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 م،یچه بوده و چه هست خیما در تار م،یبود یکه چ مینفهم م،یخودمان را نفهم تیثیما تا تمام ح
. تا فکرشما مستقل نباشد، کشور میبکن دایپ میتوان یاستقالل نم میرا نفهم نهایتا ا م،یچه دار

هستند و عاشق  کایرعاشق آم که دهیپوس یمغزها نیبشود. ا هیتصف دیشود. با یشما مستقل نم
 www.basirat.ir(     ۷۷، صفحه  ۱۰نور ، جلد  فهیصح) .بشود. هیتصف دیغرب هستند، با

 کايمصدق، ما و آمر                روز حرف▼

 یابر یتواند محل یمعاصر ما که م خیمهم تار یاز حادثه ها یکی

شدن صنعت نفت و  یباشد مل کایو شناخت  آمر یعبرت آموز

 یخواندر قبال دولت محمد مصدق است. لذا باز هاییکایآمر یکودتا

اد مرد ۲۸ یتاکود تیاتفاقات رخ داده شده در دولت مصدق و موفق

 یراب هاییکایآمر یدر رفتار شناس یخوب یلیتحل یتواند نکته ها یم

 ما فراهم سازد.

 هاییاکیآمر تیاست که اولو نینکته ا نیاول .۱ :يليتحل یها گزاره

ت؛ اسآنه یمنافع مل یالملل نیو ب یاسیس یها دهیدر برخورد با پد

ن ساقط کرد ایخود حاضر به عبور و  یمنافع مل نیتأم یلذا برا

ر که رهب یهستند. نکته ا زیدوستان و متحدان خود ن نیکترینزد

ه ک یتجور نبود که دول نیا»است که  نیند ایفرما یمعظم انقالب م

نها آباشد؛ نه، با  ییکایدولت ضد آمر کیدر تهران سر کار است، 

ا ه سیلنگاها با  ییکایاقتضا کرد، آمر یدوست بود، اما منافع استکبار

 و خصوصا پس از انقالب خیامر در طول تار نیا« دست شدند.هم

 یبدعهد نیا نکهیا ومنکته د. ۲بارها تکرار شده است.  یاسالم

سال  ۹۶. امروز ستیقائم به موضوع ن ایها قائم به شخص و  ییکایآمر

و  دنیگذرد و تجربه نشان داده است که با یمرداد م ۲۸ یاز کودتا

م ت هشدن صنعت نف یندارد، چنانچه مل یترامپ و ترومن با هم فرق

نکه یا گرینکته د .3کند. ینم یفرق یبه صنعت هسته ا یابیبا دست

 در دیعبارت نو و جد کی یدیبریو ه یبیهر چند عبارت جنگ ترک

و  محمد مصدق یکه در برانداز دهدیاست اما نشان م یاسیعرصه س

گام ه در هنحربه استفاده شد چنانچ نیاز ا زیمرداد ن ۲۸ یکودتا

 یخبر یرا برا ییچمدان ها CIAانجام کودتا،  یورود روزولت برا

ا و ه ادداشتیکه مملو از  ارسال کرد ینگاران وابسته داخلروزنامه

ت نعشدن ص یاستقالل کشور و مل هیعل دیبود که با ییکاتورهایکار

 یطلب یو دموکراس یلذا ژست حقوق بشر .4شد.  ینفت منتشر م

با  نیدستکش مخلم» با عبارت  دیرا با خیدر طول تارها  ییکایآمر

رت در صو ییبایکه با وجود ز ینمود، تمدن ریتعب «یچدن یدست ها

 یصولپا گذاشتن ا ریو ز دنیکش ریمطرح شده حاضر به ز یو شعارها

 یوهارین نیکتریبه نزد ریمس نیدر ا یاست و حت یانسان نیقوان نیتر

 کند. یرحم نم زیخود ن

 ۲۸ یادتتا کو رماهیت یس امیملت در ق یروزیاز پ نکهیا يانيپا نکته

 نکهیماه فاصله است ا کیسال و  کیمصدق حدود  یمرداد و برانداز

و شکست در  ینیبه عزلت نش ریت 3۰حضور پرشور در  کیچگونه 

و  کپارچهی یمرداد بدل شد حاصل دو اصل است؛ وجود رهبر ۲۸

 (یعیبر عقوبی: سندهینه. )نودر صح لتحضور موثر م گریتوانمند و د

 

