
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0022 شهريور 02شنبه  9955 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

و مسئله کرونا و مسائل گوناگونی که وجود دارد. اگر با وضع تورّم و مشکالت معیشتی مردم 

ناپذیر ]داشته باشید[ و از روزی و خستگیشاءاهلل از سویی تالش مجاهدانه و حقیقتاً شبانهان

قطعاً موفّق  ،طرفی توسّل و توکّل به خداوند متعال را برای خودتان سرمایه قرار بدهید

 www.basirat.ir               (60/60/0066) .خواهید شد و بر مشکالت فائق خواهید آمد

 !يخارج استيسمحاسباتي در  یخطا       روز حرف▼

کسب  زانیم ایناموفق بودن و  ایموفق  یابیو ارز یبررس یبرا

 ،یاسالم ینظام جمهور یخارج استیدستاورد در حوزه س

است که  یریراه و مس تیراه، مراجعه به کل نیترو ساده نیبهتر

 کنشگریروزها که  نیاست. ا مودهیپ درگذشته یخارج استیس

و  دهیچیدر عرصه تحوالت پ یاسالم یجمهور یگریو باز

و هوشمندانه در حال  یبه شکل منطق افغانستان سازسرنوشت

عناصر و گروه اتفاقبه بیقر تیاکثر دیو شا یانجام است، برخ

حلقه انحراف،  یاصل یهاچهره یبه همراه برخ یطلباصالح یها

 .اندپرداخته یو اعمال یاعالم کردیرو نیا بیبه تخر

 یطیمتنوع مح طیدر شرا یاسینظام س کی نکهیا :يليتحل نکات

 کی آورد،یم یمتناسب رو یهابه روش ،یروابط خارج یو زمان

پرسش و  یعکس آن جا ازقضا ؛است یو منطق یعقالئ کامالًامر 

نوع  یو منطق یعقالئ لی. بر اساس کدام دلکندیم جادیابهام ا

 ه،یمانند سور ییهاطیحدر م رانیا یاسالم یجمهور یگریباز

از تفرقه  یریجلوگ هرچندباشد؟  گونهیک دیعراق و افغانستان با

استکبار در منطقه اصل  یهامسلمانان و مقابله با خط توطئه نیب

بوده  رانیا یاسالم یجمهور یخارج استیدر س داریثابت و پا

بعد از خروج  کایکه آمر گذاشته شود نیبر ااست. اگر فرض 

در  یخلآغاز جنگ دا به دنبالاز خاک افغانستان،  اشئوالنهمسریغ

 یاسالم یجمهور یاصول استیس ط،یشرا نیباشد، در اکشور  نیا

 یقطع یهاداده آنکهحالگردد؟  یاتیو عمل یطراح دیچگونه با

 زمقارن با خروج ا کایآمر یپروژه قطع نیآن است که ا یایگو

 کندیجلوه م یو عقالن یعیطب اری. بسآیدمیافغانستان به شمار 

از به راه افتادن جنگ ، خود کیپلماتید یهابا کوشش رانیکه ا

که  یکند؛ امر یریجلوگکشور همسایه در  یداخل عیارتمام

اما  گذشتهاز عهده آن برآمده است.  خوبیبه یاسالم یجمهور

اصالحات  یعناصر اصل یکه نرفته برخ ادمانی! است آموزعبرت

با طرح موضوع  ،کایبه عراق توسط آمر یتهاجم نظام هیز قضبعد ا

هنوز زمان  از صدام را مطرح کردند! تیحما دهیا د،یخالد بن ول

 یبرا پسر بوش با دبای گفتند طلباننگذشته که اصالح یادیز

همچنین همراه شد!  1660 کشتن مردم افغانستان در سال

حلقه  یاصل یهاعناصر اصالحات و چهره یبرخ وندیپ ییرسوا

و  هیدر سور رانیا استیس بیکه به تخر ماند خیانحراف در تار

به نبرد  یاسالم یاگر جمهور عراق در مبارزه با داعش پرداختند؛

 تأثیرمنطقه تحت  یاسیس یایامروز جغراف خاست،ینمبا داعش بر

آن است  نهیزم نیگروه خطرناک داعش بود. نکته مهم در ا دیشد

گذاشته  یابیبه ارز درگذشتهشور ک یخارج استیس یکه وقت

و  حیصح ریدر مس یخارج استیحرکت س یخطوط کل شود،یم

 (یغضنفر زیعز :سندهینو) است. رفته شیپ یمنطبق بر منافع مل

 

