
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400 مرداد 9شنبه  5570 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

اند، با این سال زحمت کشیده هایسالاند، اند، تالش کردهاند، جان دادهاین مردم انقالب کرده

رای خاطر اهداف انقالب و اند باند و ایستادگی کردهاند و برخورد کردههمه خطر مواجه شده

مبانی انقالب؛ باید برای این اهداف کار کرد؛ تالش و هدف بایستی این باشد و با آن اهداف 

 *مبارک باد (ع)کاظم موسی امام باسعادت والدت سالروز*     (06/05/1400) .تطبیق بکند

www.basirat.ir 
 !غرب به اعتمادیبي تجربه              روز حرف▼

 دوازدهم دولت هیئت دیدار آخرین در انقالب معظم رهبر

 دولت این هایتجربه از آیندگان استفاده لزوم بر( 6/5/1400)

 تجربه خصوص در ارزشمند نکاتی به ادامه، در و کردند اشاره

 .کردند اشاره غرب به اعتمادیبی

 غرب به اعتماد که شد معلوم دولت این در» -1 :تحليلي نکات

 در که ایتجربه بهاترینگران و ترینمهم ؛«دهدنمی جواب

 اثبات آمد، وجود به روحانی قایآ دولت سالههشت زمانمدت

 به اعتمادیبی در انقالب معظم رهبری تحلیل و کالم درستی

 به توانندمی زمانی هاملت کهو باور به این نکته بود  غرب و آمریکا

 خود هایاندوخته و توان به تنها که برسند پیشرفت و توسعه

 از دهه چهار این طول در بارها تجربه این البته -2 .باشند متکی

 مسئوالن برخی اما ،بود درآمده آزمون بوته به ما مردم برای انقالب

 را تجربه این دانند،می خود هایوزآر مدینه را غرب که سیاسیون و

 شده ترمحکم گزاره این بار هر صدالبته و! کردند تجربه دوباره

 آزمودن برای حجتی آینده مسئوالن و هادولت بنابراین، ؛است

 و تولید رونق و کشور مشکالت حل نباید و ندارند غرب مجدد

 -3. نمایند مشروط و منوط مذاکرات احتمالی نتیجه به را اقتصاد

 ضربه بتوانند جا هر بلکه کنندنمی کمک ما به تنهانه هاغربی»

 و انقالب گیرنفس هماوردی سال 40 حاصل تجربه این ؛«زنندمی

 هایدنباله و آمریکا با خاسته پا به مظلوم ملل و اسالمی جمهوری

 جریان نیز امروز همین و آسیاست غرب در آن ایمنطقه و اروپایی

 و موانع سد از توانستیم شدیم، ظاهر قوی جا هر و زمان هر. دارد

 از کردیم اعتماد جا هر ولی کنیم عبور هاآن هایکارشکنی

 متحمل را فشار و ضربه بیشترین ،فرصت و امکان ترینکوچک

 شاهد ترینبزرگ بنزین مسئله در ایران خودکفایی قصه. شدیم

 روحانی آقای دولت اخیر تجربه -4. هاستغربی فرمول این مثال

 امامین هایگزاره و ادعاها درستی اثبات برای شد نمایشگاهی

 ایستادن ضرورت و مرزها از بیرون به اعتمادیبی بارهدر انقالب

. «کردید پیشرفت کردید، نظرقطع هاآن از جا هر: »خود پای روی

 بایدن عنادآمیز موضع و اخیر مذاکرات همین مورد در موضوع این

 .است صادق نیز نافرجام برجام احیای سر بر

 هایجریان و افراد بعضی داخل در هم هنوز :راهبردی نکته

 این از گیریبهره جایبه کنونی مرداندولت برخی حتی و سیاسی

خباثت  و ظالمانه هایسیاست کردن رسوا برای ،تجربه و فرصت

 نشدن احیا در را تقصیرات توپ و کرده تطهیر را آن ،آمریکا آمیز

 ایران شروط کهدرحالی! کنندمی شوت هاخودی زمین به برجام

 از ابایی که است کشوری با مواجهه ،منطق و بوده طبیعی

 جماعت این که است زمانی راهبردی تجربه اما ؛ندارد شکنیپیمان

 به اعتماد گران سراب و خواب از الهوری اقبال تعبیر به زدهغرب

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  !برخیزد آمریکا

 

