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 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

استراتژیک  آن را یک مسألهاست و من  شعار درست و ضروریشعار وحدت مسلمین، 

چون  ؛ی را کم کنند و از بین ببرنداریج این اختالفات مذهبی و طایفهمسلمانان، بتد. مدانمی

را در جمهوری  وحدت مسلمین یح، مسألهصح ما با این انگیزه .در خدمت دشمنان است

 www.basirat.ir                      (9/11/1991) .ایماساسی قرار داده اسالمی، یک مسأله

 
 دشمن را به اشتباه محاسباتي نيندازيم     روز حرف▼

 .دشاودیگار برزازار میدو روز تاا ترین انتخابات آمریکاا چالشی

. سیساتم رودمایخونین جلو ها جدی و تنگاتنگ و حتی رقابت

زفات چاه کسای  تواننمیاست که  ایزونهبهانتخاباتی آمریکا 

از آن نگاهی است که از بیارون باه  ترممهاما  ؛پیروز نهایی است

از ایاران در هایی ها و سایگنا پیامزاهی . شودمیاین انتخابات 

شود ارسا  میخصوصی و حزبی  ظاهربهای پوشش بخش رسانه

از نامزدهای دماوکرات و  هرکدام رأی آوریواند فراتر از تکه می

ران یزپیام ضعف و تار  تلیای شاده و تصامیم ،خواهجمهوری

 ندازد.بی ر خصوص ایراندرا به اشتباه راهبردی  ییآمریکا

جان  اماا  ،است تأثیرزذارانتخابات آمریکا  -1 :نکات تحليلي

هاا در کناد. آمریکاییایران فار  میبرای جمهوری اسالمی آن 

یکای بارای  ؛خارجی خود دو الگوی رفتاری دارندست حوزه سیا

کل جهاان و دیگاری مخاتی ایاران انیالبای و اساالمی  نگااه 

اسااتانازرایانه بااه جمهااوری اسااالمی در منااار دمااوکرات و 

هااا و یکسااان اساات و تنهااا در حااوزه تاکتیک خااواهجمهوری

و د؛ اما هدف هر دو یکی کننمتفاوت عمل می ،های رفتاریشیوه

 اساالمی مهاوریجاساتحاله  :)بخوانیاد «تغییر رفتار ایران»آن 

به تسلیم کشاندن ملات ایاران و ناادم  ،اصلیهدف  ؛است (ایران

اناد و چهل سا  پایش رقام زدهاز انیالبی است که  ردمم سازی

کردن تنگ اساساً -2 .پرستیژ ابرقدرتی آمریکا را به هیچ زرفتند

در ملت ایران از سوی آمریکاا  اقتصادی و داروییمحاصره حلیه 

به منصه ظهور  هاآنتنبیه شرایط تحریم و کرونایی امروز با نیت 

د. انابه مدار مدیریت غربای در منقیاه برزردایران را تا  رسدمی

الحراره کششای بلکه با میزان ،نیست طرفهیکالبته این کوشش 

 شساتننبه ثمار برای را  هاآمریکاییو  شودمیدر داخل تنایم 

زد. وسیله این کاار سامیامیدوار ایران  رب و فشارهایشان هاتالش

بایادن و  رأی آوریباه اشتیا  های و پیام هاسیگنا نیز ارسا  

ماان أتو صاورتبهزشایی از مشکالت در داخال از زرهاستیصا  

ایان  -9 .ترجمان خواسته ملت ایران نیست وجههیچبهکه  است

انااد امااا در اقلیتدرساات اساات کااه  وطناایدرون ی هاشکشاا

خقاایی  ،صاحنهاز آمریکاایی  یباا تصاویر و ترسایمتوانند می

و آن؛ بر هم زدن محاسابات  مرتکب شوند شورکبرای راهبردی 

 است.دشمنان از واقعیات بازدارندزی و اقتدار ایران اسالمی 

زره زدن سرنوشات از نمد انتخابات آمریکا و  :نکته راهبردی

ارسا   شادی جززکالهی ، سوم نوامبرکشور به نتایج انتخابات 

باه . بایاد شاودمیه دشمن عاید ملت ایاران نبضعف سیگنا  

باه  ،ارسا  پیاام اقتادار با ،سیره چهار دهه افتخارآمیز زذشته

ملای و هاای ظرفیتتکیه بار ی از مشکالت داخلی با زشایزره

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: بومی فکر کرد. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 ياقدام اطالعات کي تياهم                                روز گزارش▼

