
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0055بهمن 05شنبه چهار 5575 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 میمفاه هیو عل یاسالم یجمهور مشکالت در ییبزرگنما یبرا یارسانه یکتاتوریدشمن از د

را بر  نییجهاد تب فهیاست که وظ یتلخ تیواقع کی نی. اکندمیاستفاده را  حداکثر یاسالم

 (91/99/9011). گذاردمیدوش همه 

www.basirat.ir 

 !بصيرتثلث م                  روز حرف▼

های گوناگونی که در طول حیات انقالب اسالمی با عبور از معرکه

گیری تاکنون توسط دشمنان خلق شده است، خود از زمان شکل

به چهل و سومین سالگرد پیروزی خود رسیده است. در طول این 

همه  ،دشمن برای بر زمین زدن جمهوری اسالمی ،هاسال

آخرین آن فشار حداکثری بود که به  ش را آزموده کهشگردهای

داکثری یک کارزار فشار ح»سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: گفته 

برای دشمن شگردهای جدیدتری اما  ؛«بوده است بارخفتشکست 

آخرین در پاسخ به  مواجهه با جمهوری اسالمی به کار گرفته است.

بیین، توسط رمان سراسری جهاد تف، رانحربه استکبار علیه ملت ای

معظم له روز گذشته نیز در جمع  ت؛فرمانده صادر شده اس

فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش از دستاوردهای انقالب 

ها از این سرفصل هرکدام» :ردندک تأکیداسالمی سخن گفتند و 

اشت جهاد تبیین و نباید گذ فعالیتیک عنوانی باشد برای  تواندمی

 .«بنشاند گردوغبارها که برخی از مشکالت بر روی این حماسه

 "بصیرت"یین بر پایه محوریت بحث جهاد تب -9 :تحليلي کاتن

 ؛جهاد بصیرت افزایی است ،تبیینجهاد  واقعبه .گیردشکل می

و هم نزد مسئولین و  که هم باید نزد امام جامعه باشد بصیرتی

امام جامعه  -2 !اهدهو هم نزد افکار عمومی و تو نخبگان جامعه

 شناسیزماندر طول سالیان متمادی تسلط و اشراف و آگاهی و 

مروز کسی و بصیرت خود را برای همگان آشکار کرده است. ا

باشد. حتی در حکیم انقالب  ت که بتواند منکر این خصیصهسنی

نیز بر بصیرت و هوشمندی ایشان اعتراف کرده دشمنان منصف 

دشمن در این سالیان متمادی را  درپیپیهای و عامل شکست

 -3 اند!در حکمت و بصیرت و شجاعت حکیم انقالب یافته

 ؛ل پرمناقشه این دوران بوده استئسام ازجملهبصیرت خواص 

، هافهمیکجاما گاه  ؛ی که باید بصیرت آنان ممتاز باشدخواص

ها و تقدم ها و عدم تشخیص اولویتطلبی و دنیاگراییمنفعت

آفرینی صحیح و جناحی بر مصالح ملی، مانع نقش یمنافع شخص

ین است ااز خواص  انتظاردر میدان مقابله با دشمن شده است. 

 باشند. رینآفنقش ازپیشبیش یدر دهه پنجم انقالب اسالم که

های جامعه نیز از گردد که تودهمثلث بصیرت آنگاه کامل می -0

حداقل بصیرت برخوردار بوده و به نقش تاریخی خود عمل 

ارد که شرط الزم آن شناخت امام بصیرت ابعاد مختلفی د ؛نمایند

جهاد و  دارپرچم ر مسیردو خواص اهل حق و حرکت کردن 

و آگاهی از  خت دشمنشنابرای شرط کافی  این که مبارزه است

از آن تحت  معظم انقالب است. تعبیری که رهبر آنسناریوهای 

ی هایاد کرده و آن را یکی از شاخص "جهاد کبیر"عنوان 

 یانقالب اسالم تیرمز مصون رتیبصاند. معرفی کرده گریانقالبی

انقالب  در دشمنی بادشمنان مثلث،  نیا لیاست و با تکم

 )نویسنده: مهدی سعیدی( صل خواهند ماند!أمست یاسالم

 
 

