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در  هانیا اآلنکا هیچ فرقی با دولت قبلی ندارد؛ یعنی همین چیزی که دولت کنونی آمری

. کردیم، همان چیزی است که ترامپ مطالبه کنندیمای از ایران مطالبه زمینه مسائل هسته

 هانیاگویند. باید به با یک زبان دیگری می هانیا، گفتیمهیچ تفاوتی نکرده. او با یک زبان 

 basirat.irwww.                                                        (60/60/0066) د.توجّه کر

 !يتعصب حزب اي يمنافع مل        روز حرف▼

برای کاهش را  دیقه امبار ریاخ یاتفاق خوب در روزها چند

 06به  کینزد شیافزا ؛به وجود آورده است امعهجمشکالت 

که باعث شکسته شدن  یدر مدت کوتاهواکسن واردات  یدرصد

به  رانیا یاسالم یجمهور وستنیشد و پ زیواکسن ن قیرکورد تزر

 پیامدهایبردن به  یپ یکه برا یمانیپ ؛یشانگها یسازمان همکار

 ایداشت و  هایشظرفیتکوتاه به  یاست نگاه یمثبت آن، کاف

با  زمانهمکرد.  یبه آن را بررس رانیا وستنیپ هایواکنش یحت

 یجاداتا با  کل گرفتهش ایحاشیه یکردیرواتفاقات مثبت، این 

 .ببرد هیرا به حاش دستاوردها نیا در داخل، یجناح یدعوا

است که  هاییموفقیتمهم است  آنچه -0 :يليتحل نکات

مردم  یدواری، شکست پروژه فشار دشمن، امطیموجب بهبود شرا

 ایرسانهنقطه تمرکز  نیبنابرا ؛است امعهج آوریتاب شیو افزا

و  هادشمنی باوجودباشد که  هاموفقیت نیدفاع از ا بایستمی

است.  شدهکسب  کایآمردشمنان و بخصوص دولت  هایتوطئه

نگاه به غرب  نکهیا ؛به همراه دارد یدرس بزرگ هاموفقیت نیا -2

کشور  یبرا ایآورده یغرب یهاکشور شیبه گشا دیو چشم ام

نگاه به شرق که بارها توسط مقام  استیس ،ندارد و در مقابل

از فشار  تواندمیقرار گرفته است،  تأکیدمورد  یمعظم رهبر

 یهاتحریم ،یمل یباوربا خود نآ قیبکاهد و با تلف هاتحریم

کشور  یخارج استیس کردیرو -3گردد.  اثربی زیظالمانه ن

و بر روابط  شودمیرصد  زین گرید یهمواره توسط کشورها

نگاه به  یریگیدر پ یدولت کنون کردیرو .است تأثیرگذار مابینفی

 صورتبه بایستمی کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی

در دولت سابق به جد دنبال  یمنافع مل تأمین یو برا یاصول

 جمهوررئیسو با سفر  40سال در بخصوص  سیاست، این شدمی

 سازیزمینه، امکان رانیبه ا بلندپایه ئتیه کی رأسدر  نیچ

این  کارگیریبهروحانی در دولت  فیضع ویکردراما  ؛داشت

که نشان داد دولت غربگرایانه مواضع و عملکردهای  ،ظرفیت

دولت . است یبرجام هایگشایشبه دولتمردان چشم  مچنانه

، نیچ اگسترش روابط ب یبرا ایعالقه ابق تا آخرین روزها نیزس

ام گو  دادنشان ن روسیه و یا سایر کشورهای همسایه و آسیایی

نگاه به شرق  استیس رچند؛ هرنداشتبدر این حوزه  مؤثری

اما قرار گرفته بود. حاال  تأکیدمورد  زین یتوسط مقام معظم رهبر

عضو  یکشورها خارجی دولت رئیسی، ا اعالم رسمی سیاستب

نگاه به  استیکه س دانندمی هیو روس نیچ ازجملهو  یشانگها

مسئله مورد  نیا .خواهد بود مدنظرجدید ایران، دولت شرق در 

عضویت دائم ایران در رار گرفت که ق زین ین کشورهاااستقبال 

وضع جدید ماولین چراغ مثبت به  ،سازمان همکاری شانگهای

 )نویسنده: مصطفی برزکار( .سیاست خارجی کشورمان بود

 
 

