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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

در مقطعی با نیز جزو اصول انقالب است و اینکه  دن در برابر دشمن مستکبر و زورگوتسلیم نش

که  دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنان

 (91/91/9911) .نیز نخواهیم شد پس این ازتسلیم نشده و  تاکنون

www.basirat.ir 

 از اصول انقالب زداييحساسيت         روز حرف▼

مردم قم از  ماهدی 91رهبر معظم انقالب در سالگرد حماسه 

پرده برداشته و نسبت به سناریوی دشمن  هایریزیبرنامه

هشدار  «به اصول و بینات و مبانی انقالب نسبت زداییحساسیت»

مردم نسبت به مسائل اساسی انقالب »و فرمودند:  ادندد

. گیرندمی؛ کسی به این مبانی تعرض بکند، مردم موضع اندحسّاس

کم کنند؛ این هم باز از راه  تدریجبهرا  حسّاستخواهند این می

همین تبلیغات وسیعی است که این روزها در فضای مجازی، در 

 .«گیردانجام میبه انواع مختلف  ،های جمعی بیگانهرسانه

 "اعتبار سازیبی"و  "زداییحساسیت"سناریوی  نکات تحليلي:

از طریق  ،دشمن شدهطراحیجزئی از جنگ نرمِ  عنوانبه

تا با  دارداز یکسو تالش  -9 :شودمییی دنبال شگردها

ها، تهاجمات نظامی و فوذین سازیفعال، هاافکنیاختالف

اقتصادی مانع از تحقق عملی اصول  جانبههمهتحریم  و فرهنگی

تا پروژه استحاله اصول را  شودمیاز سوی دیگر تالش  -2 شود.

که  اصول اولیه، اصولی دیگر کنار گذاشتنو با  زدهرقم

ب اسالمی دارند را جایگزین خاستگاهی بیرون از گفتمان انقال

و یا اینکه خوانشی متفاوت از اصول ارائه دهند که جهتی  ؛کنند

ه فراموشی ب -9 اسالم انقالبی داشته باشد. گذاریهدفبیرون از 

ترفند دیگری است که در پروپاگاندای  هاسپردن اصول و آرمان

با گسست  نوعیبهآنجا که ما  باألخص. داردای دشمن جای رسانه

ها مواجهیم و مبتنی بر این ترفند نباید اجازه داد تا اصول نسل

القاء دست  -4 انقالب برای نسل جوان امروز بازخوانی شود.

گرفته در  ها، حربه دیگر به کارنایافتنی بودن اصول و آرمان

ها انبا القاء این فریب که اگر آرم ؛های اخیر بوده استسال

تحقق عینی  چهار دههبایست در طول این بود، می یافتنیدست

بزرگی چون عدالت،  هایآرمانتحقق کامل  کهدرحالییافت! می

ممکن  سادگیبهآن  تحققبدون شک راهی طوالنی است که 

انقالب و  هایآرمانالقاء ناکارآمد بودن اصول و  -5 نخواهد بود.

برای  ین تصور که اصول انقالبالقاء( ا»)به قول حکیم انقالب: 

دیگر این جریان  ایرسانهشگرد ، «مردم و آینده سودمند نیست!

گردد که همه دستاوردهای است. این ادعا در حالی مطرح می

 اتفاقاًآمیز امروز کشور محصول پافشاری بر اصول بوده و موفقیت

ها آنجایی ظهور یافته است که ما از اصول ها و کاستیضعف

 ایم.آن را جامعه عمل نپوشانده درستیبهشیده و یا دست ک

تقابل با شگردهای برشمرده نیازمند افراد تیزهوش و تیزبینی 

و اجازه  شده وارددارد که با همه توان در میدان جهاد تبیین 

های اجتماعی و داران شبکههای فاسد، میدانندهند تا قلم

 ده: مهدی سعیدی()نویسن مدیریت و اغواء افکار عمومی شوند.

 

 

 
 

 
 

 گرايانغرب يو دستان خال هيبه روس يسيسفر رئ             روز گزارش▼

سفر  هیبه روس ندهیآ یدر روزها یسیکشورمان، رئ جمهوررئیساز  نیپوت یدعوت رسم با

است به  یو مدت امدهیخوش ن یداخل گرایانغرببه مذاق  یلیکه خ یخواهد کرد؛ سفر

 .اندآورده یرو یمنف یخبر یفضاساز

از  هاآن !رئیسیجناب : »نویسدمیبه مسکو  یسیدر آستانه سفر رئ« زاهد اضیف» :یخبر گزاره

 نیهم وارث هم نیپوت ریمیاند. والدعوض نکرده رانیا درباره اخود ر استیتا امروز س ریزمان پطرکب