 
 

 
 

 
 

 نرسيد؟ نتيجه به مذاکرات چرا                        روز گزارش▼

 شورای 2231 قطعنامه تصویب سالگرد ششمین در و تیرماه 2۹، کشورمان خارجه امور وزیر 

 مجموع از بندیجمع و کرد ارسال سازمان این دبیرکل به اینامه ملل سازمان امنیت

 ایهسته مذاکرات چرا که است این اساسی سؤال اما ؛شد یادآور را غربی هایطرف هایبدعهدی

 .نرسید مطلوب نتیجه به گاههیچ گرفته، صورت توافق رغمعلی

 قبال در هاآمریکایی راهبرد به که گردد منطقی تواندمی سؤال این به پاسخ زمانی :تحليلي گزاره

 با مواجهه در هاآمریکایی راهبرد. ایمکرده بازی محیطی چه در اساس از بدانیم و ببریم پی ایران

 نیست حاضر عنوانهیچبه آمریکا که است اساس همین بر. است بوده پایه تحریم همواره ایران

 در گاههیچ هاآمریکائی ذهنی چارچوب. سازد نابود مذاکرات در را خود هایتحریم معماری و ساختار

 کاخ گردانندگان محاسبات در تحریم لغو. است نبوده استوار هاتحریم لغو بر ایهسته مذاکرات طول

 رقابت در را هاآمریکایی که چیزی هاست؛تحریم تمامی زیرساخت نابودسازی منزلهبه سفید

 آن بر و گردید واقع ؤثرم زمانی هاآمریکایی برای راهبرد این. کندمی سالح خلع ایران با راهبردی

 سیاست با اقتصاد میان پیوند بر دولتمردان کشورمان ذهنی هندسه دانستند، که کردند پافشاری

اجرایی  دستگاه ذهنی محیط از ادراک این .ندارند جایگزینی حلراه و است خورده گره خارجی

 با و داشته نگه پرفشار محیط یک در همواره را اسالمی جمهوری هاآمریکایی گردید باعث کشور

 برای هاآمریکائی تاکتیک بدعهدی،. نمایند بیشتر امتیازدهی به وادار را ایران اقتصاد، گرفتن گروگان

. نشدند هاتحریم برداشتن به حاضر گاههیچ مبنا همین بر ؛بود بیشتر امتیازخواهی و وگوگفت حفظ

 لغو به حاضر هاآن. ندادند نشان نیت حسن هاآمریکایی نیز وین کنونی مذاکرات روند در حتی

 مذاکرات کهاینتر همه مهم از و نشدند خروج مجدد از برجامعدم برای  تضمیندادن و  هاتحریم

 .کردندمی دنبال موشکی و ایمنطقه هایحوزه با آن زدن پیوند و آتی مذاکرات برای راوین 

 در هاآمریکایی که دهدمی نشان ،برجام از بعد و قبل ،ایهسته مذاکرات روند :بندیجمع

 تهی تحریم از آمریکا راهبرد اگر عبارتی به. دارند هاتحریم به بسیاری چسبندگی خود راهبرد

 گاههیچ مذاکرات که مبناست همین بر د؛شومی راهبرد فاقد ایران با مواجهه در اساس از گردد،

. گردید حاصل برجام توافق که زمانی آن حتی نشد؛ منتفع آن از ایران و نرسید مطلوب نتیجه به

 رفتار مندسازیهزینه مطلوب، توافق یک به دستیابی و خود تعهدات به آمریکا نمودن پایبند راه

