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 بايدن دولت ايرانيضد تحريم نخستين           حرف▼

 مجلس سایؤر به اینامه قبل در روز چند بایدن دولت

 قبال در ملی اضطرار وضعیت آمریکا سنای مجلس و نمایندگان

 در این کشور خارجه وزارتنیز کرد و دیروز  تمدید را ایران

 علی» هاینام به انقالب اسالمی پاسداران سپاه مقام دو ایبیانیه

 فاحش نقض» آنچه دلیل به را «صفدریان مسعود» و «همتیان

. داد قرار ی آمریکاهاتحریم فهرست در است، خوانده «بشر حقوق

 به ورود به قادر بستگانشان و افراد این گفته آمریکا خارجه وزیر

 !بود نخواهند متحدهایاالت خاک

 جو» که شده اعمال حالی در هاتحریم این -8 نکات تحليلي:

 به توسل دنبال به کرده اعالم آمریکا جدید جمهوررئیس ،«بایدن

. است توافق این به بازگشت و «برجام» حفظ جهت دیپلماسی

 آمریکا اینکه به توجه با کرده تأکید ایران اسالمی جمهوری

 ،کرده نقض طرفهکیبرجام را به صورت  توافق که بوده طرفی

. بازگردد توافق به هاتحریم رفع با باید که است واشنگتن این

 به آمریکا بازگشت برای ایعجله یا اصرار کرده تأکید البته تهران

 هایدولت ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس -1 .ندارد توافق

 جمهوری علیه خود خصمانه اهداف راستای در آمریکا مختلف

 وضع مختلف هایبهانه به را هاییتحریمو ملت ایران،  اسالمی

 اما ،اندداده قرار کار دستور در را ایران با اقتصادی جنگ و کرده

 از بخشی رفع برای سویی کور یک بایدن آمدن کار روی با

 چند اقدامدو  که شدمی دیده مسئولینبرخی  بین در هامتحری

 گذشته هایرویه تداوم از پابرجا بودن ،دولت بایدن گذشته روز

تاکنون  درواقع. داردحکایت این کشور علیه منافع ملت ایران 

در دولت  هایدشمناین  از یکهیچ در محسوسی تغییر هیچ

 علیه آمریکا دولت جدید هایتحریم -9 .است نشده دیدهبایدن 

بر ایران  هامیتحرکه پنبه اثرگذاری  شودیم اعمال حالی در ایران

 شکست به این کشور نیز جدید دولت هایمقامزده شده و 

 .اندکرده اعتراف ایران علیه «حداکثری فشار» به موسوم سیاست

در نحوه مواجهه جمهوری اسالمی ایران  آنچه :راهبردی نکته

دولت بایدن اهمیت دارد، این است « تحریم هوشمند»با سیاست 

 رهنمودهای چارچوب در باید هاتحریم لغو و سازیخنثی که

 به توجه با. شود پیگیری مختلف سطوح در انقالب معظم رهبر

برای بازگشت مجدد به تعهدات  اروپا، و آمریکا عهدشکنی

 پس و شود برداشته یکجا باید اقتصادی هایتحریم همهبرجامی، 

 تعهدات به اروپا و آمریکا پایبندی از اطمینان و آزمایی راستی از

دستگاه هوشمندی در  .داشت خواهد معنا مذاکرات خود،

 کردن مشروطدر دام جلوی افتادن  الزم است تا سیاست خارجی

 کردن ایمرحله یا و ایغیرهسته مسائل به هاتحریم رفع

 )نویسنده: علی قاسمی( .شود گرفته هاتحریم برداشتن

 

 

 تقريظ برای چه؟                                        روز گزارش▼

بر  رهبر معظم انقالب ظی، تقرجهاد و مقاومت در شهر سنندج اتیپاسداشت ادب نیمراسم دهم در

از  شیاز دوران پ دزادهیسع ریبر خاطرات امکتاب مشتمل  نیمنتشر شد. ا سکانیکتاب عصر کر

که به قلم  است کومله و دموکرات یهازنداناسارت در  امیدفاع مقدس و ا هایسال، انقالب

مجدد رهبر  ظیتقرانتشار  و توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. نیگلزار تدو انوشیک

اهمیت و جایگاه باالی آثار  دهندهنشان سوکیاز  ،دفاع مقدسمکتوب اثر بر یک انقالب معظم 

دستاوردهای  شیازپشیبتزریق که توجه به آن موجب تولیدی این حوزه در مطالعات ایشان است 

