0خبری:  هایگزاره

اغتشاشگران حمایت  ازآمریکا نشده است، آمریکا با صراحت اعالم کرده که  هایتحریمو 

مدعی شده که یک « صدای آمریکا»سایت بخش فارسی وب؛ در این زمینه، کندمی

به این رسانه گفته که سوء  -که خواست نامش فاش نشود  -رت خارجه آمریکاسخنگوی وزا

به های ایران وضعیت های متمادی از سوی دولتانگاری طی سالمدیریت منابع آبی و سهل

سال گذشته با آن مواجه بوده،  ۰8را که ایران در  یسالخشکبدترین  جهیدرنتآمده  بار

که مردم ایران حق دارند تا آزادانه سرخوردگی و  کرده تأکیدتر کرده است. وی وخیم

 روز سراسری کردن اعتراضات؛ از -6 .استیصال خود را ابراز داشته و از دولت پاسخ بخواهند

مردم  تهییج درصدد اصفهان، مردم اعتراضات پوشش با معاند تلگرامی هایکانال گذشته

 با هاکانال این. شدند خواستار را اتتجمع در مردم حضور ،هاییفراخوان انتشار با و برآمده

 اول فلکه در حضور به را نشینانپایتخت، «گذاریمنمی تنها را اصفهان» جمالتی همچون

 و کرده تشویق شنبه روز صبح 08 ساعت در انقالب میدان و دوم صادقیه فلکه ،پارستهران

 تالش -3 .کردند رحمط را« نظام با نمایش مخالفت روش برای بهترین گسترده، اعتراضات»

یزد،  هایاستانکشور؛ تحریک مردم  در التهاب ایجاد برای قومیتی اختالفات تشدید برای

 هایرسانه هایحربهیکی دیگر از  خوزستان، اصفهان و حتی شهرهای مجاور علیه همدیگر

معاند نظام جمهوری اسالمی برای برهم زدن ثبات امنیت موجود در کشور طی روزهای و 

گزارش سازمان حقوق بشر حقوق بشری؛  هایسازمانشانتاژ  -0اخیر بوده است.  هایهفته

 هایرسانه برداریبهرهو  موردتوجهاعتراضات اصفهان،  شدگانبازداشت در خصوصایران 

 ایرسانهاین بخش از سناریوی دشمن، خوراک  شکبیت. ضدانقالب قرار گرفته اس

 ارج نشین را فراهم خواهد کرد.ضدانقالب خ هایرسانهبرای  چندماهه

 با وجود تاکنوندولت سیزدهم برای اعاده حقوق ملت ایران مصمم است و  نکته پاياني:

 هایپولدالر از  میلیارد 3را انجام نداده است، توانسته بیش از  ایمذاکره گونههیچاینکه 

 در رونا را وارد نماید؛میلیون دوز واکسن برای مقابله با ک 068را آزاد و بیش از  شدهبلوکه

این راستا ملت عزیز ایران باید مراقب حیله و مکر دشمن باشند؛ زیرا در این جنگ ترکیبی و 

گرانی  ، تجمع طالب ضد واکسن،، دشمن حتی از تجمع جانبازانهوشمند غرب علیه ایران

در  .کندمی برداریبهرهم هم به نفع خود ر جلب رضایت مردد مسئوالن کاریکم ،اجناس

وزنه  در جامعه، همبستگی و اتحاد حفظ و تقویتبا مراقبت کنیم تا  بایستمیبرهه کنونی، 

چماق ایران بر سر کشورهای بدعهد غربی تا  کشورمان را اعتبار بخشیم کنندهمذاکرهتیم 

 تمام حقوق ملت اعاده شود. )نویسنده: فرهاد مهدوی(سنگینی کند و 
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 اخبار ▼

 کشور ایهستهنقش شهيد فخری زاده در تحول صنعت 

 رامونیپ ییوگودر گفت ،یاتم یاسبق سازمان انرژ سیمجلس و رئ ندهینما ،«یعباس دونفری»

 زادهیفخر یآقا یکار یاز زندگ یاتییبه ذکر جز د،یشه یادانشمند هسته زادهیمحسن فخر

مختلف  یهادانشگاه دیبا حضور اسات یجلسات ۴0 از حدود سال»ی به گفته عباساست.  پرداخته

سه  تقریباً. آغاز شد زادهیفخر دیشه تیریو با مد یمحمدیعل دیو شه یاریشهر دیشه ازجمله

 بود. رانیا یاتوسعه صنعت هسته یبرا هینقشه راه اول کی هیته اشیو خروج دیسال طول کش

 عیتوز تیرمدی داشت. ینقش اساس یاتهدر پروژه تحول صنعت هس ۴۴از سال  زادهیفخر یآقا

 یمختلف، با آقا یهاشگاهیافراد و ساخت آزما تیها و رشد و تربدر همه دانشگاه یاتم یفناور

