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  )العالی مدظله(اي  امام خامنه

دشمن علیه ملت و انقالب عظیم و جمهوري اسالمیِ ما که فریاد عدالت را در جهان سر 

کرده و ناکام شده؛ حاال هم پرداخته به ها را متوجه خود ساخته بارها اقدام  داده و ملت

 . خواهیم ملت ایران را به زانو دربیاوریم گویند می مسائل گوناگون اقتصادي و می

 )4/2/1398.(اما بدانند ملت ایران در مقابل آنها به زانو درنخواهد آمد
www.basirat.ir 

 
 آمریکا آشیل پاشنه         روز    حرف ▼

  کاخ سفید و گام یهاي متعدد ضد ایران شکست سیاست

 و آمریکا ایاالت متحده هاي يبدعهد با مقابله در اول ایران

را  قاره سبز اتحادیه و سفید کاخ مقامات چنان اروپا تروئیکاي

ا آنه یاد از هم را ها گزاره ترین بدیهی که سردرگم کرده است

 کنیم؛ در این میان چند گزاره را مرور می ؛برده است

در  پیر بولتون تحت تأثیر جان آمریکا ـ عملیات روانی1

 عقل اگرچه. زند اي به موضوع جنگ دامن می فضاي رسانه

جمهوري اسالمی  با جنگ دنبال وقت هیچ آمریکا گوید می

 بازيهمین عملیات روانی و  حتی ولی بود؛ نخواهد ایران

 براي را کارتر جیمی آینده است ممکن نیز جنگ با اي نهرسا

 جامعه سفید، کاخ مقامات است کافی. بزند رقم ترامپدونالد 

 قیمت افزایش و جنگ موضوع دو به نسبت را آمریکا داخلی

 پاشنه جمهور آمریکا رئیس تا کنند آگاه انرژي هاي حامل

 .شود متوجه را خود آشیل

 علیه نظامی جنگ فکر به ها آمریکایی محال فرض ـ بر2

 رژیم صهیونیستی اول مرحله در صورت این در بیفتند، ایران

رژیم  امنیت که است واضح پس. شد خواهد ناامن به شدت

 آن ناامنی که آمریکاست آشیل پاشنه منطقه در صهیونیستی

 .داشت خواهد آنها براي را سنگینی بسیار پیامدهاي

شبکه   داد، نشان »الفجیره« بندر شدن ناامن ـ 3

 سناریوي اجراي موساد اسرائیل درصدد و آمریکا اطالعاتی

 علیه دروغین جهان براي اتحاد عمومی افکار توجیه تکراري

 عراق نه ایران که نیستند متوجه آنها شاید اما هستند؛ ایران

به  اسالمی جمهوري بلکه فعلی، سوریه نه و است صدام زمان

 را جهان انرژي امنیت اي نطقهم عنوان یک قدرت تأثیرگذار

 به ایران اسالمی جمهوري تعهد از نشان این و کند می تأمین

 ایران و دادن قرار در تنگنا بنابراین. است المللی بین صلح

 در منطقه در جهان انرژي امنیت تأمین از دلسرد کردن آن

 چندین حکام ورشکستگی سبب حالت ترین بینانه خوش

  .شد خواهد اي منطقه کشور

با حال سؤال اینجاست که چرا مقامات کاخ سفید، 

وار سخن  دیوانهها همچنان  وجود همه این پاشنه آشیل

پاسخ همان عبارات  !؟زنند میجنگ  زگویند و حرف ا می

مقامات آمریکایی تمرکز خود   ن یادداشت است،ییی اابتدا

هوري مو قدرت روزافزون ج سنجیدهرا در مقابل حرکت 

از دست ها و تهدیدها  تمام تحریم ن با وجودایرامی الاس

شان  و راهی جز خودکشی سیاسی و انتحار براي اند داده

  .است باقی نمانده

 

 

 

 

  

  

 !انکار اختیار                                 روز گزارش ▼

جمهوري خود در دیدار با سیاسیون در پاسخ به  آقاي روحانی در ششمین سال ریاست

مشکل «: اند به امور کشور رسیدگی کند، گفته است نها که از دولت خواستهبه مطالبه آ

اصلی این است که شما همه انتظارات را از دولت دارید؛ ولی باید ببینید دولت چقدر اختیار 

داند کجا باید مذاکره کند و مذاکره  دارد، دولت نه در سیاست خارجه اختیار دارد، نه می

