
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0566 شهريور 72شنبه  4065 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

ها در اختیار ما و شما ها نکنید؛ رفع تحریمحلّ مشکالت اقتصادی را موکول به رفع تحریم

ریزی برای رفع مشکالت را با فرض وجود تحریم انجام نیست، در اختیار دیگران است. برنامه

حل شاءاهلل ها با همّت و تدبیر خود شما و با کار جهادی خود شما بایستی انبدهید. این

 www.basirat.ir                                  (60/60/0066) و حل هم خواهد شد. بشود

 مشترکايران و سازمان شانگهای؛ منافع        روز حرف▼

خارجی جمهوری  ترین حوادث در عرصه روابطیکی از مهم

اسالمی ایران در یکی دو دهه گذشته، تبدیل عضویت ایران در 

 می باشد.سازمان همکاری شانگهای از عضو ناظر به عضو اصلی 

زمانه وقوع این رویداد درخور توجه است؛ در -0 نکات تحليلي:

کوشید با به راه انداختن جنگ اقتصادی، زمانی که غرب می

جمهوری اسالمی ایران را منزوی و درنهایت وادار به تسلیم کند، 

توان در روشنی ثابت کرد که ایران اسالمی را نمیاین واقعه به

سوم یک -2ت. المللی انکار کرد و یا نادیده گرفمعادالت بین

درصد تولید  22درصد جمعیت جهان،  02های دنیا، خشکی

ناخالص داخلی دنیا و عضویت دو عضو دائم شورای امنیت سازمان 

ملل سبب شده تا سازمان همکاری شانگهای را در جهان متمایز 

توان نقش دستگاه دیپلماسی کشور در گذشته و نمی -3سازد. 

شانگهای نادیده گرفت، اما کلیدیاکنون را در پیوستن ایران به 

ترین موضوع درباره موافقت همه اعضای شانگهای با ورود ایران به 

جستجو کرد. این نکته « ایران قوی»این سازمان را باید در مؤلفه 

توان در مواضع روسای جمهور چین و روسیه و صراحت میرا به

جمهوری  -0برخی کشورهای مهم عضو شانگهای دریافت. 

عنوان کنشگری مؤثر های گذشته بهها و دههمی در یی سالاسال

پذیر در منطقه و جهان و توانمند در ائتالفو بازیگری مسئولیت

های یکجانبهای برای مقابله با تروریسم و سیاستسازی منطقه

گرایانه نظام سلطه و خاصه آمریکا، اقدامات اساسی را ترتیب داده 

ای ایفا کرده است. امنیت منطقه و نقش کلیدی و محوری را در

ترین عامل این موقعیت ممتازِ جمهوری اسالمی را باید اصلی

توجه به  -2عنوان عضو اصلی شانگهای دانست. پذیرش ایران به

ایران قوی »ها مغفول بماند که تحقق این موضوع نباید در تحلیل

دقیقاً همان موضوعی است که اعضای شانگهای را « سازو امنیت

ناچار به پذیرش جمهوری اسالمی ایران در این سازمان کرده 

المللی ایران ای و بینهای منطقهاست. این یعنی مسیر سیاست

بینانه بوده است. کافی است توجه داشته باشیم که عالمانه و واقع

 FATFعدم پذیرش  شدند کههای اخیر برخی مدعی میدر سال

 ها مانع عضویت ایران در شانگهای شده است!و تحریم

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای،  نکته پاياني:

عالمتِ روشنی دیگر از شکست جنگ اقتصادی آمریکا علیه 

گرایی در سیاستجمهوری اسالمی ایران و نشانه تثبیت توازن

آید. حساب میهخارجی و موفقیت کشور در نگاه به شرق ب

انداز روشنی از بهبود شرایط اقتصادی برای موفقیتی که چشم

تواند به همراه داشته باشد. این حادثه تاریخی و کشور می

راهبردی که در نتیجه کارزاری دشوار در مقابل آمریکا و نظام 

آمده، نقطه شروعی است که برای استمرار آن دستسلطه به

 ن پایبند بود. )نویسنده: عزیز غضنفری(بایستی به همه الزامات آ

 
 

 

 
 

 

 افغانستان شترک دوستاندولت فراگير؛ راهبرد م                  روز گزارش▼

وزرای خارجه ایران، روسیه، چین و پاکستان پس از دیدار در حاشیه اجالس کشورهای عضو 

ای مشترک صادر جمعی در خصوص افغانستان، بیانیهسازمان شانگهای و پیمان امنیت دسته

اکمیت، استقالل و تمامیت ارضی افغانستان، بر کرده و یی آن عالوه بر ضرورت احترام به ح

گیری آشتی ملی در افغانستان و تشکیل دولت فراگیر جهت تأمین منافع تمامی لزوم شکل

 نیروهای سیاسی و قومی این کشور تأکید کردند.

