
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0055 شهريور 05شنبه سه 7065 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

جلوی چشم همه از برجام  ؛اندها واقعاً وقاحت را از حد گذراندهای، آمریکاییه هستهدر قضی

و جوری  انگاری که ایران از برجام خارج شده زنندیمشدند، حاال جوری حرف  خارج

در مقابل این حرکت  هاتمدایم! را به هم زده تعهداتکه انگار ما  کنندیمطلبکاری 

 www.basirat.ir     (60/60/0066) .ها هیچ حرکتی از طرف ایران انجام نگرفتآمریکایی

 دفاع مقدس و دهه پنجم           روز حرف▼

تش که ار ی، روز0131سال  ورماهیشهر 10از چهار دهه از  شیب

. دفاع مقدس گذردیمان را کرد، منیاشغال سرزم یسودا یبعث

که تنها به کار  ستین نیسرزم نیا خیبریده شده از تار یمقطع

تی و آ هاینسل یبرا بخشالهام یگذشته آید، بلکه منبع یادآوری

ها، سال نی. در طول ابخشی از هویت عزتمند تاریخ سرزمین ماست

 ،رانیملت ا یبزرگ اجتماع هیسرما مثابهبهدفاع مقدس همواره 

 ایشدن و مبارزه  یحرکت و توان و تکاپو برا یکننده انرژ قیتزر

 تورق نهضت بوده است. یو حرکت به سمت اهداف متعالدشمنان 

ها و درس دهندهارائهدفاع مقدس  سالههشت خیزرین تار یهابرگ

تحقق دهه پنجم  شگامیکه پ ینسل یاست که برا ینفراوا یهاعبرت

 راهگشا باشد. تواندیاست، م یانقالب اسالم

های بزرگ دفاع مقدس، شرح و تبیین فرهنگ از درس یکی

 خوبیبه زمینایرانمقاومت و ایستادگی است. مروری بر تاریخ 

نشانگر آن است که ملت ما همواره در برابر متجاوزین ایستاده و سر 

اما اوج این ایستادگی و استقامت در  ؛ه استلیم فرود نیاوردتس

که در آن شاهد مقاومت  یافتدفاع مقدس تجلی  سالههشتدوران 

و  هاابرقدرتملت در برابر متجاوزی بودیم که توسط  جانبههمه

رزمندگان اسالم  ،واقعبهشد. تمامی کشورهای غربی حمایت می

 شتند، بلکه در مقابل جبهه واحدتنها در برابر ارتش عراق قرار ندا

کرد. جهانی ایستادند که با همه توان از رژیم بعثی حمایت می

این گزاره بود که در میدان تقابل حق و باطل،  کنندهاثباتجنگ 

 پایداری و ایستادگی در برابر باطل همیشه جواب خواهد داد.

بود.  «توانیمما می»دیگر دفاع مقدس تحقق عینی شعار  درس

جمهوری  جنگ نابرابر، این هشت سالآنچه توانست در 

اسالمی را در برابر همه دشمنان داخلی و خارجی سرپا و 

را با همه  «توانیمما می»شعار  که بودای ه دارد، ارادهاستوار نگ

. همین اراده و همین تفکر، توان در وجود یک ملت نهادینه کرد

ها عبور ما از موانع و مشکالت و تحریم زامروز نیز بدون شک رم

 خواهد بود. یپنجم انقالب اسالم در دهه

نهفته  سالههشتبزرگ دیگری که در دل ماجرای دفاع  درس

است، آن است که پیروزی جز از طریق وحدت کلمه در ذیل سایه 

تبعیت از رهنمودهای رهبری الهی حاصل نخواهد شد. بدون شک 

اگر نبود روحیه همکاری و تعاون و بسیج عمومی ملت برای دفاع 

جهان  قدرعالیامبرگونه فقیه تجاوز و هدایت رهبری پی در برابر

و اعتقاد عمومی و اطمینان قلبی ملت به این رهبری الهی،  تشیع

ای جانبهکه بتوان در برابر چنین هجوم پرقدرت و همه محال بود

 .ردکایستادگی  ،برای نابودی نظام نوپای جمهوری اسالمی

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 
 

 

