
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9211 مرداد 4 نبهش 7235 شماره ـ وسهستيبسال 

 در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس: العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 یهانهیاست؛ در سبد هز یدیمسئله جدّاً مهم و کل کیمسئله مسکن  ی،در مقوله مسائل اجتماع

است که  یمهم است؛ جزو مسائل یلیدارد. مسئله ازدواج جوانان خ یاعمده اریخانوار، مسکن سهم بس

بشود.  ینیبشیپ دیبا ها،وانج یو امکان ازدواج برا لیتسه یبرا ییهاز آن غفلت کرد و راها دیاصالً نبا

 www.basirat.ir       (22/40/9911) .هم ندارد، توجّه الزم دارد. یمادّ نهیها هزراه نیاز ا یبعض

 !هاراديکال فرافکني            روز حرف▼ 

 مقاله یک در خرداد دوم دوره در وزیرخارجه معاون زادهامین محسن

 چنان و است پرداخته چین و ایران توافقنامه بررسی به مفصل نسبتاً

 جعل با و گفته سخن ایحرفه دیپلماسی مدح در نفساعتمادبه با

 از گویی که تاخته کشور نهادهای برخی به «پنهان دولت» عبارت

 در غرب با مذاکره از سنگیگران تجربه و بازگشته الفتوحفتح یک

! است دیپلماتیک مناسبات همه حل کلید تجربه این که دارد اختیار

 :است اهمیت حائز نکته چند به توجه زمینه این در

 این است؛ انقالبی جریان و نهادها اساسی اصل کشور ملی منافع -9

 و اروپا پای پیش باید نه و شود شرق با روابط قربانی باید نه منافع

 با بایستمی یازدهم انقالبی مجلس منظر این از. شود ذبح آمریکا

 و قانون با انطباق حیث از را توافقنامه این ،جوانب همه مالحظه

 و زادهامین آقای -2. نماید بررسی دقیق شکل به ،کشور ملی منافع

 اساسی چه بر که دهند توضیح باید حاتاصال رادیکال بخش

 آن از آمریکا خروج و برجام زننده برهم عامل را کشور درون نهادهای

 در نظامی هایرزمایش اجرای هاآن نظر از چرا کنند؟می معرفی

این  با مغایر نظامی تمرینات مگر شود؟می تفسیر برجام با مخالفت

 رادیکال بخش ،آشکار شواهد اساس بر هرچند است؟ ایهسته توافق

 سخن موشکی و ایمنطقه هایبرجام پذیرش از صراحتبه اصالحات

 رضایت دارد اصالت که چیزی جریان این برای اساساً ؛اندرانده

 چرا. است کشور ملی منافع ندارد اعتباری که چیزی و آمریکاست

 به پرسش این وقت، مجلس در برجام بررسی هنگام گرایانغرب

 هم ضعفی نقطه برجام است ممکن آیا که نکرد رخطو عقلشان

 و ایران توافقنامه تخریب حتی و نقد امروز که همچنان باشد؟ داشته

 قابل چگونه هاآن نظر از تناقض این! است شده هاآن اولویت چین

 اگر که نظام تصمیم این از صراحتبه انقالبی نهادهای -9 است؟ حل

 به متعهد نیز ایران برگردند، شانمیبرجا تعهدات به آمریکا و اروپا

 عقالنیت با انقالبی جریان. کنندمی حمایت ،بود خواهد خود تکالیف

 کردن متهم. دنگرمی صحنه به شناسیدشمن البته و بینیواقع و

 و برجام از آمریکا خروج هنگام در پایکوبی به حاکمیت از بخشی

 ایبهانه و فرافکنی گ،بزر دروغی ،با برجام نهادها این ذاتی مخالفت

 .آمریکاست و غرب خطاهای بر گذاشتن سرپوش برای

 این بر تأکید چین و ایران توافقنامه خصوص در :نهايي بندیجمع

 به دادن اهمیت و خارجی روابط در توازن که است ضروری نکته

 به نگاه سیاست. است اولویت دارای منطقه کشورهای و همسایگان

 بدعهدی موضوع و ظالمانه هایتحریم رگیرد کشور اگر حتی- شرق

 این هرچند. است مبنایی و اصولی سیاستی -نباشد اروپا و آمریکا

. ندارد جهان کشورهای دیگر با روابط توسعه با مخالفتی راهبرد،

 (غضنفری عزیز: نویسنده)