 

 
 

 

 برد مقاومت -معادله برد                            روز گزارش▼

هبر ر به دیدار لبنان وزیرنخستبه همراه وزیر  0متشکل از  بلندپایه هیئتی 0304سال  آذرماه

وزیر فرهنگ طارق متری، قل از وزیر ارشاد دولت اصالحات به ن مهاجرانی،. روندمیمعظم انقالب 

 ،وزیرنخست آقای» :، رهبر معظم انقالب به سعد حریری گفتندگویدمیتوضیح این دیدار  در لبنان،

 !نه یا خوانده نبود معلوم که داد تکان سریسعد حریری  ؟!ایدخوانده را نتردام پشت گوژ رمان شما

او زیباترین زن پاریس  .در این رمان یک زن بسیار زیبایی تصویر شده است :گفت ایخامنهاهلل تآی

پاریس، قداره  هایالتدستیابی به این زن هستند.  درصدداست. طبیعی است که قدرتمندان 

ازمیریلدا یک دشنه ظریف دسته صدف سپید بسیار تیز و کارا که  دانندمیاما همه ؛ بانفوذهاکشان، 

ز آن دشنه تردید استفاده ا درمیریلدا ازداشته باشد،  نظریسوءبه همراه دارد. هر کس به او 

! لبنان مثل همان زن زیباست. لبنان عروس خاورمیانه است. وزیرنخستآقای :سپس گفت.کندنمی

. مگر تا کندمیبه کشور شما نظر دارند. اسراییل خطری است که شما را تهدید  هاخیلی

مان دشنه بیروت نیامدند؟ مگر مردم را نکشتند؟ ویران نکردند؟ سالح مقاومت مثل ه هایخیابان

 «.گیردکند و امکان عمل را از او میدشمن را نومید می .ازمیریلداست

باعث خوشحالی  ،انرژی ایران به لبنان هایمحمولهارسال طی روزهای اخیر  :حليليت هایگزاره

الع محور مقاومت عالوه بر مسائل اض -0؛ ه استشد ین کشورامردم لبنان و حتی آرامش بازارهای 

داکثری به دنبال حبا فشارهای اقتصادی آمریکا امری که  ؛اندشدهاکنون وارد فاز اقتصادی  ،نظامی

بالقوه بسیاری بین کشورهای حوزه مقاومت وجود دارد که  هایظرفیت -2. بوداضالع این قطع 

به بندر وصل شدن بندر چابهار  ؛های آمریکا استتحریم سازیخنثی منزلهبه هاآنشدن فعال 

. است هاظرفیتاز این  اینمونهعراق، سوریه و لبنان  یدور زمینی ایران،بانیاس سوریه و ایجاد کر

مشهود و  کامالًبه لبنان ایران سوخت  داتوار ندگی مقاومت در جریانافزایش قدرت بازدار -3

از زمان خرید تا ارسال محموله و رسیدن به بندر بانیاس سوریه همگی نشان از قدرت  ؛معلوم شد

اندیشه و تفکر وابستگی به  -0د. بو کشنفتاز هرگونه اقدام علیه  محور مقاومت برای جلوگیری

 و ایران اهللحزبهماهنگ . اقدام رفت سؤال اجرا زیرمدر این برای پیشرفت و توسعه، آمریکا و غرب 

 .نشان داد که معادله قدرت در منطقه تغییر کرده است

عروس لبنان در حفاظت از  اهللحزب یبازدارندگشاید تا اکنون این بعد از قدرت  :پايانيکته ن

آمریکا و  اقتصادی هایفشاراخت لبنان زیر بمعادله اما مقاومت  ؛خاورمیانه مشخص نشده بود