 

 

 
 

 

 !فشار هرما ابآغاز مذاکره  یتالش برا                     روز گزارش▼

 زیاداحتمالبهخواهد شد.  لیتشک نیروز دوشنبه در و یاتم یانرژ المللیبینحکام آژانس  یشورا

 تشکیل 11۲0قطعنامه  لیذ رانیتعهدات ا یاجرا یو بررس یاجلسه با موضوع پرونده هسته نیا

 .شدخواهد 

 ریوز دیالپ ریائیو  یستیونیصه میرژ وزیرنخستبنت،  یروزها نیا گردیدوره :يليتحل هایگزاره

. در گیردمیصورت  رانیفشار بر ا یکشورها برا بیو ترغ یهراس رانیا یدر راستا میخارجه آن رژ

 ،یفرانسو یهاپلماتیبا د کایدر وزارت خارجه آمر رانیا زیمسئول م یرابرت مال دارید انیم نیا

صورت خواهد گرفت  رانیبا ا کیپلماتیمقابله د یدر چارچوب چگونگ ،سیدر پار یسیو انگل یآلمان

زمان  هرچقدراست که  نیا تیخور اهمدر ته. نکندینما یرا بررس رانیفشار بر ا یتا راهکارها

این به  همآن شود؛یتر متنگ یاسالم یجمهور یمدع یهاطرف یبرا کیپلماتیعرصه د ،گذردیم

مسدود شده است. چراکه اکنون  آنان یبرا رانیمقابله با ا یهاراه ی، تمامیفعل طیکه در شرا لیدل

 یجمهور ،. در کنار آنستا هاآن یسازیدر حال خنث رانیا زمانهمدر سقف قرار دارد و  هامیتحر

دست  یابه کاهش تعهدات هسته یاندهیبا سرعت فزا ،طرف مقابل یهایدر مقابل بدعهد یاسالم

 ،انیم نیاست. در ا یشوخ کیهم در حد  رانیا هیعل یتیاقدام امن نکهیبر ا مضاف ؛زده است

 ،هاگردیدوره نیدر ا زین یستیونیصه میرژ ینبدون پشتوانه گردانندگان کنو یهایرجزخوان

 یهاتیدر مقابل توسعه فعال نکهیا یادعا ایو « مرگ با هزار زخم»راهبرد  شنهادیپ ؛ازجمله

 یجمهور دانندیم خوبیبه چراکهالف است؛ نخواهد نشست، همه در حد  پاسخیب رانیا یاهسته

طرف مقابل را  تیوضع نیداد. در حال حاضر ا دپاسخ معتبر خواه ،یدیدر مقابل هر تهد یاسالم

را  یاسالم یجمهور انیمدع طیشرا نیکه در ا یقرار داده است. موضوع یراهبرد یتنگنا کیدر 

 یبر رو زیحل موجود نتنها راه عنوانبه یپلماسیاست که پنجره د نیز اترس ا ،به تکاپو انداخته

 سیکه ند پرا یزیخود ادامه دهد. چ ریمسبدون اعتنا، به  یاسالم یبسته شود و جمهور هانآ

هنوز به نقطه ترک مذاکرات : »شودیمعترف م گونهاین کایوزارت خارجه آمر یسخنگو

طرف مقابل که بتواند منافع خود را که صرفاً  یتنها راه ممکن برا طیشرا نی. در ا«میادهینرس

دوباره برجام  یایاح د،ینما تأمین( است، یکنون تیتر )ادامه وضعفاجعه بزرگ کیاز  یریجلوگ

مذاکرات  قیادامه تعل»: دیگویم کایامور خارجه آمر ریوز نکنیبل یخصوص آنتون نی. در اباشدیم

