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 اخالل در پيام راهبردی!             روز حرف▼

به بهانه سفرر ریفیم مسلفم بفه مسفکو و در روزهای اخیر 

تحویل نامه رهبر معظم انقفالب بفه نیایهفده یفوتیا،  فاهد 

 هایهرهچو سایر اظهار نظراتی از سوی برخی از وزرای دولت 

روابط ایران و  دربارهخاص سیاسی جریان ای و سیاسی رسانه

تحلیفل و بررسفی  هیمادسفتضوع . طرح ایا موبودیمروسیه 

روسیه های تاریخی ایران و روسیه و یادآوری جهگمهاسبات 

ان آمریکا زکه روسیه نیز به می د گیری نتیسهایا و و ایران 

بفه وصفیت امفاه)ره( در خفواهیم و اگر می نیست اعتیادقابل

 اسفتیسعامل با یم، الزه است به الزامفات سیاست خارجی 

 وفادار با یم. «نه غربی ،نه  رقی»

زمانی موجه و  دهییدقیاس دو موضوع و دو  -0 :نکات تحليلي

 ورزی روسیهآیا سیاستیکی با د.  هاآندرست است که جهم 

یفا یهوری اسالمی هیانهد آمریکفای خبیف  در مقابل جامروز 

دهه از عیر  است؟ آمریکا یم از مرور چهار ابقسحتی روسیه 

ههوز هفم بفه  ،ایران اسالمیهای قدرت انقالب و استحکاه یایه

امفا  ؛و برگرداندن ایران به مدار غرب استدنبال براندازی نظاه 

 ستدر برابر آمریکابه دنبال  ریکی راهبردی در مهطقه روسیه 

در برابفر ایفران به هیکفاری مشفتر  دعوت و با هییا انگیزه 

در تغییفر و د یذیرمیگرا در سوریه را غرب تروریستیهای گروه

 کهفد.آفریهی مینقشایران  ر کهاردمهطقه توازن نظامی صحهه 

بفا  ژهیوبفهایران و روسیه در دو دهه گذ فته،  روابط اساساً -0

های بسفتسفو و بااز یک« والدیییفر یفوتیا»آمدن  روی کار

عده ها و خواهیزیادهبه دلیل مکرری که در روابط ایران و غرب 

، متراوت بوده یدید آمدای هسته غرب به معاهدات هاییایبهدی

سایش  درصددای هیواره روسیه در روند مذاکرات هستهاست. 

ای و جهفانی مهطقفهخواسته غرب بوده و امروز روند تحفوالت 

د فیا سیه بفا احسفاس دا فتا ایران و رواست که  یاگونهبه

 -9 .بیههفدخفود را در یفک جبهفه می ،مثفل آمریکفا یمشترک

از  دیگر ییک نیز آمریکا و ارویا با هر دو کشور مشتر  ی یهد

 آید.می حساببه عوامل تقویت ایا روابط

بفا گفرای داخلفی رسد جریان غرببه نظر می :نکته راهبردی

قفرار دادن به قییت حتی  ،طرح مسدد مذاکره با آمریکا و ارویا

ی و نرفو  هیانهفد قفدرت مو فک ایبازدارندهقدرت  یهامؤلره

نگفران بفه خطفر افتفادن  تههانفه، روی میفز مفذاکره ایمهطقه

 ،نظاه جیهوری اسالمی نیسفت« نه  رقی و نه غربی» سیاست

به یران دارد بسترهای فکری و سیاسی بازگشت ا تیمأموربلکه 

در مسفیر ایسفاد اخفالل را ففراهم نیایفد. مدار آمریکا و غفرب 

 ،د فیا مشفتر ر برابر دبا روسیه راهبردی اتحاد ییاه ارسال 

 یریشان( اهللفتحنویسهده: )! هاستیکی از ایا تدار  زمیهه

 

 

 !جويان امروزو برائت روزيهمراهان د                          روز گزارش▼

 در گرتگو با ایلهفا یحزب کارگزاران سازندگ یمرکز ی ورا یادوره میری ،«یها ی محسا»

 یعهفی یانتخابفات یاصفل هفایبخش بفاًیتقر 3۹تفا  30طلبان از سال اصالح کهایابا ا عان به 

 شفتریب یروحفان یآقا یمشکل فعل»: گرته است ،دا تهد اریدولت، مسلم و  وراها را در اخت

 .«یتیحاکی مسایلدرون دولت است نه  یانسساه و هیاههگ سادیدر ا

 یتیو نارضفا یناکارآمد ایا میخود را سه یحزب کارگزاران سازندگ چرا :يليتحل هایگزاره

دولفت  ینرفر از وزرا 01 هیف، با اعالم1۷از سال  یحزب کارگزاران سازندگ -0؟ داندنیی مرده

