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 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

از مردم و  یادیشدن تعداد ز یکه منجر به کشته و زخم روتیدر فاجعه دردناک انفجار بندر ب

 نی. صبر در برابر امیو در کنار آنان هست میردهمد یلبنان زیشده، با شهروندان عز دیخسارات شد

 (51/1/99از افتخارات لبنان خواهد بود. ) ینیحادثه، برگ زر

w.basirat.irww 
 کارکرد تحريف!                  روز  حرف▼ 

تحریف و آثار و پیامددهای آن  دربارهسخنان رهبر معظم انقالب 

ها انعکاس دارد و بررسی آن از جوانب مختلف همچنان در رسانه

نگاه تطبیقی به نقش و کارکردهای تحریف در صدر اسالم  ژهیوبه

هدای درس واجدد نکدات و ،با مسدال  امدروزین انقدالب اسدالمی

بده  تدوانیمدی است. برخی از این نکات را آموزعبرتشمار و بی

 شرح زیر احصاء کرد:

تحریف، تغییدر و دررردونی در وایعیدات اسدت،  -5 نکات تحليلي:

هدا ایجداد ی که فاصله عمیق و پرنشدنی بدا حقیقدت وایعیتارونهبه

بنابراین تحریف توان باطد  جلدوه دادن حدق و حدق تلقدی ؛ کندمی

دن باطدد  را دارد و ایددن اهمیددت جایگدداه آن در نبددرد دو جبهدده شدد

دهد. اولین بار ابلیس دسدت بده تحریدف زد و باط  را نشان میوحق

و ایدادی آن در خدارو و داخد ، از ایدن  رأسامروز شیطان بزرگ در 

عاشورا محصول تحریف است  -2. برندیمطریق اهداف خود را پیش 

و  نیتریجدغدیر شک  ررفت. سمب  ی آن در تحریف پیام ربنایزو 

ساعده است کده حدق ی سقیفه بنیریرشک ترین تحریف، خطرناک

 521یب  در حضدور  چند ماهطالب را که والیت و امامت علی بن ابی

حاجی، در راه بازرشت از مکه، توسط پیامبر و به دسدتور الهدی  هزار

پدران بده  اعالن عمومی شد و تکلیف رردید که حاضران به غایبان و

فرزندان خود تا ییام ییامت برسانند، از مجرای خودش منحرف کدرد 

و اصول اساسی حکومت بعدد از پیدامبر تحریدف شدد. ایدن تحریدف 

سال بعد نتیجه خودش را آشکار کرد و جامعه تحدت  11بار خسارت

امدروز  -3های تحریف، امام جامعه خود را به مسلخ کربال بدرد. آموزه

ب در صدددند مسدال  انقدالب اسدالمی را تحریدف هم دشمنان انقال

و به دور از حقیقت از اهدداف و دسدتاوردهای  روایعیغکنند و روایتی 

عظیم آن اراله کنند. یلب وایعیات انقالب و وضعیت امدروز نظدام 

های مختلف چشم همگان های آن در عرصهاسالمی که درخشش

و جهدانی،  ایرا خیره کرده است؛ مویعیت علمدی، نفدوم منطقده

توانمندددی نظددامی و موشددکی و یدددرت مدددیریت بحددران آن در 

ریری مانند کروندا های سختی چون سی  و بیماری همهمویعیت

که امدروز بسدیاری از کشدورهای یدرتمندد را بده زاندو درآورده، 

ی از مصادیق تحریف وضعیت امروز کشور است تا تصدویری اپاره

 نقالب بسازند.آشفته و ناتوان از نظام مبتنی بر ا

سدازی نظدام امدروز هددف غدایی، تحریدف و تهینکته راهبردی: 

ها و شکسدت هاضدعفجمهوری اسالمی از دستاوردهایش و انتساب 

تغییر مهنیت جامعده و  هدف، به آن است. در حوزه عم  سیاسی نیز

پای میدز مدکاکره مجددد بدا  هاآنمسئوالن برای کشاندن  محاسبات

، خود برجدام و میدز مدکاکره را تدرک که دشمنحال این آمریکاست؛

حقوق ملت را نداشته باشد، پشدیزی  نیتأمای که توان کرد و مکاکره

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح ارزش ندارد.