را دنبال  یاستراتژ نیهمچنان ا هیروس ران،یا یااست! در داستان هسته کینگرش استراتژ

 شده است. یریگیپ زین یمرعش نیمانند حس یدر مصاحبه افراد یلیتحل یخط خبر نیا«. کندیم

 گرایانغربمذاکره تا غرب باعث شده تا امروز دستان  چیه تقریباً  جهینت -9 :يليتحل هایگزاره

کرده است که  یسع نینو کردیبا رو دیدولت جد -2ماند.  یدر دفاع از ارتباط با غرب خال یداخل

 و ترمتنوعرا  یخارج استیکرده و سبد س یبر نگاه مطلق به غرب را نف ینوع نگاه دولت قبل مبن

و بر  شدهمیتنظبر اساس نقشه راه  دیعث شده است که دولت جدبا کردیرو نیا -9. دینما ترطیبس

را با  یشد و سپس سوآپ گاز یشانگها هایهمکاریابتدا عضو سازمان  ،یحفظ منافع مل یمبنا

 جادیو اراهبردی  قراردادترسیم و  هیامضا کرد و اکنون قصد سفر به روس جانیترکمنستان و آذربا

تجربه  -4خود دارد.  ندهیرا در برنامه آ کنندهتعیینو  تأثیرگذار هایقدرت گریروابط گسترده با د

 یو برتر زیو نقطه تما یاصل هایپایهاز  یکیسال گذشته انقالب نشان داده است که استقالل  41

در ارتباط با کشورها و ایران  بوده است یرامونیو پ نیشیپ هاینظامبه  ینظام و انقالب اسالم

 گرفته است. شیمستقل را در پ یاستینکرده و س یرا باز رویپ-یرابطه حام وقتهیچ

بر  یسال گذشته مبتن 49در طول  رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیس نکهیا یانیپا نکته

 گرید یمستعمره کشور یاسالم یجمهور ستیقرار ن نیبنابرا؛ عزت، حکمت و مصلحت بوده است

 المللنیبخود در عرصه منطقه و  یمنافع مل نیتأم درصدد یعقالن یباز هیشود، بلکه بر اساس نظر

در را  گانیموضوع نگاه به شرق و تعامل با همسا یطیدر شرا یاسالم یجمهور ییسواست. از 

تعامل سازنده و  استیگذشته س یهاسالخود قرار داده است که در  یخارج استیس تیاولو

دولت قبل تعامل با  سیرئ کهیحالدرکشور نداشته است؛  یبرا یدستاورد چیبا غرب ه یهمکار

وارد  رانیبر ملت ا یادیباعث شد تا فشار ز هایغرب یتعهدیب ،دیدیمکدخدا را راهکار حل مشکل 

 اساسیب یهااستداللبا  یداخل گرایانغرباست که  «چیه تقریباً»دستاورد  نیخاطر هم بهشود. 

 یو کشورها گانیعامل با همسات یخارج استیس یریگیاز پ دیمنصرف کردن دولت جد یبرا

خصوص  نیکشورمان در مسکو در ا ریسف «یکاظم جالل»حرف  نیا ؛ واندآورده یرو ییایبزرگ آس

 نیا رند،یدر کنار هم قرار بگ رانیو ا هیروس ن،یچ یعنیسه قدرت بزرگ  یوقت»است که:  تأملقابل

موجب واکنش م آسیایی به هم نزدیکی این سه بازیگر مهلذا .« ستیبه نفع غرب ن حتماًموضوع 

 : فرهاد کوچک زاده(سندهی)نو .آن در حال بروز است یهانشانهشده که  گرایانغرب یمنف

 ميريبگ ادي کايداده را از آمر تيامن تياهم                   خبر ویژه▼

اند کشور خواسته نیو وزارت امور خارجه ا اریدخزانهاز  کایکنگره آمر ندگانیاز نما یگروه اخیراً

 هیعل یجاسوس لیرا به دل یستیونیصه میمتعلق به رژ NSO یبریسا یتا شرکت جاسوس

 یندارد، از جاسوس هاستیونیبا صه ییجدا چیکه ه ییکایآمر! کنند میتحر ییکایآمرکارمندان 

 ترینبزرگ اریارزشمند را در اخت یتاید اردهایلیاما ما روزانه م ؛کندیم یاظهار نگران لیاسرائ

افشا کرد آژانس  شیسال پ 8. اسنودن ستین الشیخ نیهم ع یو کس میگذاریدشمن خود م

البته کرده است.  آوریجمع رانیگزارش از ا اردیلیم 94ماه،  کیتنها در عرض  کا،یآمر یمل تیامن

 یولنگار نیا .ستین سهیمقاقابل 12با سال  یاجتماع هایشبکهامروز  یدگعمق نفوذ و گستر

 کشور وارد کرده است. یاسیو س یاقتصاد ،یفرهنگ تیبه امن ینیداده، تاکنون ضربات سهمگ

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 داراز يک دي شدهفيتحردار و ناقص، جهت يروايت

