
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
9211 آذر 52شنبه يک 2255 شماره ـ وموسبيستسال   

 
 العالی(ای )مدظلهخامنهامام 

بود که  نیعلّتش ا ران؛یملّت ا یروزیبا پ یعنی ،یتمام شد با خرسند یلیجنگ تحم

زحمات امروز هم تمام خواهد  نیکه ا کنممیمشکالت را تحمّل کردند. من به شما عرض 

ــ بخصوص  رانیاست که آحاد ملّت ا نیتمام بشود؛ شرطش ا یبا خرسند تواندمیشد و 

 (13/13/3131) مختلف ــ کار خودشان را خوب انجام بدهند. یهامسئوالن در رده
www.basirat.ir 

 
 

 

 !از زبان آقای وزير همذاکرواقعيت  تحريف      روز حرف▼

دربـاره  «عصر حیـرت» برنامهدر  تازگیبهوزیر امور خارجه کشورمان 

ی هـاکـه بـا واکنش داشت برانگیزیتعجبات اظهارمذاکرات مسقط 

کسـانی »از منظر آقای ظریـف . مواجه شدای زیادی سیاسی و رسانه

رغم با مذاکرات مسقط هم مخالف بودند. به ،با برجام مخالف بودند که

 «.!سوزی کردندیک سال فرصت و کارشکنی کردند ،دستور رهبری

آقـای وزیـر در  نظام معنایی و مفهومیاساس  -3 :نکات تحليلي

مـذاکرات در »اسـت کـه استوار شـده این تحریف بر این مصاحبه 

، خاک درواقعبیان ظریف این . «مسقط با دستور رهبری شروع شد

مواضع و سخنان رهبـری و  کهدرحالیپاشیدن بر روی آفتاب است 

در دسـترس روشـن و  ای نظـام جمهـوری اسـالمی،هستهراهبرد 

ای دستور مستقیم و اولیه رهبری در هیچ مذاکرهقرار دارد. همگان 

استه تصمیم و خو مؤیدتنها بلکه اند. ندادهبا آمریکا  ویژهبهبه مذاکره 

صـیانتی از  با کلـی شـرو و شـروو همآن ؛نداها بودهدولتمصرانه 

ایـن . ایـرانمصالح کالن ملـت و  منافع ملی ،انقالب اسالمی اصول

رویه واحد و ثابت رهبری از مذاکرات مسقط تا برجام قابل رصـد و 

تحریـف آقـای بـدون رودربایسـتی با احترام امـا  -2 .ستادریافت 

در زمانه دولت رهبری به آقای صالحی « مجوز»ظریف آنجاست که 

ابتکـار و  ،کند؛ انگار که آن مذاکراتمی« دستور»را حمل به اسبق 

رهبر انقالب در آن زمـان  آنکهحالخواست مستقیم رهبری بوده و 

وقـت ا خواسـت وزیـر خارجـه ب -روحانیدکتر دوره  مچونه -نیز 

آقای وزیـر  .دادندمذاکره اجازه  ،تجربه و درس عنوانبهصالحی( و )