 .«کندیکم م ییکایطرف آمر یاز برجام را برا یمنافع ناش ،یاهسته یهاشرفتیو پ نیو

 رانیقلمداد کردن ا یهم تالش برارا آغاز کرده، آن یدیجد یاکنون طرف مقابل باز :یبندجمع

فشار نهادها و  ریمذاکره ز زیم یپا رانیکشاندن ا زمانهممسبب شکست مذاکرات و  عنوانبه

 کردیبا رو ،کیپلماتید یابزارها قیاز طر دیبا یاسالم یهورجم طیشرا نی. در ایالمللنیب گرانیباز

 جادی( مانع از انیو چ هیهمسو )روس یکشورها تیبا استفاده از ظرف زمانهمو  یو فن یحقوق

 0+0مذاکره با  یبرا یآمادگ زمانهمحکام گردد و  یدر شورا هیانیب ایصدور قطعنامه  یاجماع برا

 (ی: احمد بنافسندهی. )نودینما نییشود را تب تأمین رانیمشروع ا یایکه منافع و مزا ایگونهبه

 !ستيونيصهيک  ييگوبه گزافهپاسخ                      خبر ویژه ▼

با داشتن  ل،یشکن اسرائقانون میرژ» :گفتسخنگوی وزارت خارجه کشورمان  «زادهبیخط»

 ی.تی.پرا که عضو ان رانیا گریبار د ،ی.تی.پبه ان وستنیاز پ یو خوددار یاتم یرقانونیغ یهابمب

به  غرب زدردانهیعز نیا .کندیم دیجهان را دارد، تهد یابرنامه هسته نیترشدهیاست و بازرس

را  ییحق پاسخگو رانیا .برده است یآن پ یزداثبات تیعادت دارد، اما جهان به ماه یخواهباج

 یستیونیصه میخارجه رژ ریوز هایگفتهاظهارات در واکنش به این  .«داردیخود محفوظ م یبرا

ایران » :گفته بودو ه متهم کرد یساخت سالح اتم یرا به تالش برا رانیا بود که به مسکو ر سفرد

 .«نخواهد ماند پاسخیامر ب نیبداند که ا دیبا

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 اقليم کردستان عراق درسحرگاه سپاه مليات ع

را در داخل خاک  یشنبه مواضعروز پنج رانیا یها و پهپادهاجنگنده عالم کرد،ا یوبگاه کرد کی

صبح  0حمله مذکور ساعت  ،شد یمدع «روداو» وبگاه اند.هدف قرار داده لیعراق در استان ارب

نقطه را در  نیچند رانیا یهاها، پهپادها و توپخانهآن جنگنده یآغاز شده و ط یمحل وقتبه

 شیپ روز چنداند. هدف قرار داده لیدر استان ارب« چومان»و شهرستان  «داکانیس»شهر 

به  رانیپاسخ ا احتمالبهبا توجه »اعالم کرده بود:  یهشدار یسپاه ط ینیزم یرویفرمانده ن

مناطق  نیاند، از ساکنان اشمال عراق النه کرده میضدانقالب که در اقل یستیترور یهاگروهک

سپاه  .«نشود هاآنمتوجه  یبیتا آس رندیفاصله بگ هاستیترور یاز مقرها میکنیدرخواست م

 یروهایاز حمله هماهنگ ن ، با تأیید این عملیات،ایبیانیه ی صدورط یپاسداران انقالب اسالم

 نی. در ادر منطقه کردستان خبر داد یستیترور یمقاومت به محل استقرار و جلسه سران گروها

 جادیا ،یستیمتعدد ترور هایتیماقدام سپاه پاسداران در واکنش به اعزام : »استآمده  هیانیب

 ،یغرب جانیآذربا هایاستان وریو آرامش مردم غ تیو ارتکاب اعمال خرابکارانه و سلب امن یامننا

 سازیپاکو چه در  ریاخ یاقدام نظام چه در رانیا «.ستان و کرمانشاه صورت گرفته استکرد

و  یالزم را به مقامات عراق هایتوصیهو  هشدارها ،یاقدام نظام هرگونهاز  شیپ، 0۲۳۱سال 

