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 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

عظیم نهم دی به راه افتاد. همان وقت  روز بعد از حوادث عاشورا، قضیه ، دو۸۸ در فتنه

آنچه در نهم دی بعضی از ناظران خارجی که از نزدیک دیده بودند، در مطبوعات غربی نوشتند 

امام، چنین اجتماعی، چنین شوری دیده نشده بود.  ان پیش آمد، جز در تشییع جنازهیردر ا

 www.basirat.ir           (02/20/0932) .است یجورنیااین را مردم کردند. حضور مردم 

 

 

 آفرينان نهم دیهمه حماسه        روز   حرف▼

عظمت نهم دی را باید در عبور موفق ملت بصیر ایران از 

دانست که در طراحی آن همه ابزارهای  «ای عمیقفتنه»

شده بود. در این  کاربهدستتزویر و فریب برای اغواء ملت 

 حماسه بزرگ همه اقشار مردم سهیم بودند.

 قشار مختلف ملت باا 09۸۸در نهم دی  نکات تحليلي:

متفاوت در میدان حاضر  یهاو انگیزه قیسالها و گرایش

ان حماسه بزرگ نهم از خالق یامالحظهقابلبخش  -0: دندش

گر بودند که مظلومانه نظاره یادهندهیرأ میلیون 02دی، 

در طول چند ماه پس از انتخابات  شانیرأهتک حرمت به 

ان آن رأیحاضر نشدند که  گاههیچگران بودند. فتنه خردادماه

اکثریت  ینارا به حساب بیاورند و برایش احترام قائل شوند! 

ماه بار دیگر به میدان هم دیخود در روز ن رأیاز  یانتبرای ص

تنها کسانی نبودند که به  ماهدیحاضرین در نهم  -0. دندآم

به  هاآنداده باشند. بدون شک برخی از  رأی نژاداحمدی

آمده بودند که با  آن روز، اما داده بودند رأیموسوی و کروبی 

را پس  رأیشان»فریادهایشان به سران فتنه اعالم نمایند که 

بوده  انیبه کس رأیدر پای صندوق  هاآن رأی چراکه، «دهند

بعد  عمالًکشیدند، اما که ادعای خط امامی بودن را یدک می

از آغاز فتنه نشان دادند که در خدمت دشمنان امام و انقالب 

 هاییآنسازان نهم دی بخشی از حماسه -9اند! تهقرار گرف

گران را خیانت به بودند که حضور بیگانگان در صف فتنه

معتقد بودند که اگر هم اختالف و  هاآندانستند. کشور می

دعوا و رقابتی بین سیاسیون وجود دارد، قرار نیست یک 

 در کشورنفوذ اجنبی  ساززمینهجریان با توسل به بیگانگان، 

در جمع حاضرین در حماسه نهم دی، برخی در  -2. رددگ

آمده بودند تا به  هاآنگرفتند. جرگه منتقدین دولت قرار می

فتنه گران اعالم نمایند که انتقاد داشتن دلیلی بر قرار گرفتن 

در صف ضدانقالب و براندازان نیست! آنان آمده بودند تا به 

گران چارچوب انتقاد و اعتراض را بفهمانند و بیاموزند که فتنه

ها باید در چارچوب منافع ملت و قانون همه انتقادها و اعتراض

ای خودی و غیرخودی صورت گیرد و در این مسیر نباید مرزه

نهم دی نیز ملتی  نسازاحماسهبخشی از  -5 در هم آمیزد.

رامی به تنگ آمده جنجال و آشوب و ناآ همهاینبودند که از 

حد ، ند که تداوم هر مناقشه و اختالفیباور داشت هاآنبودند. 

