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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 تير 6شنبه دو 5575 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

و  دیفتیاست که اگر شما امروز به فکر ن ییازهاین ،ندهیمربوط به آ یازهاین نیمراد من از ا

اگر امروز به فکرش  ؛کنیدمی ریفردا گ یعنیماند؛  دیفردا درخواه د،یانجام نده یکار شیبرا

 همهنیانسل که من  ریو تکث یفرزندآور مسئله. شودمیشما درست  یفردا مشکل برا د،ینباش

 www.basirat.ir                      (82/11/0140) .است لیقب نیاز ا ،کنمیم دیآن تأک یرو

 !يالتماس يپلماسياقتدار و د             روز حرف▼

زیر خارجه ودر مصاحبه با  اروپا هیاتحاد یخارج استیول سئمس

سفرش به  انیدر پا ییهاتیتوئ ا انتشارب نیو همچن کشورمان

 یاپس از وقفه نکهیت و از ادانس زیآمتیرا موفق نآتهران، 

 ،گرددیبازمخود  لیبست خارج و به رمذاکرات از بن چندماهه

 رییکه مطرح است، راز تغ یمهم سؤال اما؛ نمود یخوشوقتابراز 

سفر است. چرا مقامات  نیااز در دو بازه قبل و بعد  هایرفتار غرب

 دنیشخص بورل که با کش یو حت ییو اروپا ییکایآمر

 ازاتیاخذ امتو صدور قطعنامه به دنبال  زیدآمیتهد یهاونشانخط

 اند؟متوسل شده یالتماس یپلماسید ینوعبهبودند، امروز  شتریب

 یستادگیرفتار در ا رییتغ نیراز ا ،کلمه کیدر  -1 :يليتحل نکات

نهفته است.  یکنون طیدر شرا کایو ضعف آمر یاسالم رانیو اقتدار ا

با  خواستندیم رانهیگغلط و البته سخت یلیتحل یمبنابا  هایغرب

 سآژان یداموکلس صدور قطعنامه از سو ریباال آوردن شمش

 هیقدرت در قض شیهمچون نما ییهاگنالیو ارسال س یاهسته

 یهایخرابکار یاو پاره ونانی یهادر آب یرانیکش انفت فیتوق

 یحاصل از اجرا یداخل یهایتیو دامن زدن به موج نارضا یتیامن

مذاکره با  رشیوادار به پذ، تهران را در کشور یاقتصاداصالحات 

 رانیا ،طرف مذاکره نیاما در ا -8. ندینما ییکایآمر مطلوبشروط 

 تاروپودود را خواند و توانست با گسستن خ ییایماف فیدست حر

 ستین دینمایآنچه م کاینشان دهد آمر آن یبیجنگ ترک یهابافته

به تحوالت  یبخشصلهیو ف یابرقدرت هایمؤلفهاز  یاریو بس

در  کهاست  یدر حال نیرا از دست داده است و ا یو جهان یامنطقه

بر سر کار آمده است که  یو انقالب یمردم یامروز، دولت رانیا

و  یمل یکارهاو ساختن راه افتنیو  کایدر مقابل آمر ستادنیا

را اصل اول  یجبهه استکبار یفشارها یسازیخنث یبرا یامنطقه

و با  یترس نیو بدون کمتر داندیخود م یخارج استیس

