
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
2911 دی 52شنبه يک 2445 شماره ـ وموسبيستسال   

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

و  یبه برجام برگردد. آنچه که مطالبه منطق کایکه آمر میندار یاعجله چیاصرار و ه چیما ه

معنا  کایبرداشته شد، خب به برگشت آمر هامیتحر. اگر هاستمیما است رفع تحر یعقالن

به ضرر ما ممکن است  یبه برجام حت کایبرداشته نشد، برگشت آمر هامیاما اگر تحر؛ دهدیم

 www.basirat.ir                                                           (91/91/9911)تمام بشود. 

 

 !به چه قيمتي؟ تغيير سياست              روز حرف▼

در شورای مرکزی حزب کارگزاران ساانندگی  ضوعفائزه هاشمی، 

 ،کارداعاالم  هاشمی رفسنجانیپدرش مرحوم سالگرد درگذشت 

بود تا می 0101دوست داشته است دونالد ترامپ پیرون انتخابات 

ینی ایران در مقابا  نشداد و باعث عقبفشار بر ایران را ادامه می

 .شدهای دولت آمریکا میخواهینیاده

اسات کاه فاائزه  روانآناهمیت این سخن ناه  -9 :نکات تحليلي

نظار واععای یا   دهندهبانتابجهت که ن آبلکه ان  ،هاشمی گفته

حائز بررسی و توجه ویاهه باشد، در کشور میجریان سیاسی عمده 

ر پشت کردن به مایهن و روی دیگدعیق و  یترجماناست. این نظر 

ناهاد و معصاومه علیهمانند  فروشیوطنو نسخه وطنی افراد ملت 

 ساله 01فکری اپونیسیون های ماندهعقبدیگر امیرعباس فخرآور و 

خواستار تشدید فشاارهای تحریمای همواره نظام اسالمی است که 

صاری  ت اظهاارا -0 باوده و هساتند دالر علیه ایران در عبال اخذ 

بادون اصاالحات را نفوذ  دختر مرحوم رفسنجانی ماهیت جریان با

مگار را مطرح کرد که  سؤالدر اختیار مردم عرار داد و این روتوش 

های و افرادی ان عبی  خانم هاشمی تا دیرون جریانها همین جریان

در انتخابات ت ترامپ خکردند که ان باارنشی و انقالبی را متهم نمی

امرون چطور خاود پارده ان آرنوی دیارون ؟  اندناراحتکا آمری 0101

دارند و برای ان دست رفتن فرصت فشار بیشتر باه ماردم خود برمی

نشان داد که برای جریان  اظهارنظراین  -9  خورند؟می تأسفایران 

مردم در اولویت نیست بلکاه نزدیکای مشکالت ح  شدن گرا غرب

ایران ان مواضعی کاه ماانع ایان نزدیکای به غرب و دست برداشتن 

کنناد کاه اگار فریبای میای مردم، اهمیت دارد؛ لذا در برهاهاست

توانیم مشکالت را ح  کنیم و نمانی برجام و مذاکره را بپذیریم، می

بدون کمتارین  ود برسند،خکه با این رویکرد موفق نشدند به هدف 

این بار  ،استه عبلیناراحتی و عذرخواهی ان مردم، با نقض غرض خو

بهتر باودن  درچرایی تحلیلش در پاسخ به که فائزه هاشمی همانند 

به خاطر همین فشارهایی کاه » گوید:میانتخاب ترامپ برای ایران 

ها دموکرات.. آورد، باالخره شاید ی  تغییر سیاستی اتفاق بیفتد.می

تاا  آیندبرمیخواهان فشار بیشتر بر ملت  « شُ  و وِل هستند کمی

  برسند خویشباط  به خواسته 

 ویههباهیاست خارجی جمهوری اسالمی ایاران س :نکته راهبردی

وضعیت کنونی  سانسبباما آنچه  ؛در مواجهه با آمریکا روشن است

های در این اصاول باه بهاناهها کشور بوده، تغییراتی بوده که دولت

دارد. ؛ تغییراتاای کااه خاسااتگاه حزباای و جریااانی اناادمختلااف داده

فااکتور ملات این مواضع غلا  ان جیاب  زینه سنگینشوربختانه ه

عبارت باه غارب جاا بیبرجاام و اعتمااد  هتجربباید ان شده است. 