 
 

 
 

 توافق خوب یبرا رانيشروط ا                  روز گزارش▼

احتمال  ه،یروس ندهیو نما یغرب یهاطرف یبرخکه بنا به اظهارات  نیمذاکرات و دیجد دور

دور مذاکرات در  نیآغاز شد. آخر نیدر و روزیاز د رود،یمذاکرات در آن م یینها فیتکل نییتع

کسب  یبرا مییبهتر بگو ایو  هایهماهنگ نیآخر یکشورها برا ندگانیبود که نما افتهی انیپا یحال

 خود بازگشته بودند. یهاتختیبه پا ،اریو اخت اجازه

مذاکرات را  یرو شیپ حلراهکشورمان  یمل تیامن یعال یشورا ریدب -9 :یخبر هایگزاره

دستور کار »نوشت:  یتیدانسته و در توئ یحداکثر هایتحریمتوافق خوب و رفع  کیبه  دنیرس

 یکه ط یدقت مشخص شده است. توافقوگوها بهادامه دور هشتم گفت یبرا یرانیکنندگان امذاکره

شدن اقتصاد کشور شده و  یرفع نشود، موجب شرط یفشار حداکثر دهندهشکل یهامیآن تحر

است که  یتوافق ،یرانیا میتوافق خوب از نگاه ت طیاز شرا یکی«. باشد "توافق خوب" یمبنا تواندینم

 رد کهوزارت خارجه اعالم ک یزاده سخنگو بیخطگردد؛  یمشکالت اقتصاد کنندهتسهیلبتواند 

انجام  یحرکت چیه ،و مردم از برجام است که در آن حوزه رانیا یاقتصاد انتفاعما بر  یتمرکز جد»

 دیتوافق خوب با کی ،یرانیا میطرف مقابل، از نگاه ت یبا توجه به بدعهد ییاز سو« نشده است.

 یبرا روزیکه صبح د انیرعبدالهیاساس ام نیبر هم ؛باشد ییآزما یو چارچوب راست نیتضم یدارا

لغو  یبرا یقانون اقدام راهبرد افت،یمجلس حضور  یرعلنیدر جلسه غ لتم یبه وکال حیتوض

کرد:  تأکید و فیدر مذاکرات، توص یرانیا میرا خط قرمز ت رانیاز حقوق ملت ا انتیو ص هامیتحر

و اخذ  اهمیلغو تحر ییآزما یبر راست تأکیدمانو  میکنیتالش م هامیتحر یرفع حداکثر یبرا»

مذاکرات را  ،یفعل نیاست که مسئول نیا تحسینقابلاما از نکات  -2«. است لاز طرف مقاب نیتضم

که  اندنمودهلذا بارها اعالم  ؛ینه دال و عامل اصل دانندمیدهنده حل مشکالت  عیو تسر زوریکاتال

با  داریدر د شیدو روز پ زین جمهورسیرئ تاراس نی. در همکنندنمیاقتصاد کشور را معطل توافق 

و در صورت لغو  میگذاریاقتصاد کشورمان را منتظر برجام نم»، فنالند اعالم کرد خارجه ریوز

برجام و  یایاح یبرا یاسالم یجمهور یمیترس ریو تنها مس توافق آماده است یبرا نهیزم ها،میتحر

از  یکی -3« است. هامیتحر ینیبرداشته شدن ع ،یابازگشت به تعهدات محدودکننده هسته

 .هاستآمریکایی خواهیزیاده ،شدن مذاکرات شود بخشجهینتکه ممکن است مانع  یتماالتاح

 یفشار حداکثر استیتاکنون با تداوم س کایآمر یدولت فعل: »نوشت یتیتوئدر  بارهدراین یشمخان

 یهانتوانست محقق کند، با ارائه وعده یرا که او با قلدر یتالش کرده اهداف رانیا هیترامپ عل

هموار  نیمذاکرات و ریمس ،یکند. بدون خروج واشنگتن از توهمات کنون تأمین پشتوانهیب

توافق خوب نشان داده است و منتظر  کی یرا برا تشیتمام حسن نتاکنون  رانیا -0. «شودینم