های متن بیانیه مشترک این چهار کشور، الزم است به این در واکاوی ضرورتگزاره تحليلي: 

ساله آمریکا و سختی به  26ه شود که امروز ملت افغانستان با کوله باری از ظلم مهم پرداخت

بار آمده از سوی کدخداباوران، تشنه برقراری صلح و آرامشی جامع و فراگیر است. نیاز شرایط 

های مختلف و متعدد، برپایی دولت و ارکان حاکمیتی ها و قومیتامروز افغانستان باوجود گروه

ای که احساس واقعی گونهدهنده ترکیب جامع جامعه افغانستان باشد، بهاباست که بازت

ها، شراکتی اثرگذار و متناسب با وزن خود در دولت باشد. تأکید بر گفتگو تمامی اقوام و گروه

حل اصلی عنوان راهاالفغانی و پذیرش نظر مردم افغانستان از یریق انتخابات بهو مذاکره بین

کننده امنیت، صلح و تواند تضمیناز انسداد سیاسی موجوداست و این میمشکالت و خروج 

توانند آرامش در افغانستان باشد. در این راستا، کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان می

در تحقق صلح و امنیت و آرامش پایدار در این کشور کمک نمایند. حمایت و پشتیبانی از 

ها به مذاکره و های مختلف افغان و ترغیب همه یرفیانگیری اجماع داخلی میان جرشکل

یافته بشردوستانه به مردم های سازمانها، ارائه کمکآمیز اختالفحل موضوع مسالمت

جانبه و غیرسازنده برخی بازیگران که مسئولیت افغانستان، مراقبت در مقابل رفتارهای یک

دهای این کشورها برای تحقق امنیت، صلح قطعی در ایجاد شرایط کنونی دارند، ازجمله راهبر

 تواند باشد.و آرامش در افغانستان می

ای شرایط امروز افغانستان را باید در بستر تحوالت سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه نکته پاياني:

سال  26انکار است که آمریکا پس از المللی تحلیل کرد. این واقعیتی غیرقابلو حتی بین

ناپذیر، دچار شکست راهبردی های جبرانر افغانستان، با تحمل خسارتهای سنگین دهزینه

شده است. بنابراین بر مسئولین کشور فرض است که در این صحنه پیچیده و حساس 

ای، عالوه بر کمک به برقراری صلح و آرامش پایدار در افغانستان، هوشمندانه تمام منطقه

ب آسیا را رصد و بر اساس اصول عزت، حکمت های از منطقه غرسناریوهای احتمالی اخراجی

و مصلحت، سنجیده عمل کنند و مانع از وارد شدن هرگونه آسیب بر امنیت و منافع ملت 

 عزیز ایران شوند. )نویسنده: حسین عباسیان(

 تر کرد!ای که وزن شانگهای را سنگينوزنه                       خبر ویژه ▼

صمیم پیوستن ایران در جمهور روسیه با اعالم حمایت رسمی از ترئیس« والدیمیر پوتین»

پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای به قدرت و »سازمان همکاری شانگهای، افزود: 

نگاهی بر قدرت اقتصادی این سازمان، اهمیت سخن «. افزایدسلطه این سازمان می

کند؛ کل حجم کنونی تر میجمهور روسیه در خصوص جایگاه کشورمان را روشنرئیس

تریلیون دالر است که از ابتدای تأسیس آن  26ان همکاری شانگهای نزدیک به اقتصادی سازم

برابر افزایش یافته است. حجم تجارت خارجی ایران با مجموعه کشورهای عضو  03بیش از 

رسید؛ و از این مقدار، میزان صادرات  ۹۹میلیارد دالر در سال  23بر پیمان شانگهای بالغ

شود، با بینی میمیلیارد دالر بوده است. پیش 00شانگهای بیش از ایران به اعضای پیمان 

پیوستن کامل ایران به این سازمان، افزایش صادرات به اعضای شانگهای افزایش یابد و بخشی 

 از نیاز انرژی این کشورهای عضو از بازار امن ایران تأمین شود.

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 !FATFکاسبي اصالحات با برجام، تحريم و 

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس تا قبل از پیوستن رسمی کشورمان به « پیشهفالحت»

، ایران FATFبه دلیل چالش در برجام و »های شانگهای در موضعی گفته بود: سازمان همکاری

 شنبه نوشت:یلب اعتماد نیز روز پنجروزنامه اصالح«. شانسی برای عضویت در شانگهای ندارد!

