امام خامنه ای (مدظلهالعالی)
نقاط اوج آنهایی هستند که زندهبودن و پای کار بودن و با اراده و عزم بودن یک ملّت را و
بصیرت یک ملّت را در این مواقع حسّاس نشان میدهند؛ نوزدهم دی اینجوری بود .نقطه
نشريه روزانه (داخلي) معاونت سياسي نمايندگي وليفقيه در سپاه
سال بيستوچهار ـ شماره  2865يکشنبه  91دی 9011

▼حرف روز

پيش قيامي در حد انقالب!

اوج را باید زنده نگه داشت ،چون هم به آیندگان روحیه میدهد ،هم مایه افتخار و عزت ملّی
www.basirat.ir

است)9911/91/91( .
▼گزارش روز

از خاطرهگويي تا خاطرهسازی!

امررروز  39سرراا از قیررام خررونین مررردم قررم در  91دی 9931

«حسین مرعشی» دبیرکل فعلی حزب کارگزاران سازندگی و رئیس دفتر مرحوم هاشمی

میگذرد؛ تجمع و راهپیمایی مردم و طالبِ شهر قرم در اعتررا

رفسنجانی در دولت ششم در گفتگوی مفصلی با پایگاه خ ری جماران ( 9۱دی  ،)9311مطرح

به انتشار مقاله توهینآمیز «ایرران و اسرتعمار سرر و سریاه» در

کرده است «سردار سلیمانی در سااهای آخر به آنچه آقای هاشمی تحلیل میکرد ،خوشبین

روزنامرره اطالعررات کرره در بخشرری از آن مطررال ی علیرره امررام

ن ود .به نظر من نه آقای سلیمانی در ماهها و سااهای آخر خیلی تحلیلها و مواضع آقای

خمینی بیان شده بود .مقاله مذکور به مناس ت روز کشف حجاب

هاشمی را ق وا داشت و نه آقای هاشمی همه آنچه توسن سردار سلیمانی انجام میشد را

و نزدیکی سالگرد انقالب بهاصطالح سفید شراه در  9۱دی 9931

ق وا داشت .آقای سلیمانی در آخرین حرفی که از ایشان شنیدم گفت که آقای هاشمی چون

به چاپ رسید .نام نویسنده احمد رشیدی مطلر برود کره آن را

مدتی است که سیستم اطالعاتی کشور ،اطالعات دقی را به ایشان نمیدهد و دسترسی به

مستعار دانستهاند .به گفته «آنتونی پارسونز» ،سفیر وقت انگلیس

اطالعاتش ضعیف شده ،تحلیلهایش از واقعیت فاصله گرفته است .این برداشت آقای سلیمانی

در ایران ،برا توجره بره سلسرلهمراتب تصرمیمگیری در حکومرت

نس ت به آقای هاشمی در سااهای آخر بود».

پهلوی ،تصمیم به نگارش و انتشرار ایرن مقالره از طرر شرخ

گزارههای خبری« :محسن هاشمی» فرزند ارشد مرحوم هاشمی در سه ساا متوالی در

محمدرضا پهلوی یا ساواک (سازمان اطالعات و امنیت کشور) یرا

آستانه سالگرد رحلت پدر ،بعد از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی ،موضوعاتی را نقل میکند

هیئت دولت بوده است .در این مقاله که زمینه اصرلی قیرام برود،
امام خمینی عامل ارتجاع (پسرفت) و مسرئوا خونهرای ریختره
شده در واقعه پانزده خرداد شمرده شد .هد از انتشار این مقالره
تخریب چهره امام خمینی بود .رژیم هیچوقت فکرر نمیکررد کره
این قیام سلسلهجن ان قیامها و اعتراضات دومینو واری باشد کره
در انتها طومار سلطنت پهلوی را به هم بپیچد.
این قیام آثار و پیامدهایی داشت که مرور آنها برای نسل جدید
که در معر

