
   براي تأثير جنبه رواني تحريماختالف استفاده از 
جاني كه قبالً رئيس جمهور بوده اند به شـما توصـيه     نآقاي رفس «

كردند كه تحريم ها را شوخي تلقـي نكنيـد و جـدي بگيريـد و      

تحريم ها بوده كه تـاكنون  ن يكرده ايد كه اينها سخت تر   اعالم  

 »واقعاً اينها را شوخي گرفته ايد؟     ا   آيا شم  شده اعمال   ران  ياعليه  

اين سوالي بود كه كريستين امانپور خبرنگـار شـبكه آمريكـايي            

A.B.Cــ ــيد   در نيوي ــشورمان پرس ــور ك ــيس جمه . ورك از رئ

احمدي نژاد در پاسخ اين سوال با تأكيـد بـر آزاد بـودن اظهـار                

نظر در ايران ، جدي گرفتن را با مؤثر دانستن متفاوت دانست و             

 ما اين اقدام غرب را به عنـوان يـك تخلـف بـزرگ از                «: گفت

 آنها به ملت ايران توهين كرده .قوانين بين المللي ثبت كرده ايم   

يقين داريم كه پيشرفت اقتصادي ايران با اين تـصميم غلـط            . اند

زيرا مردم ايران به خـوبي مـي داننـد كـه            . آنها بيشتر خواهد شد   

  ".چگونه تهديدات را به فرصت تبديل كنند

لين پاول وزير امور خارجـه اسـبق آمريكـا در           در همين حال كا   

 تحريم هاي بين المللـي عليـه      «:مصاحبه با ان بي سي تأكيد كرد      

ايران هرگز اين كشور را به ترك آن چيزي كه از آن به عنوان              

آمريكـا  . نخواهد كرد وادار  شروع ياد مي كند     مبرنامه هسته اي    

كارآمدي تحـريم هـا در      نا »بپذيرد  بايد برنامه هسته اي ايران را       

  سيا از رشد توليدات صنعتي ايران آخرين گزارش سازمان 

به اذعان سازمان سيا طي دو سال اخير رتبـه          .  نيز بيان شده است   

 ٦١ايران از نظر رشد توليدات صنعتي در ميان كشورهاي جهان           

 در  ٣١ بـه رتبـه      ٢٠٠٨ ايران در سـال      ٩٢رتبه  . پله باال رفته است   

بـر اسـاس ايـن گـزارش در ميـان       .  ارتقاء يافته اسـت    ٢٠١٠ال  س

از نظر اين رشد باالتر از      » قطر« كشورهاي خاورميانه تنها كشور   

  .ايران قرار گرفته است

در همين حال الكساندر شرمن كارشناس اقتصاد بـين الملـل در            

با توجه به تحـريم هـاي اقتـصادي بلنـد           « :نيويورك گفته است    

غرب عليه ايران اعمال شده ، دست يـابي بـه           مدتي كه از سوي     

  ».اين رتبه يك پيروزي چشمگير به شمار مي رود

  

  

 ي پس از قرآن سوزييکايآمر١٨٠مسلمان شدن 
ــدود  ــرد و زن آمر١٨٠   ح ــاي م ــش زدن    ييک ــوهن آت ــدام م ــا اق ــان ب  همزم

 اسـالم   ورک،يـ وي در ن  ي و اعتراض به ساخت مسجد     مي از قرآن کر   ييها  نسخه

 وابسته به منطقه واشنگتن بزرگ که پنج منطقـه از           ي مرکز اسالم  ريمد. آوردند

 زن و مـرد   ١٨٠:  اظهـار داشـت    رديـ گ ي و واشنگتن را در بر مـ       اينيرجي و لند،يمر

 از  ييهـا    سـوزاندن نـسخه    ي برا دهاي مختلف همزمان با تهد    ني در سن  ييکايآمر

 قرطبــه در محـل حادثــه  تيـ  اعتراضـات بــه سـاخت مــسجد ب  شيقـرآن و افــزا 

 شـمار   دهـد،  ي نشان مـ   دي جد يآمارها. اسالم آوردند  ،ورکيويسپتامبر در ن  ١١

 بـه  ورکيـ وي آوردند پس از حمالت به واشـنگتن و ن  ي که به اسالم رو    يکسان

محمـود   «خي اسـت کـه  شـ       ي در حـال   نيـ ا . اسـت  افتـه ي شي افـزا  يشکل فراوان 

 ي اظهـارات  ي سرشناس دانشگاه األزهر مـصر طـ       دي سابق و از اسات    ليوک» عاشور

 کتـاب مقـدس در     نيـ  و هتک حرمت بـه ا      ي قرآن سوز  تي جنا زيتعجب برانگ 

 يناريکـه در سـم    »  عاشـور  محمـود «. ندانست تبي را مص  کاي متحده آمر  االتيا

 گفـت،   يسخن مـ  " ي توجه ي و ب  سي تقد ني ب ي اسالم يچهره ها "تحت عنوان   

  قـرآن  ي ما به عنوان افراد مسلمان، گاه      «:اس مع الفارق اظهار داشت    يک ق يدر  