 یو برانداز باعث شگفت یستیترور هایزروهمیابله با  یبرا رانیا یاقدامات اطالعات ریاخ یهاسا  در

 کیزذشته  یروزها در غرب شده است. یجاسوس هایسازمانو  یاسیکارشناسان س ،هارسانه

 طلبتجزیهو  یستیسرکرده ترور «ودیاس بیحب» منتشر شد که هارسانهدر  گرید یبمب خبر

 بازداشت و به تهران منتیل شده است. هیدر ترک «لتحریر االحواز یحرکه النضا  العرب»

سرکرده زروهک  نیشدن ا دیجهان همچنان در شوک نحوه ناپد یهارسانه :یخبر هایگزاره

 یفارس یسیبیبه ب ود،یاس بیمعروف به حب یکعب بیهمسر حب -1؛ االحواز هستند یستیترور

 قیاز طر دیزویم یهاشم خانم .«شده است دیاکتبر در استانبو  ناپد 1۱از »زفته است که او 

 1۱اکتبر وارد فرودزاه استانبو  شده و قرار بوده  9 ودیاس یمقلع شده که آقا هیترک  یپل

شده  دیناپد خیو او از آن تار فتادهیاتفا  ن نیا را به میصد سوئد ترک کند، اما هیهمان ماه ترک

 9روز جمعه « األحواز بخشیآزاد یجنبش مبارزه عرب» دیزویم زین هیشبکه العرب -2 است.

 بیحب»اهلل چعب معروف به فرج بیحب رانیا یاسالم یآبان اعالم کرده است که جمهور

را متهم کرده است که  رانیزروه ا نیا ربوده است. هیزروه را در ترک نیا نیشیرهبر پ «ودیأس

 ویراد -9«. کشانده و از آنجا ربوده است هیرا به ترک ودیاس بیکشور ثالث حب کی یهمکار»با 

 یط» اشاره کرده و زفته است: رانیا یاطالعات هایموفییتبه  زین ایفردا وابسته به سازمان س

 و ریدستگ هیهمسا یورهادر کش یاسالم یاز مخالفان حکومت جمهور یشمار ریاخ یهاسا 

، «تندر»شارمهد، مسئو  زروه  دیخانواده جمش نهیزم نیهم در .«اندمنتیل شده رانیداخل ابه 

 یاقامت داشت از سو یدر دوب کهیهنگامشارمهد  یاعالم کردند که آقا یدر مردادماه سا  جار

که در فرانسه  زین وزیآمدن ری، مدزم اهللروح ربوده شد. یاسالم یموران وزارت اطالعات جمهورأم

 داده شد. لیتحو رانیبازداشت و به ا ،به عرا  یمهرماه پارسا  در سفر کرد،یم یزندز

 ،زمپ  از بازداشت  رانیبه داخل ا نیو نحوه انتیا  معاند رانیا یاطالعات قدرت :گزاره تحليلي

افراد  نیاکه  دانندنمیهنوز  هاآنجهان است.  یهارسانههمچنان زبانزد  یاطالعات سر   کی عنوانبه

 نیا .اندشده ارزرفت رانیا یتیدر تور امنچگونه ، اندبودهغرب  یتیکه در حفاظت کامل مراکز امن پرادعا

زرفتار شدن  شاهدهمچنان  ندهیآدر و  ستینه کشور ب تروریستیعناصر  نیمورد از انتیا  ا نیآخر

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( شاءاهللان .بود میخواه دیگری از دشمنان به تور افتاده ملت ایران هایچهره