ر خارجه یبا وز یخارجه کشورمان در کنفرانس خبر ریوز اساس نیطرف مقابل است. بر هم هایقدم

 هامیهنوز در حوزه رفع تحر ن،یآمده از مذاکرات ودستمتون به نیدر مرور آخر»فنالند گفت: 

مذاکرات را  ندهیآ یدر روزها میتوانیم نکهیاز مطالباتمان موردتوجه قرار نگرفته است. ا ییهابخش

مقامات  .دارد کایآمرو  ییو رفتار سه کشور اروپا تیبه ابتکار ن یبستگ م،یبه توافق خوب منجر کن

ملت  بیرا از ج 2239قطعنامه  لیمخرب و غلطشان ذ ماتیتصم نهیبدانند که هز دیبا ییکایآمر

 .«را کسب کنند رانیاعتماد ملت ا دیها بابپردازد، آن توانندینم رانیا

 یاسالم یارشد کشور، جمهور نیبر اساس مواضع آشکار و هماهنگ مسئول :يليتحل گزاره

برداشته شدن  -9است؛  یباق یبازگشت به تعهدات برجام یخود برا هیهمچنان بر دو شرط اول

محکم  هایتضمینتعهد و  -2آن؛  ییآزما یمطابق با متن برجام و امکان راست هاتحریم یتمام

و عدم خروج  یاز منافع اقتصاد یاسالم یبر منتفع شدن جمهور یمبن یغرب هایطرفو  کایآمر

است که از ابتدا تاکنون بر  یسیدولت رئ هایخواستهدو خواسته، کف  نیاز برجام. ا کایمجدد آمر

 نیا تأمینجز  ایچارهورود به برجام،  یبرا ییکایطرف آمر رسدمیشده و به نظر  تأکیدآن  یرو

 ه: اکبر کریمی()نویسند .دندار هااستهخو

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 شکستندرا  انحصار آمريکادانشمندان ايراني  رئيس سازمان انرژی اتمي:

عنوان یکی از ابزارهای موضوع شتابگرها به» : نوشتخود اینستاگرام  صفحهدر  «محمد اسالمی»

تواند نقشی غذایی، پزشکی، کشاورزی و ... می ازجملهمهم تأثیرگذار و راهبردی بر صنایع مختلف 

بسیار خرسندم که انحصار کشور  .ای در زندگی مردم داشته باشدشگرف در کاربرد فناوری هسته

انی الکترونی توسط دانشمندان ایرانی شکسته شد و جوانان غیور ایر دهندهشتابآمریکا در تولید 

ها در دهندهاین نوع شتاب .ای بار دیگر افتخاری برای ایران عزیز به ارمغان آوردنددر صنعت هسته

طیف وسیعی از صنایع گوناگون مثل پلیمر، پرتودهی مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، تصفیه 

فاده قرار سازی تجهیزات برابر حرارت و موارد متعدد دیگری مورد استصنعتی آب و فاضالب، مقاوم

طور های الکترونی از سوی متخصصین ایرانی بهدهندهشتاب»کرد:  خاطرنشان وی«. گیردمی

های کامل بومی شده و در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته است. الزم است از همکاری شرکت

باشم اند، قدردانی داشته ها داشتهدهندهبنیان که نقش به سزایی در تولید این مدل از شتابدانش

 «.ای پیروز و سربلند باشیمشاءاهلل در ادامه مسیر و پیشبرد اهداف صنعت هستهان

 در جهان ينرخ رشد علم نيترعيسر یدارا رانيا

سازمان ملل متحد، صندوق  ازجملهالمللی های استنادی جهان غرب و بینپایگاهآمار بر اساس 

المللی پول، سازمان جهانی گردشگری، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، سازمان بین

فناوری، بهداشت، وهای سالمت، علمدر حوزه ،...بهداشت جهانی، بانک جهانی، انجمن جهانی فوالد و

بندی نظام رتبه .است 21کشور برتر دنیا، زیر  212آموزش، صنعت، بازار، انرژی و... رتبه ایران بین 