کجا مالقات نکند و نه اختیار فرهنگ و صدا و سیما در دست نکند، کجا مالقات کند و 

  (!)».خواهید که اختیاري ندارد چیزي از دولت می. دولت است

اي و مذاکره با آمریکا با  مذاکرات هسته هاي حضور حسن روحانی در پاستور، بررسی سال

و نقیض از وجود هشدارها و بدون رعایت شروط رهبر معظم انقالب، تصمیمات متعدد و ضد 

همگی خالف ... هاي فرهنگی و گذاري ، سیاستدر حوزه اقتصاد تومانی 4200جمله فاجعه ارز 

جمهور در قانون اساسی  از سوي دیگر اختیارات رئیس دهد؛ را نشان میجمهور  هاي رئیس گفته

جمهور دو  کامالً مشخص است و آقاي روحانی با  آگاهی کامل از شرایط کشور و جایگاه رئیس

آنچه  فراتر از این .ت را داده استهاي حل مشکال بار در انتخابات شرکت کرده و شعارها و وعده

جمهور است که نشان  کند، مرور اظهارات رئیس اعتبار می این ادعاي رئیس دولت اعتدال را بی

جمهوري در نظام  جمهوري خود افزون بر وظایف مشخص ریاست دهد، وي در دوران ریاست می

گذشته  سالداشته است؛ چنانکه روحانی نیز اختیارات ویژه و فراتري از پیشینیان خود اسالمی 

مقام معظم رهبري گفتند اآلن شرایط جنگ است و نیاز به «: گفتدر جمع مردم الهیجان 

جمهور باشد، من نیز در آن جلسه اعالم  فرمانده این جنگ داریم که باید فرمانده آن رئیس

کید مقام معظم رهبري بود و بر این مبنا دستور دادند تا دولت و قواي این تأ ،آمادگی کردم

که چرا حال پاسخ این پرسش را » .دولت باشند دیگر در چارچوب مقررات در کنار

مندي مردم  جمهور در تالش است خود را فاقد اختیارات الزم بداند، باید در میزان رضایت رئیس

آنجا که حتی ! وجو کرد جستتیار خود براي حل مشکالت و ناتوانی در استفاده از اخاز دولت 

  .گالیه دارند حامیان سرسخت دوران تبلیغات نیز از عملکرد دولت

  !ریشه تجمع غیر قانونی دیروز دانشگاه تهران    اخبار ویژه       ▼

 بخش در خود بازیابی حال هاي اخیر در در سال مارکسیستی چپ هاي جریان

 مطالبات از استفاده سوء با این طیف .هستند ها دانشگاه ویژه به ینخبگ و آموختگی دانش

 در .هستند اجتماعی و اقتصادي مطالبات بهانه به مدنی نافرمانی ایجاد دنبال به دانشجویی

 برخی علیه کمونیست، و گرا چپ فعاالن از در دانشگاه تهران تعدادي همین راستا، دیروز

 خبرنگار یک تجمع کرده و درباره دستگیري کشور قوانین برخی و حجاب به ویژه دینی احکام

 تجمع، این آغاز از پس دقایقی. دادند سر تندي در روز کارگر نیز شعارهاي »شرق« روزنامه

 تجمع این با تهران دانشگاه صحن در حضور با تهران دانشگاه دانشجویان بسیجی و انقالبی

 است شده حساب پروژه یک قطعاً این اتفاق .ندداد شعار آنان علیه و مخالفت کرده غیر قانونی

  .طلبد است و هوشیاري مسئوالن مربوطه را می دانشگاه از خارج آن سرنخ که

و  صمتتفکیک وزارت  نمایندگان امضاکننده طرح از نفر 10 دهد، می نشان ها بررسی◄ 

 اي شائبه رو این زا دارند؛ واردات حوزه در بازرگانی هاي شرکت مجلس در بازرگانی وزارت تشکیل

 حال در وزارتخانه این تشکیل واسطه به واردات تسهیل با نمایندگان این که آمده است وجود به

 با کاتب غالمرضا شرکت، پنج با سلحشوري پروانه است، گفتنی! هستند شخصی منافع تأمین

 شرکت و دو با نعمتی بهروز و ساعی زهرا احمدي، فریدون هاشمی، همایون شرکت، سه

 شرکت یک با کدام هر بهادري هادي و نژاد ایران عبدالغفور انارکی، احمد تابش، محمدرضا

 !مشغولند کاال واردات کار به و دارند ارتباط بازرگانی

 