 یاسد دانیبا خانواده شه 18در بهمن  یسردار سالم دارید تیسپاه با نقل روا سخنگوی

ناقص  ،دارید نیاز ا دانیشه نیمادر ا تیروا»گفت:  ،ینیاوکرا یمایپرواز هواپ یاز شهدا ،یالر

اگر ؛ گفته یبا روزنامه شرق از قول سردار سالم در مصاحبه دانشهی مادر است. شدهفیو تحر

 شدندینفر کشته م ونیلیم 91 دادیسانحه رخ نم نیو اگر ا شد؟یم ینبودند چه جنگ هانیا

 یحرف به فرمانده سپاه امر نی! نسبت دادن اجنگ رخ ندهد نیواقعه باعث شد که ا نیو ا

سردار  دارید رشیگفته حاضر به پذ ندایمادر شه نکهای است. افانص دورازبهخالف واقع و 

با سردار  داریبا معاون سپاه، خودشان درخواست د داریدر د هاآن. ستینبودند درست ن یسالم

در  یحت دانیشه نای مادر و پدرشان رفت. را داده بودند که فرمانده سپاه هم به خانه یسالم

 یخود نوشته بودند، برا دیشه انرا که درباره فرزند «ینخبگان آسمان»کتاب  11آذر  1 خیتار

دشمنان ملت » در پایان تصریح کرد: سردار رمضان شریف .«فرستادند هیهد یسردار سالم

، امنیت و وحدت ملی کشور عزیزمان بوده و با دستاویز تضعیف اقتدار درصددایران که همواره 

اذهان و افکار عمومی از مادر به تشویش  ترمهرباندایه  عنوانبهقرار دادن هر ماجرایی، 

های معظم شهدای پرواز خانواده ازجمله، بدانند با هوشمندی ملت فهیم ایران پردازندیم

که از  "سپر انسانی !" کلیدواژهنخواهند برد و  جاییبهدر این عرصه راه  ،هواپیمای اوکراینی

مدافعان وطن به کار  آغاز انقالب تاکنون علیه فرزندان ملت ایران در این نهاد انقالبی و دیگر

 .«است خوردهشکستو  نمانخ، گرفته شده است

 زار نيرو به عراق توسط حاج قاسم!ه 21روايتي از انتقال 

 یروین یفرمانده ژهیو اریو دست اتیعتبات عال یسابق ستاد بازساز سیرئ «پالرک سردار»

حمله کردند و صدام صحنه را  هاییکایبود که آمر نیق افتاد اکه در عرا یاتفاق» :قدس گفت

حاج قاسم  ،ییکایآمر اتیعمل یهادر همان شب ،نگذشته بود یو فرار کرد. چند ماه یخال

بود و نه  یکه نه مرز یدر همان شلوغ .خودش را وارد عراق کند امرتحت  یروهایموفق شد ن

ماه انجام داد. سپاه بدر در  9را در کمتر از  دادیانجام م دیکه حاج قاسم با یهر کار ،یزیچ

اما حاج  ؛نشود شباور دیشا یکامل به عراق منتقل کرد. کس طوربهبود و در آن زمان  رانیا

 .«منتقل کرد شانیهادههزار نفر را با خانوا 99قاسم 

 ميکنيمذاکره م اتيبر اساس واقعايران: وزارت خارجه 

ه گفتگو فراتر از برجام را ن یموضوع چهی» :گفت یوزارت خارجه در نشست خبر سخنگوی

نظرات خود را  یرسمریمکتوب غ یهامتن قیاز طر متحدهایاالتو  رانی. امیریپذیکرده و نه م

مذاکره  اتیبر اساس واقع ن؛ینه بدب مینیبخوش نه مذاکرات به کردند. انیب گریکدیبا 

و آنچه  میدهیبه مردم گزارش م هامیلغو تحر و درباره مذاکرات نگریواقع با .میکنیم

و  داریتوافق پا کی دنبال به در حال مذاکره است. نیاست که در و یزیبازتاب آن چ مییگویم

رفع  ن،یبه برجام همراه با اخذ تضم کایکه بازگشت آمر میتالش کن دبای همه .میهست اتکاقابل

 .«شودیانجام نم یتوافق موقت چیبا ه هانیباشد که ا ییآزما یو راست هامیتحر

 يداری که طالبان آن را تأييد کرددشايعه 

افغانستان به تهران، شایعه دیدار این مقام مسئول  امور خارجهدر سفر اخیر سرپرست وزارت 

 دولت خارجه وزارتدیروز  کهایننفر از رهبران جهادی این کشور مطرح شد تا  طالبان با دو

در تهران « احمد مسعود»و  «خانلیاسماع»با  «یمتق رخانامی» ،کرد اعالم طالبان موقت

و احمد  خانلیبه اسماع دار،ید نیطالبان هم گفته که در ا سخنگوی معاون کرده است. دارید