 

 

 
 

 يسال روحان 8 به اندازه يسيرئ کسالي                 روز گزارش▼

و  یاپیپ ی؛قطعیمشکالت کشور در حوزه انرژ نیاز مهمتر یکی یآخر دولت روحان یدر سالها

 یدرگمسر کارخانجات و یلی،تعطیاز لوازم خانگ یاریبس دنید بیبرق بود که باعث آس یطوالن

خود در  فیکالت ی. اگر دولت روحانمیتابستان بود یدرجه ا 4۰ یدر گرما یانرژ نیتام یمردم برا

ز اده امصرف و استف تیری،مدیو نگهدار ریروگاه،تعمیتوسعه در قالب ساخت ن ششمبرنامه 

در  روی.وزارت نافتادیکرد آن بحران ها اتفاق نم یو ... عمل م یخصوص یشرکت ها یها تیظرف

 5۰۰زار ه ۱۲بر ساخت  یخود مبن فی(به تکلیدر دولت روحان ۹۶سال  یسال )از ابتدا 5طول 

 ود.ببوشهر عمل نکرده  یاتم روگاهیدستگاه ن ۱۲.5برق  دیتول لمعاد روگاهیمگاوات ن

نه ا بهادشمن ر یها وفشار اقتصاد میتحر زدهم،یگذشته دولت س کسالی در :یخبر یها گزاره

ود بگر قرار اکه  یابرق به انجام رساند به گونه  یبر عبور از بحران قطعخود را  ینکرد و تمام سع

 دیبا ذشتهگدما نسبت به  دیشد شیو افزا یکرد با توجه به خشکسال یم دایبرق ادامه پ یقطع

دولت  یهادو ج یانقالب یها تیو فعال یاما با لطف اله میبود ۲ بیظر باشاهد قطع شدن برق 

آور  هرهدل یها هیمصرف برق در مرداد هم بدون اطالع کیو از پ ترفیصورت پذ لیاقدامات ذ

 :میقطع برق عبور کرد

به  د،یو ام ریساله دولت تدب ۸برق: در سال اول، دو برابر متوسط آمار  دیتول یرشد دو برابر .۱

شرده و ف یامقرر شد با انجام برنامه ه زدهمیبرق کشور افزوده شد. در دولت س دیتول تیظرف

 شیزادولت اف تیمگاوات در سال نخست فعال 4۲۰۰ زانیکشور به م یروگاهین تیظرف منظم،

 تیالسال فعکشور در هشت یروگاهین تیساالنه ظرف شیاست که متوسط افزا یدر حال نی.اابدی

 مگاوات بود. ۶۷هزار و  ۲و دوازدهم  ازدهمی یهادولت

 یبرا تیساعت هم محدود لویک کی یدادن به بخش مصرف خانواده ها : امسال حت تیاولو .۲

 زین یشاورزکو بخش  عیبار صنا رتیمد یهاکمبود برق اعمال نشد و برنامه لیبدل یبخش خانگ

 محصوالت در بازار دچار چالش نشود. میشد که ثبات و تنظ نیتدو یابه گونه

هزار مگاوات  ۹4از  شیب بارنینخست یامسال برا زدهمیدولت س یروی: وزارت نروگاههاین ریتعم .3

ف برق مصر کیاه و پاز شروع خردادم شیرا پ یحرارت یهاروگاهین یسازو آماده راتیبرنامه تعم

 د.رسانببه ثبت  یروگاهین راتیتعم نهیرا در زم یدیرساند تا رکورد جد انیتابستان به پا

 یهاروگاهین یاواتمگ ۰5۰مگاوات از برنامه  ۱۱۰ روی: وزارت نریدپذیتجد یهاروگاهیاستفاده از ن  .4

وارد مدار  گریمگاوات د 3۹۰هم  وریشهر انیمحقق و تا پا ۱4۰۱تابستان  یخود را برا ریدپذیتجد