 
 

 

 !يتوخال هایوعدهبا  دو دهه شعار                      روز گزارش▼

 .شد برگزار نیدر و یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب ینشست مجمع عموم نیوپنجمگذشته شصت روز

مشترک  هیانیب ،نشست این در یامور خارجه اسلوون ریوز ،«لوگار آنزه» :یخبر هایگزاره

کیاروپا به مسائل مرتبط با خروج  هیاتحاد: »گفت و اروپا را قرائت کرد هیعضو اتحاد یکشورها

کرد که رفع  خاطرنشان یو .«کندیاعتراف م هامیاز برجام و اعمال دوباره تحر کایآمر جانبه

از  یبخش مهم ران،یتعهدات ا ییآزما یکامل و قابل راست یدر کنار اجرا ،یبرجام هایتحریم

اروپا به تعهدات خود در برجام  هیاتحاد». لوگار در ادامه اظهار داشت: رودیشمار متوافق به نیا

با نیز پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس  -2 «عمل کرده است. هامیرفع تحر ازجمله

نسبت به شروعی دوباره در روابط دوجانبه  دوجانبهباید تمایلی »نوشت:  ایبیانیهانتشار 

مستمر ایران و  ایهسته( وجود داشته باشد، اما عدم پایبندی سیو انگل رانیکشورهایمان )ا

 سیرئ، یمحمد اسالم -1« !رفت در این زمینه استع ایجاد پیشآن مان ایهستهتوسعه برنامه 

 یاقدامات عمل نجامضمن اشاره به عدم ا یروز آژانس،دت سدر نش کشورمان یاتم یسازمان انرژ

 رانیا»اظهار داشت:  ،تعهدات خود در برجام یدر اجرا هیو اتحاد ییسه کشور اروپا یاز سو

از  یاتم یانرژ المللیبینکه آژانس  الزم است حالدرعینکرده است،  یهمواره با آژانس همکار

 .«بودن خود را حفظ کند یاو حرفه یطرفیو استقالل، ب زدیبپره کاریسیاسی

در خصوص مسائل  یدو دهه با طرف غرب تقریباً  یاسالم یجمهور -0 :يليتحل هایگزاره

دستاورد دو دهه مذاکره چه بوده است؟ طرف  دیپرس دیمذاکره کرده است. اکنون با ایهسته

اقدامات  صوصخدر  یحت ه است وداد رانیبه ملت ا یتوخال هایوعده صرفاًدر این مدت،  یغرب

 المللیبین نیبا قوان ریواضح مغا صورتبهکه  رانیا ایهسته آمیزصلح تأسیسات هیعل یستیترور

خالصه  هیانیشعار و ب در صرفاً و اقدامات آن ستانجام نداده ا یاقدام ممکن ترینکوچکاست، 

نکته توجه داشت که  نیبه ا دیبا غرب با ایهستهدر خصوص آغاز دوباره مذاکره  -2شده است. 

به اذعان مقامات این کشور، که  ارددمذاکره  زیبه م بازگشتدرخواست  النهیذل یدر حال کایآمر

 یاسالم یجمهور نیبنابرا؛ شکست خورده است رانیملت ا هیعلآن  «یفشار حداکثر» استیس

غلط خود را اصالح کند و  هایسیاست کایداشته باشد که آمر تأکیدنکته  نیابتدا بر ا دیبا

 ؛ه سرانجام برسدب مدتکوتاهمذاکرات در  جهینت ثانیاًلغو کند و  یعمل ایشیوهرا به  هاتحریم

 چراکه؛ است یاسالم یو به ضرر جمهور یبه نفع طرف غرب نآشدن  یشیو فرسا یطوالن چراکه

 سالههشتکه دستاورد کشور به برجام و مذاکره را  خوردهگرهتبعات کنونی اثرپذیری اقتصاد 

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( .واهد کردخدوچندان روحانی بود را  دولت