از سوی دیگر  ؛شودیمدر جامعه  شجاعت ، مقاومت، ایثار وخودباوری ی دفاع مقدس شامل،فرهنگ

 در کشور و در میان آحاد ملت است. خوانیکتابخود مروج مطالعه و ها، قریظاین ت

، از مقوله نیبه ا ژهیلزوم توجه وو  خوانیکتابکتاب و  تیاهم -8 خبری: هایگزاره

 شانیبوده است. ا یمتماد انیرهبر معظم انقالب در طول سال یشگیهم داتیو تأک هاتوصیه

عده از اهل علم و اهل  کی نیجز در ب خوانیکتابمتأسفانه »: فرمایندمی نهیزم نیدر ا

 حساببهو روزمره  جیکار را کی، دارند روکاربا کتاب س یقهر طوربهکه  یو کسان قیتحق

 یروزانه در زندگ یکارها ریو سا دنیمثل خوردن و خواب دیبا خوانیکتاب کهدرحالی. آیدنمی

بودن  نییاز پا حکایت، آمار منتشره در خصوص سرانه مطالعه در کشور -1مردم وارد بشود. 

 هایشاخصاز  یکی کهدرحالی. پیشرفته دارد یکشورها ریبا سا سهیمطالعه در مقا زانیم

 نی، او پرداختن به مقوله کتاب استآن ملل مطالعه  زانیم، یدر جوامع بشر یافتگیتوسعه

 .هاستملت یفرهنگ یدر ارتقا مؤثر اریبس یابزار ،یتمدن بشر یایزبان گو

یکی  آموزه فرهنگی مغفول مانده در کشور، ، اینترویج و تشویق جامعه به مطالعه نکته پاياني:

کشور  بالندگی فرهنگی و علمیدر رشد و از مطالبات رهبر معظم انقالب است که نقش اساسی 

سرانه مطالعه و  شیافزاتحقق این مطالبه و  یبرا قیجامع و دق ریزیبرنامهلزوم ، روازاین دارد.

راستا  نیبرخوردار است. در ا یادیز اریبس تی، از اهمامر انیتوسط متول خوانیکتاببه  قیتشو

اشاره  هادانشگاه، وزارت ارشاد و غاتیمانند سازمان تبل ربطذی هایدستگاهبه موظف نمودن  دیبا

و  یلیو درجات تحص یسن یهمه قشرها یو متخصص مکلف شوند برا نظرصاحبکه افراد  مودن

 )نویسنده: صادق احمدی( .تدوین کنند و عملیاتی کارآمدکشور برنامه  یعلم

 دام سعودی برای ترکيه!                          ویژه راخبا ▼

تفاهماتی میان ریاض و آنکارا برای ورود محدود ترکیه برای حمایت از ائتالف سعودی جهت 

به جمع نیروهای اجیر شده  زودیبهترکیه  رسدمیوجود آمده و به نظر ممانعت از آزادی مأرب به

سعودی در خاک یمن بپیوندد. در همین زمینه وزارت خارجه ترکیه در اولین مداخله رسمی خود 

حمله به بندر رأس تنوره و  ژهیوبهما نسبت به حمالت اخیر به عربستان »مور یمن، اعالم کرد: در ا

«. داریمنگرانی خود را ابراز می 1۲18آرامکو در الدمام واقع در عربستان در هفتم مارس  ساتیتأس

این  ترما خواهان توقف هرچه سریع»کرد:  دیتأکبه گزارش روسیا الیوم، وزارت خارجه ترکیه 

 «.داریمحمالت بوده و بهترین آرزوهای خود را برای کشور برادر عربستان و ملت آن ابراز می

از تعدد حمالت »سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد:  هاست؟/ت يمنيچرا آمريکا نگران حمال ◄

ها با تهدیدهای امنیتی از یمن مواجه دانیم که سعودیها به عربستان نگرانیم. میحوثی

دکتر «. هستند. به دنبال راهی برای افزایش حمایت از عربستان در برابر حمالت یمن هستیم

، دلیل وحشت آمریکا از وضعیت امروز جنگ یمن را المللنیبسعداهلل زارعی کارشناس مسائل 

به هم پیوستن جغرافیاهای مقاومت، . »داندیمهای مظلوم منطقه ایران و ملت ییافزاهمدر 

خواهند هر طور شده جمهوری اسالمی را از می هاآنها شده و موجب وحشت آمریکایی

 «.معادالت منطقه خارج کنند

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 تحليلي بر طرح احتمالي ظريف

سخن گفته،  ۱+8در مورد طرحی که ظریف اخیراً از آن برای ارائه به  «دیاکو حسینی»

کنم که آقای ظریف در این پیشنهاد با حفظ اصولی که مدنظر می من فکر»اظهار داشت: 

را شاید مطرح کرده که  هاتحریمجمهوری اسالمی ایران بود، یک سری مواردی را مثل لغو 

 احتماالً بعدی  مسئلهباید قبل از هر اقدامی از جانب طرفین برجام، این اتفاق رخ بدهد. 