 سازیپاکاز  شیپ پاسدارانسپاه  ینیزم یرویسردار پاکپور فرمانده ن کردستان داده است. میاقل

و  جواریهمبر حسن  هیکردستان خواسته بود تا با تک میاز رهبران اقل ،هاتروریستمنطقه از 

 یکیشوند. هفته گذشته  رانیمعاند در اطراف مرز ا هایگروهمانع از جوالن دادن  ،روابط حسنه

 شده بود. ریاستان کردستان درگ المقدسبیتبا سپاه  ستیترور هایگروه نیاز هم

 !یبکاريبه فر اعتراف

در برابر  طلباناصالح هایوعدهبا اذعان به عدم تحقق  یدداشتایشرق در  طلباصالح روزنامه

 نیطبقه دست داده است. شرق در ا نیبه ا خوردگیفریبطبقه متوسط نوشت که احساس 

خود در قبالِ طبقه متوسط عمل  یهاطلب نتوانستند به وعدهاصالح یهادولت»نوشت:  نهیزم

و مخدوش شده و طبقه متوسط  انیع ازپیشبیشطلبان چهره اصالح ،ییجدا نیبا ا نکیکنند. ا

 یاسیس یهاانیبرساخته جر بساچهنبوده و  یواقع یطبقه به معنا کیاست که هرگز  افتهیدر

طلبان و از اصالح یندرت سخنروزها به نیبه عرصه انتخابات بوده است. ا شدن کشانده یبرا

طبقه  انیطلبان و حام. انگار اصالحمیشنویمتوسط م طبقه شیتادر س هادموکراتالیسوس

طلبان و رفتار اصالح»روزنامه،  نینوشته ا به «.اندشده بیغ یخیبرهه تار نیدر ا یمتوسط همگ

آنان را  زیاز هر چ شیکرده است و آنچه ب تیطبقه متوسط، آنان را دچار بحران هو انیحام گرید

به طبقات فرودست محقق شده است.  زشیاست. کابوسِ ر یخوردگبیاحساس فر دهد،یآزار م

که در سخنان  یعدالت را درک خواهند کرد، مفهوم مفهوم یگریاز هر زمان د شیآنان ب نکیا

اند و تنها از طبقه فرودست یبخش گریباور کنند که د رندیبوده است. آنان ناگز بیطلبان غااصالح

 .«ابندیرا در یعدالت واقع توانندیدر اتحاد و ائتالف با آنان م

 !امنيتي ايران هایواقعي نهادقدرت 

 الیسر نیاول یریبه تعب دیکرد و شا یرا باز نینقش سباست "گاندو" الیدر سرکه  ینور سام

در فضای مجازی،  هاپراکنیسخناکنش به برخی ، در ورودیبه شمار م ونیزیاو در قاب تلو یجدّ

که در  من»از غیرواقعی جلوه دادن قدرت نهادهای امنیتی کشور در سریال گاندو، گفته است: 

در  ویسنار نیهم اگر .کنمیرا باور م رانیا یتیگاندو از نهاد امن یمیقدرت ترس ،امستهیآلمان ز

 کیسال ارتش نداشت و  12آلمان  کهیدرحالبود  رتریباورپذ شانیبرا ،شدیآلمان ساخته م

که در  یزمان دارد. یکشور، ارتش بزرگ نیا در کایکه آمر دیآیم حساببهشده کشور اشغال

در آن کشور وجود داشت که امکان خرج کردن دالر در آن  ییهابخش ،کردمیم یآلمان زندگ

قدرت  نیو ا میسینویم نستاگرام،یراحت در ا یلیکه خ میدانینکات را نم نیا دیبود. شا سریم

 گفتندیمن م هو ب اندیلیّتخ "گاندو"اتفاقاِت  نیدو نفر گفتند ا یکی ی. حتمیرا باور ندار یتیامن

را منهدم  نیپهپاد و ماش کیما  نکهیا .دیکن یهم باز یلیّتخ یشما در کارها میکردیفکر نم