 یبفه تحقفق برخف وه خفرداد،ددولفت  انیآغاز به کار کرد و در جر یرفسهسان یها یمرحوه 

با  -0نبود.  هاآن ییهدف غا قطعاً ایا اما؛ دیرس یراه و روش دولت سازندگ یاهداف در راستا

اسفحا  » یو معفاون اولف «یحسا روحفان» یجیهور استیربه  ازدهمیدولت  کار آمدن یرو

را خود  ییهدف غا توانستایا حزب حزب مذکور بود،  یمرکز ی ورا میکه ری «یریجهانگ

 هایشخواسته هکهی، به تصور ادر دوره دوه یانروح یونیلیم 0۷ یو با رأ دکه یریگیی درتقدر 

 یریفگیی و زمان جهانی برقرار  ده هایقدرتو روابط حسهه با  حل  ده الیللیبیاعرصه  در

 یطول هیرو ایکه ا هم خواهی بیشتر در دولت برآمدساست، به دنبال  دهیفرا رس هافعم ترجدی

حفزب  -9 .دیفانسام یحفام یاسفیس بحفزایفا  با یروحانتیم هیراه به اصطکا   که دینکش

دولت را مورد هسیه قرار داد و  ،اللحادی د هیانیب کیبا انتشار  31 وریکارگزاران در  شم  هر

فقفدان »: اعفاله کفرد و توصیفو ا ر «یاقتصاد یاستراتژ»را فاقد گرتیان و  یدولت روحان

 هبدل ساخته است کف زهیانگیب یهااز بروکرات ی، آن را به مسیعدر دولت یاقتصاد یاستراتژ

و  کههفدیم لیتحل یکاغذباز اداره کی عهوانبهکه  یمغز مترکر توسعه مل عهوانبهدولت را نه 

حد برایت از دولت  تا سر که ایگونهبه افتی شیافزا روزروزبه هااصطکا  ایا. «دههدیم لیتقل

 .رودمی شیی 0۷22 یجیهور استی دن به زمان انتخابات ر کیبا نزد ویژهبه ،یروحان

 هفایانتخاباتدر  یروحفان یحفام یاسیس اناتیکهشگران جر یبه خطا اعتراف :يانيپا نکته

هیراهفان  گیریکهفاره. دیفنیا تر فرافرا  0۷22انتخابات  یفضا شیازیشیبگذ ته توانسته 

در تهاقض  اناتیجر ایا یمورد ادعا یاسیس تیبا عقالن ،تیاز قبول مسئول یروحان یآقا روزید

در آسفتانه  یاسفیعفده بلفوس س و یحزب یطلبمهرعت از کایتحسبک رفتار  ای. ااست آ کار

 (انیعباس ای: حسسهدهیدارد. )نو 0۷22انتخابات 

 سفره خود را با مردم يکي کنيد!                                   ویژه خبر ▼

امروز ایران »گرت:  جاهتربتدیروز در ع تشخیص مصلحت نظاه عصر ر مسیمحسا رضایی، دبی

های جهانی طرف دیگر بر سر یک میز طرف و هیه قدرتای یکواسطه مذاکرات هستهبه

نشستهد و ایا عزت و اقتدار مرهون صبر و استقامت خانواده  هدا، ایثارگران، آزادگان و نعیت 

گرایی به تقسیم بازی و قبیلهای نباید با جهاحهکه یک عدهرضایی با بیان ای .«فقیه استوالیت

امروز به نییه ایا راه رسیدیم و زمان متوقف  دن نیست، نییه دوه »غهایم مشغول  وند، گرت: 

دبیر «. تایا مسیر یرافتخار یعهی درست کردن اقتصاد و فرههگ و دستیابی به علم و فهاوری اس

دا تا معدن، مرز، اماه و  ازجیلههای عظیم به ثروتمسیع تشخیص مصلحت نظاه با ا اره 

ایا »مرده خوبی که در ایا  رایط تحریم اقتصادی دندان روی جگر گذا تهد، اضافه کرد: 

دی برخی گسیخته و اوضاع نابسامان بورس هیه از ناکارآموکتاب، توره لساهحسابگرانی بی

ی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم هانسبت به ابالس سیاست است سال 5دولتیردانی است که 

دولتیردان باید سرره خود را با مرده یکی کههد جدایی »: افزودرضایی  .«اندانقالب غافل  ده

رسانی را از زندگی مرده جدا سرره دولتیردان با مرده مراه و مکتب  هدا نبوده است، خدمت

 .«گسیخته وارد کشور  ده استداری لساهکردند که اترا  خطرناکی است و سرمایه

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 کردن ايرانيان دارخانهطرحي برای 