 

 

 دگاهيلبنان صحنه تقابل دو د                      روزگزارش ▼

از  شیلبنان است و ساالنه ب مرکز واردات و صادرات نیترو مهم یبندر تجار نیتریاصل روتیب بندر

و  یی، مواد غکا، دارورندم ریمخا یبه تمام کیبندر نزد نی. در اردیریدر آن پهلو م یهزار کشت 3

 توانیم نیبنابرارفت؛  نیاز ب ریکه در اثر انفجار اخ شدیم یروزانه مردم لبنان نگهدار حتاویما

ندر، انفجار در ایتصاد لبنان هم بود. لبنان در چند ب نیمردادماه( در ا 51شنبه )رفت، انفجار روز سه

با  یغرب یکشورها ریاخ یهارا تجربه کرده است، اما در سال یمتعدد یایتصاد یهابحران ریدهه اخ

اند. لبنان فشارها را شدت داده نیا ت،مردم لبنان از جبهه مقاوم یگردانیاهلل و روحزب فیهدف تضع

 یالمللنیکشورها به صندوق ب نیدارد و جزو بدهکارتر یدالر اردیلیم 511به  کینزد یخارج یبده

را در سال  یدرصد 52 یلبنان رشد منف ها،ینیبشیبر اساس پ نی. همچنشودیپول محسوب م

در دوره  یخارج یهایاز بده حجم نیکه ا میتجربه خواهد کرد. جالب است بدان یالدیم یجار

که شدت خسارات  یاشده است؛ اما در حادثه  یر تحمکشو نیبر ا انیرراغرب یدارحکومت

باز هم انگشت  یلبنان انیرراغرب نیهم شود،یدالر برآورد م اردیلیم 51تا  51 نیآن ب یایتصاد

 اند.رفته هنشان این کشوراهلل، تنها نماد ایتدار مردم اتهام را به سمت حزب

با نشر  روتیحادثه بندر ب ییز همان ساعات ابتداابه جبهه مقاومت  یزناتهام :یخبر یهاگزاره

 یهارسانه یو برخ لبنان یداخل یرراغرب یهاانیوابسته به جر یهارسانه یاز سو یخبر عاتیشا

اهلل در حزب یحاتیتسل یاز انفجار انبارها یحادثه ناش نیزبان منطقه آغاز شد و عنوان شد که اعرب

افزود:  عه،یشا نیمرداد( با رد ا 51روز جمعه ) یسخنرانحسن نصراهلل در  دیبندر بوده است! س نیا

بود که ملت  نیا دست،نیازا ییاز مطرح ساختن ادعاها یاسیس یهاتیها و شخصرسانه نیهدف ا»

وجود  تیو با یاطع اًاهلل بود. من صراحتحزب بیکنند. هدف، تخر کیاهلل تحرحزب هیلبنان را عل

 دیس.« کنمیرا رد م روتیاهلل در بندر بمنفجره متعلق به حزب و مواد یحاتیتسل یهررونه انبارها

حزب و همه  نیا ؛ندانست و رفت شیب یدروغ زیاهلل را نتوسط حزب روتیبندر ب تیریمقاومت مد

 سر بگکارد. شتبحران را پ نیدولت است تا ا اریآن در اخت زاتیو کادر و تجه روهاین

به  توانیحزب م نیا فیاهلل در تضعن حزبهدف دشمنا ییدر خصوص چرا :يليتحل گزاره

اشاره کرد؛ ملت لبنان دو  یاهلل در عبور لبنان از مشکالت ایتصادو مستقالنه حزب یمواضع مردم

همچون  ایخود دارد؛  یرو شیپ روتیبا حادثه ب افتهیشدت  یعبور از مشک  ایتصاد یانتخاب برا