، در این خاطرات آقایان روحانی و صالحی مراجعه کنندکتاب اگر به 

امروز که زمـان پاسـد دادن و  -1 شود.زمینه اطالعاتشان کامل می

رهبـری در  کـهاینبـا گفـتن وزیر محتـرم،  وارسی عملکردهاست،

ه داده، شـانه از مسـئولیت خـالی جریان بوده و دسـتور بـه مـذاکر

بـه ههـار آیـا  ،که رهبری دستور داده باشند برفرضد. حتی کنمی

 3رهبـری  !وزیـرآقای  ؟!شدعمل سقط در مله شرو ابالغی معظم

نـرمش مجـوز  هاآنو مبتنی بر  شرو هم برای برجام صادر کردند

 عمل کردید؟! یککدامبرجام را دادند، به قهرمانانه در 

بسـیار ای مشی رهبر انقالب در مـذاکرات هسـته :نکته راهبردی

تگاه دیپلماسـی دسـاگـر شـک بی. رجوع استروشن، قابل دفاع و 

امـروز  ،دنـرفتلـه جلـو میفکری و سیاسی معظمبا منظومه کشور 

جریـان سیاسـی کـه  متأسفانهداشت. قرار بهتری شرایط کشور در 

مـدیریت کـرد، از تلـف خهای ممذاکره با آمریکا و اروپا را در دولت

های اش را گرفـت و برگـهفقـط نـرمش «نهنانرمش قهرما»راهبرد 

نـاق  و ای مـذاکره و معاملـه صالحهالمایران را وجهاقتدار و قدرت 

و برای تحریف ه جریان امروز بالبته زبان این . داد بدون تضمین قرار

است و ابـایی هـم نـدارد از کیسـه رهبـری وارونه دراز ارائه قرائتی 

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح !هزینه کند

 

 ضدانقالبشکست حلقه                                  روز گزارش▼

 22در  یشد. و ختهیبه دار مجازات آو وز،یمؤسس و گرداننده رسانه معاند آمدن« زم اهللروح»

 اهللروحدادگاه  .کشور بازگردانده شدبازداشت و به ، سپاه یاطالعات دهیچیپ یشگردهابا  31مهرماه 

با  یعلن صورتبه و انقالب تهران هدادگا 3۱در شعبه  یصلوات یقاض استیجلسه به ر ۶ یزم ط

 نییقانون آ 1۱1و  1۱2مواد  یدادستان در اجرا ندهیمدافع زم و نما لیحضور مستشار، وک

 برگزار شد. یفریک یدادرس

 هایکانال ترینمهماز  یکی وزینآمد سازشایعهنقطه اتصال براندازان: کانال  -3 :یخبر هایگزاره

 یو همبستگ ییهمگرا یدر راستا تنهانههند ساله خود  تیفعال بود که در طول ضدانقالب یتلگرام

رسانه  نیبلکه هم ،کردمیعمل  المللیبین هایسازمانو  رانیضد ا یکشورها ،ضدانقالبجبهه 

 -2 بود. یخارج هایسرویسبا عوامل و  یو عناصر برانداز داخل هااز سرشبکه یبرخ وندیعامل پ

 تیامن هیعل جرائمارتکاب  قیاز طر ،یریتا زمان دستگ 3۱سال  از :رانیا هیعل المللیبین یجاسوس

 یجاسوس ،منطقه یاز کشورها یکی یاطالعات سیبه نفع سرو یجاسوس ،کشور یو خارج یداخل

 یورنظام جمه هیعل کایبا دولت متخاصم آمر یهمکار و کشور فرانسه یاطالعات سیسرو برای

و اعترافات  اقرارهادر جلسات دادگاه خود  زم اغتشاشات؛ کنندههدایت -1 .کردمی تیفعال یاسالم

از  یآن تعداد جهینت دربوده که  3۶ ماهیداغتشاشات  دریاعتراف کرد ل، ازجملهداشت؛  یتأملقابل

جان خود را از دست دادند.  گانهیعناصر مزدور وابسته به ب یستیاعمال ترور واسطهبهوطنانمان هم

 هیاقدام عل -4 رسانه برانداز نقش داشته است. 23 یشورا یریگاقرار کرد که در شکل نیچنزم هم

و  یداخل تیامن هیاز جلسات دادگاه خود در خصوص اقدام عل یکی؛ زم در یو خارج یداخل تیامن

نظام انجام  هیعل یغاتیاقدامات گسترده تبل 3۹تا اواسط سال  3۶ ماهیدبعد از  ،گفته بود یخارج

از جلسات  یکی در ؛یحمله به مناطق نظام قیتشو -۱ معتقد شده بودم. یبه برانداز هراکه ،دادم

زدن  یرابه دستور زم قرار بود ب»اعالم کرد:  وز،یکانال معاند آمدن یفن ریمد «یتوانا محمد»دادگاه، 

 افتیدالر در ونیلیم 2جاها  هیبق یهزار دالر و پس از آن برا ۱11 لوتیپا صورتبهسپاه  گاهیپا کی