 ،خواهان، برای کسب قدرتبرخی زیادهباید نو  داردی یقف

 .ندازندامخاطره  هب ازندگی عادی شهروندان ر

 (یدیسع ی: مهدسندهی)نو

 

 

 بود «دلواپس»هم حاج قاسم                                 روز گزارش▼

 منصفانه، عاقالنه یتا با نقدها دبودن درصدددلسوز  نیهمواره منتقد یطول دولت روحان در

داشت.  یدولت را در پ یکه همواره واکنش منف یصواب را به دولت نشان دهند، موضوع ریمس

 المللنیمجلس در امور ب سیرئ ژهیو اریدست «انیرعبداللهیام نیحس» -0 :یخبر هایگزاره

 یخارجه بودم زنگ زدند، در آن زمان آقا ریبه من که معاون وز یمانیسردار سل یروز»گفت: 

از  یریبودند. شب قبل از آن تصاو یاکشور در حال مذاکرات هسته 5با  سیدر لوزان سوئ فیظر

 دیبه من گفت دار یاو خنده هیمنتشر شده بود. سردار با کنا یبا جان کر فیظر یآقاقدم زدن 

 توانیبه دشمن نم همسئله ک نیما را توجه بدهد به ا خواستیاو م! د؟یزنیقدم م هاییکایبا آمر

نظر در معامله با غرب اظهار داشت: در خصوص دقتنیز  یجانیمحمدجواد الر -0اعتماد کرد. 

باشد و اگر  برگشتقابلکه  میقدم کوچک بردار کیبا  میبه او ندار یاعتماد چیکه ه یما با کس»

و  میما تا آخر خط برو نکهینه ا داریمبرمی ابررا دو بر بعدمانرا برداشت ما قدم  یاو قدم بعد

 «کند. یجناب اوباما حرکت میمنتظر باش

داشته است. منتقدان سعی در خاموش کردن صدای همواره  یدکتر روحان -0 :يليتحل یهاگزاره

 ،دهندیعده شعار م کی»خطاب به منتقدان برجام گفت:  ، وی39 مرداد 02 در نمونه عنوان به

خوب به  م؛یلرزیم میدار ندیگویعده م کیمذاکره شود  خواهدیهر وقت م اند؛یاسیبزدل س یول

الزم در  هایتضمینبر گرفتن  نیمنتقد تأکیدبا وجود  -0.« دیکن دایگرم پ یجا کی دیجهنم، برو

، یعباس عراقچ دیس ؛دیدمی کایخارجه آمر ریوز یدر امضا ار نیتضم کنندهمذاکره میبرجام، ت

است که برجام  نیا ،ما مهم است یآنچه برا»اظهار داشت:  32 آذر ،وزارت خارجه یاسیمعاون س

 ریرا به عنوان وز نیتضم نیا یکر یمواجه نشود، آقا یاخدشه و صدمه گونهچیدر مرحله اجرا با ه

حل مشکالت کشور  شهیاند انیحام -9 .«!ه استداد میرس یبا امضا یکتب صورتبه کایخارجه آمر

ه به نظر منتقدان دلسوزی که از و بدون توج شانیهاوعدهبا وجود عدم تحقق  ،مذاکره قیاز طر

 قصد تکرار مسیر خطا را دارند.دوباره اند، لقب گرفته «دلواپسان» سوی دولت

در کشور  هاتحریماثر کردن تنها چاره کار طبق فرمایش مقام معظم رهبری، بی نکته پاياني:

حل مشکالت و معتقد به زا داشته مگر با دولتی که نگاه درون شودنمیاست و آن محقق 

، یدولت جوان و انقالب با انتخاب ملت شکیبهای داخلی باشد. کشور با تکیه بر ظرفیت

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک را اصالح کنند. گذشته راه غلط توانندمی

 دادلو  را يستيونيـ صه یسعود يجنگ روان یويسنار «سيد مقاومت»          ویژه  خبر ▼

را درباره  یاخبار یغاتیتبل یشیدر نما یو سعود یستیونیصه یهارسانه گذشته هفته اواسط

خبر دروغ که ظرف  نیا منتشر کردند. فارسخلیجبه سمت  یلیاسرائ ییایردریز کی متیعز

منتشر  یستیونیصه میرژ یونیزیو چند کانال تلو هیالعربچون  ییهارسانه یچند روز مدام از سو