از همان »گفته که  030۴در سال  زادهیبا اشاره به ترور نافرجام فخر یعباس«. بود زادهیفخر

را عوض  اشخانهحد که  نی. تا اندکردیرا محافظت م شانیا تیحفاظت و امن یروهایزمان ن

 دانستمیشد نم دیکه شه یتا زمان میکه داشت یخانوادگ وآمدرفتمن با همه  یکردند و حت

از  یعباس یبنا به ادعا «.الحفظ بود و محافظ داشتسال تحت 06 شانیاش کجاست. اخانه

 «.نشد یخوب برخورد زادهیفخر یسر کار آمد، با آقا یروحان یکه دولت آقا ۲6سال »

 0011رکوردهای جديد تجارت خارجي ايران در 

های مانند ماه 0088تجارت خارجی ایران در هشت ماه نخست سال »گمرک اعالم کرد:  کلسیرئ

هزار تن  388میلیون و  008در این مدت  کهینحوبههمراه بود  یتوجهقابلپیش از آن، با رشد 

میلیون دالر بین جمهوری اسالمی ایران و شرکای تجاری آن  صدیکمیلیارد و  23کاال به ارزش 

کشور با  تجارت خارجی ماهههشتمقایسه آمار »اظهار داشت:  مهدی میراشرفی .«مبادله شد

ارزش دالری  ازنظردرصدی  08وزنی و  نظر ازدرصد 033۰مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 

نسبت به مدت  صادرات در این مدت، یمیلیون دالر صدیکمیلیارد و  30ارزش  .کاالها است

پنج  .درصد افزایش یافته است 06و از حیث ارزشی  درصد 083۰وزنی  ازلحاظ ،مشابه سال قبل

 ۲هزار تن به ارزش  388میلیون و  0۲مهم صادرات کاالهای ایرانی به ترتیب چین با  مقصد

 صدیکمیلیارد و  2هزارتن به ارزش  288میلیون و  60میلیون دالر، عراق با  صدیکمیلیارد و 

میلیون دالر، امارات  088میلیارد و  3هزار تن به ارزش  388میلیون و  00میلیون دالر، ترکیه با 

 3میلیون دالر و افغانستان با  ۲88میلیارد و  6هزار تن به ارزش  388میلیون و  ۴ده عربی با متح

 ماهههشتدر »: افزودمیراشرفی «. میلیون دالر بودند 6۴8میلیون تن کاال به ارزش یک میلیارد و 

است که نسبت به مدت مشابه ایران ترانزیت شده هزار تن کاال از  080هشت میلیون و  یجار سال

هم  ۲0یا کل سال  ۲۲درصد رشد داشته است که حتی از میزان ترانزیت کل سال  08سال قبل 

 «.آیدمی حساب بهخود یک رکورد تازه برای عبور کاال از ایران  نوبهبهبیشتر شده است و این امر 

 به کشور خانگيلوازمجديد قاچاقچيان برای واردات  ایهروش؛ «ته لنجي»و « کولبری»

پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطالعات سپاه »، کل سپاه یروابط عمومبنا به گزارش  

 نیو ضربه به ا خانگیلوازم یافتهسازمانبزرگ قاچاق  یهااز سرشبکه یکی ییموفق به شناسا

هزار دستگاه  38خود اقدام به قاچاق حدود  تیالسال فع دوشبکه مذکور در مدت . شبکه شدند

شبکه با  نیا بود.به کشور کرده  یکشور کره جنوب یتجار یهاغالباً با نشان ،خانگیلوازمانواع 

 نانیمرزنش شتیاز مع تیحما منظوربهکه  یلنجو ته یکولبر یقانون یهاهیسوءاستفاده از رو

 .کردیکشور م یو بنادر جنوب یغرب یالها از مرزهاکا نیا نوضع شده است؛ اقدام به قاچاق کال

وضع شده  نانیمرزنش شتیاز مع تیحما منظوربهکه  یلنجو ته یکولبر یقانون یهاهیرو از

 .«کردیکشور م یو بنادر جنوب یغرب یکاالها از مرزها نیا ناست؛ اقدام به قاچاق کال

 استشرکت ملي نفت: صادرات نفت نسبت به قبل افزايش يافته  رعامليمد

بر اینکه توان صادراتی  تأکیدبا صادراتی نفت ایران،  هایراهدر خصوص « محسن خجسته مهر»

راه را  ترینالوصولسهلسیاسی ایران  یایجغرافموقعیت »: گفت، شودنمیایران به یک راه ختم 