 به تن و داده امتیاز کمتر، فایده کسب مقابل در ،رود باال ریکاآم برای هزینه اگر. هاستآمریکایی

 (بنافی احمد: نویسنده). ددهمی واقعی و عملی تعهدات

 هفت اقدام عنادآميز آمريکا در مذاکرات وين!                   خبر ویژه ▼

سایت رهبر معظم  با گفتگو دروین، کشورمان در  کنندهمذاکره تیم عضو «آبادیغریب دکتر»

 در هاآمریکایی» خبر داد و گفت: اخیر مذاکرات در آمریکا ضد توافق اقدام هفتانقالب از 

 بارهدراین مختلفی مصادیق. بیایند کوتاه خود عنادآمیز موضع از نشدند حاضر اخیر مذاکرات

 مورد در آتی گفتگوهای انجام خصوص در بندی پذیرش به را تفاهم کل -1 :است بررسیقابل

 با کامالً که نشدند تسلیحات تحریم اجرایی دستور لغو به حاضر -2 .زدند گره ایمنطقه مسائل

 علیه ترامپ هایتحریم برداشتن به حاضر -3 .است آشکار تناقض در برجام و 2231 قطعنامه

 به حاضر -4 .نشدند کاتسا تحریمی قانون لغو و حقوقی و حقیقی اشخاص از نفر 500 از بیش

 نشدند؛ ایهسته تفاهم قبال در قبل دولت مشابه رفتارهای تکرار عدم مورد در تضمین ارائه

 تجارت وارد ایران با که هاییشرکت کار تداوم برای را معقولی زمانی دوره نشدند حاضر حتی

 خروج اثر در ایران به وارده خسارات درباره بحث به حاضر -5 .بگیرند نظر در شوند،می

 را هاییخواهیزیاده ایهسته تعهدات و هافعالیت درباره -6 .نشدند ایهسته تفاهم از غیرقانونی

 را تعهدات تمامی باید هاآن ابتدا که نپذیرفتند -7 .است برجام از فراتر حتی که کردند مطرح

 .«بپردازد تعهداتش اجرای به ایران ،آزمایی راستی از پس و بدهند انجام

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


 

 

  

 اخبار ▼

 !نشد و بشود خواستميروحاني  که کارهايي

 این در خواستمی دلم خیلی» گفت: در جلسه هیئت دولتروز چهارشنبه  جمهوررئیس

 تهران السیرسریع آهنراه نبود تحریم اگر. شود افتتاح کشور به السیرسریع قطار ورود دولت

 کشور وارد نو هواپیمای 200 اآلن تا کردمی پیدا ادامه برجام اگر .شدمی افتتاح مشهد

 ۹7 سال تحریم با ولی بود طوالنی ما قراردادهای. بیاوریم هواپیما 16 توانستیم ما. شدمی

تجربه  ر آخرین دیدار خود با اعضای دولت در خصوصرهبر معظم انقالب د .«شد بسته

این تجربه .. های شما استفاده کنند.ز تجربهدیگران باید ا: »فرمودنددولت روحانی  سالههشت

در این دولت  اعتمادی به غرب؛ آیندگان باید از این تجربه استفاده کنند.عبارت است از بی

و هر جا بتوانند ضربه  کنندنمی؛ به ما کمک دهدنمیمعلوم شد که اعتماد به غرب جواب 

، ]امّا[ برنداشتند داریمبرمیرا  هاتحریمگویند بله، ما روی کاغذ یا در مقام وعده می... زنندمی

برداشته شدن  سالههشتخالصی از دام سیزدهم برای  دولت بنابراین ؛«دارندبرنمیو 

 .، به توان و ظرفیت داخلی تکیه کندبرای پیشرفت کشور هایمتحر

 چرا آمريکا به ميز مذاکره با ايران بازگشت؟!