مواضع طرفین برای  شدن شست جهت هموارتواند موضوع نحوه برگزاری دیدار و نمی

چگونگی احیای برجام  تیدرنهاو  1198اجرای تعهدات خودشان در قبال برجام و قطعنامه 

ها با درخواست ایران برای لغو کنم که با توجه به آنکه پیشتر آمریکاییباشد. من تصور می

ررسمی را نپذیرفته بود، این طرح مخالفت کردند و ایران نیز پیشنهاد جلسه غی هاتحریم

پیشنهادی آقای ظریف شانس باالیی برای پذیرش و موافقت را دارد. برای ایران بازگشت 

از اجرا و احیای برجام است و  ترمهمبسیار  هاتحریمیعنی لغو  1198]آمریکا[ به قطعنامه 

گیری از جانب هانههای بایران در این بسته پیشنهادی به دنبال آن بوده که راه احتماالً

آمریکا را برای لغو تحریم منتفی کند. پذیرش و اجرای پیشنهاد ایران بستگی به آن دارد که 

 «.جدی است 1198آمریکا چقدر در سخن و عزم و اراده برای احیای برجام و قطعنامه 

 هويت تمامي کارمندان اطالعاتي عربستان لو رفت

رد، به سندی محرمانه دست یافته است که هویت اعالم ک« مجهر الجزیره»پایگاه خبری 

. طبق گزارش این پایگاه، کندمیکامل تمامی کارمندان دستگاه اطالعاتی عربستان را فاش 

این سند بسیار محرمانه شامل اسامی و مشخصات کامل افسران اطالعاتی سعودی ازجمله، 

ریس و اطالعات دیگر شماره تلفن، شناسایی، آدرس محل زندگی، اسامی قبایل، محل تد

شود. مجهر الجزیره در ادامه گزارش خود اعالم کرد، ارسال یک پیام کوتاه توسط می هاآن

 هاآنتواند در روحیه های همراه این پرسنل اطالعاتی میمخالفان رژیم سعودی به تلفن

افراد  ها و بازداشتغرامت قتل عنوانبه هاآنبسیار تأثیرگذار بوده و یک جنگ روانی علیه 

تن از این  ۰۲۲گناه باشد. مجهر الجزیره در نخستین گام در این پرونده اسامی حدود بی

هزار کارمند  1۲منتشر کرده و قرار است اسامی و اطالعات  pdf افراد را در یک نسخه

 اطالعاتی سعودی دیگر را نیز منتشر کند.

 توسعه تجهيزات نظامي استراتژيک يمن در محاصره و تحريم

های مردمی یمن با اتکا سال گذشته، ارتش و کمیته ۰یمن در  جانبههمهبا وجود محاصره 

اند دستاوردهای نظامی مهمی در زمینه ساخت تجهیزات به امکانات داخلی موفق شده

آورند. در این میان ارتش  به دستاماراتی  -نظامی برای مقابله با تجاوزات ائتالف سعودی 

یکی از  عنوانبهو کیمن بارها با این تجهیزات ساخت داخل موفق شده است شرکت آرام

های نفتی جهان را مورد هدف قرار دهد و صادرات نفت این شرکت را برای شرکت ترینمهم

کیلومتر و انواع  81۲۲های بالستیک با برد حدود ازد. موشکهای طوالنی متوقف سمدت

 آید.ها در این مدت به شمار میوردهای نظامی یمنیدستا ترینمهم ازجملهپهپادها 

 همکاری روسيه و چين در فضا

 طوربهدو کشور »  کرد: ( اعالماسفند 81سازمان فضایی روسیه )روسکاسموس( دیروز )

و همچنین در طراحی، اجرا و  کنندمیمشترک نقشه راه ایجاد ایستگاه فضایی را تهیه 

از پروژه تعامل نزدیک خواهند داشت. روسکاسموس هدف از این پروژه را تقویت  یبرداربهره

در  زیآمصلحهمکاری تحقیقاتی و ترویج اکتشاف و استفاده از فضای بیرونی برای اهداف 

 هایطرح که در هاستسالجهت منافع همه بشریت اعالم کرده است. روسیه و چین 

روسیه  هایفناوریاز  گیریبهرهگذشته با  هایسالچین  فضایی با هم همکاری دارند.