عبور از مشکالت را  تیریبسپارند که مد یانیرارکشورشان را به غرب تیریصحنه مد ریاخ یهادهه

که در حال  یاند؛ موضوعنشان داده یغرب یکشورها یهایها و بدهبر کمک هیبا تک نیاز ا شیپ

که منجر  یامتوس  شوند، اراده یبر توان و اراده بوم ایبر مردم شده است،  شتریحاضر موجب فشار ب

در  یستیونیشد و توانست با سرکوب دشمن صه شیال پس 11 یکشور از فرانسه ط نیاستقالل ا به

که معتقد است عبور از مشکالت نه  یخاتمه دهد. نگاه نیسرزم نیا یبرهه، بر اشغالگر نیچند

و حفظ  یبر توان داخل هیتک ،یبلکه با وحدت مل شدن، وآننیو دست به دامان ا یصرفًا با وادادر

 (اکبر کریمی)نویسنده:  است. ریپکمقاومت در برابر دشمنان امکان هیوحر

 يازدهم مجلس خوب اقدامات آغاز                  ژهیو خبر ▼

 مشکالت اهم پیگیری از مجلس؛ اداری سازمان تشکی  برای االجراالزم ایدامات کنار در مجلس

 اخک» طرح صدای که شد همین و نماندند؛ غاف  بودند داده را یولش که رفتارهایی و مردم

 مجلس درون از «خانوار سبد اصلی ایالم برای کاالبرگ تصویب» و «خالی هایخانه از تمالیا

 هستند االجراالزم یوانین به شدنتبدی  آستانه در اکنونهم که صداهایی .رسید روش به شورا

 اینمره ررفت؛ نظر در ساله 1 مجلس یک کارنامه عنوانبه بتوان را طرح 2 همین فقط ارر و

 منجر یکی که هاییطرح .ریردمی تعلق مجلسیان به ششم و نهم دهم، مجالس از ترباال بسیار

 را مردم معیشتی ایالم سبد دیگری و شد خواهد بهااجاره و مسکن بخش هایهزینه کاهش به

 .شودمی بازار در موجود رویهبی هایررانی از هاآن تأثیرپکیری مانع و دهدمی یرار موردحمایت



 

 

 اخبار ▼

 بيروت در آميزخشونت تظاهرات

 مارس، شاهد 51 یرراغرب جریان به نزدیک هایرسانه تحریک به دیروز عصر از بیروت شهر

 ساختمان دو به لبنانی معترضان .است بیروت بندر اخیر انفجار و معیشتی اوضاع به اعتراضات

 را دفتر یک و لوررای هت  رانآشوبگ .کردند حمله نیز بیروت مرکز در زیستمحیط و ایتصاد وزارتخانه

 اعالم ای،بیانیه صدور با لبنان در آمریکا سفارت حال همین در .کشیدند آتش به بیروت مرکز نیز در

 همه از و شناسدمی رسمیت به را آمیزمسالمت تظاهرات برای لبنان ملت حق آمریکا که کرد

 و تشویق سیاست بر تکیه و ایتصاد از ریابزا استفاده با آمریکا .کنند دوری خشونت از که خواهدمی

 با خود تقاب  روند در کند. آمریکامی سازماندهی لبنان در را مخفی جنگ یک ٬زمینه این در ارعاب

 مرور به لبنان دولت و اهللحزب ضد هاتحریم تشدید؛ است؛ اول کرده مطرح را فرضیه دو اهللحزب

؛ دوم .بازدارد خود نظامی نقش و هاسیاست و مواضع از را اهللحزب بتواند و باشد تأثیررکار زمان

 به را هاآن تا کند پیدا افزایش اهللحزب به ایتصادی و سیاسی هایجریان و مردم طریق از فشارها

 کردن متهم برای المللیبین و داخلی فضای بتواند آمریکا ترتیباینبه و بکشاند داخلی عرصه در تنش