 .«به مراکز حساس کشور بود هاآنموشک و زدن  وکنم. خواسته زم ساخت پهپاد 

 ،دهدیمنشان ... و شارمهد  دیجمش ،زم اهللروحمانند  ییهاستیترور بازداشت :یراهبرد نکته

در  برانداز یهاانیجر یارتباط یهاحلقهبرخورد با تمام  ییتوانا کشورمان یاطالعات یروهاین

 وارس بر آن ضدانقالب یهاانیجرکه  ییهارساختیزالزم است  ؛ افزون بر اینخارج را دارند

 یارتباط یهاشبکهدر  زادیمل تهدو با عوا گیرندقرار  یشناسبیآسو  یابیمورد ارز زین دشونیم

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .شودبرخورد 

 خانه در اهواز! ديخر یبرا هايهجوم خارج                   ویژه  راخبا ▼

 2۹ یبا مترتهران  ،حاظ مسکنشهر کشور از ل نیترگران»: اعالم کرد راه ریوز مسکن معاون

دو شهر در کشور  نیا تنها تومان. ونیلیم 21 یو بعد از آن اهواز با متراست تومان  ونیلیم

 31 یمتر ریاستان ز 2۱ یو حت ترنییشهرها پا یتومان هستند و باق ونیلیم 21 یباال

به  غیر ایرانی اراندیهجوم خر ،مسکن در اهواز متیق بودن باال علت تومان است. ونیلیم

از آن، اهواز  شیرخ داده و تا پ ریاتفاق در هند ماه اخ نیخانه است. ا دیخر یخوزستان برا

 .«در بخش مسکن نبود یشهر گران

 هاتیفعال یاشاره به برخ با ییقرارگاه پدافند هوا نیجانشاست/  پدافند هوايي آماده پاسخ ◄

 پرواز ازجمله تحرکات تمام» اعالم کرد: ،یافرامنطقه یروهایدر آسمان منطقه توسط ن

و رصد  شیپا فارسیجخل یاز مرزها یلومتریک 3۱1از  شیدر فاصله ب -۱2B یهاافکنبمب

 .«جه خواهد شدموا ییپدافند هوا نیکشور با پاسد آتش ییهوا میتجاوز به حر ترینکوهک. شودیم



 

 

  
 

 اخبار ▼

 جايگاه فرسوده آمريکا در منطقه!

 گاهیدر پا« واشنگتن یالمللنیو ب کیمرکز مطالعات استراتژ»پژوهشگر ارشد  «کردزمن یآنتون»

در  یقاطع یهنوز برتر اش،یراهبرد یو شرکا کایآمر 2131در سال »مرکز نوشت:  نیا یارسانه

ها و موشک بیبا ترک اسیدر ق قیدق یریگهدف یهاتیمدرن و ظرف ییهوا یروین نهیزم

 شرفتهیپ یهانشان داده که از موشک رانیاما امروز، ا؛ داشتند رانیا یمیقد یمرز یماهایهواپ

متعارف )که در حمله به  یهاکالهک یطراح یتوانمند زیکروز و ن یموشک یآورو فن کیبالست

 ن،رایا یقدرت متعارف تکاور شرفتیعربستان به کار رفت( برخوردار است. پ ینفت ساتیتأس

زدن  یبرا ،یمهم تکاور ییتوانا کیکشور  نیبه ا رانیزن انقطه یهاشکهم دارد. مو ییامدهایپ

تا دست برتر  دهدیو امکان م دهدیدر سراسر منطقه م یرنظامیو غ یبا ارزش نظام اریاهداف بس

اند، را درست کرده یمشکالت رانیا یبرا هامیتحر را پس بزند. ییهوا یرویو اعراب در ن کایآمر

 دنینخست، دولت با ؛هشدار وجود دارد یبرا یلی، دالهمهنیبااهم دارد.  ییهایتوانمند کایآمر

 یریجاگ یهااز جنبه یاریدر رابطه با برجام به گذشته برگردد. دوم، بس یسادگبه تواندینم