را  یکار نیچن جرئت هاستیونیصه اساساًبلکه  ،امکان وقوع نداشت یبه لحاظ فن تنهانهشد، 

ی در گفتگونصراهلل  سید حسن وجودباایناند. واقف یرانیا یبه قدرت اژدرها کامالً رایز ،ندارند

 یوقت»اشاره کرد و گفت:  یغاتیاقدامات تبل نیبودن ا یشیبه نما ن،یادیبا شبکه الم اخیر خویش

که پشت آن، اقدامات  دیبدان ،زنندیم یارسانه یسازدست به جنجال هایلیکه اسرائ دیشنویم

که  دهدینشان م یسعود ،یستیونیصه ،ییکایآمر محور تحرکات رصد .«ردوجود ندا یقیحق

محور مقاومت در آستانه سالگرد شهادت  یاز سو یانتقام اتیاز احتمال وقوع عمل شدتبه هاآن

 کنندیالمهندس نگران و آشفته هستند و تالش م یو حاج ابومهد یمانیقاسم سل دیسردار شه

 .رندیآن را بگ یبه هر شکل ممکن جلو



 

  
 اخبار ▼

 شودميغربي که صرف تأمين مقاله برای مجالت  هاييبودجه

نوشت:  یانقالب فرهنگ یعال یدر مورد عملکرد شورا یادداشتیدر  یازغد پورمیاستاد حسن رح

در جهت اهداف  قیو تحق سیتدر یبرا یسالم طیبود که دانشگاه، مح نیرسالت شورا از ابتدا ا»

امروز  نیاما هم ؛باشد دیجد یهانسل یانقالب تیو خالق ییشکوفا سازنهیو زم بخشیتعال دیجد

 یهاسنگواره تیدر جهت تقو تیدرون ساختار حاکم یحت شفافریغو  انهیموذ یهایبنداحجن زین

است و تالش در جهت ارتجاع به  انیدر جر یبطلبانه انقالو ممانعت از هر تحول اصالح شاانقالبیپ

بر سر راه نظام آموزش و پژوهش متناسب با عصر  یاندازسنگ قبل ادامه دارد. قرنمیندانشگاه 

 دیهمچنان صرف بازتول المالتیبمتوقف نشده و  یو اسالم یرانیا یدر جهت تمدن ساز دیجد

 زین یو راست سلطنت یچپ ماد یهالیو کاسبکارانه و فس یمیقد یهاییهمان روشنفکرنما

گاه انقالب، هر ینشسته بر خوان خون شهدا نما،برالیل یکتاتورهایبودند. د برالی. کاش لشودیم

به همان  ،اندکرده تیشدند و هرگاه احساس قدرت و امن زانیآو یرسم ستمیاز س دانکم آورده

اما پس از او عمر  ؛امام بود یهدف اصل ت،یاز حاکم زدگیغربلگد پراندند. زاله  رحمانهیب ستم،یس

بحث در  هااز سالازاله آن گذشت. پس  یجاه ب زدگیغربسال به اماله  یهاسال ت،یحاکم

در سه قوه  کسهیچ ،یرانیا شرفتیدر باب پ یسیبرگ انشانو ارانو هز «ینقشه جامع علم»

و چرا  یها، در چه سطحو بلکه هر ده سال، چه تعداد دانشجو در چه رشته هرسالکه  داندنمی

ما  یهادانشگاه یکدام امکان اشتغال؟ و چرا بودجه و انرژ کشور؟ و با ازیو با کدام ن م؟یریگیم

 «.شود؟یم کایآمر چند مجله در اروپا و یبرا یسینومقاله رفمردم، ص نیحل مشکالت ا یجابه

 خدمات جهانگيری بر کشور!