ای این جریان روزنامه تعادل، ارگان رسانه«. ان به سازمان همکاری شانگهایتحریم، مانع پیوستن ایر»

خبرگزاری «. FATFها و عضویت ایران در شانگهای در گروی حل مشکل تحریم»نیز تیتر زد: 

ای ایران برای عضویت در پیمان شانگهای راه ساده: »یلب ایلنا نیز هفته گذشته گفته بوداصالح

و برداشته شدن یک تحریم، عضو دائم پیمان  FATFایران بدون عضویت در ؛ حال اکنون «ندارد

جمهور سابق، برای مصادره یلب و مشاور رئیسالدین آشنا، چهره اصالحشانگهای شده است و حسام

واکسن پیتزا نیست که بتوان آن را »این دستاورد تاریخی به نفع دولت روحانی، در توئیتی نوشت: 

شانگهای یک شهر نیست که بتوان یک شبه به آن سفر کرد یک پیمان  تلفنی سفارش داد.

المللی و اجماع اعضاء دارد. تالش جمعی است که پذیرش در آن نیاز به دو شرط عدم تحریم بیندسته

 «.گرایی نیست!هر چه باشد، نشان غرب ساله موفق برای رفع موانع عضویت در این پیمان نشان ۸

 آمريکا را بر هم زد!ايران بازهم معادله 

اولین تانکرهای سوخت ایرانی فروخته شده به تجار لبنانی، دو روز پیش به این کشور رسید. وزیر 

تصمیم واردات مازوت از ایران یک تصمیم حاکمیتی است و »ونقل لبنان در این زمینه گفت: حمل

با واردات سوخت از ایران  مبتنی بر قاعده حمایت از شهروندان و حفاظت از کشور انجام شده است.

شکسته و ما اکنون از این محاصره عبور اهلل، محاصره اقتصادی آمریکا علیه لبنان را درهمتوسط حزب

سخنگوی مقاومت اسالمی جنبش نُجَباء عراق هم گفته ایران با ارسال سوخت به لبنان «. ایمکرده

ایران در برهه حساس لبنان و نیاز شدید بازهم ثابت کرد که متحدی صادق و نیرومند است؛ اما کمک 

وزیر جدید لبنان، سایر کشورهای عربی حتی این کشور به سوخت در حالی است که به اذعان نخست

تایمز بر وجود روزنامه آمریکایی نیویورکاند. باایناز تماس تلفنی با مقامات این کشور نیز دریغ کرده

اهلل توانسته با خرید نفت از حزب»خی پرداخت و نوشت: اهلل در این صحنه حساس تاریپیروزی حزب

اش ایران، در نقش یک منجی ملی ظاهرشده و به میدانی گام بگذارد که دولت لبنان و حامیان غربی

اهلل و متحدانش در برابر آمریکا به در آن شکست خورده بودند. بحران سوخت، این تقابل را میان حزب

« نیر دفوری«. »های مردم لبنان را تسکین دهدتر رنجتواند سریعنمایش گذاشت که چه کسی می

کش که نفتدرحالی»تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در فضای مجازی نوشت:  02شبکه تحلیلگر 

ایرانی در بندر بانیاس سوریه پهلو گرفته و صدها تانکر حامل سوخت مازوت را از سوریه به لبنان 

رو های بعدی را ندارد. ازاینکش یا نفتکشکنند، اما اسرائیل جرئت حمله به این نفتمیمنتقل 

 «.های نفت ایران وارد نشودآویو( آن است که هیچ گزندی به محمولهتصمیم فعلی )در تل

 مرزها ری در آن سویاب مسکن و زندگي الکچسر

با خرید آپارتمان در ترکیه و دوبی، سرابی رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه وعده اقامت 

شوند گفت: به دلیل مشکالت زندگی، نبود شغل و وینان عزیز گرفتارش میاست که بعضی هم

وینان مجبور به ترک این کشورها با باقی فشارهای اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس بسیاری از هم

های ایرانیان سوزد که سرمایهآدم دلش می: »قلی خسروی گفتاند. مصطفیشان شدهگذاشتن سرمایه

 .«شوندها مالباخته میکند و بسیاری از آنعزیز به خرید آپارتمان و ملک در ترکیه اختصاص پیدا می

های اقتصادی را بلدند و از ناآگاهی شهروندان دیگر کشورهای منطقه بازی»خسروی تأکید کرد: 

او در خصوص خرید خانه در ترکیه توسط  .«کنندفاده میکشورها درباره اوضاع کشور مقصد سوءاست

درست است که ترکیه کشور همسایه و دوست ماست ولی معموالً قوانین و مقررات »شهروندان افزود: 

شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بعدی، امالک ایرانیان مقیم ترکیه آن با تغییر رؤسا عوض می