 با داشتن اشتباه چـاپ شـود،   اي منحرف   ي که قرآن  يمثال هنگام . مي سوزان يرا م 

 بلکه مـسأله خطرنـاک      ستي مسأله سوزاندن قرآن ن    نيبنابرا. مي سوزان يآن را م  

  ». قرآن استي آنان از محتواي مسلمانان و دوري فعلتيوضع

  ضد انقالب به دنبال كروبي و كروبي به دنبال سوء استفاده از هاشمي

همزمان با انتشار اخباري از سفرهاي خارجي اعـضاي خـانواده آقـاي هاشـمي               

رفسنجاني و نيـز اظهـار نظرهـاي جديـد رئـيس مجلـس خبرگـان در هـشتمين                  

اجالس مجلس خبرگان، جريان فتنه گر تـالش جديـدي را بـراي راديكـاليزه               

محافــل خبــري . كـردن مواضــع وي و بهــره بــرداري از آن آغـاز كــرده اســت  

 دهند همسر تاج زاده به دنبال برقراري مالقـاتي بـا آقـاي هاشـمي                گزارش مي 

 كـه پـدرش     گفته است هم چنين حسين فرزند مهدي كروبي       . رفسنجاني است 

دلش براي آقاي هاشمي رفسنجاني مي سوزد و از اين رو به بهانه هاي مختلف       

. دبرگردانـ !) ؟(تالش مي كند كه او را از ديگران جدا كرده و به دامان مـردم                

. حسين كروبي عمل به اين توجيه پدرش را به نفع هاشمي رفسنجاني دانـست                

وي بدون نام بردن از محمد خاتمي با انتقاد از افـراد نـامعلومي كـه آنهـا را بـه                     

سبب عدم واكنش در قبال حـوادث مقابـل منـزل كروبـي سـرزنش مـي كـرد                   

ده اي قـصد    اما ع .  پدرم و خانواده اش تحت شديدترين فشارها هستند        «:گفت

 كساني كه بـراي ايـن       .دارند به راحتي و پشت پرده با طرف مقابل معامله كنند          

 ها لياخبار و تحل
  ياسي سمعاونت) يداخل(ه روزانه ينشر

   سپاهه دريفق  ي وليندگينما
  ١٣٨٩ماه  وريشهر يسشنبه سه  ٣٠١٦ شماره_ مدهسيزسال 

ir.basirat.www 

  *   سال همت مضاعف و كار مضاعف*
  :رهبر فرزانه انقالب

ت و حـوزه    ي به عهده روحان   يل فرهنگ يون در مسا  فه محتوا و مضم   يوظ
  .ه استي علميها
  



