
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
5011 مهر 7شنبه چهار 1155 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

و از طرفِ دیگر یک  تواند باشد و هست، یک دانشگاه بزرگی میطرفکیازرسانه و فرهنگ،  عرصه

آوردگاه حق و باطل است و عرصه جنگ فرهنگی با کسانی است که  آوردگاه صالح و فساد است،

 (60/60/0066) فرهنگشان ایجاد فساد در دنیا است؛ از این دو جهت باید نگاه کرد به آن.
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 یدر شانگها رانيا یانتفاع اقتصاد       روز حرف▼

 ییگراچندجانبه جادیالمللی و ابین نیتوجه به مختصات نظم نو با

تأثیرگذارتر  یالمللی آتدر معادالت بین ییکشورها ک،ینزد ندهیدر آ

تر و مؤثرتری عضو های منسجمخواهند بود که بتوانند در سازمان

است  یشانگها هایهمکاریا، سازمان هسازمان نیاز ا یکیباشند. 

در  تیاما عضو ؛آن پذیرفته شد یعضو اصل نیعنوان نهمبهایران که 

 دارد؟ رانیا یبرا اقتصادی سازمان چه منافع نیا

در  شمیجاده ابر یبه بازساز میها تصمچینی-0 نکات تحليلي:

 0666اند که حدود گرفته« راه-ابتکار کمربند»چارچوب طرح 

حدود  ،هاپروژهاین شده است که از مجموع  فیآن تعر پروژه در

طرح در  0666طرح تمام شده و  000خورده،  دیطرح کل 0666

 گاه،یها جامگاپروژه نیدر ا زین رانیا یبرا هاینیاجراست. چ دست

 تِ یترانز نهیخصوصاً در زم اند،دهید یگذارهینقش و سهم سرما

چابهار به طرف  ریاروپا از مس هیو اتحاد نیچ نیب تا،یکاال، برق و د

بندرعباس به آستارا و  قیو از طر هیو روس انهیم یایآس

های طرح تیدر اولو ، ایراندر گرجستان یپترزبورگ و بندر پوتسن

و  هیروس یعنی یسازمان شانگها یدو کشور اصل -0. چین قرار دارد

متحده های ایاالتمرتباً در معرض تحریم رانی، همچون انیچ

بلوک،  کیدر  م،یدر معرض تحر یِتند. قرار گرفتن کشورهاهس

های مابین در زمینههای فیهمکاری یالزم را برا یبسترها

که  رانیا یموضوع برا نیکند. افراهم می میناسازگار با تحر

 یالزم را برا یتواند بسترهاها متوجه اوست، میتحریم نیشتریب

محدود  یدر پ کایان که امرهمچن -0 ها فراهم کند.دور زدن تحریم

 نیبه دنبال تعدد ا نیاست، چ نیچ یکردن منابع تأمین انرژ

به  ،نیسازمان مانند چ نیعضو ا یکشورها درواقعشد. منابع می

از  تواندیم رانیوابسته هستند و لذا ا رانیاز ا تیو ترانز یانرژ

استفاده ها نیز در این حوزهعضو  یکشورها یگذارهیسرما تیظرف

کشورها وجود داشته باشد،  نیمتقابل ب یوابستگ یوقت. کند

 م،یو با دور زدن تحرضع یکه کشورها کندیم جادیا یازهیانگ

 ییربنایبانک ز -0 گسترش دهند. رانیخود را با ا یروابط تجار

 کننده، تسهیلتأسیس شده 0600که در سال  ایگذاری آسسرمایه

 گیری از اینبهرهاست.  دالر ریغ یارزها یبر مبنا یمبادالت تجار

 .کشور کاهش دهد در اقتصادرا تواند نقش دالر موضوع می

 میهای عظبا ظرفیت یشانگها یدولت نیب سازمان :یراهبرد نکته

با  ،با شرق رانیا یکننده روابط تجارتواند تسهیلمی یاقتصاد

همچنین . شود یو انرژ تیمتقابل در حوزه ترانز یتمرکز بر وابستگ

ها را به آن کا،یهای امرعضو سازمان از تحریم یکشورها بودنأثر مت

 بر ارزهای ملیسمت ایجاد سازوکار مالی غیرآمریکایی، با تکیه

نقطه  ،رانیا تحریمی اقتصاد و از این حیث نیز برایکند می بیترغ

 )نویسنده: علی محمدی( .اتکا و توجه است

 