 .نماید فراهم اهللحزب

 های رأیآمريکا برای کشاندن مردم پای صندوق يتراشدشمن

 آمریکا ملی ضدجاسوسی و امنیت مرکز رلیس اِوانینا، ویلیام بیانیه » ،«سیبیانسی» رزارش به

 ایفا انتخابات از حفاظت در را خود حیاتی نقش تا کند کمک هاآمریکایی به تا شده منتشر

 دارند را دیدراه این خارجی بازیگران از بسیاری کهدرحالی است؛ آورده بیانیه این در او. ندنمای

 و ایدام دست در هایفعالیت نگران اول درجه در ما نماید، اداره را سفید کاخ باید کسی چه که

 یداماتا از جوییبهره به خارجی هایدولت که داده هشدار او. هستیم ایران و روسیه چین، بالقوه

 آمریکایی، دهندرانرأی هایدیدراه و هااولویت دادن یرار تأثیر تحت برای نهان و آشکار نفومی

 فرآیند به مردم اطمینان تضعیف و کشور در دعوا و اختالف افزایش آمریکا، هایسیاست تغییر

 «.دهندمی ادامه نوامبر 3 انتخابات خصوص در ما دموکراتیک

 آمريکا یهاتحريک به سپاه پاسخ

 بحث در سکوت مدتی آن، به ایران موشکی پاسخ و آمریکا توسط سلیمانی یاسم سردار ترور از بعد

 منطقه در ایداماتی سلسله به دست آمریکا متحدهایاالت اخیراً اما؛ شد بریرار طرف دو بین نظامی

 ارسال با ایدامات این .است ایران تحریک آن برای دییق ترجمه تنها که زده ایران اطراف و فارسخلیج

 نظامی، هایتمرین این در. شد آغاز هااماراتی با رزمایش انجام و فارسخلیج منطقه به ویژه کشتی

 هایجنگنده استقرار .شد تمرین نیز تندرو هاییایق با مقابله و خاکیآبی عملیات جزایر، تصرف

 از عربستان، داخ  در خصوصاً  یرانا اطراف در پاتریوت هایسامانه کنار در 51اف و 31اف ،22اف

 مورد چندین نیز مقاب  در. بود شده انجام آمریکا توسط ویت چند این در که بود ایداماتی دیگر

 انجام ایرانی شناورهای توسط فارسخلیج منطقه در آمریکایی شناورهای محاصره عملیات و رهگیری

 دانست. تحرکات این به ترسنگین خپاس نیز را 51 اعظم پیامبر رزمایش توانمی نیز و شده

 امنيتي نيروهای از مرکزی بانک رئيس درخواست

 طورهمان اواخر این در ارز نرخ افزایش در»: مرکزی در خصوص نوسانات ارزی رفت بانک ک رلیس

 اهداف دشمنان و داشت دخالت نیز امنیتی و سیاسی مسال  فرمودند، نیز رهبری معظم مقام که

 شروع زمینه این در را جدی ایدامات و کنیم کنترل را بازار تا کردیم تالش ما اما دداشتن باالتری

 ارز ییمت هرروز که است انجام حال در ایداماتی»: کرد تصریح اعتبار و پول شورای رلیس« .ایمکرده

 را هانظمیبی و تخلفات ها،رانت سری یک جلوی اساس این بر نباشد؛ موارد یک سری به وابسته

 ییمت از ترپایین بسیار ریمی ارز وایعی نرخ اینکه بر تأکید با وی« .رویممی پیش یدرت با و ایمرفتهر

 را ابزارها همه اما شده،مهمی  شاخص به تبدی  ما ایتصاد در دالر نرخ»: رفت است، بازار در آن فعلی

 و نیست کافی مرکزی بانک تالش راه این در»: افزود همتی« .کنیم تعدی  را نرخ این تا بریممی کار به

 که کنند کمک باید یضالیه یوه و مالی بخش تجاری، بخش مانند دیگر هایبخش از بسیاری

 ایمسئله و نیست ایتصادی فقط ارز مسئله .کنیممی تشکر هاآن از که شده انجام نیز هاییهمکاری