 .«!؟ستین یلیّ تخ« 10» ییکایآمر الیالعاده سرخارق است و آن اتفاقات یلیّتخ ،میکن

 اخبار کوتاه

 /!يروحانوزارت بهداشت دارو در  جایبه ونيزيتلو زيواردات م ◄

تلویزیون در برنامه دستخط  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز رئیس

مبنی بر واردات اقالم اداری و مصرفی  ظهارات اخیرشابا تأیید 

 یارز با بهداشت وزارت» :دارو توسط یک وزارتخانه، گفت جایبه

تعلق گرفته  العالجصعب مارانیو ب یاضطرار یداروها یکه برا

 ا،ینیدهقان درضایحم «.!وارد کرده بود یصندل و ونیزیتلو زیم ،بود

ه اعالم کرد ازاینپیش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یسخنگو

هزار  ۲0 حدود انهیدارو در کشور، سال یمال گردش مجموع» :بود

 حدود تنها حاضر حال در .شودیزده م نیتومان تخم اردیلیم

رصد  تکیثبت در سامانه ت لیتومان دارو به دل اردیلیم 0066

رصد است و  غیرقابلتومان آن  اردیلیهزار م 10اما حدود  شودیم

 «.وجود دارد رهیاقالم از زنج نیامکان خروج ا

واردات  ،بهداشت ریوز !/فراگرفتکشور را که سيلي  ◄

 با»: شبیه کرد و گفتتبه سیل حجم انبوه واکسن به کشور را 

 .دیایب چشممانخواب راحت به  دینبا نفر دص چند روزانه فوت

شود.  تأمیناز واکسن  یحجم نیکه چن میکردینم را فکرش

 از بعد کشور روانه شد. یاز واکسن به سو یلیبا لطف خدا، س

 گریو د شودیم ییهوشمند اجرا نهیقرنط ون،یناسیواکس

 «.میکنینم جادیمردم ا یبرا تیمحدود

که  کندیم تیخبرها حکا /!کندميخليه ترا  مني ربستانع ◄

را آغاز کرده  نیسنگ یهاو سالح روهایمأرب از ن هیتخل اضیر

استان به  نیکردن کار ا کسرهیدر حال  صنعا یروهاین چراکه

نیز  یسعود یروهایاز ن یکاروان نظام کیسود خود هستند. 

در شرق شهر مأرب  نشینیعقب، قصد نجشنبهپصبح که 

 یخبر وبگاهخورد.  نیکم، را داشت (مرکز استان مأرب)

 یکاروان نظام نیا گزارش کرد، «ةیمنیال ةیالبوابة االخبار»

 .بود یسعود یشامل افسران، سربازان و ادوات نظام

 یوسخنگ !/کرد شانسورسترامپ  که ایواقعه؛ «األسدعين» ◄

از پنتاگون  دیپنتاگون در دولت ترامپ فاش کرد، کاخ سف

از حمله  یناش یصدمات مغز یهاخواسته بود گزارش

در عراق را کوچک  ییکایآمر انینظام گاهیبه پا رانیا یموشک

فرح حمله  سایآل .ندازدیب ریجلوه دهد و اعالم آن را به تأخ

 فیخود توص یساعات زندگ نیترنیرا سنگ رانیا یموشک

موفق  هحمل دیبگو کردیتالش م دیکاخ سف»کرد و گفت: 

 کنمیم نرساندند. فکر بیبه اهداف ما آس هایرانینبود و ا

 یروزرسانما به دادیم حیترج دیکاخ سفشد.  یروادهیز یلیخ

 .«میمنظم انجام نده

« چامسکی» /دنيا به بهانه مبارزه با تروريسم!يراني و ◄

که  یجنگ»: گویدمی ییکایمشهور آمر لگریتحل و دانشمند

باعث  ،آغاز کرد سمیمبارزه با ترور یبرا شیسال پ 16 کایآمر

 کایآمر نرم قدرت شده است. ایدر بخش اعظم دن یرانیو جادیا

 .«دچار زوال شده بود، دونالد ترامپکار آمدن  یقبل از رو یحت