 ه آمريکا در برابر هکرهای ايرانيدست بست             ویژه راخبا ▼

به اطالعات  یدر مورد دسترس یرانیا یکه هکرها ییویدیدر و» :ززارش داد زتریرو یخبرززار

آالسکا به طور  التیا دهندزانیأر یمنتشر کرده بودند، اطالعات شخص دهندزانیأنام رثبت

 اظهارنارآالسکا از  یو مسئوالن انتخابات کایآمر یتیمختصر نشان داده شده است، اما میامات امن

 یرانیا یهکرها ،خود افزودند هیانیدر ب کایامر یتیامن میاماتاند. کرده یمورد خوددار نیا در

به نیل از  ترزیاند. روقرار داده یمورد بررس هاآن ریپذبینیاط آس افتنی یرا برا التیچند ا نیهمچن

 اند.هکرها بوده یهدف بررس التیا 1۱اد ززارش د براسکوپیسا یاشرکت رسانه

است  یراهبرد یالیسر «خانه امن» /از تقابل وزارت اطالعات با داعش يواقع يداستان ◄

با داعش را نشان  تیو تیابل حافاان امن ردیزیقرار م کیدر جدو  پخش شبکه  شبام که از

که توسط  یستیترور یراو ماج رانیبه حضور داعش در ا زرددیبرم «خانه امن» یماجرا .دهدیم

و  یغرب یکشورها تیداعش و حما داتیبه تهد ا یسر نی. اشودیم یوزارت اطالعات خنا

 یتیامن ا یسر نیا در قصه یخط اصل. پردازدیم یستیزروه ترور نیبه ا یامنقیه یمال یهاکمک

که  یعرب -ییکایهمان طرح آمر ؛است رانی، اخانه امن یناامن یبرا کایآمر یویسنار ،یو جاسوس

 بود. ی دشمنقانیقرار داده شد و جزو اهداف شوم و ش در دستور کار رانیناامن کردن ا یبرا

 



 

 

 اخبار ▼

 حقيقي کيست؟ گرمداخله

 چیهبدون ارائه  کشور نیا یاسیس اناتیجر یبرخ ای کایمسئوالن دولت آمر یبرخ ر،یاخ یهاماهدر 

 نه،یزم نی. در هماندکرده کایآمر یجمهور استیرا متهم به دخالت در انتخابات ر رانی، ایمستند

در  هاکراتنامزد دمو دنیو جو با کایآمر یاطالعات مل ریمد فیبه اظهارات جان راتکل توانیم

وجود دارد که در سه انتخابات  یادی، شواهد و مستندات زوجودنیباا .اشاره کرد ریاخ یروزها

 ندیهرچند نتوانستند در فرآ هاییکایآمر؛ دخالت داشته است کایآمر، ایران ریاخ یجمهور استیر

 دیدر تشد ینیش مهم ی، اثرزذار باشند ول۸۸دوره دهم در خردادماه  یجمهور استیانتخابات ر

 ،گریدعبارتبهفراهم کردند.  هامیتحر دیتشد یبرا یمناسب یفضا تاًیکردند و نها فایا ۸۸فتنه سا  

 قیاز طر یفشار اقتصاد شیبا افزا توانندیرساند که م جهینت نیرا به ا ییکایآمر نیمسئول ۸۸فتنه 

در  رانیدارند تا ارا زنده نگه تیمردم و حاکم نیشکاف ب ،یو آغاز جنگ اقتصاد هامیتحر دیتشد

فشار  بود که ۸۸، بعد از فتنه درواقعشود.  کایرفتار به نفع آمر رییمجبور به تغ یداخل یاثر فشارها

 یهامیهوشمند به سراغ تحر یهامیتحر یکشور به جا نیشد و ا لیتبد کایآمر یاصل یبه استراتژ

در  رانیا هیعل هامیو طراح تحر کایآمر یدارمعاون سابق وزارت خزانه وینف چاردیرکننده رفت. فلج

 ،19۸۸انتخابات در سا   جهیها به نتاعتراض نکهیبر ا دیتأکبا  «هامیهنر تحر»کتاب خود با عنوان 