همچون ترور محسن  ییدر منطقه، در ههار سال گذشته فرسوده شده است. رخدادها کایآمر

 .«رودیشمار ماز کل داستان به  یزاده، هرهند هم که مهم باشد، تنها بخش یفخر

 خوارانرانت بيفوالد مبارکه در ج یارديليهزارم 2۴سود 

تن  ونیلیم 4از  شیب مبارکه فوالد»: خبر داد مجلس رئیسههیئتعضو  ،«یالرگان یموسو»

برابر  2به  کینزد یکمتر، صادرات یدیتول تیبا ظرف ییهاصادرات انجام نشده دارد. شرکت

دالر  اردیلیم کی انهیاز دست دادن سال یموضوع به معن نیاند و اداشته این شرکت صادرات

هزار تن  ۱11میلیون و  3در بخش فروش داخلی فوالد مبارکه و هرمزگان سالیانه حدود  است.

هزار تن ورق سرد و  111میلیون و  3میلیون تن ورق گرم و حدود  4تختال)شمش(، 

 ۹111تا  ۱111در هر کیلو از محصوالت فروخته شده بین  .تبه فروش رسیده اس دارپوشش

به تعداد محدودی از افراد رسیده است. کافی است اشاره  متأسفانهتومان رانت توزیع شده که 

نفر  311درصد ورق گرم به کمتر از  11نفر و  21کنم که تختال فروخته شده تنها به حدود 

اهد اعتراض مشتریان واقعی این شرکت در بخش ورق سرد نیز هر روز ش .تداده شده اس

، متأسفانه موجب شده تا هاآنهستیم. وجود برخی افراد سفارش شده سیاسی و وابستگان 

سود سالیانه فوالد مبارکه است از  برابر 2هزار میلیارد تومان در سال که معادل  41 بربالغرانتی 

افزایش بدهی فوالد مبارکه  .دوسهامدار به جیب تعداد معدودی افراد خاص بر هاونیلیمجیب 

میلیارد تومان و ابهامات اساسی در مورد قراردادهای خرید و توسعه و  هزار 21به حدود 

موجب نگرانی بوده و در هنین شرایطی حضور وزیر صمت در  شدتبهموضوعات مختلف دیگر 

 «.دارداین شرکت با سخنان اخیر ایشان در مورد قصد مبارزه با فساد و رانت تناسبی ن

 گروکشي سالمت مردم با موضوع مذاکره!

است که  یدیواکسن کرونا مسئله جد دیاف و موضوع خریتیااف حیلوا رشیزدن پذ وندیپ

 افتیدر خصوص در ضدونقیض. سخنان پردازندیبه آن ماست  یمدت طلباصالح یهارسانه

سالمت  ینوع گروکش کی ،کنوانسیون نیا حیلوا رشیو پذ میموضوع تحر نیواکسن کرونا و همچن

کرونا در جهان نتوانسته  هایواکسناز  کدامهیچهنوز  نکهیبا بحث مذاکره است. با توجه به ا ردمم

 هامیآن به خاطر تحر افتیواکسن کرونا و عدم در دیدر داخل کشور بحث خر ،عمل کند درستیبه

 تیحاکم ،کنند القاآن هستند که  درصدد طلباصالحوابسته به جریان  یهامطرح است. رسانه

از موضوعات  یبه خاطر جان مردم دست از برخ ستیو حاضر ن کندیدرک نم رازمان  تیصالح

و  هامیزدن سالمت مردم با تحر وندیترس در مردم، پ جادید. ابردار ،سته اجهان حل شد یکه برا

 ،داخل دیتول سنکردن مردم از واک دیباشد. ناام تواندیم یانیجر نیداف هناز اه تیفشار به حاکم

 یبر رو طلباصالح یهااست که رسانه یموضوعات ازجمله ،کند یخود را ط احلمر نکهیقبل از ا

فرمان  ییکه ساخت واکسن توسط ستاد اجرا دهندیاحتمال را م نیا هارسانه نیا .کنندیکار م آن