قدری مالیات برای خانه وضع کنند که رقمش از ارزش ملک باالتر را مصادره نکند. ممکن است به

خرید »وینان برای خرید مسکن در ایران گفت: رئیس اتحادیه مشاوران امالک با توصیه به هم«. باشد

دارد. گذاری در ایران است و همواره سرمایه را در مقابل تورم مصون نگه میترین سرمایهمسکن، امن

وینان دارد. چرا همدار بعد از پنج سال، ملک تو را نگه میملک را بخر پنج سال نگه گفتنداز قدیم می

 «.عزیز باید به کشورهای ایراف بروند و سرمایه خود را از دست بدهند؟

 اخبار کوتاه

مدیرمسئول  آورديم!/آمد ما رأی نميوکيلي: خاتمي هم مي ◄

اصالحات  0066در انتخابات »یلبِ ابتکار گفت: روزنامه اصالح

آمد اگر خاتمی هم میفقط عارف، بلکه شانس پیروزی نداشت. نه

ها خسته شدند و خواهیشانس قطعی نداشتیم. مردم از تمامیت

ها بعد از گفتند تا کِی باید کشور را دسِت یک جریان بدهیم و آن

وکیلی در خصوص دولت رئیسی «. سال بگویند نشد و نگذاشتند! ۸

ز دولت کنونی این است که کابینه را از احزاب امتیا»نیز گفت: 

سیاسی نچیده است. اخالقی نیست که بنشینیم و منتظر زمین 

خوردن رقیب باشیم. در پسا جمهوری اسالمی هیچ بهشتی وجود 

نژاد باشند؛ جهنمی آلترناتیو آن، حجاریان یا احمدیندارد که 

 «.ه با آن بهشت استخواهد بود که افغانستانِ امروز در مقایس

رئیس سازمان انرژی اتمی  های برجامي!/ماجرای دوربين ◄

ای خنداب اراک بازدید کرد و گذشته از مجتمع هسته پنجشنبه

سنگین اراک، راکتور آببرداری از ضمن تأکید بر بازیراحی و بهره

های مهمی که در دستور کار ماست، این است گذاریهدف»گفت: 

ای را به هشت های هستهکه در برنامه فوری سقف برق نیروگاه

ای را در گاوات برسانیم که با این کار مردم آثار برنامه هستههزار م

در خصوص کاهش تعهدات برجامی  وی«. کنندکشور مشاهده می

ده تعدادی دوربین متأثر از برجام نصب ش: »افزود این سازمان نیز

رو دیگر های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند؛ ازاینبود، اما یرف

 «.ها وجود داشته باشدضرورت نداشت آن دوربین

پایگاه خبری اویل  ها/افزايش صادرات نفت باوجود تحريم ◄

های آمریکا، صادرات نفت تحریمایران باوجود : »گزارش دادپرایس 

خود را افزایش داده و در ماه جاری نیز با صادرات نفت به لبنان 

توانسته مشتری نفتی جدیدی برای خود پیدا کند. عالوه بر لبنان و 

سوریه، افغانستان هم تحت حاکمیت یالبان وابسته به واردات نفت 

ن صادرات سوخت از ایران برای تأمین نیاز خود به انرژی است. ایرا

 «.به افغانستان را در اواخر ماه اوت آغاز کرده است

سخنگوی نیروهای  ها در مأرب/کننده يمنيپيشروی خيره ◄

با حمله چندجانبه، نیروهای ما مرحله جدیدی »مسلح یمن گفت: 

از آزادسازی خاک یمن از دست متهاجمان و اشغالگران را آغاز 

کیلومترمربع را در جریان عملیات  0066اند. توانستیم حدود کرده

ها عملیات آزاد کنیم. یگان پهپادی و موشکی ده« البأس الشدید»

مورد آن در داخل خاک  02۸آمیز انجام داده که نظامی موفقیت

 «.عملیات دیگر در عمق خاک عربستان انجام شده است 33یمن و 

الم وزیر بهداشت با اعثبت رکورد جهاني پزشکي برای ايران!/  ◄

هزار  ۹66میلیون و  ۷که میزان تزریق هفتگی در کشور مرز این

این رقم بیشتر از دز اولیه واکسیناسیون »دز را رد کرد، افزود: 

 «.باشدمیلیون دز است، می 0جهانی که متعلق به کشور آلمان با 

جمهور سابق آمریکا رئیس بيني پايان امريکا توسط ترامپ/پيش ◄

ای قرار گفت که این کشور در چنان سراشیبی ای جدیددر مصاحبه

تا سه سال دیگر برای ما »گرفته که هرگز سابقه نداشته و افزود: 

 «.کشوری باقی نخواهد بود. نگویید که نگفتم