  
  

  اخبار ▼

  !آویو ترس و وحشت در تل

 و کرده اذعان فلسطین مقاومت نیروهاي موشکی قدرت افزایش به »واال« زبان عبري پایگاه

 آینده درگیري در فلسطین مقاومت هاي گروه سوي از موشک شلیک میانگین«: است آورده

 از سوي شده شلیک هاي موشک میانگین اساس این، بر. بود خواهد اخیر درگیري از بیش

 ارشد مقاماتهمچنین  ».رسید خواهد ساعت 48 طی موشک 1000 به فلسطینی هاي گروه

: اند کرده و گفته اذعان فلسطین مقاومت لیزري ايه موشک توان به صهیونیستی رژیم امنیتی

 اندك بسیار آن از ما اطالعات که دارد اختیار در لیزر با شونده هدایت موشک هزاران حماس«

: ه استکرد اعالم هم صهیونیستی رژیم پارلمان نمایندگان از یکی »شیلح عوفر« ».است

 موجود وضعیت تغییر جرئت و است انناتو و ضعیف ،حماس جنبش برابر در نتانیاهو بنیامین«

  ».ندارد را غزه در

  دارد زیادي هاي گزینه ایران

درباره نتیجه سیاست  »آمریکا خارجی روابط شوراي« اندیشکده رئیس »هاس ریچارد«

. کنند می صحبت اي هسته توافق از خروج از دارند اآلن همین آنها«: آمریکا در برابر ایران گفت

 در آمریکایی نیروهاي سراغ توانند می شوند، خارج) تی پی ان( اشاعه منع پیمان از توانند می آنها

 سایبري، دارد، متعددي هاي گزینه ایران. کنند تشدید را سوریه در تنش توانند می بروند، عراق

 مرور به که است این دیگر بحث .بگیریم کم دست را آنها نباید. دیپلماتیک و نظامی تروریسم،

 روند اگر. خواهد شد آمریکا تضعیف دیپلماسی براي ابزاري عنوان به تحریم ديسودمن زمان،

 بلکه چین، و روسیه تنها نه که باشد آن شاهد واشنگتن روزي است ممکن یابد، ادامه کنونی

  ».اند برداشته تحریم برابر در پذیري آسیب کاهش راستاي در هایی گام هم اروپایی دوستان

  !قام فرانسوياظهارات گستاخانه یک م

 تعلیق در ایران اخیر اقدام اروپا بدعهدي از پس فرانسه خارجه وزیر »لودریان ایو ژان«

 خواست تهران از گستاخانه در اظهاراتی و خواند »بد واکنش« را خود برجامی تعهدات از برخی

 است، اظهارات گفتنی. بگذارد احترام خود تعهدات به و داده نشان را خود سیاسی بلوغ

 بیانیه ادامه در است، باید المللی بین عرف و نزاکت خالف را که فرانسه خارجه وزیر گستاخانه

. کرد ارزیابی) روزه 60 مهلت( ایران اولتیماتوم نشناختن رسمیت به بر مبنی اروپا اتحادیه

 وي به و کرده محکوم را فرانسه خارجه وزیر وقیحانه اظهارات باید کشورمان دیپلماسی دستگاه

فرانسه  بگذارد، احترام خود تعهدات به و داده نشان را خود سیاسی بلوغ باید آنکه کند گوشزد

  .ایران اسالمی جمهوري نه است

  وعده رفع حصر خالف وظایف نمایندگی است

انتخابات  در ما: با اشاره به فهرست امید در انتخابات مجلس دهم گفت» محمدرضا عارف«

. بگیرید نظر در را شرایط ولی دهیم می پرورش مان آستین در مار که دانستیم می مجلس دهم

اي برخالف  وي همچنین با اذعان به اینکه عده .کنیم ائتالف شدیم مجبور 94 سال در ما

وظایف نمایندگی وقت زیادي از مجلس و دوره نمایندگی خود را صرف مسئله حصر کردند، 

 شایستگی است، بوده که کس هر است؛ گفته خالف داده، حصر  رفع وعده که اي نماینده: گفت

 حصر رفع ما حال عین در نیست؛ نمایندگی وظایف جزء حصر رفع چرا که ندارد، را نمایندگی

 کارگروه داده و قرار پیگیري مورد برد، می باال را ملی انسجام که ملی مسئله یک عنوان به را