 

 کندنمي پرتاب سنگ ،نشسته ایشيشه خانه در آنکه              روزگزارش ▼

 شب هاینیمه در که آمریکایی هایجنگندهتوسط  ایرانایجاد مزاحمت و تهدید هواپیمای مسافربری 

 تقابل و مستقیم اقدام توانایی آمریکا -9 :است ذیل نکات حاوی ،داد رخ خارجی کشور یک آسمان در

 تاکتیکی کور اقدامات با هست درصدد و ندارد را کشورمان به مشقی تیر یک شلیک در حتی نظامی

 یهافراورده چندبارهبال هاوک، ارسال ایران مثل سقوط گلور قبال د خود استراتژیک هایشکست

 هایماه در آمریکا -2 .کند جبران را این کشوربه ونزوئال، بدون توجه به هشدارهای نظامی  نفتی

 و عراق ،سوریه لبنان، در مقاومت محور کشورهای اذیت و ایذا دنبال به متعدد هایشیوه به گذشته

 با دائمی نبرد به تروریستی هایگروه با جنگ از را بازی زمین هانادانی این با آمریکااست.  بوده ایران

 تا که آمریکا حامی داخلی اپوزیسیون نیروهای -9 ه است.داد تغییر منطقه از هاآن خروج تا آمریکا

 آمریکا ایرانیضد اهداف از که شاءاهللان ،نوشتندمی بیانیه و مطلب آمریکا وصف در گذشته روزهای

 ،«است مرده ایرانی خوب ایرانی» داردمی بیان که پلید رژیم این از را خود خط و باشند شده بیدار

 تجربه به -0 .برخیزند ملت حقوق احقاق برای آمریکا با تقابل و ملت از حمایت سمت به و کنند جدا

 آن در اگر بدهد. جواب داغباید  را دشمن هایتوطئه که است شده ثابتبرای جمهوری اسالمی ایران 

 با 566 مسافربری هواپیمای به ،«کرو ویلیام» دریاساالر فرماندهی با «وینسس اساسیو» ناو که زمان

 اعطای شاهد بودیم، داده داغ و محکم پاسخ کرد، گونالله را فارسخلیج و کرد شلیک سرنشین 214

 نظامی هیچ ندهیم اجازه که ایمفراگرفته اکنون اما ؛نبودیم وی به ریگان سوی از افتخار مدال و درجه

 .باشد مرده اینکه مگر کند، دریافت ارشدیت درجه و افتخار مدال ،ایران با نبرد از آمریکایی

 :نکته پاياني

افکار  گذشته هایهفته در .است پذیرآسیب و شکننده ضعیف، بسیار منطقه در آمریکا موقعیتامروز 

 چگونه ،بود نگذشته آن ساخت از زیادی عمر که آمریکایی هواپیمابر ناو یک که دیدند جهان یعموم

 با شدنمواجه از و انددسترس در ترکهنه مراتببه ناوهای فارسخلیج در شد. محو نظامی صحنه از

 و ایران بین جنگ کلید با کوشندمی هاصهیونیست اگرچه. هراس دارند تندروی ایرانی هایقایق

 به را هشدار این ایران ،ببخشند رهایی نتانیاهو فساد پرونده و داخلی هایاغتشاش از را خود آمریکا

 آنکه» که دهدمی ،اندخورده شکست منطقه در ایران قدرتمند بازوان از بارها که بازیگران این هردوی

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .«کند پرتاب سنگ نباید ،نشسته ایشیشه خانه در