 چرا سازمان شانگهای عضويت ايران را پذيرفت؟                 خبر ویژه ▼

گهای برای ایران عضویت در سازمان شان»هاوس با موضوع در کالب ،اسبق ایران در چینسفیر 

و  المللیبینوزن سیاسی و  ،با عضویت در پیمان شانگهای»: گفت ،«؟چه منافع اقتصادی دارد

اینکه اعضای پیمان  .تردیدی ندارم مسئلهای ایران افزایش خواهد یافت و در این اعتبار منطقه

دهد نسبت به ثبات، و رسمی این سازمان باشد، نشان می دائماند ایران عضو شانگهای پذیرفته

ای تواند در معادالت منطقهاستقرار و آینده ایران نظر مثبتی دارند و معتقدند ایران می

تند و ما باید قدر گرفچنین تصمیمی نمی هاآنباشیم  یخالدستاگر قرار بود  .آفرین باشدنقش

امروز برد یک واقعیت است. -باید بپذیریم بازی برد»کرد:  تأکیدجواد منصوری  «.خود را بدانیم

 ۸تا  1اند بین ها و وزیر خارجه آلمان هم اعالم کردهمعادالت در حال تغییر است و آمریکایی

 رد درصددندشان پس همه در چارچوب منافع ملی ،اهد شدسال دیگر چین قدرت اول دنیا خو

 .«چگونه باید با این قدرت معامله کنند ابندی
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 اخبار ▼

 خوبي برای توليد موبايل ايراني داريم یهاتيظرفات: ارتباطوزير 

واردات گوشی ساالنه حدود سه تا پنج میلیارد دالر ارزبری دارد،  کهنیابیان با « پورعیسی زارع»

های خوبی ظرفیت» :درباره برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای تولید موبایل ایرانی گفت

ها برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور شکل گیرد و مردم به این موبایل

اطمینان کنند. البته ممکن است نواقصی وجود داشته باشد اما باید به این نکته توجه کرد که موبایل 

خواهد  ییزااشتغالشود، موجب ایرانی تولید داخل بوده و در ساخت آن از ظرفیت جوانان استفاده می

 باوی  «.است ترارزانهای خارجی کند و نسبت به گوشیشد، در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می

 دیتأکهای مناسبی دارد، کند ایرانی است و ظرفیتاز آن استفاده می اکنونهمگوشی که  کهنیا انیب

ما در »، عزم عمومی و باور ملی نیاز دارد: منسجمریزی های همراه متنوع به برنامهکرد تولید گوشی

اما  ؛شود نیتأماه از طریق تولید بومی از نیاز کشور به گوشی همر یتوجهقابلتالش هستیم تا بخش 

مردم نیز باید همراهی کنند زیرا حتی اگر محصوالت باکیفیت نیز تولید شود اما مردم همراهی نکنند، 

های همراه داخلی توان رقابت وزیر ارتباطات معتقد است گوشی «.افتداتفاق مثبتی در این زمینه نمی

گذاران ایرانی که اکنون در عرصه تولید در سایر ی سرمایهبا همتایان خارجی خود را دارند و حت

 .رندیگ کاربهکشورها فعال هستند، آمادگی دارند که ظرفیت خود را برای تولید گوشی همراه در ایران 

 ي رژيم صهيونيستي در برابر ايراندرماندگداليل 

در مطلبی مفصل به پیامدها و دالیل درماندگی این رژیم و حتی  صهیونیستیاسبق رژیم  ریوزنخست

اسبق رژیم صهیونیستی  وزیرنخست، «ایهود باراک» .ای ایران پرداختهسته آمریکا در برابر برنامه

ای گوید این رژیم برنامهنوشته، می« یدیعوت آحارونوت»ای که برای روزنامه در مقاله (دوشنبه) یروزد