 «.کنند همکاری زمینه نای در باید نیز امنیتی نهادهای و است ایتصادی و سیاسی امنیتی،

 کوتاه اخبار ▼

 اینامه طی ایران تندر/ گروه از آمريکا حمايت به ايران اعتراض ◄

 به مل  سازمان نزد کشورمان دالم نماینده روانچی تخت مجید که

 تندر رروه از آمریکا حمایت به کرد، ارسال سازمان این دبیرک 

 .شد کشور این اب مککور سازمان برخورد خواستار و کرد اعتراض

 ایران در رروه این تروریستی حمالت به اشاره ضمن نامه، این طی

 اعتراف و کشورمان شهروندان از تعدادی کردن مجروح و شهید و

 تروریستی رروه شده اعالم جنایات، این ارتکاب به رروه این آشکار

 حتی و آمریکا از خود هایفعالیت تداوم به کماکان یاد شده

 .دهدمی ادامه ایران در خرابکاری و تروریستی ماتایدا آموزش

 :صمت رفت وزارت سرپرست/ !افتاد دالر گردن به خودرو گراني ◄

 از ناشی شود،می مشاهده خودرو بازار در امروز که شرایطی»

 ییمت زیر که معتقدند هنوز خودروسازان .است ارز نرخ افزایش

 زیان سایپا و وخودرایران .کنندمی تولید خودرو شده، تمام

 بانک هایتالش با ارر .دارند تومانی میلیارد هزار 11 انباشته

 تعادل به ازپیشبیش خودرو بازار شود، کنترل ارز نرخ مرکزی

 «.شد خواهد نزدیک

غیرعام   پدافند سازمان رلیسغيرعامل!/  پدافند سازمان هشدار ◄

 غیرعام  ندپداف منظر از دنیا همه برای بیروت حادثه»: تأکید کرد

 هایپروتک  چه و جانمایی حوزه در چه باشد؛ عبرت تواندمی نیز

 تأسیسات خروو موضوع تا دارد ضرورت. شیمیایی مواد از نگهداری

 دولت. ریرد یرار کار دستور در رکشته از بیشتر شهرها از پرخطر

 «.ببندد همت کمر آن تحقق برای باید

 آمریکا نماینده سابقشود/  ثروتمند ايران بگذاريم نبايد: هوک ◄

 با ایران بر فشار برای را الزم ابزارهای»: ایران اعالم کرد امور در

 کار به هستیم، آن پی در که نتایجی آوردن دست به هدف

 تسلیحاتی تحریم تمدید برای هارایزنی نیز اکنون. ایمررفته

 روورفت برای هادرخواست برابر در ایران. است جریان در ایران

 در چراکه شود؛ ثروتمند ایران بگکاریم نباید. کندمی مقاومت

 «.رفت خواهد ایهسته سالح سمت به صورت این

 در ایران نمایندهکند/  سازیآژانس شفاف :آبادیغريب ◄

 و توسعهدر حال  عربستان» :المللی اعالم کردبین هایسازمان

 تانعربس .است ایهسته غیرشفاف بسیار برنامه یک اجرای

 خودداری آژانس پادمانی هایبازرسی پکیرش تعهد از هنوز

 انرژی از آمیزصلح استفاده دنبال هاسعودی چنانچه .کندمی

 و بپکیرند را آژانس مربوطه تعهدات بایستی هستند، ایهسته

 «.کنند عم  شفاف کامالً

ها، در مقام تحلی  و یا اراله رزارش (:97سؤال احکام سياسي ) ◄

: پاسخمتهمین به فساد یا خیانت چه حکمی دارد؟  اسامی یافشا

چیزى که اثبات  چنانچه اثبات شده باشد، افشاء اشکال ندارد؛ ولی

 دحق ندار کردنش جایز نیست و کسی نشده، به صرف اتهام، افشا

؛ نه در سایت، نه در روزنامه، نه نمایدافراد را به صرف رمان، متهم 

 .شودحیثیت افراد حفظ  ه باید، بلکهاى روناروندر تریبون