 تأثیرگذاریگرا در داخ  برای غرب تالش مجدد جریانبه گرفت و 

 پریشان( اهللفت )نویسنده: نگاه کرد. تردید با دیده بر آرای مردم 

 

 

 کرونا از ترخطرناک ويروسبا  مقابله                       روز گزارش▼

 خاطرنشان کرونا واکسن درباره را نکاتی( ماهدی 91)رون جمعه  سخنرانی در انقالب معظم رهبر

. انگلیس و آمریکا ان واکسن واردات ممنوعیت و ایرانی واکسن ان حمایت بر تأکید انجمله کردند؛

 «ت بیوان-فایزر» آلمانی-آمریکایی اکسنو شده، خبرسان دنیا تمام در حاضر حال در که واکسنی

 هایآنمایش نیجریه، شمال در مننهیت و سرخ  وبا، شدید شیوع بهانه به 911۱ سال یزرفا -9 .است

 یعنی جدیدش بیوتی آنتی تا کرد آغان کشور، این بزرگ شهر دومین ،«کانو» در را ایمخفیانه

 مرگ باعث و کرد امتحان سالهسیزده تا ی  بین کودک دویست روی را( «تروافلوکساسین)» «تروان»

 علیه صدام جنگ طول در که بود کشوری اولین آلمان، حکومت -0 .شد کودکان ان تعدادی فلج و

 هایگان بارترینمرگ تولید برای هاآن ان که کرد صادر عراق به را شیمیایی مواد بیشترین ایران،

 که بود گان با بلهمقا فیلتر و ماس  اصلی تولیدکنندگان ان یکی آلمان اتفاعاً .شدمی استفاده شیمیایی

 با همراه ماس  رنمندگان به ،«۸ والفجر» عملیات نمان در 99۱0 سال نمستان  فروختمی ایران به

 کشوری اولین آلمان، اینکه ترجالب .بود خراب هاماس  فیلترهای اما دادند، تحوی  ی آلمانینو فیلتر

 حس نه کار، این علت؛ پذیرفتمی درمان بهانه به را شیمیایی مصدومان و مجروحان که بود

 هایگان تأثیر شدت که بفهمند تا بود شانپزشکی تحقیقات تکمی  بلکه آلمان، دوستیانسان

 این با و است؟ مدت چه بدن در آن دوام است؟ چقدر انسان روی بر آلمان هایکارخانه در تولیدشده

 مریو یتوانست -9 .کردندمی کام  شیمیایی هایگان کردن ترخطرناک برای را خود تحقیقات کار

 ،هموفیلی بیماران استفاده برای را خون انعقادی فاکتورهای میالدی، هشتاد دهه هایسال در فرانسه

 و ایران عراق، عربستان، آرژانتین، ایتالیا، آلمان، انجمله کشورها برخی به فرانسه، کشورِ خودِ بر عالوه

 .شودمی مصرف هموفیلی به مبتال بیماران خون انعقاد به کم  در فاکتور این. کرد صادر یونان

 و ایدن بیماری به ،کنندهیافتدر کشورهای هموفیلی بیماران ان تعدادی مصرف این فاکتورها، یجهدرنت

 ،آلوده خون زریقت اثر در هموفیلی بیمار 0011 فرانسه کشور در تنها آمار مطابق. شدند مبتال هپاتیت

 91 تا ۱ بین آمریکا در .باختند جان بیماری این اثر در نفر 911 هاآن میان ان که شدند مبتال ایدن به

 .شدند مبتال ایدن به آلوده هایخون دلی  به نفر 919 نیز ایران در و هزار نفر

 ینا ،بشریت علیه جنایت در نهبیگا کشورهای دارویی هایشرکت سابقه به توجه با :پاياني نکته

 برای خطرناکی هاینقشه دنبال به بلکه نیستند ایران ملت خیرخواه تنهانه هاآن که است آشکار نکته

 جریان گذشته رونهای در .خشندب عدرت را ایران در ویروس این هایجهش تا هستند ایرانی ژنوم

 ،ینیانسول ،ایپروانه هموفیلی، بیماران به غرب دارویی هایتحریم مقاب  در که غرب ایرسانه

 ناعص هایطرح تا است واکسن خرید خواهان مشکوکی طرن به اکنون بود، کرده سکوت ...و یسرطان

 مقاب  در را ملت و رهبری ،شناختی جنگ ی  با حتی و کنند تکمی  ملت به ندن ضربه در را خود

 گرفتاری ان ،پزشکی استنادات بر تکیه با انقالب معظم رهبر که است حالی در ینا دهند، عرار هم

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .کردند جلوگیری کرونا ان ترخطرناک ویروس ی  دام در ملت

 ؟استشفافيت مالي ايران  به دنبال FATFچرا                      ویژه خبر ▼

 عبول را FATF پذیرشدر موضعی آشکار،  نظام حتمصل تشخیص مجمع عضو، «میرسلیم»

 کند، ایجاد مشک  FATF به نپیوستن شاید»توصیف کرد و افزود: ی بیشتر تحریم هایفشار

 براندانی ،هاآن ویهه هدف .کندمی درست مشک  ما برای آن، به پیوستن داریم یقین ولی

 فمخال شفافیت با ما .شودمی محقق این FATF پذیرفتن با و است اسالمی جمهوری

 خواهد؟می چه شفافیت ان FATF ولی کنیممی دفاع آن ان و هست عالی هم خیلی نیستیم،

 .«ننیممی دور را هاتحریم چطور ما که شوند متوجه خواهندمی



 