 ،(نمحور در جهاها و مؤسسات پژوهشبندی پژوهشی دانشگاههای رتبهترین نظامجامعاز ) سایماگو

دارای بیشترین ارجاعات علمی در  را ، کشورمانعلمی به ایران در تعداد ارجاع به مقاالتدر بحث رت

ایران هفدهمین کشور با بیشترین ارجاعات » ت:ه و آورده اسعرفی کردم 2192منطقه در سال 

های گزارشکه نگلیس )انیوساینتیست نامه معتبر علمی هفته .«بوده است 2192علمی در سال 

خود  1219گزارش سال در ، (کندمیآماری درباره رشد علمی کشورهای مختلف جهان منتشر 

ترین کشور جهان در عرصه ترین نرخ رشد علمی در جهان و پیشروایران دارای سریع»: آورده است

 «.میانگین جهانی است برابر 99تولیدات علمی بوده است و امروز نیز نرخ رشد علمی در ایران 

 !ما بر انقالب حق

 کجا اآلن شما و من نبود معلوم مقدس، دفاع در چه و انقالب آغاز در چه مجاهدین، جهاد نبود اگر

 یادتان که بینمنمی کدامهیچ شماها البته باشیم؟ داشته رفتاری چه و فکری چه و حالی چه و باشیم

 پیکره به ایضربه یک هرروز. بود کفر سویبه جامعه حرکت روند بود؛ خبر چه انقالب از پیش باشد

 اسالمی احکام از یکی گرفت،می قرار اهانت مورد اسالمی هایارزش از یکی شد،می وارد اسالم

 از اسمی جز شاید امروز نبود شهدا فداکاری و علیه اهللرضوان امام حضرت حرکت اگرشد. می تعطیل

 امروز. کنممی عرض حساب با گویم،نمی اغراق و مبالغه با را این. بود نمانده باقی کشور این در اسالم

 و را مانجهانی افتخارات و را مانمادی هاینعمت و را رفاهمان را، امنیتمان را، مانزندگی حتی ما

 هرروز اگر و هستیم اسالم مدافعین مدیون و شهدا مدیون و انقالب مدیون را دینمان همه از باالتر

 ادا آن حق بازهم کنیم زنده را هاآن خاطرات و باشیم داشته شهدا بزرگداشت برای ایبرنامه ما هم

 شهدای وسیلهبه و انقالب وسیلهبه که برکاتی همهبااین کسانی است زشت قدر چه و شود؛نمی

 ببرند؛ سؤال زیر و کنند انکار را چیزهمه ناسپاسانه، شده ما نصیب تحمیلی جنگ شهدای و انقالب

 علیه( اهللرحمه ،یزدی مصباح )عالمه .بشود تصور باالتر این از نعمتی کفران کنمنمی گمان بنده

 مذاکرات وين ور جديددروسيه و چين در مواضع 

زیر امور خارجه  ن،یدر و هاتحریماز دور هشتم مذاکرات رفع  دیبا آغاز مرحله جد زمانهم

در  هیو روس رانیا یهمکار دیبا» ،کهاینبر  تأکیدبا  میرعبدالهیان،اروسیه در گفتگوی تلفنی با 

 قبال در مخرب اقدامات توقف لزوم بر همواره مسکو»: ، افزود«شود شتریمختلف ب هایحوزه

دیروز نیز  نیوزارت خارجه چ یسخنگو. «کندمیرا درک  رانیا یهایداشته و نگران تأکید برجام

خطاکارانه  استیس یستیبا رانیا ایهستهمقصر بحران برنامه  عنوانبه کایآمر»کرد:  حیتصر

 هایطرفو  رانیا هیعل یرقانونیغ هایتحریم یرا اصالح و تمام رانیدر قبال ا «یحداکثر فشار»

 «.ردیکامل به برجام را از سر بگ یبندیمبنا، پا نیبر هم یستیبا زین رانیا ثالث را رفع کند.