نوشت: « 0222در  یریحتمال حضور جهانگا شدت یافتن»با عنوان  یروزنامه شرق در گزارش

شده است  ازپیشبیش 0222 یجمهوراستیدر انتخابات ر یریحضور اسحاق جهانگ یهازمزمه»

. ستیحضور در انتخابات ن یبرا رغبتیب زیخود او ن ایمحمدرضا باهنر گو ریو بر اساس سخنان اخ

به او )باهنر( گفته است اگر  یریگفته است که جهانگ« مثلث» هیوگو با نشردر گفت یتازگاو به

و دفاع  «خودخوانده هایژنرال»از  دیتمج. «شودیدرخواست به حضور شود، در انتخابات حاضر م

گردش  ،گراییجوان ان،یم نیاست. در ا طلباصالح انیرفتار جر نفکیجزو ال« هاآقازاده»از 

 «باکالمیصادق ز» ندارد. یگاهیجا چیه طلباصالح فی... در برنامه ط و یجهاد تیریمد ران،یمد

 یمیسرشار از مفاه انیاصولگرای اسیس اتیادب»گفته بود:  شیپ یچند طلباصالح یاسیفعال س

 انطلباصالحاما ، شده است نیو امثال ا« مبارزه با فساد» ،«یجهاد تیریمد» ،«گراییجوان»مانند 

 جادیا شانیاسیو گفتمان س اتیدر ادب یو تحول رییاند تغهم نتوانسته یدر حد و اندازه ظاهر یحت

کم به اند دستتهنتوانس نآنا ،یاسیگفتمان س ینوساز ندیآها و نه در فرچهره رییکنند. نه در تغ

در  یجمهور استیر ستهیرا شا یریان جهانگطلباصالح «.دهند نشان یخود انیاندازه اصولگرا

به هشت سال است که معاون اول  بیقر یاست که و یدر حال نی؛ اکنندمی یمعرف 0222

از کارنامه  یمشهور شد، تنها بخش یریکه به دالر جهانگ یتومان 2022دالر  است. جمهوررئیس

دالر از  اردیلیا مهده یرکارشناسیغلط و غ میتصم نیا است. یمعاون اول روحان قبولغیرقابل

 شد. هاقیمت آورسرسام شیکشور را بر باد داد و موجب افزا هیسرما

 از اوقات فراغت حاج قاسم هاييناگفته

 دیسردار شه یاز زندگ هاییبخش ،یمانیحاج قاسم سل کیاز دوستان نزد «یحاج باقر یمرتض»

حاج قاسم همراه خود کتاب  شهیهم» :کندمیتشریح  گونهاینرا  دور مانده است هاچشمکه از 

در حال مطالعه بود. در سفرها کتاب  میکردیحرکت م هیبه سمت سور رانیاز ا که یداشت و زمان

روز  کیصحبت کند.  خواستیم یراجع به موضوع مهم نکهیمگر ا ،شدیجدا نم شانیاز دست ا

ساعت کتاب را بست و من  میپس از ن کهغرق در مطالعه بود  شانیا ،میبود هیعازم سور که یزمان

 میدیبه مقصد رس که ی. زمانمیتر بودم را صدا کرد و گرم صحبت شدعقب یکه دو تا صندل

و  ژهیو یهااخالق قاسم حاج .یکتاب به من ضرر زد کیامروز  یحاج مرتض ؛زد و گفت یلبخند

الب باشد که بدانند حاج جوانان ج یبرا دیشا .اهل ورزش بود شهیداشت؛ او هم فردیمنحصربه

 .«دیپوشیم کیش یهاسلبا شهی. همکردیکار م اندامزیبایی یقاسم در اوج جوان

 

 کوتاه اخبار ▼

 :گفت بهداشت ریوز /«طرح حاج قاسم»رکات اجرای ب ◄

با وجود  ،یمانیسل دیشه روز از آغاز طرح 22 حدود گذشت با»