یک  ، این مسئلهبرجام توافقبه باور باراک، در مقام سنجش و آزمایش نتایج  .برای مقابله با ایران ندارد

این  .ای سیاستی است که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در برابر ایران اتخاذ کردندورشکستی هسته

ای با ایران باعث نشد که این کند که خروج آمریکا از توافق هستهمقام سابق صهیونیست اذعان می

بتواند توالی و کیفیت نظارت  کند. ولی به تهران این توان را داد که ینینشعقبها کشور در زیر تحریم

گسترده و خطرناکی کاهش  صورتبهای را ای را درهم بشکند و زمان گریز هستهبر تأسیسات هسته

این کشور در اوج فرایند گسست  سدینویمو  کندیمآمریکای بایدن اشاره  یهااستیسباراک به  .دهد

چینی که چالش مرکزی برای جایگاه تمرکز بر چین است؛  منظوربه« خاورمیانه»ارتباطی با 

باراک مدعی  .است« خار مزاحم»یک  مثابهبهآمریکا است و ایران در مسیر این گام،  متحدهاالتیا

ای شدن( )در آستانه هسته« ایای هستهکشور حاشیه» عنوانبهاحتمال دارد آمریکا ایران را  ،است

چالش و بیشترین تهدید در آینده دور  نیترکینزد این رژیمبپذیرد و این مسئله به گفته وی، برای 

این کار  ،فتهگو واشنگتن علیه ایران  ویآوتلباراک در ادامه درباره احتمال اقدام مشترک  .است

ای در کند که چنین حملهاو اذعان می .ضرر آن بیشتر از نفع آن باشد تواندیمدهایی دارد و پیام

 .ندازدها به تأخیر بیگذارد و برای سالایران را کنار ب ایهستهتواند برنامه صورت عملی شدنَ، نمی

 خطرناک آمريکا با چين!بازی 

میان   AUKUSامنیتی جدیدِ-ایجاد اتحاد نظامی مسئلهدر گزارشی، به  «نشریه آتالنتیک»

این  یریگشکلها و دالیل اصلی و استرالیا پرداخته و ضمن ارزیابی و تحلیل ریشه نگلیساآمریکا، 

های آنگلوساکسونی با د، آن را نمودی از حرکت به سمت یک نظم جدید جهانی از سوی قدرتاتحا

در »به اذعان نشریه آتالنتیک،  .هدف مهار چین و دفاع از موقعیت جهانی خود ارزیابی کرده است

 ترمهم یامسئله، امنیتی سه کشور -از اتحاد نظامی پس سریالِ عصبانیت و خشم دولت فرانسه

جهت شکل دادن به یک نظم جهانی جدید و یا حداقل حرکت  ین سه کشورانهفته است و آن نیت 

را عامل تضعیف  امنیتی-اتحاد نظامیاین تشکیل  صراحتبههای چینی مقام .به سمت آن است

متهم کرده که  را کشوراین سه . سفارت چین در واشنگتن اندکردهای عنوان ت منطقهصلح و ثبا

در شرایط  .هستند المللیبین ییزاتنش دنبالبه  صرفاً همچنان ذهنیتِ دوران جنگ سرد را دارند و 

های مختلف جهت مهار چین ل اتحاد، تشکیودخ المللیبیندولت بایدن به همراه متحدان  ،کنونی

تا حد زیادی به این دلیل است که  مسئلهداند. این دیگری دارای اولویت می مسئلهرا بیش از هر 