با اشاره به گزارشی در نشریه نشنال اینترست که نوشته خلبانان لبنان در گزارشی  المیادین شبکه

با هواپیماهای جدیدشان را شکست بدهند،  هاآمریکاییتوانند ایرانی با هواپیماهای قدیمی خود می

ملکی ؟ انددهچطور به این نتیجه رسی هاآمریکایید که پرسمی ملکی مهدیمحمد ،نگارروزنامهاز 

ای و دفاعی بگویم؛ ما مثلی ره امنیت منطقهای را درباابتدا در خصوص منطقه نکته» گوید:می

گوید، آزموده را آزمودن خطاست. اگر رژیم صهیونیستی یا آمریکا و متحدانشان در داریم که می

باید بدانند که در عرصه میدانی هیچ احتمالی برای موفقیت  ،تعرض به ایران باشند هرگونهاندیشه 

در استفاده از آن هیچ تردید  یت این گزینه امید داشتند،ندارند و ما تردیدی نداریم که اگر به موفق

دانند زیرا می ؛های زیادی علیه ایران وضع کردند اما سراغ گزینه نظامی نرفتندکردند. تحریمنمی

های آنان در منطقه وارد کند و دستاوردهای تواند به پایگاهای میکه ایران چه آسیبی گسترده

ادی و همچنین مهار پهپاد پیشرفته آمریکایی و فرود آوردن آن میزان ایران در حوزه موشکی و پهپ

هایی که ایران رونمایی دهد. همچنین انواع پهپادها و موشکپیشرفت فناوری ایران را نشان می

ای بازگردد و اگر این توان نظامی ایران کرده سبب شد که غرب خیلی زود به میز مذاکرات هسته

 آمریکایی روزنامهدر همین زمینه،  .«گشتبازنمیپای میز مذاکره  نبود، آمریکا و غرب به

 کارزار یک دارد قصد متحدهایاالت که اندگفته واشنگتن هایمقام» :کرداعالم  ژورنال استریتوال

 و پهپادها از استفاده با دقیق حمالت انجام برای ایران توسعهدرحال هایتوانمندی علیه تحریمی

 این بر غربی امنیتی هایمقام: »افزاید. این روزنامه می«اندازند راه به اششوندههدایت هایموشک

 انجام برای شوندههدایت هایموشک و پهپادها از استفاده زمینه در ایران هایتوانمندی که باورند

 ثبات برای کشور این بالستیکی موشک هایبرنامه و سازیغنی برنامه از بیش ،دقیق حمالت

 .«است خطرناک آسیا غرب منطقه

 نگراني يک پژوهشگر از آمار کاهش مواليد در کشور

 با رابطه در عیت ایران و جهان و جمعیت شناس پژوهشگر تحوالت جم «صالح قاسمی»

میلیون و دویست هزار تولد دهه  2ما از »: کرد اظهار گذشته سال سه در تولد میزان کاهش

میلیون و پانصد و  1در این سال،  کهطوریبه؛ ایمداشته کامالًروند کاهشی را  ۹4تا سال  60

سیر کاهش تولدها شیب بسیار تندی داشته  به بعد ۹4، اما از سال ایمداشتههفتاد هزار تولد 

 ایمبودهتولد  هزار 42، شاهد کاهش ۹5در سال »وی بیان کرد:  .«که سقوط گونه بوده است

 ازتولد را  هزار 121، ۹7و در سال  ایمداشتهتولد  هزار 41، کاهش ۹6و سال بعد، یعنی سال 

رسید که کاهش عجیبی تولد  هزار 170به  نیز ۹۸و رقم کاهش تولد در سال  ایمداده دست

، دوباره بیش از ۹۹و سال  ایمبودهاست تا جایی که فقط در یک سال، شاهد این سیر نزولی 

جمع »وی گفت:  .«و نود هزار رسیدیم میلیون 1و به عدد  ایمداده دست ازتولد را  هزار 100