 02روزانه  ومیرمرگ زانیکه م میکرده بود گذاریهدف نکهیا

 یدرصد ۰2تا  52کند، امروز شاهد کاهش  دایدرصد کاهش پ

 یدرصد 02تا  ۰2کاهش  نیو همچن مارانیب ومیرمرگ

 یاجرا شتر،یبا نظارت ب میتوانست .میهست مارانیب یبستر

درصد و در  32از  شیاز مناطق به ب یلیها را در خدستورالعمل

 .«میدرصد برسان ۸5تا  ۸2 نیمتوسط ب طوربهکشور 

 یعال یشورا ریدب ،یشمخان یعل /از سر ترس! فرياد ◄

ارتش  ریخود به تحرکات اخ یترییدر حساب تو یمل تیامن

تحرک  شیافزا»و نوشت:  طقه واکنش نشان داددر من کایآمر

از ترس، به  یو ناش یپدافند شیدر منطقه، نما کایارتش آمر

را  یناامن یاقدامات، آنتروپ نیگذشته است. ا یهاشرارت لیدل

در  تیامن .شودیم بارانیز یهاسوءتفاهمباال برده و موجب 

 .«شودیمحقق م ضد ثبات یمنطقه تنها با خروج عوامل خارج

 /هيروس ينظام یهاستياستراتژ یدردناک برا یاحادثه ◄

معتقد  یمشهور روس پردازهیو نظر لسوفیف ،«نیدوگ الکساندر»

بود؛ قهرمان مبارزه  یقهرمان واقع کی یمانیژنرال سل»: است

بلکه قهرمان تمام جبهه  ع،یو جهان تش رانیمنافع ا یبرا تنهانه

 کی یمانیسل ژنرال ترور حادثه .سمیالیامپر یهژمون هیمقاومت عل

 .«بود هیروس ینظام یهاستیاستراتژ یو دردناک برا یواقع یعزا

معاون  سانسور ضربات ايران بر رژيم صهيونيستي/ ◄

اما  م،یکرد افتیدر یت دردناکضربا هایرانیما از ا»موساد: 

تا  دهدینم یاطالعات نیاجازه پخش چن یسانسور نظام

 .«بفهمند چه به سرشان آمده است هایلیاسرائ

 دبیر کل /يمانيدر ترور سردار سل يسيشرکت انگل یرد پا ◄

که « .فور.اسیج» یسیشرکت انگل»عصائب اهل الحق عراق: 

 دییأت تیمورأاز م یدر بخش ،فرودگاه بغداد است تیمسئول امن

ترور  اتیعمل یاجرا یو المهندس( برا یمانیهدف )سردار سل

 شرکت داشته است.

گاهی مواقع در مباحث سیاسی، : (999 سؤالاحکام سياسي ) ◄

یک رجل سیاسی و یک مسئول طراز اول کشور القاب ناپسندی 

دهد، از نظر شرعی حکم آن چیست؟ آیا نسبت می را به ملت

رعایت شئون آحاد جامعه الزم : پاسخ الناس نیست؟مصداق حق

 حرمتی تحقیر، تمسخر و توهین بهو اقداماتی نظیر اهانت، بی

 دیگران جایز نیست.

 
 «حاج قاسم هایبچه»

از خاطرات  یاست بر بخش کوچک یمرور «حاج قاسم هایبچه» کتاب

 نیثاراهلل در طول دوران دفاع مقدس از زبان سردار حس 20 لشکر

کم  ،یمانیحاج قاسم سل دیکه بنا به گفته سپهبد شه یفرد ،یمعروف

در طول دوران دفاع اهلل ثار 20فرمانده گردان لشکر  ترینسالسن و 

و  یتوسط معاونت فرهنگ اثر دفاع مقدساین . مقدس بوده است

 .شده است یبه کتاب صوت لیدر سپاه تبد فقیهولی یندگینما غاتیتبل