در  اکهونهمواحد مسکونی  ونیلیمکیف احداث ساالنه مسکا با هد تأمیاطرح جهش تولید و 

دستور بررسی مسلم قرار دارد و یهج ماده از آن به تصویب رسیده است. ایا طرح بر اساس سه 

 . ده است یزیربرنامهزمیا و مصالح ساختیانی،  تأمیامهابع مالی ساخت،  تأمیامحور اصلی 

که وزارت راه و  هرسازی متولی آن است و قابلیت طبق آخریا اعاله نیایهدگان، تیامی اراضی 

ساله در  33مسکا را دارند احصا  ده و با هدف اجاره  تأمیااجرایی  دن طرح جهش تولید و 

 012مسلم قرار است دولت را به یرداخت ساالنه  .گیردو سازندگان قرار می سازانانبوهاختیار 

مسکا مکلف کهد. ایا در حالی  تأمیالید و هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح جهش تو

سید البرز  .هزار میلیارد تومان بود 11بالغ بر  093۹است که کل بودجه عیرانی کشور در سال 

مسکا  تأمیابا بیان ایهکه در طرح جهش تولید و  مسخهگوی کییسیون عیران مسل، حسیهی

هزار واحد  522حدود »تصریح کرد:  واحد مسکا بسازد، ونیلیمکیدولت مکلف  ده تا ساالنه 

که از محل  یاعتباراتو با   ودمیمسکونی توسط بهیاد مسکا و بخش خصوصی ساخته 

 .«صهدو  ملی مسکا دیده  ده دولت نیز برای تسهیل ساخت باقی مساکا اقداه خواهد کرد

 دارديبرنم منيدست از سر  کايآمر

 یبا مهصور هاد داریروز یهسشهبه در د کایآمر ژهیفرستاده و ،«هگیک هدریل ییوتیت»

 دن اوضاع  یبدون ا اره به اقدامات کشورش در بحران اضیدر ر یای یمستعر جیهوررییم

 ایدر ا یثباتیو ب یری[ باع  تهش، درگیای]در  رانیمداخله ا» د که  یکشور، مدع ایدر ا

 ییکایمقاه آمر اینقل از ا ( بهکای بکه الحره )وابسته به وزارت خارجه آمر«. کشور  ده است

 ای. رفتار اکهدمی تیدر عدن حیا یای یدولت مستعر یهاگزارش داد که وا هگتا از تالش

معروف با دست یم زدن و با یا  الیثلضربمصدا  بارز  یایدر خصوص  کایآمر یروزها

 یدر سخهران کایآمر جیهوررییم ،«دنیبا جو»است. یهسشهبه هرته گذ ته،  دنیکش شیی

 متوقف  ود و ما هیه دیبا یای هیجهگ عل»گرته بود:  یایدر  یخود با انتقاد از اوضاع انسان

 دنیدولت با ی. ادعا«میکهیدر آنسا را متوقف م یتهاجی یهااتیخود از عیل یهاتیحیا

سال خود  ایوارد هرتی گریکه تا کیتر از دو ماه د یایتوقف جهگ در  یبر تالش برا یمبه

معاون او  دنیجهگ با چراس سبز دولت بارا  اوباما که با ایاست که ا یدر حالخواهد  د، 

ایتالف  ساله شدونالد ترامپ در جهگ  استیبه ر کایآمربوده، آغاز  د. دولت سابق 

 ارایهمدرن گرفته تا  حاتیاز فروش تسل ینامحدود تیحیا یا،ی هیعل یعربستان سود

آن،  سهیایتالف متساوز ارایه کرده است که در نت ایبه ا یو اطالعات یمستشار یهاکیک

 تیجیع ایانگیم ایکود  هستهد. هیچه هاآننرر  9159اند که باختهجان ییهی 01۹20

 ،یحیله و محاصره ایتالف سعود لیو به دل دهیدرصد رس ۹5کشور به  ایخط فقر در ا ریز

 در رنج هستهد. ییغذا تیامه فقداناز  ییهی ونیلیم 02

 رژيم صهيونيستي در کابينه اتاختالفآشکار شدن 

وزیر رژیم صهیونیستی یک فرد نزدیک به خود را برای مذاکره با دولت آمریکا یم از آنکه نخست

او را مورد  جانبهکیاقداه   دتبهای ایران تعییا کرد، وزیر جهگ ایا رژیم درباره یرونده هسته

مسئول مذاکره با  عهوانبهرا مئیر با  ابات نتانیاهو،  اعاله  د که ییشروز دو  .انتقاد قرار داد

« جیک سالیوان»با  بات با  ه ومعرفی کرد ای با ایراندولت بایدن درباره موضوع توافق هسته

درباره ایران و دیگر موضوعات  مدتیطوالنمشاور امهیت ملی کاخ سرید طی یک تیاس ویدیویی 