جنگ روایتها و جنگ تغییرر ادراکهرا و تحریرف

باورها قرار گرفته است ،واجد درسها و نکات ع ررتآمروز اسرت
 -9سرعت بخشیدن به روند انقالب اسالمی؛ بهطورکلی این قیرام
به چند دلیل در سرعت بخشیدن به روند انقرالب اسرالمی تررثیر
شگر و عظیمی داشت یکی اینکه سرکوت را در هرم شکسرت؛
دوم ،باعث بسیج مردم شد؛ سوم ،جرئت و شجاعت م ارزه علنری
را دوچندان کرد و چهارم اینکه تسلسل قیامها را ایجراد کررد-2 .

که جدای از اتقان و اعت ار منابع و مستندات آن ،با گفتههای طیف طرفدار مرحوم هاشمی نیز
در تناقض آشکار است؛ او در  91دی  9311اعالم کرد «سردار سلیمانی بعد از رحلت آیتاهلل
هاشمیگفت که شاید بابرکتترین عمر را آقای هاشمی داشت و در همه موضوعات انقالب
نقش داشت» .در  92دی  9911ابراز داشت «سردار سلیمانی در تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی ،گفتند ،آقای هاشمی همانطوری که از اوا بود تا آخر بود» .در  93دی  991۱نیز
گفته بود «آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نس ت به صحت و دقت گزارشاتی که بهوسیله سردار
سلیمانی به ایشان ارائه میشد ،اطمینانی مضاعف داشتند» .هرچند محسن هاشمی در مواضع
خود تالش کرده از شهید سلیمانی یک سرباز پارکاب برای مرحوم هاشمی رفسنجانی و یا
یاری همراه و هم موضع با آن بسازد ولی واقعیت چیز دیگری است .یک نمونه آشکار از نگاه
متفاوت شهید سلیمانی با مرحوم هاشمی رفسنجانی ،حوادث سوریه و نوع بازیگری ایران در
آن بود؛ فائزه هاشمی ،دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی در این رابطه در برنامه زنده
اینستاگرامی در  9۱دیماه  9911مطرح میکند «آقای هاشمی با حضور ایران در سوریه
مخالف بود .آقای سلیمانی وقتی میخواستند به سوریه بروند آمدند با بابا مشورت کردند و بابا
گفت که نرو» .حسین مرعشی به مناس ت فرارسیدن پنجمین سالگرد فوت آقای هاشمی
رفسنجانی در گفتگوی دیروز خود با جماران نیز گفت «اگر بگوییم که آقای هاشمی تغییر

جهت دادن به هویرت اصرلی انقرالب اسرالمی؛ قیرام  91دی برر

نکرد ،حر درستی نزدهایم .هرچند خود ایشان میگفت من تغییری نکردهام».

همگان آشکار ساخت که هویت نهضت و قیام« ،اسرالمی» اسرت.

نکته پاياني :وصیتنامه حاج قاسم از جنس خاطره و تفسیر نیست ،بلکه معیار و شاخصی

 91دی  31ظرفی اسرت بررای ظهرور و برروز اعتقراد و باورهرای

است برای گذشتگانی که رفتهاند و دیگران به خاطره گویی و برخی به خاطره سازی آنها

اسالمی مردم .مردم در این واقعره نشران دادنرد پیونرد ارزشری و

مشغوااند و آیندگانی که قرار است مکتب حاج قاسم را چراغ راه خویش قرار دهند .فرازهای

اعتقادی مردم و والیت ناگسستنی است.