  .دادیم تشکیل

  !نیست اي کاره ارز دریافت در وزارت صمت

با اشاره به حضور وزیر صنعت،  مجلس معادن و صنایع کمیسیون عضو »عزیزي محمد«

 دالیل از یکی آقاي رحمانی جلسه این در: معدن و تجارت در جلسه اخیر این کمیسیون گفت

 دانست؛ تومان 1850 به تومان 900 از گندم تضمینی خرید نرخ افزایش ماکارونی را گرانی

وي  .نیست انتظار از دور کاال این گرانی بنابراین است، گندم اکارونیم تولید اولیه مواد چراکه

 اساسی کاالهاي تأمین براي موردنیاز ارز دریافت در این وزارتخانه وزیر، سخنان اساس بر: افزود

 جهاد وزارت برعهده دولتی ارز دالر میلیارد 10 براي ریزي برنامه چراکه نیست؛ اي کاره

  .شود می توزیع نیرو نفت و وزارت میان هم دالر یاردمیل 5/1و  است کشاورزي

  

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با » سرگئی الوروف«◄ 

همتاي چینی خود از اقدام ایران در کاهش برخی تعهداتش 

دفاع کرد و با تأکید بر موضع مشترك » برجام«ذیل توافق 

طرنشان کردیم ما خا«: چین و روسیه در مسئله برجام، گفت

که ایران به برنامه جامع اقدام مشترك پایبند بوده، اما انتظار 

دارد همتایان اروپایی هم همین کار را انجام دهند و 

با توجه به پایبند . شان در این توافق را اجرا کنند تعهدات

ها و خروج آمریکا از برجام، ایران حق داشت  نبودن اروپایی

 ».اي برجام را کاهش دهد فق هستهبرخی از تعهداتش ذیل توا

» رویترز«هاي اروپایی به  منابع نزدیک به دیپلمات◄ 

اند، تهران براي ماندن در برجام تأکید دارد که روزانه  گفته

با . میلیون بشکه نفت را به بازارهاي جهانی صادر کند 5/1

این حال این رقم مکتوب و ثبت نشده و تنها به صورت 

کنندگان ایرانی و اروپایی عنوان شده  شفاهی میان مذاکره

کنندگان ایرانی در  اند، مذاکره منابع این خبر گفته. است

هاي الزم از سوي اروپا  مذاکرات خود خواستار ارائه تضمین

براي تداوم فروش نفت ایران همزمان با اعمال دور جدیدي از 

  .اند هاي آمریکا شده تحریم

از مسئوالن بخش  وزیر پاکستان نخست» خان عمران«◄ 

انرژي کابینه خود خواست موضع قطعی اروپا و آمریکا را 

اگر : وي تصریح کرد. درباره خرید گاز از ایران جویا شوند

ها وجود نداشته باشد، ما بالفاصله پروژه  مشکلی بابت تحریم

را نهایی کرده و بخشی را که وظیفه ماست، تکمیل خواهیم 

ها نگرانی  گر ما بابت تحریما: خان تأکید کرد عمران. کرد

  .نداشته باشیم، براي خرید گاز از ایران درنگ نخواهیم کرد

نماینده مردم تبریز در مجلس » محمداسماعیل سعیدي«◄ 

با اشاره به نشست کمیسیون فرهنگی مجلس، با حضور وزیر 

صالحی در این جلسه قول داد بازار کاغذ در : ارشاد گفت

به پیدا کند؛ چرا که واردات  کشور به زودي سر و سامان

و  بخش توزیعهمه نیازهاي کشور انجام شده و فقط در اندازه 

مشکالتی وجود دارد که این مشکالت نیز در  آننظارت بر 

  .حال مرتفع شدن است

نماینده مردم تهران در مجلس در  »محمود صادقی«◄ 

ظریف در توضیحات خود در «: حساب توئیتري خود نوشت

سؤال اینجانب اعالم کرد کاهش جزئی تعهدات  پاسخ به

برجامی تصمیم اجماعی شوراي عالی امنیت ملی است و شایعه 

 ».دستور رهبري به خروج کامل ایران از برجام صحت ندارد

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(انال صبح صادقها را در ک توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

  

  از  دومین مرحله جشنواره سراسري من و کتاب

  » احکام روزه«کتاب و لوح صوتی 

بصیرت، شمیم،  هاي کسب اطالعات بیشتر به پایگاهبراي 

 .سراج اندیشه و سایت پاسدار مراجعه کنید