 2۱۱9در نوامبر »کند، نوشت:  دیدرا تش رانیا هیعل هامیتحررساند که  جهینت نیرا به ا دیکاخ سف

( اجازه داد تا نتونیخارجه )خانم کل ریدر سازمان ملل و وز کایآمر ریاوباما به سف( 19۸۸آذر )

 دیدر تشد ۸۸فتنه  ریثأدرباره تجان بولتون  نیهمچن «.ببرند شیرا پ میتحر یخود برا یهاهبرنام

از  شیرا که ب رانیا میتحر نهیبود که زز رانیدر ا ۸۸فتنه  نیا»زفت:  رانیا هیعل کایآمر یهامیتحر

 «.برزرداند زیم یکار خارج شده بود، مجدداً به رو ردو سا  از دستو

 ترس مکرون از خيز اقتصادی جهان اسالم

موج  یو زانهیستو اسالم زیآمنیتوهاظهارات  راًیکه اخ فرانسه جمهور یرئ، «امانوئل مکرون»

که با شبکه  یامصاحبه، در ه استرا در جهان اسالم به همراه داشت تیزسترده انتیاد و محکوم

را درک  کاتورهایاحساسات مسلمانان نسبت به انتشار کار» دیزویانجام داده، م رهیالجز

 یهارسانه یبلکه از سو ،ستین یلتدو یطرح کاتورهایانتشار کار»مکرون،  یادعا به .«کندیم

، هاواکنشکه  کنمیممن فکر . فرانسه ندارندبا دولت  یکه ارتباط شودیمانجام  یآزاد و مستیل

 دییأرا ت کاتورهایکار نیبود که مردم فکر کردند من ا یکالم یهافیتحرو  هادروغ لیبه دل

انتشار  یکه در پ شودیممقرح  یفرانسه در حال جمهور یرئ یادعاهااظهارات و  نیا. «امکرده

، مکرون هاآنو بازنشر « ابدو یشارل» هینشر یاکرم )ص( از سو امبریموهن از پ یکاتورهایکار

 هیفرانسه عل یهارسانه نیمکرون از توه تیحما .«است انیب یاقدام آزاد نیا»شد که  یمدع

و عالوه بر  هدر جهان اسالم مواجه شد یازسترده یهاواکنشاسالم و رسو  اکرم )ص( با 

 ه است.به راه افتاددر کشورهای اسالمی  زین یفرانسو یکاالها میتحر نیتااهرات، کمپ

 کرونا برای افتهيصيتخصاعتبار از  یسازشفاف به دنبال

به  ونیسیکم نیدرباره ورود ا یاسالم یمجل  شورا 9۱اصل  ونیسیکم  یرئ ،«نصراهلل پژمانفر»

 میابله با یبرا یشده از صندو  توسعه ملبرداشت یوروی اردیلیمکی عیموضوع ابهامات نحوه توز

ززارش است تا  هیدر حا  تهدا کرده و یموضوع ورود پ نیبه ا 9۱اصل  ونیسیکم»: زفت کرونا

 .«شده است عیتوز یغ در کجاها مصرف شده و در هر استان به چه صورتمبل نیمشخی شود که ا

 کیکرد  نهیبر اعالم و انتشار ززارش هز یمبن جمهور یرئمعاون او   یهاصحبتدرباره  یو

 دیبا دهندیکه ارائه م یحاتیتوض»رونا در نار زرفته شده، زفت: میابله ک یکه برا ییوروی اردیلیم

 هایکه بتواند نگران هخصوص داده نشد نیدر ا یاکنندهقانع یحیباشد، البته هنوز توض کنندهقانع

ویژه از اعتبار  ییتخص در خصوصادعاها  یدرباره طرح برخپژمانفر  .«برطرف کند نهیزم نیرا در ا

 ،یبهشت دیدانشگاه شه نینو یهایساختمان دانشکده فناور لیتکم یبرا یجمهور یرئسوی 

درباره  دیبا .است که در حا  حاضر مقرح است یاز مسائل یکیموضوع هم  نیا»کرد:  حیتصر

موضوع  نیدر ارتباط با ا یمستندات هرحا بهمصرف شده پاسخگو باشند.  نجایکه در ا ییهانهیهز