 توانست برای نخستین بار فضانوردی را به فضا بفرستد.

 اخبار کوتاه

 ترینبزرگتان سيار کشور/ بيمارس ترينبزرگافتتاح  ◄

بیمارستان سیار کشور که دیروز با حضور محمد مخبر، رئیس 

تخت بستری،  11ستاد اجرایی فرمان امام افتتاح شد، دارای 

دو اتاق عمل و جراحی، اتاق زایمان، دستگاه سونوگرافی، 

ماموگرافی، اورژانس، داروخانه و همه تجهیزات یک بیمارستان 

روز بدون احتیاج به برق و  ۱مارستان تا تخصصی است. این بی

شوندگی و و قابلیت جمع کندمیشارژ مجدد، خدمات ارائه 

میلیارد  81۲گذاری روز را دارد و با سرمایه 9استقرار طی 

 تومانی ستاد اجرایی ساخته شده است.

رئیس دستگاه قضا در بازدید  راه قانوني را باز بگذاريم!/ ◄

شهرستان دماوند، تأکید کرد:  زیستمحیطدیروزشان از 

نکند.  وسازساختدر دماوند  کسهیچتوانیم بگوییم نمی»

اش را درست نکند؛ اما باید توانیم بگوییم روستایی خانهنمی

نونی رفت با او راه قانونی را باز بگذاریم و هر کس راه غیرقا

برخورد کنیم. فردی به ما گزارش داد چون اینجا تخلف زیاد 

شود کاری کرد. این منطقی است که چون تخلف است، نمی

شود برخورد کرد؟ باید برخورد جدی صورت زیاد است، نمی

گیرد. باید ابتدا با تخلفات بزرگ برخورد شود. جسارت انجام 

 «.تخلف را باید از بین برد

، «محمد عفیف» های جديد خياباني در لبنان/ريشه اعتراض ◄

در خصوص اعتراضات خیابانی  اهللحزبای مسئول روابط رسانه

آنچه در لبنان جریان »گوید: طی روزهای اخیر می هالبنانی

ای از بحران مستمر معیشتی است که از زمان دارد، آمیزه

جهت تشکیل  اندازیچشمسقوط ارزش پول ملی لبنان و نبود 

 ماه از استعفای دولت، آغاز شده است. ۷دولت با وجود گذشت 

کمیته  رئیس مديريت خانوادگي شهرداری تهران!/ ◄ 

بعضًا مدیران »های مردمی شورای شهر تهران خبر داد: مشارکت

عنوان مدیرکل، اقوام سببی و نسبی خود را شهرداری مشخصًا به

کنند. جذب اقوام یا همسرشان را جذب سیستم شهرداری می

 «.خالف مقررات است کامالً سببی و نسبی 

در سفر، »وزیر بهداشت گفت:  /سفر نرويد! عباسيحضرت ◄

و  کندمیرا به سایر نقاط منتقل  یافتهجهشفرد ناقل، ویروس 

اشد. وزیر بهداشت باید دست ببوسد، التماس کردیم که سفر نب

پا ببوسد و التماس کند که به درخواستش عمل شود. انتظار ما 

این است که به عرایض دلسوزانه وزیر بهداشت توجه شود. امروز 

دریافت دعوت برای سفر دریافت ویزای مرگ است. همه جای 

 دهد یعنی تمام؛ اما اینجا کاردنیا وقتی وزیر بهداشت دستور می

 «.سفر نروید! عباسیحضرت ما فقط خواهش کردن است؛

سایمون » /ميليون پوندی انگليس به ايران 822بدهي  ◄

معاون سابق وزیر امور خارجه انگلیس اعتراف کرد: « دونالدمک

بابت طلب ایران در پرونده میلیون پوند  ۱۲۲دولت لندن »

در زمان  هاتانکقرارداد این «. های چیفتن بدهکار استتانک

محمدرضا شاه پهلوی بسته شده بود ولی بعد از وقوع انقالب 

 سر باز زد. هاآناسالمی، دولت انگلیس از دادن 