که  تجهازآنما برای تحریم  .دهدمیدر اختیار کشور برای تجارت نفت و گاز در اختیار ما قرار 

صادرات نفت خام و میعانات گازی به  .صبر کنیم و کاری انجام ندهیم اصالتی قائل نیستیم

 میکنیماستفاده  هاتیظرفنسبت گذشته و قبل از دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده و از همه 

 «.زیرا پایداری صادرات نفت خام سیاست ما است ؛تا صادرات را به حداکثر برسانیم

 اخبار کوتاه

 وجود ندارد/ رانيمقابله با ا یبرا یراهبرد: ژنرال صهيونيستي ◄

گفته  لیات ارتش اسرائسابق اطالع سیرئ« نیادلی عاموس ژنرال»

 یبرا یراهبرد چیاست و ه یبنت لفاظ یاظهارات نفتال»: است

 رانیمقابله با ا یبرا هاییکاآمری راهبرد. ندارند رانیمقابله با ا

را  انیرانیا شرفتیپ یاهسته توافق. یاست نه نظام یپلماسید

 یکُندتر هم بکند اما ما در پست نگهبان تواندمیکُند کرد و 

از آنچه  شتریب یحت ،باهوش و زرنگ هستند انیرانای. مان بردخواب

 ،بازگشت به مذاکرات برای هاآن موضع. دیکنیمشما فکرش را 

 یبه توافق اآلنهستند و اگر  رومندین هاآنقدرتمندانه است. 

 .«خواهد بود ترفیضعتوافق از برجام  نیا میبرس

 سرئی« یرکاظمیم»؛ سالي متفاوت برای دولت!/ 0010 ◄

شد  رتریفق ر،یسال گذشته فق 0در »: گفت وبودجهبرنامهسازمان 

برنامه  ندهیکند. سال آ دایادامه پ دیموضوع نبا نیو دارا، داراتر، ا

دولت کامالً متفاوت خواهد بود. حرکت بر مدار قبل جز خسارت 

سال در کشور نرخ رشد  2 اگربه بار ندارد.  یزیبر مردم چ

 03۲8کشور به سال  طیتازه شرا درصد باشد 0 یاقتصاد

شده است.  جادیا یماندگعقبکشور  یچقدر برا دینی. ببرسدیم

 .«کرد میمشکالت را حل خواه م،یتوانیبا تفکر ما م

 «طالل ارسالن» به لبنان رسيدند!/ موقعبهکه  ييهاکشنفت ◄

ی خبرگزاری داخلوگو با حزب دموکرات لبنان در گفت سیرئ

که طرف  یو محور مقاومت در جنگ هسوری»کشورمان گفت: 

 استیو جوهره س تیماه نای شدند. روزیکشور بود، پ 0۰مقابلشان 

تهران است که دست خود را به سمت مستضعفان جهان دراز 

 نیاز لبنان و کمک به ا تیبه خاطر حما رانای رهبران از .کندیم

 نیا یهایرفتارسوخت در زمان مشکالت و گ نهیکشور در زم

به  شدهارسالحامل سوخت  یرانیا یهاکشنفت کشور تشکر کرد.

 .«دندیکشور رس نیلبنان، در زمان و وقت مناسب به ا

 متی !/درباره ايران هااعتراض چين به استاندارد دوگانه غربي ◄

 سیو انگل کایچرا آمر»: اعالم کرد نیدر و نیکننده چمذاکره

درصد  33۴ یباال شدهیغن ومیاوران تواندینم رانیا ندیگویم

چند تن  میآشکارا و مستق گرید یاز سو کهیحالکند، در دیتول

 کنند؟یمنتقل م ایدرصد را به استرال ۲8 یباال یبا غنا ومیاوران

 .«نه استاستاندارد دوگا نیا

 روزنامه /بود ليسوخت کار اسرائ گاهيبه جا یبريحمله سا: کايآمر ◄

که نامشان فاش  کایآمر دفاعی مقام دو» :نوشت مزیتاورکیوین

را  رانیسوخت در ا یهاگاهیماه به جاآبان یبریه حمله سانشد

 کی جادیفوق با هدف ا یبرسای حمله اند.دانسته لیکار اسرائ

 .«صورت گرفته بود یضددولت یموج ناآرام

 دفاع ریوز در برابر ايران/به ضعف  صهيونيستيک مقام اذعان  ◄

 تربزرگبار از ما  ۴0پیشین رژیم صهیونیستی با بیان اینکه ایران 

در مرکز  زیچهمهبرابر ما است و در اسرائیل  ۲و جمعیت آن 

 ۲88تهران و مشهد  شهرکالنمتراکم است اما در ایران فاصله دو 

 !است متفاوت کامالًعیت ما با ایران کیلومتر است گفت: وض


