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 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

گوید بیایید مذاکره کنیم، یعنی بیایید پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما اینکه دشمن می

دفاع که خودتان را بی بگوییم باید موشک نسازید، شما هم باید قبول کنید؛ اگر قبول کردید

اید؛ اگر قبول نکردید، باز هم تحریم و باز هم تهدید. مذاکره یعنی این؛ اینکه بنده کرده

 www.basirat.ir          (01/۵/99) کنیم، دلیلش این است.گویم با آمریکا مذاکره نمیمی

 ايران ايستاده است!               روز  حرف▼ 

های مخالف و معاند نظام های این روزهای رسانهاخبار و تحلیل

دهد بدجوری از تداوم مسیر جمهوری اسالمی ایران، نشان می

انقالب از سوی ملت و دولت ایران عصبانی هستند. البته خون 

غرافیای ها که با گسترش جها و المهندسمبارک سردار سلیمانی

دنیای اسالم و رفتن گفتمان مقاومت تا آفریقا و آمریکای التین 

اما جنگ  ها گرفته،جسارت درگیری سخت را از آن ثمربخش شده،

ابزار « جنگ تصویر و روایت»تر از آن، تروریستی اقتصادی و مهم

امروزشان علیه جبهه حق شده است که اگر ابعاد پیچیده این جنگ 

ای صحیح، برای ی از طریق نشر سواد و تحلیل رسانهشناختی و ادراک

مردم درست تبیین نشود، نباید از بیم اثرگذاری عمیق آن ایمن بود. 

 در این زمینه توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

ارائه تصویری وارونه، ضعیف شده و ناکارآمد از عملکرد قوا و  -0

که نظام به آخر کار  جینهادهای دولتی و حاکمیتی ایران، با این خرو

رسیده است! بخشی از قطعات جورچینی است که از سوی 

از  -هااین رسانهرویکرد  -2 شود!تأمین می ضدانقالبهای رسانه

ای های رسانهنشین گرفته تا غولهای کوچک ضدایرانی خارجشبکه

در تصویرسازی از ضعیف شدن قدرت  -عربی و غربی صهیونیستی،

اما  ،ای نبودهگاه خالی از ترفند جنگ روانی و فریب رسانههیچ ایران،

ترجمان نوعی  ،هاباید توجه داشت که این حجم از تبلیغات و توطئه

سردرگمی و استیصال در برابر قدرتمندی ایران اسالمی است که 

ارائه تصویری خشن و  -3 واقعًا از توانایی تولید اقتدار برخوردار است.

ای و وری اسالمی در عرصه معادالت منطقهطلب از جمهتوسعه

ها در روزهای اخیر خط خبری و تحلیلی آنالمللی در حالی سربین

های منطقه خود به شکل قانونی از حضور ها و دولتاست که ملت

ایران در کشورهایی همانند سوریه و عراق استقبال نموده و درصدد 

 لندمدت امنیتی،های راهبردی بنامهها و موافقتتنظیم پیمان

سیاسی و اقتصادی با تهران هستند و این کامالً با روند معکوسی که 

های منطقه مثابه عامل بدبختی و نکبت ملتخواستار خروج آمریکا به

 هست، تمایز جدی دارد. از کشورهایشان و از منطقه غرب آسیا

مخالفان و معاندان جمهوری اسالمی بیش از چهار  پاياني:نکته 

اند و است که علیه انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران فعالدهه 

دانید اما طرفی نبستند. می ،اند خرج کردندهر چه در چنته داشته

، اسارت و چرا؟ چون به تعبیر امام خمینی)ره( ملتی که شهادت دارد

البالغه نهجن، های قرآمفتخر است در پرتو آموزه ملتی که ذلت ندارد.

دیه در برابر دشمنان متزلزل و لغزان خود استوار بر و صحیفه سجا

شناسد. ایران اصول محکم خود ایستاده است، شکست را نمی

اسالمی با این راه پرسنگالخ رسیدن به قله پیروزی بر کفر و نفاق و 

شرک بیگانه نیست و رد خونین انگشت اشاره امام حسین)ع( را در 

 اهلل پریشان(ویسنده: فتح)ن گاه گم نکرده است!طول تاریخ هیچ

 

 

 

 دشمن! نيتربزرگ                                روزگزارش ▼

امواج  که در میان ماندیمرا  یانشستهکشتی به گل  وروزحالآمریکا،  یاین روزها وروزحال

 گرفتار آمده است. خردکننده

با رتبه اولی بدهکارترین کشور جهان طی  آمریکا، اقتصاد هاگزارش نیترتازهبر اساس  خبری: هگزار

رکورد  در نیمه دوم امسال یی،میلیونی بیکاران در ایام کرونا 5۵بعد از ثبت گذشته و  یهادهه