 درصدی 30بود و این کاهش حدود  هزار 400، حدود ۹۹تا  ۹7کاهش تولد در سه سال

 «.است کنندهنگراناین موضوع بسیار ا است که تولده

 اخبار کوتاه

 از پس مجلس رئیس /قاليباف زبان از سوريه به سفر اهميت ◄

 سوریه انتخابات از بعد سوریه به سفر»: ، گفتسوریه از برگشت

 جنگ از پس ایران اقتصادی فعالیت فرصت و زمانی جهت به

 سوریه اولویت امروز .است بااهمیت موضوعی ازلحاظ سوریه

 برای خوب اقتصادی فرصت یک این و است اقتصادی مسائل

 تحلیف مراسم از بعد شد قرار کشور دو بین توافقات .است ایران

 .«شود پیگیری اقدامات ،آیدمی ایران به سوریه وزیرنخست که

 قوه رسانه مرکز/ بستصفحه رئيس قوه قضائيه را  اينستاگرام ◄

 اینستاگرام سوی از ایاژه االسالمحجت صفحه» :خبر داد یهقضائ

 .شد خارج دسترس از ،کاربران گسترده استقبال با زمانهم

 اجتماعی هایشبکه دیگر در قضا دستگاه رئیس دیگر صفحات

 .«کرد خواهد کار به آغاز مردم با دوسویه ارتباط جهت زودیبه

 تهانى» در المپيک توکيو/ صهيونيستي رژيمان حريف ◄

 با رقابت ازنیز  عربستان بانوان جودوی ملی تیم عضو «القحطانى

 امتناع توکیو 2020 المپیک هایبازی در صهیونیستی حریف

که اولین انصرافی از مبارزه  الجزایری ورزشکارفتحی نورین  .کرد

با حریف صهیونیستی در توکیو بود، بعد از بازگشت به کشورش، 

عکس یادگاری گرفت و م فلسطین پرچ با ،راندر جمع هوادا

 به و کردم خشمگین را هاصهیونیست اینکه از خوشحالم: گفت

 من افتخار مایه نخست، وهله در تصمیم این. کنممی افتخار آن

 «.است الجزایر دولت و ملت افتخار مایه سپس و

/ داديممي قرار هدف را کودکان: آمريکا پهپادهای اپراتور ◄

 وگوییگفت در آمریکا پهپادهای سابق اپراتور «برندون برایان»

 انسانی ضد اقدامات از جزئیاتی انگلیسی، سیبیبی شبکه با

 گناهبی هایانسان جان وی، گفته به .کرد بیان را آمریکا ارتش

 بار هر و ندارد آمریکا ارتش برای ارزشی کمترین کودکان و

 چیزی که کردندمی اعالم گناهبی کودکان کشتن از پس

 !کنیممی مخفی را آن نیست،

 مرکز رئیس /سايبر فضای در ایراههبي ؛فيلترينگ ◄

 در کاربران از صیانت طرح بهدر واکنش  مجلس هایپژوهش

 جهان همه در مجازی فضای مدیریت»: گفت مجازی فضای

 آن مواهب از مندیبا بهره تعارضی و است حیاتی ایران خصوصاً

 فضای از اطالعیبی از حکایت که ایستراههبی فیلترینگ. ندارد

 آغاز ،۸5 اصل طبق مجلس مصوبه»زاکانی افزود:  .«دارد سایبر

 در عرصه این فعاالن با گفتگو و کارشناسی ترعمیق هایبررسی

 .«ضروریست افکار عمومی اقناع. است حقوق کاربران تضمین

 بهداشت وزیر شوند/واکسينه مي انتظامي و نظامي نيروهای ◄

 واکسینه دادگستری همکاران و قضات هفتهاین  از» :کرد اعالم

 انتظامی و نظامی نیروهای پرخطر، اقشار همچنین شوند،می

نمکی همچنین برای «. شد خواهند واکسینه آتی هایهفته در

خبر داد در کشور ها ساله 1۸اولین بار از تزریق واکسن به زیر 

 برای آن از توانیممی ،دهد جواب پاستور واکسن اگر»و گفت: 

 .«کنیم استفاده هاساله 1۸ زیر