 
 

 
 

 

 رانيا يشمال یدر مرزهاو ترکيه  جانيخطرناک آذربا یباز                روز گزارش▼

شاهد بروز  جان،یبا آذربا هیترک یمشترک نظام شیرزما یزمان با برگزارهم ریاخ یهاهفته در

 .میبود علیه کشورمانرفتارها و اظهارات نامتعارف از جانب مقامات باکو 

توسط  «نقشه محو شود! یاز رو دیبا رانیا»این اظهارات غیردوستانه با درج تیتر  خبری: گزاره

روزنامه ینی شفق وابسته به دولت ترکیه از قول یک نماینده آذربایجان شروع شد و با اظهارات 

جمهور آذربایجان در خصوص مداخله جمهوری اسالمی ایران در منطقه قفقاز و رئیسخالف واقع 

 شمال غربی، شدت گرفت.مرزهای تهدید شمردن رزمایش ایران در 

است؛  یمتعدد «یکیتیژئوپل یهاگسل» یاست که دارا یاقفقاز منطقه -0 ي:ليتحل هایزارهگ

ها گسل نیا دیتر شده است، تشدمنطقه برجسته نیدر ااخیر  یهاکه در سال ییهااستیاز س یکی

پرده در مهم پشت یهااز دست رژیم صهیونیستیاست که  یو نظام یتیامن ،یاسیبا اهداف متعدد س

حسن  تیمنطقه خود را متعهد به رعا نیدر ا ربازیاز د رانیا یاسالم یاست. جمهور نهیزم نیا

 یجمهور استیس ه،یو ترک جانیآذربا ی. در خصوص جمهورداندیم هیهمسا یجواری با کشورهاهم

و  در بسط نکهی. با توجه به اکندیم یرویپ« و صادقانه نانهیبواقع ،یمنطق»روند  کیاز  رانیا یاسالم

 لیرا تشک رانیا یاول روابط خارج تیاولو، هیهمسا یکشورها نیزگوناگون  عادتوسعه مناسبات در اب

راه گام برداشته  نیدر ا« دوستانه»و  توجه شدهمهم  نیهمواره به ا زین یلذا در قفقاز جنوب دهند،یم

 -0شود.  یتلق گرانید یبرا« امضا دیچک سف»منزله دادن به دیرفتار صادقانه نبا نیاما ا ؛استشده 

 یبود و حت «رانیا نیجزو سرزم»چندان دور نه یکه زمان جانیبا آذربا رانیا یاسالم یجمهور نکهیا

نجات داد، در  ،بود یکه فرجامش سرنگون یااو را از مخمصه 0600سال  یکه در کودتا هیدولت ترک

اما  ؛است یعیامر طب کی ،نظر دارداختالف یو بعضاً داخل یخارج استیموضوعات س یبرخ

و  یاسیس ،یمختلف اقتصاد یهاکه در عرصه «یعالئق مشترک»موجود در مقابل  ینظرهااختالف

و  زیآمکیتحر یاست. تهران مواضع و رفتارها زیناچ اریبس ،وجود دارد یو تمدن یبخصوص فرهنگ

و محاسبات  «یاسیس ینشانه عدم پختگ»بلکه آن را  داند،یبر قدرت نم لیمشکوک دولت باکو را دل

شده است.  یطراح هاستیونیکه عمدتًا توسط صه یمحاسبات داند؛یم رانیبا ا هدر مواجه لطغ

در کردستان عراق  ستیو در رابطه با بمباران مقر عناصر معاند و ترور ریاخ یهاهمچنان که در هفته

 یالت در امور داخلعدم دخ»به  نیادیتعهد بن نیدر عجمهوری اسالمی ایران ، مشاهده شدهم 

 گونهچیخود باشد، اجازه ه یارض تیو تمام یمل تیکه متوجه امن یداتیهددر مواجهه با ت ،«گرانید

 .دهدینم گانیولو همسا یخارج یرا به کشورها یو روان یتحرک نظام

خود را چگونه  یدولت باکو روابط خارج نکهیدر ا یدخالت چیه یاسالم یجمهور :پاياني نکته