بعد از فروپاشی اقتصادی این کشور در سال تجربه خواهد کرد که اقتصادش دیگری را در  سابقهیب

تمام رشد حداقل که این کشور  اقتصادشدیدترین افت تاریخی  ؛است سابقهیب ،میالدی 0929

ن؛ نرخ های رویترز از اقتصادداناسال اخیر آمریکا را از بین خواهد برد. بر اساس بررسی ۵اقتصادی 

درصد افت کرده که شدیدترین کاهش را از  3540ماهه گذشته تولید ناخالص داخلی این کشور در سه

 .تاکنون که دولت آمریکا اقدام به ثبت آمارها کرده، تجربه کرده است 0951سال 

افت تعلق اجتماعی به  ؛شودینممنحصر در اقتصاد آمریکا  این افت تاریخی تحليلي: یهاگزاره

 افکار جامعه آمریکایی است که این روزها یگردهاعقبدیگر  ازجملهرژیم مستقر و نمادهای آن 

هویتی هر ملتی به نمادهای  ازجملهآن هستند. پرچم و پلیس یک کشور  گرنظارهعمومی جهان 

در جامعه آمریکایی مشاهده  بخشتیهوروزها اثری از این نمادهای  نیااما ؛ دیآیمشمار 

گسترش  یجابهبه ضد خود تبدیل شده و را از دست داده و  کارکرد خود؛ پلیسی که شودینم

و ناامنی را  فشاردیمرا  گناهیب یهاانسانگلوی  شیهاچکمهامنیت و نظم در جامعه آمریکایی، 

 ییکایآمراز  -ر امروزیو پرچمی که جز شرارت و بدبختی برای بش کندیمبه جامعه تزریق 

 است. ختنو سو نداشته است و برای همین محکوم به آتش گرفتن یاآورده -یر آنگرفته تا غ

از زبان رهبر معظم انقالب شنیدنی است. ایشان در سخنرانی عید  رو به قهقرا وروزحالاین توصیف 

لکن  ،زنندیم اینجا و آنجا حرف مرتباًعلیه ما دچار سرگیجه است. آمریکا  تیریمد»قربان فرمودند: 

گرفتار  هاآن همه واالتک و تا نیندازند؛  این ظاهر قضّیه است، این برای آن است که خودشان را از

ها دنبال پیدا کردن آمریکایی .ی خودشان ]هستند[نگران مسائل آینده هاآن اند، همهمشکالت داخلی

آورند؛ آورند، گاهی اسم روسیه را میاسم چین را می یگاه آورند،؛ گاهی اسم ایران را میانددشمن

ن تر از ملّت خودش ندارد؛ اآلبزرگ دشمن درست کنند. به نظر من آمریکا، دشمنی خواهندیم

ترین دشمن رژیم آمریکا، ملّت آمریکا هستند؛ دنباِل دشمِن دیگر نگردد؛ همین دشمن هم بزرگ

 )نویسنده: اکبر کریمی( «.خواهد آورد در زانوبههست که این رژیم را 

 دهندمسائل را وارونه جلوه مي                      ژهیو خبر ▼

 عید قربان بیانات خصوص در ایران معاصر تاریخ تدوین و مطالعات دفتر مدیر نمین سلیمی عباس

 و دارد غرب به فراوانی عالقه تحریف جریان» :گفت گرتحریف جریان خصوص در انقالب معظم رهبر

 نگاه ولی ،است ایرانی گرچه جریان این شود. واقع مؤثر ایران ملت بر هاتحریم کندمی تالش

 وطن به نه و دارد ،است آن رأس در آمریکا که جهانی به خاطرتعلق بیشتر یعنی ؛دارد وطنیجهان

: افزود وی« .کنندیم عمل غرب خدمت در ابزاری عنوانبه که هاستمدت هاوطنیجهان. خود

 تحلیل، در غلط هایداده با دارند تالش و کنندمی جعل را مسائل که افرادی این دیگر مختصات»

 شما وقتی که معنا این به ؛دهندمی جلوه وارونه کامالً را مسائل که است این ،کنند منحرف را جامعه

 منشأ خودتان کنید فکر اینکه تا کنیدمی عمل دیگری گونه به شده، ظلم شما به کنیدمی احساس

 غرب کندمی سعی امروز که جریانی همین»: شد یادآور سیاسی مسائل کارشناس این« .هستید ظلم

 اشغال را ایران کشور کل بارها اینان که گویدنمی خود هایتحلیل در هرگز دهد، جلوه مظلوم را

 «.کنند تبرئه را غرب کنندمی سعی همیشه ولی کردند



 

 

 اخبار ▼

 زمان! بيراميرک

 القاب و عناوین اصالحات جریان سوی از امروز به تا ایهسته مذاکرات زمان از کشورمان خارجه وزیر