 اخبار کوتاه

 /کنندنميدر برابر ايران حماقت  هاصهيونيست: سيد مقاومت ◄

در آستانه سالگرد پیروزی شکوهمند  اهلل لبنانحزب رکلیدب

 را یاسالم یجمهور، ایرسانهانقالب اسالمی، در گفتگویی 

 یاسالم یجمهور»کرد:  تأکیدو  دانستانقالب مردم  جهینت

 امروز، رانیاو  مستقل است تیحاکم یکشور دارا کینمونه 

 در جهان اسالم و سراسر جهان است. یاستقالل و آزاد یالگو

 دهیآن را ناد تواننمیاست و  یبزرگ ایمنطقهقدرت  رانیا

خطاب حسن نصراهلل سید «. دیبا آن جنگ آسانیبه ایگرفت و 

در صورت حماقت، با اسرائیل »گفت: نیز  یتصهیونیسرژیم به 

 یبا کس رانی. اشودیمواجه م رانیا دیو شد میحمله مستق

 «.حماقت کنند هاستیونیصه دانمیم دیندارد و بع یشوخ

 هییقوه قضا سیرئ /پيگير پرونده بورس هستم خصاًش: یااژه ◄

 هیقض یباال یریدربرگ واسطهبه» :در جلسه قضایی دیروز گفت

 ینسبت به جرائم و تخلفات افراد یپوشس، اغماض و چشمبور

اند، و قصور کرده یکوتاه ای انتیخ اناًیرابطه اح نیکه در ا

 ریگیپ شخصاً که است ماه 3 حدود. ستین رفتهیپذ وجههیچبه

بورس و مقوله  رامونیپ یگزارشات سازمان بازرس فیتکل نییتع

 .«هستم دادهرخ یتخلفات و جرائم احتمال بیو تعق یریگیپ

 سه یروزد /شهادت سه جوان فلسطيني در پيمبارزه فراخوان  ◄

ترور شدند.  یدر شهر نابلسِ کرانه باختر ینیجوان فلسط

مثل بهخواستار مقابله ،موضوع نیجنبش حماس در واکنش به ا

اماکن حضور  ،ینیفلسط یهاگروه یشده و اعالم کرد که تمام

 را به آتش بکشند. ستیونیصه نانینشو شهرک انینظام

در  جمهورسیرئ /!؟ستاکوبا  ابراهبردی  ه دنبال روابطبايران  ◄

مستقل  یکشورها» گفت: کوبا ریاستوارنامه سف افتیمراسم در

 توانندیم ،گریکدی یهایازمندین تأمینسطح روابط و  یبا ارتقا

 کنند. اثربیو  یرا خنث یسلطه گران جهان یهامیو تحر دیتهد

گران که در خط مقدم مبارزه با سلطه ییبا کشورها رانیا

 .«دارد یارتباط راهبرد ،هستند

 هایرسانه هیاول یهاگزارش /امارات تختيپا بارانموشک ◄

 امارات تختیاصابت موشک در پا یاز وقوع دو انفجار در پ خبری

 تختیپا ،یابوظب در انفجار وقوع .دهندیخبر م در سحرگاه امروز

ائتالف متجاوز به  یهابا حمله گسترده جنگنده زمانهم امارات،

مدتی است توسط  ماراتا .ردیگیصورت م منی تختی، پاصنعا

این کشور  منی در؛ تداوم نااشودمیتوان دفاعی انصاراهلل تهدید 

در آن شده  گذاریسرمایهاز دست رفتن مزیت موجب کوچک، 

 ست.امتحده  هایامارتمردان پاشنه آشیل دولت ،و همین

 بهداشت وزارت /کرونا برای کودکان جدی شدهديد ت ◄

است،  توجهقابل اریبس کرونیکودکان به اُم یبتالا» :اعالم کرد

از  ر،یاخ یتنفس یدرصد موارد بستر 21حداقل  کهطوریبه

نیز خبر  وزارت بهداشت یعموم روابط .«کودکان هستند نیب

 92تا  ۵کودکان  ونیناسیجهت واکس توانندیم نیوالد»: داد

 .«در سراسر کشور مراجعه کنند ونیناسیسال به مراکز واکس