 تیامن دیبه تهد دیروابط نبا نیاست؛ اما ا یموضوع داخل کی نیندارد. ا ،کندیم میو تنظ یطراح

 رژیم صهیونیستی زیدآمی. تهران هرگز حضور تهدنجامدیب رانیا یارض تیو تمام یمنافع مل ،یمل

خود  یمل تیدر قبال امن یاسالم یکه جمهور یتی. حساستابدیخود را برنم یشمال یدر مرزها

مقابله با عوامل مخل  یالزم برا یبرخوردار است. ابزارها یو محکم یمنطق یز اصول و مباندارد، ا

 کی ایباشد  کایاز جانب آمر کندینم یخود را هم دارد؛ فرق یارض تیو تمام یو منافع مل تیامن

 (ندیآخوش دی. )حمیاکشور کوچک منطقه

 جانيآذربا جمهورسينان رئواکنش وزارت خارجه به سخ                  خبر ویژه ▼

 ینیهمواره مخالفت خود با هرگونه اشغال سرزم رانای»کشورمان گفت:  وزارت خارجه یسخنگو

تأکید  یالمللنیشده بشناخته یکشورها و مرزها یارض تیرا اعالم داشته و بر لزوم احترام به تمام

 یتیموضوع حاکم کیغرب، شمال یکشورمان در مناطق مرز سوی از شدهانجام مانور کرده است.

 میرژ یشینما هرچندحضور  رانای .شودیآرامش و ثبات کل منطقه انجام م یاست و برا

 یرا که برا یرابطه هر اقدام نای درخود را تحمل نخواهد کرد.  یمرزها یکیدر نزد یستیونیصه

 .«داد میانجام خواه میخود الزم بدان یمل تیامن

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


 

 

  
 اخبار ▼

 یمجاز یفضا در یجهاد روشنگر در خصوص انقالب مواضع رهبر معظم

 یبار به رسانه و فضا 0 ،هیانیآن ب در گذرد.گام دوم انقالب می هیانیاز انتشار ب مینوسال 0به  کنزدی

امیدآفرینی  -0ی، غاتیشکستن محاصره تبل -0؛ هدف 0معظم له دستور جهاد با و اشاره شده  یمجاز

 یو خطرات فضا داتینسبت به تهد شانیازآن بارها اپس کردند.صادر  راجهاد  نیعنوان نخستبه

بندوبار و بی یفضا ای( 0066نی)فرورد ول یمجاز فضای ریهایی نظهشدارهایی با کلیدواژه یمجاز

جوانان و  یبرا یاصل تیمأمور 0ای امام خامنه 0066 ناربعی در اما ؛اند... داده و نترنتیا یرها

 ح،یبا انتشار افکار درست، افکار صح یو افشاگر نییتب دانیجهاد در م -0 کردند: فیتعر انیدانشجو

و  یو دروغ با افکار عموم بیاجتناب از دشنام، با تهمت و فر -0؛ هاینیآفرپاسخ به اشکاالت و ابهام

و  یعاطفه و عواطف انسان نتیو عقالنیت کامل، همراه با ز نیسخن مت ،یبا منطق قو قیانتشار حقا

 یمجاز یدر فضا یو روشنگر نییتب دانیو وارد شدن به م زیتجه راهکارهای ؛ امااخالق یریکارگب

آوری تاب ء)ارتقا مردممسئوالن و  ران،یدر سطح مد یمجاز یای و فضاسواد رسانه یارتقا -0 :ستیچ

ان عنوول به یمجاز یدر فضا یید دشمن از تسلط بر افکار عموم قطع یبرا یمطالبه گر -0؛ (یشناخت

 یاندازی شبکه ملراه یبرا یمطالبه گر -0ی؛ بریسا تیبا راهبرد حاکم یادراک یبستر جنگ شناخت

در  یستیونیهای ضدآمریکایی و ضدصهجبهه و کمپین لیتشک -0ی؛ های بوماطالعات و سرویس

 0عنوان به رتیبه صبر و بص یتواص -0؛ به دشمن یآفند یحمالت شناخت یطراح -5؛ بریسا یفضا