 و اعضا گذشته از بیشتر روزها این ماا؛ «کمانگیر آرش» تا گرفته «امیرکبیر» از ؛است گرفته زیادی

 همین در. دهند جلوه پایههم مصدق با را ظریف چهره دارند سعی سیاسی جریان این هایرسانه

 را پروژه این هم باز آزادی نهضت کلدبیر زبان از مطلبی در شرق طلباصالح روزنامه رابطه،

 راه در گفتیم ظریف به: »زد تیتر، «توسلی محمد» از نقل به طلباصالح روزنامه این. کرد سازیپیاده

 و برجام درباره متحد ملل سازمان امنیت شورای ویژه جلسه در نیز پیش چندی .«بردار قدم مصدق

 وزیرنخست مصدق، محمد از قولنقل با را اشسخنرانی ظریف محمدجواد ایران، تسلیحاتی هایتحریم

 به را مختلفی هایواکنش که موضوعی. برد پایان به هم دیگری قولنقل با و کرد آغاز نایرا سابق

 زنده هنوز گراییملی و مصدق راه داد نشان ظریف که زدند کلید را پروژه این برخی و داشت دنبال

 رویکرد. دارند یکدیگر با آمریکا خصوصاً  و غرب با مذاکره در هاییشباهت مصدق و ظریف البته .است

 درج خوبیبه ایران معاصر تاریخ در نیز اعتماد این ماحصل و بود آمریکا به اعتماد راستا این در دو هر

 هاآمریکایی که مرداد 22 کودتای در را امتیاز این پاسخ و کرد اعتماد آمریکا به مصدق .است گردیده

و ظریف نیز زمانی که با جان کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا  گرفت کردند، اعتراف آن به وضوحبه

امروزی دچار  وروزحالاین  برجام بهکه  کردینمفکر  وقتچیه خوردیمو صبحانه کاری  زدیمقدم 

 بند به یک تار مو باشد. معروفشود که به قول 

 درماني آشوب

 چندین تاکنون که 22 فتنه فعالین از و «مذهبی ملی» به موسوم گروهک اعضای از «مدنی سعید»

 شکلی برای را شرایط اینترنت» :گفت اعتماد روزنامه با مصاحبه در است، شده محکوم و بازداشت بار

 و دهدمی گسترش و هماهنگی اندیشی،هم بقا، مکانا رهبربی جنبش به که کندمی فراهم عمل از

 تعارض در خیابان کف جنبش و هشتگی کنشگری ؛کندمی فراهم را شدهنهینهاد سلطه بر غلبه امکان

 بز،س جنبش در نظرم به که اتفاقی ...یکدیگرند با تعامل در و مکمل بلکه نیستند، یکدیگر رقیب و

 و نگران را موجود وضع حفظ حامیان آنچه ...شد تجربه 92 آبان ماه اعتراضات و 9۹ ماهدی اعتراضات

 که فضایی یعنی است؛ خودمختار فضای در هاانسان بین پیوند کند،می نشینیعقب یا سرکوب به وادار

 مصاحبه ادامه در مذهبی ملی گروهک عضو این .«اعدام هشتگ با یا شودمی ایجاد شهر اشغال با

 ایشبکه. است اعتراض از انکارناپذیر جزئی خیابان ،نخواهند یا بخواهند هاحکومت: »کندیم تصریح

 با تصمیم .است خیابانی حضور کنندهتسهیل بلکه شود،نمی شدن خیابانی از مانع تنهانه شدن

 اشغال هاخیابان تا اشندب منتظر یا ،کنند فراهم را خیابانی قانونمند حضور امکان باید یا هاستدولت

 و کرده دوچندان را فالکت و رنج نابرابری و فقر وقتی کرده، پیشروی دماوند قله تا فساد وقتی. شوند

 دشوار چندان آینده بینیپیش کرده، پولدارتر را پولدارها و فقیرتر را فقرا ملی پول ارزش کاهش

 حداقل که هاییخسارت جبران و عذرخواهی یجابه اکنون طلباصالح هایرسانه و فعالین «!نیست

 از که مردمی و جوانان و گرفته خود به شاکی ژست ،اندکرده تحمیل کشور به سال هفت این در

 !کنندمی تشویق خیابانی آشوب و شورش به را اندشده خسارت متحمل طیف همین هایسیاست

 (عج)زمان امام گمنام سربازانديگر از  شصتي ضرب

 انجمن) «تندر» تروریستی گروه سردسته ،«شارمهد جمشید» ساس گزارش وزارت اطالعات،بر ا

 دستان در اکنون کردمی هدایت را ایران در بکارانهخرا و مسلحانه عملیات آمریکا از که( پادشاهی