به یک وابسته به آن برای تغییر نگاه جامعه لبنان نسبت به مقاومت را  هایرسانه امانبیحمالت 

قدرت مقاومت را به رخ کشید و از سوی دیگر قطب اقتصادی  سویکاز  ؛تغییر داد برد -بازی برد

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .کرد ریزیپایهمقاومت را در منطقه 

 وشنبهددر  رانيا کيپلماتيد یروزيبه پ يفارس يسيبياذعان ب                 خبر ویژه ▼

نهادهاست  نیتراز مهم یکی یشانگها یهایهمکار سازمان» نوشت: سیبیبی یسیرسانه انگل

 انهیکشور خاورم نینخست رانیا .ستین یخبر کایآمر ویژهبه« غرب»که در آن از حضور و نفوذ 

 کیپلماتید تیموفق کی رانیا یبرا تیعضو نیا .دیآیسازمان درم نیا تیواست که به عض

 شیافزا یکشورها برا یاسیس ماتیبر تصم تواندیدر درازمدت م تیعضو نیا .شودیمحسوب م

فراتر از  تواندیم تیعضو نیا یاسیس دیداشته باشد؛ در عوض فوا یاثرات رانیبا ا یمبادالت تجار

حساس مذاکرات  طیمدت بر شرامشخص در کوتاه طوربهباشد و  یالمللنیب تیبهبود موقع

در  یامذاکرات هسته یکه برخالف فضا دهدینشان م تیعضو نیا .داثر بگذار زین یاهسته

 یسرسخت رغمبه یحت بارنیرو شده بود، اسابقه روبهکم ییبا انزوا رانیاز برجام که ا شیدوران پ

موفق شده از  رانیا یبلکه حت ست،ین یتهران خبر شتریب یاز انزوا تنهانهدر مذاکرات،  رانیا

 .«هم بکاهد یمیقد یانزوا

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 عراق کردستان در آمريکا تروريستي هایفعاليت درباره ايران موضع عالما

سردار سرلشکر پاسدار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم تودیع و معارفه جانشین 

های مسلح با اشاره به عملیات اخیر سپاه پاسداران در شمال عراق و اقلیم نیرو ستاد کل

 ها اقدام کنند.گروهک نیبرخورد با ا یبرا دیو دولت عراق با میاقل نیمسئوالن اکردستان گفت: 

را  یطنتیش گونههیچضدانقالب ادامه خواهد داشت و  یهاما در برخورد با گروهک یهااتیعمل

ها حق ماست و منشور سازمان ملل متحد گروهک نیا با برخورد .میکنیها تحمل نممرز نیدر ا

اجازه دهند  دیشمال عراق نبا میاقل مسئوالن ما در نظر گرفته است. یحق را برا نیهم ا

و  ویقر رادم ،یپادگان نظام رژیم صهیونیستیو  کایآمر هاینشاندهدستضدانقالب مسلح و 

ها را جمع خواهند گروه نیمسلح بساط ا یروهایداشته باشند و به مرز ما حمله کنند. ن ونیزیتلو

 دیکه با هاستییکایآمر ریحر گاهیما پا هیتوطئه عل یهااز محل یکی»افزود:  یسرلشکر باقر کرد.

 نیکرد. ا میتحمل نخواه گاهیپا نیجلسات توطئه ضدانقالب را در داخل ا یجمع شود؛ ما برگزار

در  ییکایآمر یاطالعات-ینظام گاهیپا ر،یحر ادامه خواهد داشت. تیکار تازه آغاز شده و با جد

؛ شدهواقع رانیمرز ا یلومتریک ۰6و  لیشمال ارب یلومتریک ۰6شمال عراق است که در  میاقل

 .«کندیاستفاده م گاهیپا نیبه بهانه مبارزه با داعش از ا 260۰از سال  کایآمر

 !بردنميديگر  ی آمريکاهاتحريم يغتآمريکايي: نشريه 

پرداخت و  هادولتبه تحلیل رفتار تحریمی آمریکا در قبال در یادداشتی  «زفارن افر»علمی نشریه 