حضور هوشمندانه در  -7؛ دشمن در جبهه انقالب یلیتحم یادراک یهکار مهم مقابله با جنگ شناخترا

 کارشناس فضای مجازی( -آل داود رضایعل د. )سیو تأثیرناپذیر( رگذاری)ورود افراد تأث هاپلتفرم

 !مدل سودان در کردستان عراقاجرای 

در اربیل کردستان که دولت در خصوص نشست صهیونیستی اخیر  «ینیصدرالحس درضاسی»

محکوم کرد، قائل به تالش رژیم غاصب برای تجزیه این منطقه از عراق  شدتبهمرکزی عراق آن را 

دارند در  ادی به همه: »دیگویم کارشناس مسائل منطقهو دستیابی به ذخایر انرژی آن است. این 

و جدا شدن کردستان  یپرسهمه نیکه از ا یکسان نیرفراندوم استقالل کردستان عراق اول نیآخر

 یهاکشور و مقام نیا یافکار عموم شدتبه راخی نشست بودند. هاستیونیعراق استقبال کردند، صه

از نفوذ در  لاسرائی . هدفاندکردهدرک  یخوببهرا  هیعراق را ناراحت کرده است و خطر تجز یرسم

در کردستان عراق  یستیونیصه میژحضور ر لیاز دال یکیسودان است،  هیکردستان همانند تجز

 لیاز دال یکیاعم از نفت و گاز است. در سودان  یانرژ ریبه ذخا میرژ نیا داشتچشم ینوعبه

سودان بود.  ینفت در بخش جنوب یهاوجود چاه ،یو جنوب یکشور به دو قسمت شمال نیا هیتجز

 .«اندبه آن چشم دوخته اهستیونیوجود دارد که صه یمیعظ ینفت رذخای هم عراق کردستان در

 رانيا یهاشرفتيکره جنوبي از پ ريتعجب سف

خانگی کشورمان، با ابراز تحیر های تولید لوازمدر بازدید میدانی از یکی از کارخانه «ونیه کانگونی»

 یهامیباوجود تحر رانیانتظار نداشتم ا»: خانگی، گفتهای ایران در حوزه تولید لوازماز پیشرفت

الزم به ذکر است، تا  .«کند دیتول یخانگلوازم ،شرفتیحجم و پ نیبا ا ،بزرگ یهادر کارخانه ،کایآمر

خانگی کشور در دست دو برند مشهور های حداکثری آمریکا، بخش بزرگی از بازار لوازمقبل از تحریم

داخلی شدت گرفته و  خانگیها، در نبود این دو برند، تولید لوازمای بود، اما اکنون به برکت تحریمکره

خانگی کشور، اگر اجازه بازگشت دوباره این دو شرکت به اذعان سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم

 خانگی در منطقه خواهد شد.سال آینده قطب تولید لوازم 5ای به کشور داده نشود، ایران تا کره

 ی کرونايي!هاتيمحدودطرح جايگزين برای 

، ندهیچند هفته آطی  یعاد نهیقرنط یجابههوشمند در کشور  نهیطرح قرنط با اعالم بهداشت روزی

در کشور برداشته  هاتیو محدود هاتیاز ممنوع یاریهوشمند، بس نهقرنطی طرح قالب در»افزود: 

همه  ستیالزم ن گریدنند و آن استفاده ک یایاز مزا توانندیاند، مشده نهیکه واکس افرادی. شودیم

دارند و جامعه با  یو فرهنگ یاجتماع یهاتیبه تجارت و فعال ازیشوند، چون مردم ن افراد محدود

ی همچنین از اللهنیعدکتر . «برگردد یعاد یبه زندگ تواندیم یبهداشت یهانامهوهیش تیرعا

خبر داد و آبان ماه  ازها دانشگاه رو سایمهر  05کشور از  یعلوم پزشک یهابازگشایی کامل دانشگاه

 یزمان برا نیکردن است، بهتر کرونا در حال فروکش ریموج اخ نکهای به توجه با»افه کرد: اض

 .«اقدام کنند ونیناسینسبت به واکس ترعیسرهرچه  دبای همه .میدار اریرا در اخت ونیناسیواکس