 حسینیه در انفجار عملیات 0321 سال در شارمهد .دارد قرار( عج) زمان امام گمنام سربازان قدرتمند

 حسینی عزاداران از نفر 20۵ و شهید نفر 05که در آن  کرد هدایت و طراحی را شیراز سیدالشهدای

 .داشت را بزرگ عملیات چند اجرای قصد نیز اخیر هایسال در تندر تروریستی گروه .شدند مجروح

 کردن منفجر و تهران کتاب نمایشگاه در سیانوری هایبمب انفجار شیراز، سیوند سد کردن منفجر

االسالم حجت .بود عملیات این ازجمله عمومی مراسم برگزاری هنگام( ره)خمینی امام حضرت حرم

به پوشش خود در آمریکا  قدرآن: »دیگویمدر اهمیت دستگیری این فرد وزیر اطالعات ، یحمود علوم

تواند به او میآمریکاست و هرگز کسی ن FBI جای من در طبقه ششم گفتیممطمئن بود که 

یک گوشه از ارزش دستگیری آن این است که او جایگاه خودش را در طبقه ششم  .نزدیک شود

 .بیندگمنام جمهوری اسالمی ایران می چنگال سربازان خود را دراما حاال امروز  ،دانستآی میبیاف

 کوتاه اخبار ▼

 دارد/ قرار ومرجهرج وضعيت در کشور: صهيونيستي پليس ◄

 یک که داد گزارش صهیونیستی رژیم تلویزیون 02 شبکه

 کرده اعتراف این رژیم محرمانه جلسات در پلیس ارشد مقام

 .«دارد قرار اجتماعی آشوب وضعیت در اسرائیل» ؛که است

 راتتظاه تعداد از مختلفی آمارهای صهیونیستی هایرسانه

 اقامتگاه مقابل و اشغالی قدس از نقطه 311 در کنندگان

 .کنندمی ارائه نتانیاهو

 «دوربن دیک» سناتور /های جهانيرکورددار کروناي ◄

 2۵ و جهان جمعیت از درصد ۵ آمریکا» در توئیتی نوشت:

 هزار 0۵1. دارد خود در را کرونا به مبتالیان از درصد

 هایناکامی توجیه برای ایبهانه و عذر هیچ. اندمرده آمریکایی

 بیماری این نگرفتن جدی زمینه در هورجمرئیس مکرر

 «.ندارد وجود گرفت،می جدی باید که گونهآن گیر،همه

  /طالبان تروريستي گروه پرچم با عکس انتشار عامالن دستگيری ◄

 روز»خبر داد:  بزرگ تهران عمومی امنیت پلیس رئیس

 آن در که مجازی فضای در تصاویری انتشار پی در گذشته

 تروریستی گروهک یک پرچم از استفاده به اقدام نفر چند

 این .شدند دستگیر و شناسایی اقدام این عوامل ند،بود کرده

 تحویل تکمیلی تحقیقات و قانونی مراحل سیر برای افراد

 «.شدند قضایی مرجع

ئیس ر ،«امی اهللفتح»/ نفره 231پروژه ساخت جت  ◄

با اشاره به اهداف سند جامع توسعه  پژوهشگاه هوافضا

طراحی کلی پروژه ساخت هواپیمای »گفت:  ،رهوافضای کشو

مدل  یزودبهنفره در پژوهشگاه هوافضا به اتمام رسیده و  2

در این سند وی افزود:  «.شودیمپروازی این هواپیما ساخته 

هدف این است که ما تبدیل به قطب منطقه در فناوری هوایی 

 یامنطقهجت  0515شویم. به این صورت که بتوانیم تا سال 

نفره تولید کنیم. این پروژه توسط دانشگاه  0۵1تا  011

 .«و طراحی آن به اتمام رسیده است رودیمامیرکبیر پیش 

 خاندوزی، /صادراتي ارز يورو ميليارد 3 بازگشت عدم ◄

 دولت»اعالم کرد:  مجلس اقتصادی کمیسیون رئیسنایب

 و درکنندگانصا تمکین برای خود ابزارهای از نتوانسته

 از یورو میلیارد ۵ به نزدیک. کند استفاده ما تجاری هایطرف

 92 و 91 هایسال در کشور صادراتی ارزهای بازگشت عدم

 برای مجلس .است گرفته صورت صادرکننده 1۵ ناحیه از تنها

 مثل خود نظارتی ابزارهای از تواندمی نظارت، و بازار کنترل

 «.کند استفاده وزرا استیضاح و سؤال

هایی که منجر به حکم تحلیل (:22سؤال احکام سياسي ) ◄

در برابر مردم  دیگران خصوصی و سرّی و امور اسرار شخصی افشای

 (0395س اجوبه،  مستفاد) جایز نیست.: پاسخ شود، چیست؟می