 .ستا ریدپذیتجد یهاروگاهیهزار مگاوات ن ۱۰برنامه  یدر جهت اجرا یخواهد شد که گام

با وزارت  یمکارنامه هتفاهم یمانند امضا یبا اقدامات روی: وزارت نعیمصرف در صنا تیریمد .5

 یهااهروگیداث نموتور اح یاندازمصرف و راه تیریبرنامه مد یاجرا ع،یبا صنا یصمت، همکار

 نیاکه  اعمال نکرده است یرا بر شبکه برق خانگ یخاموش چیدر کشور تاکنون ه ریدپذیتجد

 .شبکه برق کشور است یهارساختیدر بهبود ز زدهمیهمت دولت س جهیتوجه نتت قابلیموفق

اره به من اشض یدولت روحان رودریسابق ن ریوز انینرفته که رضا اردکان ادمانی :يينها نکته

داخت ان میرا گردن تحر رهایعمل نکردن دولت به تعهد خود در برنامه ششم توسعه همه تقص

ان سبب شد تا امک هامیدر قالب تحر ریاخ یهادر طول سال یلیتحم یجنگ اقتصاد»و گفت:

ارت تعهد وز عمل به طیوجود نداشته باشد و به تبع آن شرا ردر کشو یخارج یگذارهیسرما

ت. ق اسبر ادیمصرف ز لیدل ،یگرما و خشکسال"هم گفت: یو روحان« نشود. جادیا زین روین

 ما وو هم گر افتی شیها افزا میهم تحر میدید تیاما در نها "ستیمقصر ن رویوزارت ن

تر هم  ی قوبود.انشااهلل یروحان یآقا دولتسال ۸برابر با کسالشی یاما دولت انقالب یخشکسال

 (فرهاد مهدوینویسنده: )خواهد شد. 
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 اخبار ▼

 کشور يدفاع زاتيدر صادرات تجه یدرصد 20 رشد

 یهااز خطبه شیپ یمسلح در سخنان یروهاین یبانیدفاع و پشت ریوز «یانیمحمدرضا آشت ریام»

مردم  تیدفاع و امن یهامؤلفه» اظهار داشت:  ،یعت دفاعنماز جمعه تهران به مناسبت روز صن

و  ییوال ،یانقالب ،ینیخاص د یهایژگیسو و و کیاز  یو خوداتکا در ساخت قدرت مل هیپا

ممتاز و  تیموقع گر،ید یاز سو رانیا یاسالم یجمهور یهاتیو قابل یکیوپلتژئ تیموقع

 تیدر تابع یدفاع یاز نهادها یکیلت و از دو یوزارت دفاع به عنوان بخش یرا برا یزیمتما

مقاومت  یدشمنان با الگو یبیکرده است. ما در مقابله با جنگ ترک جادیفرمانده معظم کل قوا ا

و  میاها مبدل شدهسخت به نماد مبارزه با استکبار در همه عرصه طیدر شرا یو بالندگ داریپا

 ازهاین یبه تمام یداخل دی. امروز ما در تولمیداد رییمعادله قدرت در منطقه را به نفع خودمان تغ

 یروهاین یبرا یو محصوالت دفاع زاتیتجه حات،یتسل نیو تأم دی. تولمیدهیپاسخ مثبت م

صادرات محصوالت و خدمات  یدرصد ۲۰برنامه مصوب ساالنه، رشد  رصدد ۱۲5 زانیمسلح به م

اتمام  ،یصنعت دفاع یهایو توسعه فناور قاتیبرنامه تحق یدرصد ۱5هدف، رشد  یبه کشورها

از  زدهمیاز زمان استقرار دولت س زاتیمواد، قطعات و تجه یدیقلم از اقالم کل 4۱۹ یساز یبوم

 «. موارد است نیجمله ا

 1+5و  رانيا دياز توافق جد ييهابخش يررسميغ انتشار

با خبرنگاران  یخصوص یستکننده ارشد کشورمان در موضوع برجام در نشمذاکره «یباقرآقای  »

مطرح  یهااز صحبت ییهاکرده که بخش ۱+5با  رانیا دیدرباره مفاد توافق جد ییهاصحبت

 ؛یروز جمع بند -۱توافق وجود خواهد داشت:  نیدر ا یزمان اصل 4»است:  لیشده به شرح ذ

و  شودیم ویو ترامپ ییفرمان اجرا 3روز  نی. از همشودیو امضا م کنندیم ییخارجه نها یوزرا