  
 اخبار ▼

 هستند؟ جهان امنيت تهديد کيکدام ؛آمريکا يا ايران

 و تحریم تداوم با و دانسته جهان امنیت برای تهدیدی را ایران ای،رسانه پشتیبانی با اروپا و آمریکا

 بر مبنی را جدیدی غیرمنطقی مطالبات ،درصد 01 سانیغنی علیه منفی گیریموضع ضمن فشار،

 و ادعاها این. سانندمی مطرحجمهوری اسالمی ...  و موشکی توان ای،هسته هایفعالیت حذف

 دیگری حقایق حاوی یامنطقه و جهانی تحوالت به نگاهی که است حالی در هراسانهایران رفتارهای

 01 سانیغنی ،۱+9 اعضای هایبدعهدی به واکنش در حالی در ایران: یاهستهامنیت  -9؛ است

 011 آمریکا اخیراً  اما ،داده ارائه آژانس به را آن کام  گزارش نمانهم که سر گرفته ان را درصد

 داشتن اولویت بر رسماً نیز مکرون و داده اختصاص خود اتمی هایبمب نوسانی برای دالر میلیارد

 را ایران حالی در آمریکا: محیطینیست امنیت -0 .است کرده تأکید فرانسه اتمی هایبمب تقویت

 دستانی با تا شده خارج پاریس محیطینیست پیمان ان خود که خواندمی جهان امنیت برای تهدیدی

 کرونا علیه ایران اعدامات: بهداشتی امنیت -9. دهد ادامه خصوص این در را خود مخرب رفتارهای بان

 کهدرحالی است، جهان در بهداشتی امنیت درباره تالش ان هایینمونه واکسن تولید برای تالش و

 امنیت -0. است مواجه آمریکا هایکاریسیاسی و انگلیسی ویروس درباره انگلیس یکارپنهان با جهان

 شودمی عنوان امنیتیضد دیگران، سانناامن هایرفتار برابر در ایران باندارنده تحرکات حالی در: نظامی

 بنا بر. کندیمنیز  ترور را تروریسم با مبارنان بلکه ،کندنمی مقابله تروریسم با تنهانه آمریکا که

 ارنیابی نداییامنیت و ناییامنیت نظرنقطه ان را طرفین اعدامات توانمی روشنیبه مذکور؛ هایمؤلفه

 .ساخت آشکار را غرب ادعاهای بودن دروغ و کرد

 ايراني خدمت کرد!شهيدی که به هزاران 

 جوراین و «ناف بند بان » ،«ناباروری درمان» ،«بنیادین هایسلول» ،«رویان پهوهشکده» نام اگر

 را آشتیانی یکاظم سعید نام جایی عطعاً آید،می دست به که نتایجی در کنید، وجوجست را چیزها

 راه که جایی ترینمهم. او گفت وداع را فانی دار علبی ایست اثر بر که یایران دانشمند ؛دید خواهید

 91 حدود طول در که جایی بود؛ 01 سال خرداد در «دانشگاهی جهاد رویان پهوهشکده» انداخت،

 سال ی  یعنی ۸9 سال در .است کرده فرنند صاحب و وشحالخ را نابارور نوج هزاران گذشته، سال

 با که آسیا غرب دانشمندان تأثیرگذارترین ان یکی عنوانبه او نام کاظمی، سعید درگذشت ان عب 

 موساد ترور فهرست در بود، کرده ایجاد ایران برای را علمی برتر دست بنیادی هایسلول دانش توسعه

 چنین و کرد تقویت را دانشمند این بیولوژی  ترور درباره هافرضیه ننی،گمانه این .بود گرفته عرار

 در خود نورونی سخنرانی در ایخامنه اهللآیت حضرت اینکه تا بود فراموشی به رو هم بان تصوری

 کاظمی سعید برای «شهید» لفظ ان رضوی، حرم مجاوران و نائران جمع در و 1۱ سال فروردین

 که کاری: »گفتند مقدمطهرانی شهید مانند دانشمندانی نام کنار در او نام وردنآ با و کردند استفاده

 که کاری بودند، پیشاهنگش ،است حسّاس هم بسیار که ایهسته هاینمینه در ما ایهسته شهدای

 پیشاهنگش بنیادی هایسلول نمینه در کاظمی شهید که کاری بود، پیشاهنگش ممقدطهرانی شهید

 .«است بزرگی سیارب کارهای بود،

 !؟اضطرار از متأثر يا اقتدار از ناشي قطر؛ با سعودی آشتي

 علمداد ریاض برای بزرگ پیرونی ی  سعودی هایرسانه توس  حالی در عطر و عربستان آشتی

 تشکس تنها البته این .ندارد ایمنطقه استیالی ایجاد در سعودآل شکست جز معنایی که شودیم