ش روی سیاست های پیترین ابزار برای حل تمام چالشدستیتحریم اقتصادی به دم»نوشت: 

دادند، های واشنگتن تن میبه خواسته درنهایتاگر کشورها  .است خارجی آمریکا تبدیل شده

اما مسئله این است که کشورهای  ؛های اقتصادی راهکار درستی استشد گفت تکیه به تحریممی

ها در بهترین حالت، دهد تحریمنشان میها آیند. پژوهشل آمریکا کوتاه نمیشده در مقابتحریم

کننده شوند. در این گزارش آمده که نهادهای وضعسوم تا نیمی از موارد مؤثر واقع میدر یک

برآوردی از اثرگذاری  داری آمریکا خود هیچهای خارجه، تجارت و خزانهها یعنی وزارتخانهتحریم

ئله اصلی این است که سیاست تحریمی آمریکا، هیچ ارتباطی با شان ندارند. مسهایتحریم

ندارد؛ بلکه موضوع اصلی افول قدرت آمریکاست و دولت این کشور قصد دارد با  هاآناثرگذاری 

آمریکا دیگر همچون . دنسیاست تحریم، جایگاه خود را همچنان در جهان حفظ ک دنبال کردن

شدن جهان و حاال هم دهه جنگ، رکود اقتصادی، قطبیدو . گذشته یک ابرقدرت بالمنازع نیست

گیری کرونا، آمریکا را فرسوده کرده است. روسای جمهور آمریکا در چنین شرایطی دیگر همه

ادامه استفاده از . تحریم استترین ابزار در این وضعیت، ابزار تیری در ترکش ندارند. در دسترس

به یک  ازپیشبیشتنها روند افول قدرت آمریکا را نمایان کرده بلکه این کشور را ابزار تحریم نه

گذرد، کند. تیغ تحریم دیگر به تیزی گذشته نیست. هر چه میبازیگر منفور در جهان تبدیل می

لیه بالروس، کوبا، روسیه، سوریه، زیمبابوه و ها تحریم عدهه. دشوها کاسته میاز اثرگذاری تحریم

کشورهای هدف تحریم آمریکا  .های کالن این کشورها ایجاد نکرده استایران، تغییری در سیاست

سازان در آمریکا تصمیماند که چطور خود را با این شرایط وفق دهند. ها یاد گرفتهطی این سال

 .«نظر کننددر استفاده کورکورانه از این ابزار در سیاست خارجی آمریکا تجدیدباید 

 کرونايي «قرنطينه هوشمند»تا  «خانه به خانه»طرح از 

اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای  رئیسسردار عراقی زاده، ر دیدار دوزیر بهداشت 

تغییر کرده و قرنطینه هوشمند  هامحدودیتبسیاری از  ،با انجام واکسیناسیون»: ، گفتحمسل

تزریق واکسن انجام دهند. بنابراین با توجه  شرطبههر اقدامی را  توانندمیو مردم  شودمیعملی 

 هاسیاستبرخی  مثالًجدید تدوین شود.  هایدستورالعملم، باید به واکسیناسیون اکثریت مرد

داخلی و خارجی با انجام واکسیناسیون دستخوش تغییر  هایمسافرتترددهای شبانه،  ازجمله

و  توان نیروهای مسلح در مناطق محروم کشور کارگیریبه با تکیه برعین الهی دکتر  .«شوندمی

 گیریلکهدرصدد هستیم طرح خانه به خانه را برای »افزود: ، برای واکسیناسیون سراسری

انجام واکسیناسیون است که در کنترل کرونا،  لهمسئ ترینمهمواکسیناسیون انجام دهیم. زیرا 

 «.باید به نحو احسن انجام شود

 اخبار کوتاه

 /!شورای فضای مجازیقانوني عضو پدافند غيرعامل، رئيس  ◄

، رئیس 0340طبق قانون مجلس شورای اسالمی مصوب سال 

ذاتی  سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای اجرای مأموریت

های اجرائی خود و در جهت برقراری تعامل نزدیک با دستگاه

، با اجازه رهبر معظم انقالب، عضوی از شورای عالی فضای رکشو

 باوجوددر دولت قبل اجرای کامل این قانون مجازی است. 