جنبش حتي يك سيلي نخوردند امروز در روز روشـن خـود را             

ظاهراً تنها چيـزي كـه اطرافيـان        » .صاحب و مالك آن مي دانند     

 حمايـت جريـان هـاي ضـد انقالبـي            کنـد  يمكروبي را دلگرم    

ايـران  « رهـا سـايت سـلطنت طلـب         در آخـرين اظهـار نظ     . است

در عين اذعان بـه بـي برنـامگي و نـاتواني فتنـه سـبز در               » لگلوبا

فراتـر گذاشـتن    « طراحي هاي جديد، مهدي كروبي را به سبب         

سـتود و بـراي روحيـه دادن بـه          « پا از مرزهاي قبلـي اپوزيـسيون      

شيخ شجاع ما امروز درس بزرگي بـه مـا داد و            « :كروبي نوشت   

ه جاي فرو رفتن در الك دفاعي و منتظـر حركـت            آن اين كه ب   

حريف ماندن بايد خاكريزها را به جلـو بـرد و بايـد ضـربه وارد                

  ».كرد

به رغم اين اميدواري ضـد انقـالب، آنچـه بـه عنـوان مهمتـرين                

 شان جلـوه گـري      يداخلعامل در ادامه انزواي آنان و همراهان        

هـاي سـبز    سـايت   . مي كند، بي اعتنايي مطلق مردم به آنهاسـت        

ديشب را براي سردادن شـعار اهللا اكبـر در اعتـراض بـه احتمـال               

اما هيچ صـدايي    ! بازداشت كروبي و موسوي تبليغ كرده بودند        

از هيچ خانه اي شنيده نشد و در نتيجه اين سايت ها به ادعاهاي              

خنده داري مثل سوت زدن پليس براي شنيده نشدن صـداي اهللا            

بـاالترين پـس از ايـن ناكـامي         امـا سـايت     . اكبر تمسك جستند  

ــور از اســالم و   ،ناشــي از حماقــت ضــد انقــالب  ــتار عب  خواس

ناكـامي هـاي پيـاپي يكـساله در اظهـار           . شعارهاي اسـالمي شـد    

نظرهاي مختلف فتنه گران افسرده و در قالب هاي مختلف هـم            

در حالي كه اين افراد تمام تـالش خـود          . چنان انعكاس مي يابد   

 علي  از برخي بيوت به كار گرفته بودند،      اري  را براي استفاده ابز   

افشاري كه سال هاست بـه اسـتخدام سـرويس هـاي اطالعـاتي              

آمريكا و غرب و سايت هاي تابع آنها درآمده گفتـه اسـت كـه        

مردم معتـرض حتـي مراجعـي را سـكوت پيـشه سـاخته انـد در                 

روحانيت حكـومتي قـرار     !) ؟(موقعيت شريك مسئوليت فجايع     

وه ديگري از ياران فراري فتنه گران داخلي نيز         گر(!)».مي دهند 

در روزهاي اخير به تبرئه حكومت هاي اسـتكباري در مـاجراي            

از جمله ايـن افـراد اكبـر گنجـي تـوهين            . شغولندمقرآن سوزي   

او هـم چنـين     . اسـت ) عـج (كننده به احكام قرآني و امام زمـان         

نازعه سطح نازلي از م   "اقدام بي شرمانه قرآن سوزي را در قالب         

  ! توصيف كرده است " ميان اديان

باالخره اين كه در داخل كشور، جريـان فتنـه گـر همزمـان بـا                و

گشايش دانشگاه ها در حال برنامه ريزي براي سـوء اسـتفاده از             

كرسي هاي آزاد انديشي به منظور جـذب دانـشجويان جديـدالورود در قالـب            

 بـراي راه انـدازي       انگـر  تـالش محرمانـه فتنـه     . مسائل قومي و سياسـي اسـت        

 .احزاب محلي با استفاده از افراد فاقد تابلو فتنه گري جناحي نيز ادامه دارد

 
  اخبار کوتاه

 بـا مـارک     گاري سـ  ي نـوع  دي اقدام به تول   سي مور پيلي شرکت ف  راياخ 

 زيـ  آن نلتـر ي باشـد و ف ي شده مـ في ضعومي اوراني نموده که حاو»تيماربرو م «

 را بـه    گاري نـوع سـ    نيـ کت درصدد اسـت ا     شر نيا.آلوده به خون خوک است    

 .دي وارد نماراني خصوصا اي اسالميصورت قاچاق به کشورها

وزير امور خارجه فرانسه آزادي همجـنس گرايـان در ايـران را حـق             

برنارد كوشنر در مـصاحبه بـا سـايت ضـد انقالبـي روز      ! ها دانست  طبيعي انسان 

شـود    صـالحات اداره مـي    نگـاران فـراري دوران ا       آنالين كه از سـوي روزنامـه      

: گراها در ايـران شـد و گفـت          خواستار لغو مجازات اعدام و آزادگي همجنس      

فرانسه همواره از مبارزه شجاعانه و شرافتمندانه همه كـساني كـه بـراي حقـوق           

 !كند كنند حمايت مي اوليه خود مبارزه مي

 اعمال فـشار بـر شـيعيان ايـن كـشور تابعيـت              ادامه  دولت بحرين در     

عـالوه بـر    .اش را در اين كشور سـلب كـرد          اهللا سيستاني و خانواده     ده آيت نماين

سلب تابعيت از آيت اهللا النجاتي تابعيت همسر و سه فرزند وي نيز گرفته شـده             

هاي نماز جمعه از سوي شيخ        بحرين از ايراد خطبه    دولت   چندي پيش نيز  .است

اين دومين  . آورد ديگر روحاني شيعه جلوگيري به عمل     " عبد الجالل المقداد    "

هاي نماز جمعه اين روحاني جلـوگيري بـه عمـل             باري است كه از ايراد خطبه     

اهللا علـي السيـستاني در بحـرين اسـت و             آيت اهللا النجاتي نماينـده آيـت      .آيد  مي

 وي طرفـداران    .شـود   يكي از علماي عمـده شـيعه در ايـن كـشور شـمرده مـي               

فـشارهاي دولـت بحـرين از مـاه         .دزيادي به ويژه در بين شيعيان ايراني تبار دار        

گذشته با بازداشت رهبران شيعه از سرگرفته شد كه در هفته گذشـته بـا طـرح                 

 نفـر از    ٢٠گيري داشت و بـا بازداشـت          ادعاي كودتا عليه دولت افزايش چشم     

 .فعاالن اين كشور و نمايش آن در تلويزيون همراه بود

) اصـطلك (اسـان   شـبانه در لو   فساد    مجلس پارتى     يبه دنبال برگزار   

 به فك پالك كليه خودروهاى پـارك شـده          د  ي جد ياقدامنيروى انتظامى در    

صبح وقتى صـاحبان خودروهـا بـا خـودرو فـك            . محل مورد نظر دست زد    در  

کـرده   ي پيگيـر  محل مـاجرا را    كالنترى   با مراجعه به     شدندپالك شده مواجه    

فـساد  شـما در پـارتى      انـد از آنجـا کـه            كالنترى هم اعالم داشته    سؤوالن م .اند

ايـن اقـدام ابتكـارى      . ايد خودرو بايد بـه پاركينـگ منتقـل شـود           شركت داشته 

 .نيروى انتظامى تأثير مثبتى در منطقه لواسان داشته است

 