 هم دیروز به کشور خود بازگردند. ینگران چیبدون ه توانندیکه مداده شده  نانیمسعود اطم

است و  یمختلف افغانستان یهاگروه زبانیم رانیا»گفت:  رانیوزارت خارجه ا سخنگوی

. میطالبان قرار ندار یی. ما امروز در نقطه شناساشدهانجامرهبران  نیا خوبی بین یوگوهاگفت

ن یدر ا نجامدیدر افغانستان ب یدیدولت جد ییبه شناسا تواندیکه م ییهاو مشخصه هامؤلفه

 «.مالقات گفته شد

 اخبار کوتاه

 /را ندارد رانيا یاهسته تأسيسات بيتوان تخر لياولمرت: اسرائ ◄

 یتوانمند لاسرائی» :گفت یستیونیصه میاسبق رژ وزیرنخست

ادعا که ما قادر  نیرا ندارد. ا رانیا یاهسته تأسیسات بیتخر

 است بهتر پس است. جابیالف  کی میهست رانیبه تهاجم به ا

بزرگ به توافق  یهاقدرت یابیو منتظر دست مینبنشی که

 یکه بتواند پاسخگو یتوافق ؛میباش رانیبا ا یدیجد یاهسته

 .«باشد لیاسرائ یهاخواست

ارشد  کنندهمذاکره ايران!/ یاهستهچين در قبال برنامه موضع  ◄

در چارچوب  ،طوالنی با علی باقری نسبتاً چین پس از دیداری 

ها در وین، تصریح کرد که هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم

های تازه و جامع نقش بسیار جمهوری اسالمی ایران با ارائه ایده

در  شبدوشنبهانگ کوان و کند.وها ایفا میوگای در گفتسازنده

چین قاطعانه از مطالبات منطقی »جمع خبرنگاران تصریح کرد: 

خطر اشاعه  کهمادامیهای اتمی، ایران در زمینه فعالیت

 «.کندحمایت می ،ای نداشته باشدتسلیحات هسته

 ،خانگیلوازم دکنندگانتولی /خانگيلوازمي ديگر در بازار تخلف ◄

 برخی گران کردند!درصد  92تا  9قیمت محصوالت خود را 

در خصوص عدم درج  شتریکه پ خانگیلوازم دکنندگانیتول

ودند، محصول دچار تخلف شده ب یرو دکنندهیتول متیق

دادند  شیرا افزا هامتیاکنون هم بدون مجوز و خودسرانه ق

 نداده است. یمجوز نیوزارت صمت چن ظاهراً که حالی در

 کنندگان لطمه از سوی این تولید شده اتخاذاین رویه 

داخلی به تولید ملی  کنندهمصرفبر اعتماد  یریناپذجبران

ا چنین ؛ تولیدی که در قدم اول توسعه و پیشرفت، بزندیم

 ، متوقف خواهد شد.یاکارانهکاسب یهانگاه

 !/بينيدميکنيد، بد حماقت  توسط يمن؛عربستان تهديد  ◄

 میوگو با تسندر گفت یمنیمسئول ارشد « محمد الثور پیسرت»

بندر  هیعربستان عل یو تجاوز ائتالف جنگ دتهدی هرگونه» :گفت

 یو استراتژ نهیگز کیبه  نمیآوردن  یرو یبه معنا دهیالحد

است که همه متجاوزان را مورد هدف قرار خواهد داد.  ینظام

 ؛متوجه عربستان و امارات است دهالحدی به حمله هرگونه عواقب

 یبرا لیو اسرائ کاآمری اگر .میکنیم مانیعربستان و امارات را پش

 فیو الصل دهیبنادر الحد هیعل یگونه اقدام نظاماز هر تیحما

 .«اندازندیسرخ به خطر م یایش کنند، منافع خود را در درتال

 آمارهای در ايران/ششم  کيپ یپا یصدان شد دهيشن ◄

 شدهانجام یهادرصد از تست 2۲ جهینت دهدینشان م یرسم

شدن  دهیشن یبه معن نیاست که ا کرونیام روسیو ،روزانه

در همین  کشور ریوزاست.  کینزد ندهیششم در آ کیپ یصدا

 دیکننده است و امنگران دیجد هیسو وعشی»ت: زمینه گف

ها مردم در استفاده از ماسک و حفظ فاصله تیبا رعا میدار

گرفتن  در نظربا  .«نباشد دیجد تیبه اعمال محدود یازین

شدن نرخ  یانفجار ریکه اکنون درگ ییاروپا یکشورها وضعیت

 کیمقابله با پ یبرا دیبا ،انداز آن شده یابتال و مشکالت ناش

 .بودآماده  کرونیام روسیهم با و ششم آن