ده بود موافقت مقام معظم رهبری و اخذ اجازه ایشان معطل مان

و رئیس  داجرا شاین قانون ، که با آغاز به کار دولت سیزدهم

ی در جمهوررئیسسازمان پدافند غیرعامل کشور به دعوت 

 .جلسه شورای عالی فضای مجازی حضور یافت

 !/کردمياخاذی  دارانسرمايهتي که از تروريستيم انهدام  ◄

یک تیم  ،آذربایجان غربی درزارت اطالعات واتی با اقدامات اطالع

 .متالشی شدر به نقده در مسیر پیرانشهیی و شناساتروریستی 

جهت انجام  ریزیبرنامهاقدامات این تیم تروریستی،  ازجمله

و ترور برخی از نیروهای نظامی و انتظامی در  ایزنجیرهترورهای 

 هایگروهکمنطقه به نفع  دارسرمایهمنطقه، اخاذی از افراد 

ضدانقالب و همچنین تهدید و ضرب و شتم برخی از اهالی و 

. از این تیم تروریستی مقادیری ستاافراد سرشناس منطقه 

 .سالح و مهمات نیز کشف و ضبط شد

وزارت  یسخنگو /مالقات رسمي اميرعبداللهيان در نيويورک 60 ◄

 0+0خارجه  یخارجه با همه وزرا ریوز»: کشورمان گفت خارجه

درباره  یمیتصم اآلنتا  یدوجانبه خواهد داشت، ول یهامالقات

 0۰سفر  نیا در اتخاذ نشده است. 0+0و  رانینشست ا یبرگزار

 یمختلف و با روسا یخارجه کشورها یمالقات دوجانبه با وزرا

 .«شده است میتنظ ،که درخواست داشتند یالمللنیب یهاسازمان

تانکر » گاهیپا /در راه لبنان است رانيسوخت ا کشنفت نيسوم ◄

اعالم کرد  هاستکشنفت یابیرد یتخصص تیکه سا« ترکر

عبداهلل  در راه لبنان است. رانیحامل سوخت ا کشنفت نیسوم

نفت  ل،یگازوئ»؛ نیز اعالم کرد لبنان اهللحزب ندهینما ،الدینصفی

بدون دادن دالر  کسهیچمردم لبنان است و  ازین نیو بنز

 اآلناست که تعامالت ما با دالر است، اما  نیا مشکل .فروشدنمی

توافق  هاایرانیموضوع با  نیا جایبه. ما ستیدر لبنان دالر ن

 نیا .دهیممی هاآنو دالر به  گیریممی یلبنان ریل بعداًکه  میکرد

 .«شده است یداریبا پول خر[ سوخت ایران]محاسبات هست اما 

 هیروس یجمهورسیرئ /افغانستان ضعيتوپوتين درباره تحليل  ◄

 هاآناز افغانستان اظهار داشت که  متحدهایاالتدر خصوص خروج 

گذاشتند؛ پر از مشکالت مربوط به  یصندوق پاندورا برجا کی

و متأسفانه  افتهیسازمان اتیقاچاق مواد مخدر، جنا سم،یترور

 کیغرب  ه،یروس یجمهورسیرئ گفته به .یمذهب ییگراافراط

مدرن را در افغانستان رها کرده است.  یهازرادخانه کامل از سالح

از افغانستان « با عجله» هاییکایخاطرنشان کرد که آمر نیپوت

 یافزود که کمک به افغانستان برا نیهمچن پوتین خارج شدند.

کرد که  یدواریابراز ام یاست. و یصلح و ثبات ضرور افتنی

 باشد. کیمتحد و دموکرات طرف،یکشور مستقل، ب کیافغانستان 