 .«ترین رقیب آمریکا استراهبرد اصلی دولت بایدن، مهار چین به عنوان خطرناک اساساً

 اخبار کوتاه

 معاون /کرد ميخواه مهيار را ب: زنان سرپرست خانويخزعل هيانس ◄

در اولین نشست خبری خود با  جمهوررئیس خانواده و زنان

دولت سیزدهم در امور زنان و  هایبرنامه، به تشریح خبرنگاران

از مسائل مهم در جامعه، کاهش  یکی» :گفت خانواده پرداخت و

 یبرا ییهاراهکار هیو ته لیبه دنبال تسه دیازدواج است که با

که  میهست نیا ریگیپ .میآن باش یو معنو یهموار کردن ماد

 بهکند.  دایپ شیها افزازنان در شهرستان یامکانات ورزش همگان

 دوارمیو ام میکردن زنان سرپرست خانوار هست مهیب دنبال

 .«میآن را به سرانجام برسان میبتوان

مشاور سابق  !/ميکرد يکوبيرجام پاب یبرا خودیبي: القلمعيسر ◄

شکست برجام، شناخت  یعلم لِ یدل»نوشت:  یادداشتیدر  یروحان

 یداخل یذهن یهابر اساس قالب المللنیب نظام از اندرکاراندست

 تاروپودو  خیبا تار یداخل یهارسانه یی، عدم آشناحالدرعینبود؛ 

 القلمریعس «.زودرس شد یهاو جشن یکوبیسبب پا ،یالمللنیب

و  فیظر یتوقعات برجام»در مورد برجام گفته بود: نیز  قبالً 

که در برجام قرار بود  یشیعمده گشا .از ابتدا اشتباه بود یروحان

 .«ندندار یادیاعضا نقش بن هیبود و بق کایمتوجه آمر ،ردیتحقق پذ

 مسئولمدیر «گنجی» توليد قدرت برای ميز مذاکره/ هایمؤلفه ◄

عضویت در پیمان »روزنامه جوان در حساب توئیتری خود نوشت: 

درصد،  06 سازیغنیواکسیناسیون حداکثری کرونا، شانگهای، 

تولید قدرت هستند  مؤلفهچهار  ارسال مقتدرانه سوخت به لبنان

 .«خوردمیه به درد آیند ایهستهبرای مذاکرات که 

 ریوزنخست ي اشغالي/گيری اراضلبنان بر بازپس ريوزنخست تأکيد ◄

پارلمان موفق به گرفتن رأی اعتماد از  اشنهیکابکه دیشب لبنان 

، پاسخ به هیونیستیصبر مقاومت در برابر دشمن این کشور شد، 

 .کرد تأکیداراضی اشغالی این کشور  یریگبازپستجاوزات آن و 

حق مردم لبنان در مقاومت در برابر دشمن : »فزودامیقاتی 

اراضی اشغالی آن  یریگبازپساسرائیلی، پاسخ به تجاوزات آن و 

 ،ر راستای منافع لبناند»همچنین گفت: وی  «.کنیمرا تأیید می

 «.دراسرائیل تعامل خواهم ک جزبهبا هر طرفی 

جانشین  !/خوزستاني با سالح گرم شدگانکشتهنفری  055مار آ ◄

شورای امنیت کشور و طرح جلسه اخیر فرمانده ناجا با اشاره به 

، گفت: خوزستانهای غیرمجاز در پیامدهای وجود سالحموضوع 

نفر در استان خوزستان به  066ماهه اول امسال بیش از  0در »

انگاری و تیراندازی در دالیل مختلف چون درگیری و نزاع، سهل

افزود:  رضاییردار س .اندمراسمات عزا و عروسی و... فوت شده

استاندار، فرمانداران،  ازجملهتمامی مسئوالن استان خوزستان »

ها، ائمه جمعه و جماعات و... همه باید شوراهای شهر، شهرداری

، سالح رمجازیغهای هم بدهند تا دارندگان سالح دستبهدست

 .«احساس ناامنی کنند شدتبهخود را تحویل دهند و خاطیان 

 سیرئ /کرونايي وميرمرگپرستاران در برابر  صددرصدیيمني ا ◄

پرستاران  ونیناسیبعد از واکس»: اعالم کرد یسازمان نظام پرستار

که هر  یاز کرونا در پرستاران یمورد فوت ناش کی یتاکنون حت

 .«میااند، نداشتهدو دز واکسن را زده