 و سوریه و عراق در آشوب ایجاد در ریاض چنانچه ،نیست منطقه در گذشته هایسال طی سعودی

 حالی در آشتی این .ماند ناکام مقاومت محور و ایران مقاب  در نیز تکفیری تروریسم ان ابزاری استفاده

 مجبور ذلت ایتدرنه سعودآل بلکه نشده، انجام دوحه برای ریاض شرط 9۱ ان ی هیچ تنهانه که است

 این مجدد برعراری ان سعودآل هدف که است واض . کند آغان هاعطری با را خود رابطه مجدداً شد

 شورای اعضای اختالفات عمق به توجه با است بعید که است ایران مقاب  متحد ایجبهه ایجاد ارتباط،

 دادن نتیجه ان باید قهمنط کشورهای رسد؛می نظر به .برسد سرانجامی به فارسخلیج همکاری

 بر جواریهم حسن اص  اساس بر و بگیرند درس جهانی هایعدرت طلبینیاده برابر در مقاومت

 .کنند تأکید خود مستق  هایسیاست

 کوتاه اخبار ▼

 /آمريکا پايگاه به سپاه حمله آمار زخمي؛ 24۱ و کشته 291 ◄

 با توییتی در( خاتمی دولت ونیر) مهاجرانی بار اولین برای

 به سپاه حمله تلفات درباره پنتاگون گزارش سند تصویر رانتشا

 ارتش خسارت مجروح، 90۱ و کشته 991» نوشت: األسدعین

 فراتر بسیار سربان چند سردرد ان سد،األعین پایگاه در آمریکا

 سلیمانى شهیدان خون انتقام تنهانه سداألعین به حمله. است

 اخالق صولا و توانایى بر مبتنى همراهان، و ابومهندس و

 شمار به ایران ملى اعتدار حفظ در عطفى نقطهبود و  نظامى

 .«است گفته دروغ ظاهراً ترامپ. آیدمی

/ است ياز درون در حال فروپاش لي: اسرائزنکوتيا یگاد ◄

: اعالم کرد یستیونیصه میاسبق ستاد ارتش رژ سیرئ

 در .کندیم یرا سپر یبغرنج  یدر حال حاضر شرا  یاسرائ»

 اریبس یاسیبحران س  یما با  ،یخارج یدهایتهد کنار

ما  یاسیهمه به نظام س کهیطوربه ؛میخطرناک روبرو هست

 یلیجامعه اسرائ ،یچنددستگو  یبندعطباند و شده اعتمادیب

 .«بردیم شیپ هیتجز یرا به سو

 کوهن، مایک  /کرد پشت او به هم ترامپ کنکارچاق ◄

 ان گفته آمریکا جمهوررئیس سابق کنچاقکار و شخصی وکی 

 دادن شهادت برای دولتی مختلف ینهادها با شده خواسته او

 هم او و کند همکاری اشخانواده و ترامپ تخلف درباره

 حساب تعلیق به واکنش در همچنین او .است پذیرفته

 به ما که اندانه همان به ترامپ»: نوشت ترامپ توییتری

 اآلن او. است وابسته توییتر به داریم، نیان تنفس برای اکسیهن

 «.تاس شدن دیوانه حال در

 سخنگوی /کشور وارداتي کاالی دومين موبايل، ◄

 میلیون ۸.۱ ان بیش ،11 سال ماهه 1 در»: خبر داد گمرک

 شده ترخیص گمرک ان دالر میلیارد 9.9 ارنش به تلفن همراه

 .«شودمی محسوب وارداتی کاالی دومین ارنبری، انلحاظ که

روننامه  /کرونا واکسن به آمريکايي پرستاران «نه» ◄

 نشان نظرسنجی ی  نتایج»: نوشت« می دیلی»انگلیسی 

 ان آمریکا بهداشتی کارکنان درصد ۱1 بربالغ که دهدمی

 کرونا واکسن دریافت ان ،خطرناک جانبی عوارض ترس

 .«کنندمی خودداری

 /آمريکايي تفنگداران دستگيری محل در سپاه دريايي رزمايش ◄

 ان بیش آمریکایی، گدارانتفن دستگیری سالگرد آستانه در

 دوم منطقه شناوری هاییگان و دریایی بسیج شناور 011

 .رفتند رژه فارسخلیج در فارسی جزیره پیرامون دریایی نیروی

 لگرانیتحلبرخی سخنرانان و  :(221 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 موجب نارضایتی و تضییع اوعات ،مطالعه نکردن دلی  به

 نیست؟ الناسحق مصداق آیا این موضوع شوند.می مستمعین

 شود.الناس و موجب ضمان میحق: پاسخ