 .«کرد قیدق اظهارناررا کامل کرد تا بتوان نسبت به آن  هایبررس دیارائه شده که با

 کوتاه اخبار ▼

روزنامه اعتماد با اشاره به / 1011 در هاکارگزاراني نامزد ◄

 یجانیالر یعل»حزب کارززاران نوشت:  یانتخابات استیس

 عبا  باشد. هایکارززاران تأملقابل یهانهیاز زز تواندیم

 نهیزز تواندیم زین یدولت روحان برا یل رانیاز مد یآخوند

 گریاز د زین یمقهر یعل باشد. هایکارززاران یبرا یمناسب

آن را در فهرست کارززاران  توانیاست که م یاسیس یهاچهره

که نام سردار  شودیم دهیشن هانهیزز نیبر ا عالوه قرار داد.

 .«شودیم دهید هاآن یهانهیزز انیدر م زیدهیان ن نیحس

 /است تلريباالتر از ه یديتهد تيبشر ی: ترامپ براچامسکي ◄

 جهینت»معتید است:  ییکایآمر پردازناریه ،«یچامسک»

دونالد »چنانچه به نفع  کایآمر یجمهور استیانتخابات ر

 عیرا به سمت فجا نیکره زم تواندیود متمام ش« ترامپ

 شکیب: »دیزویموی  .«ببرد یشتریب اریبس یقیمحستیز

به ذهنم خقور کند، آدولف  خیکه در طو  تار یزیچ نیبدتر

 نیدر از ب یاما او سع ،بود عیشن اریبس یاست که مرد تلریه

 توان نداشت. نیزم یرو افتهیسازمان یبردن جامعه بشر

که  یمیبدخ سرطان توسط نه اما ،دارد وجود کرونا با میابله

 .«کشدیرا به دوش م یجمهور یرئخود نام 

وزیر جهاد  /کود ديخر یبرا« کشاورز کارت»عرضه  ◄

به کشاورزان برای خرید « کشاورز کارت»کشاورزی از ارائه 

این مرحله او  در ود: ی افزکاظم خاواز .نهاده و کود، خبر داد

 یروغن یهاکه زندم، جو و دانه یکشاورزان اریدر اختکارت 

نهاده و  دیخر یبرا یاتا دغدغه ردیزیقرار م کنند،یکشت م

ساالنه  ازیموردنتن کود  ونیلیم 9 از شته باشند.کود ندا

هزار تن کود اوره است که با  ۰۱۱و  ونیلیم 2کشاورزان، 

 .«ردیزیکشاورزان قرار م اریسا  زذشته در اخت متیق

 /يمقابله با اعتراضات انتخابات یبرا ديکاخ سف ريبتد ◄

اعتراضات در  ینیبشیپ لیبه دل» :نوشت «وزین یسیبیا»

  ی، سروشدن آن دهیشب انتخابات و احتما  به خشونت کش

 یفضا یسازدر حا  مستحکم کایآمر یتیامن یروهایو ن یمخف

 .«هستند دیاطراف کاخ سف

آیا انتیاد از مسئوالن  :(11 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 است؟ هیفیتیوالبه  عدم التزامرتبه کشور، به معنای عالی

انتیاد سالم و با شرایط الزم از مسئوالن، نه زناه شرعی : پاسخ

  و به هیفیتیوالاست و نه جرم قانونی و نه موجب ضدیت با 

 :یالعالمدظله یاخامنهزفته رهبر معام انیالب حضرت امام 

که مسئوالن کشور، متولیان امور کشور،  اشکالی ندارد»

 هاآنرا به خود  هاآنهای منتیدینی داشته باشند که ضعف

نشان بدهند؛ وقتی انسان در میام رقابت قرار بگیرد؛ میابل 

 جمعه نماز هایخقبه)« کند.منتید قرار بگیرد؛ بهتر کار می

 (2۱/۱0/19۸۸ ن؛تهرا
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