 دهيدميسرعت نابودی رژيم صهيونيستي به                 ژهیو راخبا ▼

 پیگیر ماهان عملیات مسئول با تماس در» :اسالمی شورای مجلس یسرئ ،قالیباف محمدباقر

 در گویندمی دروغبه هاآمریکایی .شدم آمریکایی هایتروریست دیشب ماجراجویی یاتجزئ

 از بیش شدن نزدیک علت به خلبان کهدرحالی. اندکرده پرواز همیشگی و دداراستان مانور مسیر

 کرده دریافت TCAS هوایی تصادف اخطار بار دو هواپیما، پایین و باال در جنگنده دو اندازه

 خطای یک وقوع مقدمات کردن فراهم با تا کردند تالش تروریست هایآمریکایی. است

 شکبی هاآمریکایی جنایت هر. کنند پیدا دست ایشده طراحی شوم اهداف به ،احتمالی

 .«بخشید خواهد سرعت را صهیونیستی منحوس رژیم ویژهبه ،منطقه مستکبرین ذلیالنۀ نابودی

 است سالی چند که اسالمی دارشا و فرهنگ اسبق وزیر مهاجرانی عطاءاهلل از قول مهاجراني!/ ◄

 به ایکنایه ،ایرانی هواپیمای به آمریکایی جنگنده تعرض به واکنش در ،است شده نشین خارج

 مسافری هواپیمای تهدید ماجرای اگر: »نوشت و زد اسالمی جمهوری نظام اپوزیسیون و مخالفان

 حقوق و دموکراسی رانطرفدا دیگر باریک! بود برعکس آمریکایی جنگنده هواپیمای توسط ماهان

 منفجر را توئیتر و پر را عالم هیاهویشان ،بافندمی برانداز اپوزسیون برای کالهی نمدی هر از که بشر

 !«کردندمی محکوم مالیم را ماهان تهدید نبود بد! رفتند؟ کجا. بود کرده



 

 

 اخبار ▼

 ديپلمات بودن را از او ياد بگيريم!

 :گفت و کرد مطرح را سلیمانی سردار هایویژگی از برخی دستخط برنامه در عراق در کشورمان سفیر

 که بارها. بود صحنه در واقعاً مدیر یک. بود میدانی رماندهف یک که بود این سلیمانی سردار بارز نکته»

 فرماندهان حضور مقدس، دفاع زمان در ما موفقیتعلت  که کردندمی مطرح ایشان ،کردیممی صحبت

 بود این بود؟ چه تجربه آن. بود موفقی تجربه ما برای مقدس دفاع تجربه گفتمی. بود مقدم خطوط در

 خط در و میدان وسط در که کنیم کاری باید ،کنیم فرماندهی و رهبری و مدیریت خواهیممی اگر که

 دوستانه رابطه عراقی هایطرف همه با سلیمانی سردار» :افزود مسجدی ایرج «.باشیم کار مقدم

 را سلیمانی آقای واقعاً...  وعامری  ابوحسن آقای با مالکی، آقای حکیم، عمار سید مقتدی، آقای داشتند؛

 و مدارتسیاس معنای به دیپلمات. بود قدرتمندی بسیار دیپلمات یک سلیمانی سردار. داشتند دوست

 مقابل طرف اقناعی منطق با لذا و داشت قوی بسیار منطق ایشان. دارد سیاسی راهبری و فهم که کسی

 در صبور بسیار. پذیرفتمی ایشان ،داشت قوی و بهتر نظر مقابل طرف اگر. کردمی همراه و جذب را

 تا مدتطوالنی جلساتی بودیم شاهد. گذاشتمی وقت بسیار علت همین به و بود سیاسی هایبحث

 «.بود سخت هم ما عراقی دوستان برخی برای که کردمی برگزار زود صبح یا شب از پاسی

 صهيونيستي رژيم تحرکات به سوريه پاسخ

 اشغالی سرزمین خاک داخل به خمپاره گلوله چند اصابت از جمعه روز صهیونیستی رژیم ارتش منابع

 این سقوط اثر بر اسرائیل ارتش اعالم بر بنا» الیوم، روسیا نوشته به .دادند خبر سوریه مرز نزدیکی در