 د؛ییروز تا -۲. شوندیخارج م میروز از تحر نیبانک هم در ا۱۷و  یاقتصاد ینه لغو. همان نهادها

آن است که مجلس در  یروز برا ۶۰ نی. ادییبه روز تأ میرسیم یبندروز بعد از روز جمع ۶۰

کند. عمالً به  بیصوالزم را انجام دهد و هر آنچه الزم است، ت یمقابل کارها یهاکشور ما و طرف

روز بعد  ۶۰روز باز اجرا؛  -3روز به درخواست ما گنجانده شد.  ۶۰ نیمجلس، ا بیجهت تصو

 یروز قبل از روز باز اجرا، ما ط ۷. شودیبرجام به طور کامل آغاز م یاست که اجرا یالحظه

روز از  نی. امیشروع کنکه کار را  میاو آماده میکه ما موافق باز اجرا هست میکنیاعالم م یانامه

روز آن  نیشد که بناست همان برجام دوباره شروع به کار کند. در ا دهیجهت روز باز اجرا نام نیا

ما  یمواد هسته ا نکهیا گری. نکته دشودیشده بود، به طور کامل لغو م ویکه و ییاجرا نیفرام

روز بعد از روز باز اجرا  45 ل؛یروز تکم -4. شودیاست و خارج نم رانیروز باز اجرا در ا زقبل ا

که  یری: طبق تدبییآزمایکرده باشند. نحوه راست لیتعهدات خود را تکم یاجرا دیبا نیهمه طرف

ما  شود،یبانک برداشته م۱۷و  یاقتصاد ینهادها یبرخ میکه تحر یبندشد، از روز جمع

تا روز باز اجرا هم  دییروز تا یفردااز  ی. از طرفمیماه بعد انجام ده4را تا  ییآزمایراست میتوانیم

و مثال  میزنیروز قبل از باز اجرا نامه م ۷ م،ینبود یاست. اگر ما راض ییآزمایراست یفرصت اصل

مشترک  ونیسیدر جلسه کم رودیفالن موضوع حل نشده و توسط هماهنگ کننده م مییگویم

است که در  نی. نکته اشودیم یریگمی( و تصمستیعضو آن ن کایکه هنوز آمر یونیسی)کم

. نکته شودیاتخاذ نم میعمال تصم م،یاست و اگر ما موافقت نکن یاجماع زیهمه چ ونیسیکم

 یقطعا از برجام خارج نخواهد شد. از طرف دنیدوره اول با انیاست که طرف مقابل تا پا نیمهم ا

 3 دیبشود، طبق توافق بابخواهد از برجام خارج  ندهیجمهور آ سیرئ نده،یآ انتخابات یاگر فردا

 «.سال میو ن 5شود  یم دنیدوره با ندهیسال آ میو ن ۲با  نیسال بگذرد و ا
 

 اخبار کوتاه▼

شد  یمدع یدفاع از دموکراس ادیبن سیمعاون رئ «کریاستر ایآندر»!/ يپس از توافق احتمال رانيدرآمد ا◄

دست  یدالر اردیلیم ۲۷5 یل اول به درآمددر سا رانیبر سر برجام، ا نیدر و یکه در صورت توافق احتمال

با طرح  یدا خواهد کرد. ویپ شیدالر افزا ونیلیتر کیتا  ۲۰3۰سال  یمبلغ تا انتها نیو ا افتیخواهد 

 یدر صورت اقدام برا ۲۰3۰تا  رانیشد که ا یانتقاد کرد و مدع هاییدارا نیبه ا رانیا یابیاز دست ،ییادعاها