ما در یک سیستم ریاست جیهوری نیستیم! »بهی گانتز در ایا خصوص گرت:  .رایزنی کرده است

ها در تالش خواهم کرد تا تیاه سازمان روایازادارد  بر عهدهنتانیاهو مانهد یک  اه اداره امور را 

 وزیر جهگ رژیم صهیونیستی هیچهیا .«کههد اظهارنظر ایا خصوص )انتخاب مئیر با  بات(

وزیر ایا رژیم نخست ،دا اره کرد و افزوبه اختالفات خود با نتانیاهو بر سر موضوع مقابله با کرونا 

کهد و سعی دارد به تهها به خاطر مهافع سیاسی خود تصیییاتی را در ارتباط با کرونا اتخا  می

 .ه کهدمدت دو هرته و تا زمان برگزاری انتخابات قرنطیهه سراسری اعال

 اخبار کوتاه

 فرمانده« سرلشکر سالمی» /ناپذيری سپاهراز شکست ◄

ندارد و ههر  بستباسپاه  یبرا یاصحهه چیه» :گرت کل سپاه

بزرگ ما  یهاجهگ است. یاستکبار یهاما  کستا قدرت

با  فقیهولیاست که از آن قله  یاقله دامهه در سپاه. است یباق

و  کهدمی یحکیت را جار یهاخود چشیه ینوران ریتداب

 چیدر ه سپاه ،مهطق ای، با اآموزاندمیغلبه را  یهافرمول

 .«خوردی کست نی یاصحهه

 یسخهگو /از اپوزيسيون و مخالف خوب شانس آورديم! ◄

بر  یمبه یمسعول ریه به انتشار تصوسازمان غذا و دارو با ا ار

قرار گرفتا  اریدر اخت یبرا یدرخواست دفتر مقاه معظم رهبر

و هر جا  زیاز هر چ یاسالم یجیهور»: نو ت ،رزیواکسا فا

و مخالف و معاند،  ونیسیاز ایوز اًانصافبا ه  اوردهی انم ن

 «.!هست وبخت و اقبال، هیراهش بوده 

 /افتيادامه خواهد  نيبحر يقاسم: جنبش مردم يسيع خيش ◄

مرده  یاساس مطالبه» :تأکید کرد ایبحر ینهضت اسالم رهبر

 میرژ است. تیدر حاکی یو اساس یاشهیر راتییتغ ،ایبحر

با  ایمرده بحر زیآممسالیتمهامه در برخورد با اعتراضات 

را هدف قرار  یخشم و غضب رفتار کرد و هیه مقدسات اسالم

 ایانقالب بحر یکهشهیر یبرا یسعود انیاز نظام هاآنداد، 

 طیکه  را یتا زمان ایبحر یمردم جهبش البته کیک گرفتهد.

 .«افتیالح نشود، ادامه خواهد کشور اص

 یی در اولين دستاورد اقتصادی رئيسي از سفر به عراق/ ◄

عرا   ونقلحیلبه کشور عرا ، وزارت  هیقوه قضای میسرر ری

کاال، دستور  تیدر ارتباط با موضوع ترانز یدستورالعیل با صدور

 ،«هیزرباط» ازجیله یو مهی یهیزم یهااستراده از گذرگاه

 یرا برا« عرعر»و « سروان»، «القایم» ،«لیبیطر» ،«هیالیهذر»

 صادر کرد. تیترانز

معاون کل وزیر  /سپاهاز فرماندهان  حريرچيتقدير  ◄

 یکه هیکار میکهیو سپاه تشکر م جیاز بس ما»گرت: بهدا ت 

که  دهیکشیواقعًا خسالت م یعهیانساه دادند،  یخوب اریبس

و دفتر  ریدر دفتر ما، دفتر وز هاروین ایفرماندهان بزرگ ا

بزرگواران  ایبا فرمان حضرت آقا، ا اندنشسته ریوز ایمعاون

 دیباجهگ  ایدر ا دییبگو م،یما تحت امر  یا هست گرتهدیم

 «.میکه ما انساه ده دیی یا بگو م،یکه کارچ

 رییسههیئت یسخهگو /آثار برجام در کاهش نگاه به شرق ◄

از قرارها با  ر   یاریبرجاه بس یایدر قضا»: گرت مسلم

 میخواهیما دا ت. ما م یبرا یکیرنگ  د و آثار اقتصاد

 «.اترا  نخواهد افتاد ایا یطی را چیتحت ه بارایا مییبگو

 معاهدات تعارض صورت در :(991 سؤالاحکام سياسي ) ◄

الزامی  معاهدات بر ایا یایبهدی آیا  رع، احکاه با الیللیبیا

االجرا ، ایا نوع تعهدات الزهسؤالدر فرض : یاسخ است؟

 .استغیرمساز  هاآنبهدی به با د، بلکه یاینیی