 گزارشی درنیز  این رژیم 92 شبکه. دید آسیب هاصهیونیست ساختمان یک و ورخود یک ها،خمپاره

 هدف یک سمت به که بوده سوریه هوایی ضد هایموشک واقع در شده شلیک هایگلوله شد، مدعی

 منطقه در اشغالی سرزمین با سوریه مرزی نوار نزدیکی در و بود شده شلیک اسرائیلی پرواز حال در

 شد، مدعی نیز آحارونوت یدیعوت روزنامه صهیونیستی وبگاه .اندکرده اصابت زمین به «شمس مجدل»

 از نقل به نیز 0۴ عرب وبگاه .است گرفته صورت شمس مجدل منطقه در «الخضر» روستای از هاشلیک

 در متخاصم هدف یک سوریه ارتش هوایی پدافند که نوشت سوریه دولت به نزدیک ایرسانه منابع

 منابع از نقل به نیز المیادین شبکه .است داده قرار هدف را اشغالی جوالن نزدیکی در «قنیطره» آسمان

 بوده پهپاد رود،می احتمال که را اسرائیلی متهاجم پرونده یک سوریه ارتش هوایی پدافند گفت، سوری

 .کردند اشغالی جوالن سمت به بازگشت به مجبور را باشد

 تراشي برای فرار از واقعيتندشم

 و اجتماعی هایرسانه در اثرگذار تدابیر از خارجی کشورهای» اعالم کرد: آمریکا امنیت ملی مرکز

 حال در .کنندمی استفاده آمریکایی دهندگانرأی ترجیحات و هادیدگاه بر اثرگذاری برای سنتی

 انتخابات نامزدبایدن  در همین حال، «.است ایران و روسیه چین، از اول وهله در ما نگرانی حاضر،

 خواهد تالش ترامپ» :گفتو  خبر داداش انتخاباتی ، از احتمال تقلب رقیبآمریکا جمهوری ریاست

 رقرا سرقت مورد را آن پستی، انتخابات درباره ایراداتی کردن مطرح طریق از غیرمستقیم طوربه کرد

 و غیرواقعی» ،پستی آرای که شد خواهد مدعی انتخابات، در باختن صورت در ترامپ .دهد

در  ییکایآمر یهاسازمانو  هاتیشخصبیرونی و درونی  یهایزناین اتهام « .هستند «غیرمنصفانه

به سر  هاابانیخدر  ،پرستانه در این کشورنژاد یهااستیسچنان مردم معترض به حالی است که؛ هم

 وجود ندارد. هاآنشنیدن صدای  یاما گوشی برا ،برندیم

 بابت همکاری با ايرانچين  تهديد

ها درباره قصد ایران و چین برای در واکنش به گزارش ، معاون وزیر خارجه آمریکا«استیفان بیگان»

رفتار  هایمؤلفهیکی از » او اضافه کرد: .رسیدن به توافقی جامع، پکن را به تحریم اقتصادی تهدید کرد

 متحدهایاالتهای غیردموکراتیکی مانند ایران است که دشمن با رژیم شدن نشینهمکننده چین نگران

مارک » ؛«خواهد بود متحدهایاالت، نقض قوانین . اگر چین وارد تعامل اقتصادی با ایران شودهستند

دی( که یکی از مشاوران دی)اف« بنیاد دفاع از دموکراسی»البی صهیونیستی  مدیرعامل، «دابوویتز

پیشنهاد تحریم  نیز اخیراًرود جمهور آمریکا در قبال ایران به شمار می، رئیس«دونالد ترامپ»غیررسمی 