و  هایپر از باد پندار غرب یهاالنشروع به ترکاندن ب ،یهوشمند

بالفاصله  کهنیدر داخل کرده است. ا هاآن رویپ یاسیس انیجر

 یواقع یهایروند خرابکار ،شودمی فیدو تا توق ،یکشت کی جایبه

 یهاپاسخ ،شودمیهوشمندانه متوقف  یامقابله اتیبا عمل یبریو سا

و بر تحقق  یبندصورت ،حکام یبه قطعنامه شورا یامتناسب هسته

 یانتفاع اقتصاد نیتضم»و  «هامیتحر مامیتلغو » یدو شرط اساس

از  یریتصو ،شودمیو تداوم مذاکره اصرار  ایاح یبرا «رانیملت ا

 داد. جهیکه نت بود غربی طرفبهثبات قدم و اقتدار 

شجاعانه و هوشمندانه دولت در تحقق  یسرباز :یراهبرد نکته

و  کایفترت آمر در زمانه« عزت، حکمت و مصلحت» یپلماسید

مقاومت و اقتدار جواب  م،یحرکت کن یانقالب نشان داد اگر ،اروپا

بدون  کسچیه»، سفر نیهم به اعتراف بورل در چراکه دهد؛یم

 .«ردیبگ میمنطقه تصم باتیدرباره ترت تواندینم رانیا

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 

 
 

 

 
 

 و عربستان رانياز سفر به ا ياهداف الکاظم                    روز گزارش▼

)یکشنبه( پس از پایان سفر از  یروزدعراق عصر موقت  وزیرنخست «مصطفی الکاظمی»

در طول دوران  یو .به تهران آمددر صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی  ،عربستان

چند وقت  یطعراق  و است داشته اضیبه تهران و ر یمتعدد یخود سفرها یوزیرنخست

دو کشور بوده  وگوهایگفتداشته و محور نیز و عربستان  رانیدر روابط ا یانجینقش م ریاخ

ور جدید سفر الکاظمی به ریاض و ددر رابطه با  یمختلف هایتحلیل، زمینهپیشاین با است. 

 مطروحه یسفر و محورها نیدر رابطه با ا مختلف منطقه هایرسانهو  گیردمیصورت تهران 

 .کنندمیختلفی مطرح م هایگزاره آن

موضع  ،در سفر به تهران یالکاظم»: آوردمی ومیبغداد البرگزاری خ -1 :یخبر هایگزاره

 کایآمر جمهوریرئیس دنیبا جو با اشجلسهو  اضیعراق در خصوص شرکت در کنفرانس ر

: نیز گزارش داد نیادیالم یشبکه خبر -8. «خواهد کرد هیو توج حیکنفرانس را تشر نیدر ا

روابط  یریازسرگ یو در راستا یو عربستان با برنامه و هدف مشخص رانیبه ا یسفر الکاظم»

 .«عراق پرداخته نخواهد شد یسفر به بعد داخل نیو در ا گیردمیدو طرف صورت 

اهداف ، و عربستان رانیبه او تیم همراه  یالکاظم یادوره سفردر  :يليتحل هایگزاره

 -هرانتدر روابط  لیتسه -1 از: اندعبارتن آ ترینمهمکه به  شودمی یریگیپ یمتعدد

کشور  خود را به مرحله آخر برساند و دو یگریانجیم: عراق به دنبال آن است که روند ریاض