وزارت امور خارجه . «شودیم "ریناپذتوقف" یابه سالح هسته یابیدست

آن را در  ریو مد هایدفاع از دموکراس ادی، بن۱3۹۸کشورمان در سال 

 قرار داده است. رانیا یاسالم یجمهور یمیتحر رستفه

 هیانس»مادران و فرزندان/  یبرا یامهيخوش ب یخبرها◄

از پوشش  ،یتیدر توئ یجمهورسیمعاون امور زنان و خانواده رئ «یخزعل

 ۱۰۰فرزند و پوشش  یسالگ ۲مادران باردار تا  یبرا مهیب یصد درصد

 یبهادر یعل نیخبر داد. همچن یسالگ 5ها تا فرزندان آن یدرصد

شد. با  یهمگان ینابارور مهیبنوشت:  یتیوئدولت در ت یسخنگو ،یجهرم

ت سالم مهیشد، ب هیپا مهیجزء خدمات ب ینابارور مهیب-۱مصوبه دولت: 

شرط  مهیب رشیپذ-۲. کندیم مهیرا ب هیپا مهینابارور فاقد ب نیهمه زوج

در  یعیطب مانیزا -3شد.  یدهنده خدمات باردارپروانه مراکز ارائه دیتمد

 .«شودیم مهیب یتعرفه دولت درصدهمه مراکز معادل صد 

بانک  /رانيانداز مثبت اقتصاد ااز چشم يبانک جهان گزارش◄

در سال  رانیکالن اقتصاد ا یهاانداز شاخصشمچ یبا بررس یجهان

در  رانیا یرشد اقتصاد ها،میکرد، با وجود حفظ تحر ینیبشیپ ۲۰۲۲

 4.۱مثبت  رانیا یجار یهادرصد برسد و تراز حساب 3.3سال به  نیا

کرده است  ینیبشیپ یشود. بانک جهان یخلناخالص دا دیدرصد تول

نسبت به سال  یدرصد 5.5شد با ر ۲۰۲۲سال  یط رانینفت ا دیتول

در  یدرصد ۱.۶بخش صنعت رشد  نیقبل از آن مواجه شود. همچن

 .رسدیدرصد م 3.۱خواهد داشت و رشد بخش خدمات به  ۲۰۲۲سال 

 سیرئ /ميستياسد ن یروزيپ اي: به دنبال شکست اردوغان◄

 یط هیدخالت در امور سور یاز سردمداران اصل یکیکه  هیجمهور ترک

گفته  یکشور بوده است، به تازگ نیدر ا یابتیوب و جنگ نآش یهاسال

. به دنبال شکست کاستیسر آمر ریو عراق ز هیسور سمیترور»است: 

 یهایکش. لشکرستین نیدردمان ا ونخوردن اسد نبوده  ایخوردن 

 «.بوده است! سمیمقابله با ترور یبرا هیبه شمال سور هیترک

« مطر یهاد» ندارم/ نرايبا ا ي: ارتباطیسلمان رشد ضارب◄

نداشته  رانیبا ا یارتباط چیه ،یحمله به سلمان رشد»گفته است: 

 ینیاهلل خم تیآ یکرده است. من برا نیبه اسالم توه یاست. رشد

 نیدر ا توانمیم نقدریاست. هم یاحترام قائلم. معتقدم او انسان بزرگ

 .«کنمینمرده است، تعجب م یرشد لمانس نکهی. از امیباره بگو

سورنا » /انيبنو دانش ینوآور ديدر تول رانيا یاپله ۶0 رشد◄

در شاخص »جمهور گفت:  سیرئ یو فناور یمعاون علم «یستار

از  یدر برخ. میرتبه بهبود داشت ۶۰ ریاخ یسالها یط ایدر دن ینوآور

. از نظر تعداد میهست ایاول و دوم دن یدانش در رتبه ها دیتول یرشته ها

 .«میهست ایجزو ده کشور برتر دن یتکنولوژ هر حوزد یمقاالت علم

فردا اعالم کرد:  ویراد !/رانيبه ا هيروس يحاتيتسل يوابستگ◄

وابسته شده  رانیو پهپاد به ا نیتورب دیخر ما،یهواپ ریدر تعم هیروس»

خود را در آن پنهان  رتیکه نتوانسته ح یفردا در خبر ویراد«. است

از چالش ها که پس از  یبخش تیریمد یبرا رانیبه ا هیروس ازیکند، از ن

 رانیآنها که ا ایبا آن رو به رو شده، پرده برداشته است. گو نیجنگ اوکرا

 نیبا ا دیچه طور با دانندیکردند حاال نم یخطاب م هیرا مستعمره روس

 مهم رو به رو شوند.