 بازتر کند. یجمهوراستیمقابل به ر فیورود ط یراه را برا تواندیامام م

 کوتاه اخبار ▼

خارجه  ریوز !/ميابودههميشه آماده مذاکره ظريف:  ◄

 یخطاب به کشورها یبه زبان عرب یتیکشورمان در توئ

 یبرخ رسدیبه نظر م»، نوشت: فارسجیخلدر  هیهمسا

از  یاند که بخشاز غرب درخواست کرده هیهمسا یکشورها

باشند. ما با غرب در خصوص منطقه  رانیروند مذاکره با ا

 اآنان است. م یهامداخله ،ی. مشکل اصلمیکنیمذاکره نم

 ییهاو طرح میهست گانیآماده مذاکره با همسا شهیهم

 یامنطقه یوگو، مجمع گفت331۶ یامنطقه تیهمچون امن

 «.موضوع است نیا انگریب 2133و ابتکار صلح هرمز  213۶

قمار در فضای مجازی/  یهاشبکهمجلس به دنبال برچيدن  ◄

 یبا برخ»نوشت:  یتیمجلس در توئ ندهینما «توانگر یمجتب»

را « با شبکه قمار ریمقابله فراگ»طرح  ،یآت یهمکاران در روزها

قانون  یاجرا یطورجدبهمجلس آماده و  یهادر مرکز پژوهش

و بدون  ی. با عزم فرادستگاهمیکنیم یریگیرا پ ییشوپول

قمار که  لوصفتوذ و زاطومار شبکه فاسد، با نف ،یکارمالحظه

 .«میچیپیهم ممردم هستند را در یهاهیسرما دنیحال مک در

 ریوز/ بود خبريشعر ب تي: اردوغان از حساسهيترک ◄

: گفت جه کشورمانوزیر امور خاروگو با در گفت هیخارجه ترک

احترام گذاشته و  رانیا یارض تیبه تمام هیترک جمهوررئیس»

مطلع  زیشده نشعر قرائت رامونیپ یهاتینسبت به حساس

و به  دانستهیباغ مو قره نیدر ارتباو اله صرفاًنبوده و آن را 

 وانده است.آن را در مراسم باکو خ لیدل نیهم

 ۶1۶و  اردیلیم 2 از /هيترک از وغريبعجيبواردات  ◄

 33ماهه سال  1در  هیاز ترک رانیا یواردات یدالر کاال ونیلیم

مثال در  یبرا توجه است.جالب اریبس یاقالم واردات یبرخ ستیل

آن،  غهیمدادتراش و ت یریهشمگ ریماهه امسال مقاد 1

 یهابزرگ آن است(، مکمل دکنندهیتول رانی)که ا موتورروغن

 وارد شده است. زنبورعسلو موم  لوبیاهیتیموز،  ،ییغذا

« وزینفاکس»/ هاييکايآمروضع امريکا در دوره ترامپ از زبان  ◄

را منتشر کرد  کایآمر از مردم شیهاینظرسنج ی ازکی جینتا

ورشان معتقدند کش این کشوردرصد از مردم  ۱۱ که در آن،

درصد ترامپ را عامل  12 در دوره ترامپ پسرفت کرده،

 کایاوضاع آمر اندگفته گریدرصد د 33و  دانندیم شرفتیپ

 نکرده است. یهندان رییتغ

 یپژوهش جینتا/ در توئيتراخبار کذب  بيشتر گيریهمه ◄

 ترییکه در تو دهدینشان م یتیاتازه توسط محققان دانشگاه ام

 بنابراین؛ شوندیم ریگهمه یاز اخبار واقع ترعیسر نیاخبار دروغ

 تییتو ونیلیم 4.۱خبر در قالب  هزار 32۶ یپژوهش که با بررس

« درصد ۹1» کمدستصورت گرفته است، اخبار دروغ و کذب 

 .شوندیبازنشر م حیاز اخبار صح شتریب

 و اموال به رساندن آسیب: (11 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 با همسو که نامزدهایی انتخاباتی تبلیغات ستاد هایدارایی

 جایز نیست و: پاسد دارد؟ حکمی هه نیستند، انقالب جریان

 موجب ضمان خواهد شد.