 زرگیبامتیاز ، به لحاظ دیپلماتیکحقق این هدف تکنند.  دارید گریکدیبا  میمستق صورتبه

 انیبه انصراف جر با توجهدولت در عراق:  لیتشک -8 .شودمیمحسوب  میانجی برای عراق

 شیعی یتوسط چارچوب هماهنگ )ائتالف بزرگ( کتله اکبر لی، احتمال تشکپارلمانصدر از 

ی آینده وزیرنخستالکاظمی برای احتمال انتخاب فردی غیر از  حالنیدرعو  استباال  عراق

به  در این سفر یکه الکاظم یز مطرح استن لیتحل نیااین توصیف، عراق نیز باالست. با 

در  ریوزخستن عنوانبهانتخاب مجدد  یو عربستان برا رانیا یهمراهجلب حمایت و دنبال 

منطقه همچون  یاحتمال یهاائتالفبه عدم شرکت در دادن  نانیاطم -3باشد. عراق نیز 

 یبرخ تیآن با محور لیبه دنبال تشک ژیم صهیونیستیرو  کایکه آمر یامنطقهالف ائت

 یهاقول باوجود -4. اهداف سفر الکاظمی به تهران است ازجملهنیز  هستند یعرب یکشورها

و انرژی به ایران  یهایبده موقعبهجرایی نشده سابق دولت الکاظمی همچون پرداخت ا

 یریگمیتصمبررسی و  رسدیمان ایرانی به عراق، به نظر زائرفر زمینی برداشتن ویزای س

درباره  مجدد بر سر این موضوعات نیز در دیدارهای الکاظمی با مسئوالن کشورمان مطرح و

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .شود یریگمیتصم هاآن

 !درماندگان یناتو                                    خبر ویژه▼

 یدر حال «انهیخاورم یناتو» لیها درباره تشکزمزمه ؛نوشت یادداشتیدر  یروس یخبرگزار کی

 یخبرگزار دشمن مشترک است. یحت ایفاقد هدف  یاتحاد نیشروع شده که چن

 لیتشک یهاشدن زمزمه دهینوشت، با شن «نووایبل نایکاتریا»به قلم  یادداشتیدر  «کیاسپوتن»

 نیا یدشمن مشترک ایمطرح است که چه هدف  سؤال نیا ا،یدر غرب آس یائتالف نظام کی

و عراق  منی ه،یدر جنگ سور یعرب یعضو ناتو یکشورها کشورها را گرد هم خواهد آورد.

که  یادهیارا دارند،  رانیمقابله با ا یاکنون ادعا نداشتند. یتیموفق چیمتحد عمل کردند و ه

 .شوندیم سردرگم شتریبلکه ب ،کندینمرا موفق  هاآن تنهانه

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 زيبای يک فيلسوف بر باطن کثيف غرب! کشيماله

مصاحبه  کیاز  یدر بخش یبهشت دیدانشگاه شه علمیهیئتمحقق داماد، عضو  یمصطف اهللتیآ

جهت  کیاز  یمن فلسفه اسالم دهیبه عق»گفته است:  یو فلسفه غرب یفلسفه اسالم رامونیپ

از بعد  یول استجلوتر  کیزیتر از آن است. از بعد متافجهت عقب کیجلوتر از فلسفه غرب و از 

 او«. تر از فلسفه غرب استا باشد، عقبامروزه م یمعنا که سر سفره زندگ نیبه ا ییایفلسفه دن

وگو دارد اما مختلف گفت یهافلسفه غرب با سنت نکهیپس ا»سؤال که  نیسپس در پاسخ به ا

 شتریب یفلسفه اسالم رایز؛ بله» :کندیم حیتصر ،«علت است؟ نیندارد به هم یفلسفه اسالم

اما ؛ شودیشام و ناهار امروز بشر ترجمه نم یرو کیزیاست و متاف کیزیبعد متاف یتمرکزش رو

 نیبه ا شانیا ،در غرب موفق بوده است یحکمران میریبپذ اگر .«ستین گونهاینفلسفه غرب 

 مسئله حقوق بشر، ،یاستثمار و گرسنگ ،یزیخونر ک،یستماتیفساد س پاسخ دهند که سؤال

 یفلسفه است که ادعا نیحاصل ا زیکشورها ن اشغال ،صهیونیستی میرژ هایخونریزیاز  تیحما

 ین استاد دانشگاها ؟کندمیکشورها افتخار  ریسااما به استثمار  ؛حل مشکل شام و ناهار را دارد

دولتمردان ه و حال گذشتروحیه نیز با نادیده گرفتن مصائب عدیده جهان غرب و  ازاینپیش

یمن و کشتار مظلومین عالم از نقش آشکار آنان در ادی و نژ طلبیبرتریو  خواهیزیادهغربی در 

صلح،  دارپرچمگفته بود که امروز  یگریدر اظهارات دگرفته تا سوریه و عراق و ...،  افغانستان

 است! تیحیمس ،یو دوست یآشت

 چه شدند؟! نياوکرا انيحام

 کایآمر یآن بر اقتصاد اروپا و حت یمنف راتیتأثو  نیشدن جنگ در اوکرا یروزها طوالن نیا

جنگ اعتراف  نیبه شکست خود در ا یگریپس از د یکی یغرب یموجب شده است که کشورها

از  یناش یهمواره نسبت به خطر خستگ نیازاشیپکه  سیانگل وزیرنخستجانسون،  کنند.