 .رت همکاری با ایران را مطرح کرده بوددر صو یهای چینها و شرکتبانک

 کوتاه اخبار ▼

 پایگاه فرمانده /يصهيونيست مقاماز قول  اهللحزبنظامي  توان ◄

 حال در اهللحزب» :مدعی شد حیفا در صهیونیستی رژیم دریایی

 احتمالی، تقابالت در تا است خود نظامی هایوانمندیت توسعه

 هاآن .دهد قرار هدف دریا مرکز در را نفت استخراج سکوهای

 از دارند سعی بلکه کنند،نمی فعالیت دریا در خرس پرورش برای

 یک اهللحزب که زمانی از ما ارتش .کنند جلوگیری ما حضور

 عبرت درس داد، رقرا هدف روزه 99 جنگ در را جنگی کشتی

 «.است عظیم و پابرجا همچنان حمله خطر .است گرفته

 خبری شبکه /عراق در آمريکا نظاميان پايگاه به راکتي حمله ◄

 پایگاه به راکت چند شلیک از عراق هایرسانه و لبنان المیادین

 رسانیاطالع مرکز .دادند خبر بغداد جنوب در واقع «بَسمایه» نظامی

 چهار را پایگاه این به شده شلیک هایراکت تعداد نیز عراق امنیتی

. است بوده کاتیوشا نوع از هاراکت این نوشت و کرد اعالم عدد

 خودروهای دهد،می نشان پایگاه این درون از شده منتشر تصاویر

 .اندشده اعزام پایگاه این به آتش کردن خاموش برای نشانیآتش

 اصطالحبه المللیبین ائتالف نیروهای میزبان بسمایه نظامی پایگاه

 این .آمریکاست عهده برآن  رهبری است که داعش ضد ائتالف

. بود گرفته قرار راکت و خمپاره اصابت مورد نیز این از پیش پایگاه

 این از را خود نیروهای که شد مدعی آمریکا ائتالف گذشته هفته

 .کرد خواهد منتقل دیگری جای به پایگاه

سرپرست  /ترين خط انتقال گاز ايرانطوالنيمليات اجرايي عآغاز  ◄

ترین عملیات طرح توسعه میدان کیش با اشاره به آغاز طوالنی

گرزه -احداث خط لوله دریا از ساحل در طرح خط لوله دریایی کیش

 92رشته خط لوله بر اساس برنامه مقرر، در این طرح، یک »گفت: 

کیلومتر در  9۴اینچ انتقال گاز و یک رشته کابل فیبر نوری به طول 

 «.شودفاصله جزیره کیش تا منطقه گرزه )بندر آفتاب( کشیده می

های گاهعبداهلل مهرابی هدف از اجرای این طرح را ارسال گاز به نیرو

صورت  ریزیبرنامهمطابق » رد و افزود:گازی جزیره کیش عنوان ک

با توجه به شرایط آب و  ،روز کاری 24گذاری در گرفته، عملیات لوله

 «.انجام خواهد شد ،هوایی

 نماینده «البلداوی محمد» /!نخستين قصاص کننده بايد باشيم ◄

 نخستین باید کشور این دولت که کرد اعالم عراق الفتح ائتالف

 رساندن شهادت به جنایت عامالن قصاص خواهان که باشد طرفی

: افزود ادامه در وی .است المهندس ابومهدی و سلیمانی سردار

 هایتوافقنامه تمام هاآن دادن قرار هدف با آمریکایی طرف»

 «.گذاشت پا زیر را المللیبین قوانین و عراق با امضاشده

 گفتمان ترویج نحویه ب که تحلیلی (:7سؤال احکام سياسي ) ◄

 دارد؟ حکمی چه بگیرد، را شنونده تفکر قدرت یا باشد دشمنان

 دشمن که کند ترویج را هدفی و فرهنگ و گفتمان که تحلیلی: پاسخ

 تفکر قدرت شود موجب یا و کندمی دنبال خود تبلیغاتی بمباران با

 گرتحلیل و گردد مسدود صحیح گیریتصمیم راه و شده گرفته مردم

 داشته وجود قوتی نقطه اگر که بپردازد موضوعات بیان به طوری

 نقطه شاید و ناچیز را آن کند سعی حتی و گرفته نادیده را آن باشد،

 .نیست مجاز وبوده  تخریب نوعی گفتمان این دهد، نشان ضعف