 اخبار کوتاه

در جلسه ستاد  جمهورسیرئ /دولت تيمسئله مهم و اولوتورم؛  ◄

در دولت  تورم با اولویت شمردن مهار دولتهماهنگی اقتصادی 

از هرگونه  ییاجرا هایدستگاه است، دولت قرمز خط تورم»گفت: 

 بانک کنند. زیپره شود،یتورم م شیکه منجر به افزا یاقدام

و کنترل  ینگینقد تیریرا متناسب با مد یپول یهااستیس مرکزی

ر اصالح با تأکید ب 0060بودجه سال  نتدوی کند. یریگیتورم پ

 دیاز تول تحمایضرور الزم است. ریغ یهانهیساختار و حذف هز

 .«دولت است یاقتصاد یهاو برنامه هااستیس تیدر اولو یداخل

 ، خواننده«زیمحمد گلر» جايگاه موسيقي انقالبي در کشور/ ◄

تأملی سرشناس کشورمان در خصوص موسیقی انقالبی نکات قابل

 یرانیا یقیموس داتتولی کم تعداد» :کند. وی معتقد استبیان می

که  دانمیم ایآنجلسی را وجود مافپاپ لس یهابا آهنگ سهیدر مقا

 اآلن متأسفانه .شودیم تیهم حما رانیعالوه بر داخل، از خارج از ا

 شودیاستفاده نم یانقالب یقیهم از موس یونیزیتلو هایبرنامه در

از انقالب همه  یدیدمفهوم ج میبا ترس ینیکه امام خمدرصورتی

صفر  ریما به ز یانقالب یقموسی را تحت تأثیر خود قرار داد. ایدن

و  رانیما از انقالب، ا یاز مسئوالن فرهنگ یاریبس. است دهیرس

 .«کنندینم یاما در عمل کار ؛کنندیحماسه صحبت م

 رکلمدی !/شودينممتوقف  رانيای وژهايفي: سانتريگروس ◄

 ریوزنخست یدر واکنش به ادعاها یاتم یرژان یالمللنیآژانس ب

 ،رانیا یابر ضرورت توقف برنامه هسته یمبن یستیونیصه میرژ

 وی«. متوقف شود رانیدر ا وژهایفیسانتر ستیقرار ن»اعالم کرد 

تا حد  تواندیموافقت کرده که تهران م یجامعه جهان ،افزود

 کند. یغن ومیاوران یمشخص

دانا » یامارات شرکت !/رانيابرای  یردال ونيليم 117 تيمحکوم ◄

را به  رانینفت ا یشرکت مل ،یالمللنیدادگاه ب کی، شد یمدع« گاز

به  مهیبه پرداخت جر، شرکتاین علت اختالف بر سر تأمین گاز با 

که قرار  یامه. جریدالر محکوم کرده است ونیلیم 06705 زانیم

سال اول  505مربوط به  ،پرداخت شود یاست به شرکت امارات

که در زمان دولت است  «کرسنت»معروف به  ساله 05توافقنامه 

برخی  لیدل بهخاتمی و در دوره وزارت بیژن زنگنه امضا شد ولی 

ی شخصی و خالف منافع ملی ارزیابی شدن برخی هاییسودجو

 بندها در این قرارداد، اجرای آن از سوی کشورمان متوقف شد.

نشریه  /و ونزوئال رانياد سوآپ امحموله قرارد نينخست هيتخل ◄

 یابشکه ونیلیم 000محموله  کی» گزارش داد: ترزآمریکایی روی

 ،و ونزوئال رانیتحت قرارداد بزرگ سوآپ ا رانیا یگاز عاناتیم

 آگاه، منابع گفته به شده است. هیونزوئال تخل یهادر آب روزید

د، قراردا نیهم اساس بر یابشکه ونیلیم 000محموله  ندومی

 .رسدیونزوئال م یهابه آب یآت یهادر هفته احتماالً

 هایرسانه /باش درآوردارتش را به حالت آماده ،کمبود سوخت ◄

شدن  یخال یشنبه گزارش دادند که در پبامداد سه یسیانگل

از خودروها به  یادیاز سوخت و هجوم تعداد ز نیبنز یهاپمپ

از ارتش خواسته که سوخت، دولت  رهیذخ یبرا نیبنز یهاپمپ

 .دیایب باش دربه حالت آماده