 نیا یبه شکست احتمال ،یدر اظهارات یتازگبه ،دادیمهشدار  نیراشدن جنگ در اوک یطوالن

مهم است که نشان  اریبس»گفت:  یغرب مانانیپهمبه  یواه دیجنگ اعتراف کرد و با دادن ام

فرانسه  یجمهورسیرئ ،امانوئل مکرون. «می( هستهاینی)اوکرا هاآنبا  یمدت طوالن یبرا میده

 وزیرنخستهمراه با صدراعظم آلمان و  ،فییاز سفر خود به ک شیروز پ کیخرداد و  8۲روز  زین

 .ابدی انیمذاکره کند تا جنگ پا هیبا روس یدرباره موضوعات دیبا نیگفته بود که اوکرا ا،یتالیا

به  یابیدست یبرا نیاوکرا ایکه آ سؤال نیدر پاسخ به ا خردادماه 13هم  کایآمر جمهوریرئیس

 دیتأک ر؟یخ ایاز خاک خود دارد  یبخش یبه واگذار ازین هیدادن به حمالت روس انیصلح و پا

 دارد. یبستگ فییبه ک ه،یبه روس نیاز خاک اوکرا یبخش یدر مورد واگذار یریگمیتصمکرد، 

 نیحوادث اوکرا لیبه دل هیروس هیعل هاتحریمکه اعمال  انددهیرس جهینت نیو اروپا به ا کایآمر

فصل سرما تا چند غرب به شدن  کیبا توجه به نزد -هاآن یبازار انرژ یعواقب برا دونب تواندنمی

 .زندیم بیهم آس کایبه آمر هیضد روس یهامیتحر ،هاعتراف کرد خیراًا دنیجو با. باشد -ندهیماه آ

 ا درآوردر کايآمر بر ايراني که صدایاهوارهم

، شدهنییتع شیاز پ یقاتیبه اهداف تحق یابیدست منظوربهذوالجناح  برماهوارهپرتاب  نیدوم

 نیا»خبر گفت:  نیوزارت دفاع درباره ا ییگروه فضا یسخنگو ینیاحمد حس دیس انجام شد.

 یاست که دارا ایروز دن یبرهابا ماهواره رقابتقابل ،یفن یهایژگیو ازنظر یامرحلهسه  برماهواره

پرتاب  نکهیا انیباب یو .«است عیما شرانشیمرحله با پ کیجامد و  شرانشیدو مرحله پ

مرحله  یبه حول قوه اله»کرد:  حیتصر ،ه استانجام گرفت یرمداریبر ذوالجناح با هدف زماهواره

 دهیپرتاب آغاز گرد نیاز اطالعات حاصل از ا یریگبهرهبا  یبیبرِ ترکماهواره نیسوم توسعه ا

 یابیبار با هدف دست نینخست یبرا 99سال  ماهبهمنذوالجناح در  برماهوارهاست  یگفتن «.است

 قرار گرفت. یابیشور مورد تست و ارزموتور سوخت جامد در ک نیترقدرتمند یآورفنبه 

و  دیرمفیغ»اقدام  نیشد که ا یذوالجناح مدع برماهوارهبا انتقاد از پرتاب  دیکاخ سف یسخنگو

 ریو سا هامیاعالم کرد که متعهد به استفاده از تحر نیهمچن دیاست. کاخ سف «کنندهثباتیب

 است. رانیا یبرنامه موشک شتریب شرفتیاز پ یریجلوگ یاقدامات برا

 اخبار کوتاه

که  «بنت ینفتال» /!پوسديمعلي که از درون جرژيمي  ◄

 یمجبور به اعالم فروپاش اشنهیکاب یسالگکیچند روز بعد از 

 ژیم صهیونیستیر ندهیآ یبرا هایپرده از نگرانائتالفش شد، 

من آن است که ما  یدغدغه و نگران نیتربزرگ»گفت:  و برداشت

به  «.میقرار دار یخطر نیما در چن م،یرا از دست بده لیاسرائ

 یزیچ ،قرار دارد یاتیح ینگران کیدر  لیجامعه اسرائ نت،ب گفته

)کان(  لیاسرائ ونیزیتلو 11 شبکه به جنگ است. هیکه واقعاً شب

 ،آوردمی مصاحبه که در وبگاهش منتشر شد، نیاز ا یدر گزارش

است که  یجنگ داخل ،گفتگو نیبنت در ا ینگران نیتربزرگ

 .شودمی ژیم صهیونیستیرکامل  یمنجر به فروپاش

با کانون صرافان  سیرئ پيشي گرفت/ تقاضاارز؛ عرضه بر بازار  ◄

در »افزود: ، نرخ دالر همچنان ادامه دارد یروند کاهش نکهیا انیب

اما اکنون  ؛دالر بود متیق کنندهنییتعبازار آزاد  شهیگذشته هم

بازار آزاد به  یهاشده و نرخ کنندهنییتع هایصراف یبازار رسم

صادرکنندگان  .شودمی تیهدا هایصراف یبازار رسم یهاسمت نرخ

 ارزفروش  یو برا کنندیارز استقبال م یار رسماز باز کمکم

و چون روند رو به کاهش  کنندیحاصل از صادرات خود اقدام م

 .«دالر است دارانیاز خر شتریکنندگان بتعداد عرضه ،است

 /عراقر دمقاومت  هایگروه خريب جايگاهت یبرا هيترکتوطئه  ◄

 یروزدالفتح عراق شامگاه  یائتالف پارلمان عضو «یالفتالو یعل»

 هایگروه هیعل هیمزدوران وابسته به ترک یاز نقش منف کشنبهی

 :المعلومه گفت یخبر گاهیبه پا یالفتالو مقاومت انتقاد کرد.

مزدوران  .عراق دادند یبرا یپاک هایخونمقاومت،  هایگروه»

استان  ینفت نیادیکه م زنندیمقاومت اتهام م هایگروهبه  هیترک

را بر هم  تیوضع ق،یطر نیاند، تا از ارا بمباران کرده هیمانیسل

مقاومت  هایگروه نکهیبر ا دیمسئول الفتح با تأک نیا .«بزنند

 یروابط منطقه کردستان و دولت مرکز یباعث قطع خواهندینم

داعش  کا،یکرد، روشن شده است که آمر خاطرنشانعراق شوند، 

 .«دشمنان ملت عراق هستند ه،یو ترک

 /عسل دکنندهيتولکشور چهارمين بزرگ مشکل ؛ یبندبسته ◄

و  ونیلیم 110 هزار زنبورستان و 92ن با دارا بود رانیکشور ا

عسل جهان  دیو تول یرتبه چهارم تعداد کلون ،یهزار کلون 000

سود شده تا باعث  یافله یبندبسته اما؛ دارد اریرا در اخت

 هیترک ازجمله هیهمسا یکشورهاتولید عسل ایرانی را  سرشار

 یهایبندبستهنبود  لیبه دله جیب بزنند؛ همچون زعفران که ب

 بوده است.رمتنوع داخلی، سود و برند آن را اسپانیا 

سازمان اطالعات  یهاروین /اصفهاندر  ميلياردی 555خلف ت ◄

 یهزار تن گندم دولت ۲0 یسپاه و بازرسان جهاد کشاورز

آرد حومه اصفهان  دیتول یهااز کارخانه یکیاحتکار شده را در 

ها گندمشده  یمدع کارخانه نیصاحب ا کشف و ضبط کردند.

ارائه  ر این زمینهد یسند چیکرده، اما ه هیرا از بازار آزاد ته

تومان  اردیلیم ۲۲۲ در این پرونده تخلف زانیم ه است.نداد

 .اعالم شده است