آخر وصیتنامه شهید سردار سلیمانی ،سخنی کوتاه از یک سرباز  31ساله در میدان به علمای

وحشت رژیرم از انقرالب رو بره گسرترش اسرالمی ،آشرکار شردن

عظیمالشرن است «من با عقل ناق

دروغین بودن شعارهای حقوق بشر کارتر و فضای باز سیاسی رژیرم

مراجع و علما مؤثر در جامعه را با سخنان خود و حالت ح بهجان ی به سکوت و مالحظه

کرره در آن مقطررع زیرراد بررر آن مررانور داده میشررد ،بسررن نفررو و

بکشانند .ح واضح است؛ جمهوری اسالمی و ارزشها و والیتفقیه میراث امام خمینی (ره)

مح وبیت امام خمینی ،شکست متحجرین و مروجان نظریه جدایی

هستند و میبایست موردحمایت جدی قرار گیرند .من حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای را

دین از سیاست ،مردمی و فراگیرر شردن نهضرت اسرالمی ،آشرکار

خیلی مظلوم و تنها میبینم .او نیازمند همراهی و کمک شماست و شما حضرات معظّم با

ساختن ماهیت ضد مردمی رژیرم پهلروی ،سرازماندهی نیروهرای

بیانتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه را جهت دهید .اگر این انقالب

انقالبی از دیگر آثار م ارک این قیرام برود کره پیرروزی مرردم را در

آسیب دید ،حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود ،بلکه سعی استک ار بر الحادگری محض و

 993۱تضمین و قطعی کرد( .نویسنده فتحاهلل پریشان)

انحرا عمی غیرقابلبرگشت خواهد بود»( .نویسنده حسین ع اسیان)

خود میدیدم برخی خنّاسان سعی داشتند و دارند که

▼ اخبار

اخبار کوتاه

يارگيری به سبک حاج قاسم

◄ تورم امروز جامعه ،محصول چه اقداماتي است؟« /غالمرضا

فرمانده ساب نیروهای ایران در سوریه در مراسم رونمایی از کتاب « 9وزیر دفاع شهید» اظهار

مص احی مقدم» کارشناس اقتصادی و عضو مجمع تشخی

داشت «سردار سلیمانی امیری بود که از صف دشمن یارگیری میکرد؛ یعنی با آنها ارت اط

مصلحت نظام علت وضع تورمی امروز کشور را در عملکرد

میگرفت و کار را پیش میبرد .او با قطر ارت اط داشت و از ارت اطش با ترکیه در کم کردن

ضعیف اقتصادی دولت روحانی و خل بیرویه پوا در ماههای

دشمنی این کشور با سوریه کمک میگرفت» .سردار سیدجواد غفاری گفت «سردار سلیمانی

آخر دولت وی میداند .وی در گفتگو با نود اقتصادی گفته است

برای اداره بحران از پوتین بهره میگرفت .ایشان  2ساعت با پوتین جلسه گذاشت تا او را برای
حضور در ج هه سوریه قانع کند .او عالوه بر بهرهگیری از فرماندهان و نیروهای خودی ،از میان
فرماندهان آن کشور نیز کادرسازی میکرد و از این موضوع مهم غافل ن ود» .وی افزود «سردار
سلیمانی تمام تالش خود را به کار میبرد تا ج هه مقاومت در دستیابی به تسلیحات به
خودکفایی برسد و امروز نتایج آن تالشها را در رسیدن یمنیها به پیشرفت و خودکفایی در
زمینه ساخت موشک و پهپاد مشاهده میکنیم» .وی ادامه داد «سردار سلیمانی در اداره
بحرانها با همه طوایف اهل سنت ،مسیحی و علوی همکاری داشت و تنها به طایفه خود اکتفا
نمیکرد .در اداره بحرانها همپیمانی ایجاد میکرد و اعتقاد داشت کشوری موف است که در

«از بهمن پارساا تا پایان دولت دوازدهم ،مجموع ًا آقای روحانی
 993هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقرا

کرده است .با

ضریب فزاینده  ۱میتوان گفت دولت روحانی فقن در شش ماه
هزار هزار میلیارد تومان پوا چاپ کرد».
◄ عضو پارلمان اروپا :مبارزات سردار سليماني فراموش نميشود/
نماینده ایرلندی پارلمان اروپا در واکنش به اینفوگرافی مرکز
دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه درباره شهید سپه د
سلیمانی ،در توئیتی نوشت «به یاد سپه د سلیمانی و ابومهدی
المهندس که دو ساا پیش در چنین روزی توسن آمریکا بهطور

اداره بحرانها مابقی کشورها را به همراهی با خود وادارد .سردار سلیمانی نهضتها را در

غیرقانونی ترور شدند .م ارزات قهرمانانه آنها علیه تروریسم

بحرانها بهکارگیری میکرد؛ اما ارت اط با مردم را بر اساس اعتماد ایجاد میکرد .رفتارها،

هرگز فراموش نخواهد شد .میراث آنها پیروز خواهد شد».

تاکتیکها و نوع برخوردش در سوریه موجب جلب اعتماد مردم شده بود».

◄ سخنراني رهبر انقالب به مناسبت سالروز قيام  91دی /به

ارز سر خم کرد!

مناس ت سالروز قیام  91دی  ،9931سخنرانی ره ر معظم

روز گذشته روند نزولی قیمت ارز ادامه یافت و دالر بازار آزاد به  2۱311تومان کاهش یافت که

انقالب اسالمی در دیدار با مردم قم ،ساعت  91 91امروز از

رکوردی بیسابقه در چند ماه اخیر است .دالر از هفته گذشته در مدار نزولی قرار گرفته است و

ش کههای تلویزیونی یک و خ ر و رادیو ایران ،بهصورت زنده و

ابتدا از کاناا  91هزار تومان و در اواخر هفته گذشته از کاناا  21هزار تومان پایینتر آمد .بر

مستقیم پخش خواهد شد.

اساس آخرین قیمتها ،نر دالر در بازار آزاد در روز گذشته تا  2۱311تومان نیز کاهش یافت.

◄ نقش حاج قاسم در افزايش توانمندی نظامي فلسطين« /طالا

قیمت دالر در سامانه سنا که نشاندهنده قیمت دالر صرافیهاست به  21۱11و قیمت دالر در

ناجی» دبیرکل ج هه مردمی برای آزادی فلسطین گفت «امروز

بازار متشکل ارزی به  23۱21تومان کاهش یافت .همچنین دالر در سامانه نیما نیز 23111

ملت فلسطین تجربه و توانایی و قابلیت کار در زمینه خودکفایی

تومان شد .فضای خ ری حاکم بر بازار ارز نس تاً مث ت است و اظهارات مسئولین دولتی و برخی

در نوار غزه را دارند ،اما این اعت ار و توانمندی مرهون سردار

نمایندگان مجلس طی روزهای اخیر م نی بر افزایش درآمدهای نفتی و آزاد شدن بخشی از

سلیمانی و جمهوری اسالمی ایران است .حاج قاسم برد

منابع بلوکه شده ایران و اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره دسترسی به درآمدهای
نفتی ازجمله خ رهای خوش ارزی در روزها و هفتههای گذشته بوده است که این روزها آثار
عینی آن را در بازار ارز میتوان مشاهده کرد.
وقتي تحريمها رنگ ميبازد؛ کسب رتبه اول در توليد ناخالص ملي
صندوق بینالمللی پوا اخیراً در گزارشی میزان تولید ناخال

داخلی ایران در ساا  2129را

 981۱هزار میلیارد دالر اعالم کرده است که نس ت به کشورهای منطقه در جایگاه نخست قرار
دارد و عربستان و ترکیه در رت ههای دوم و سوم قرار گرفتهاند .همچنین به گزارش مرکز آمار
اتحادیه اروپا ،صادرات ایران به اتحادیه اروپا در ماه اکت ر ،به باالی  919میلیون یورو رسیده که
باالترین رقم از پایان ساا  219۱تاکنون است .بر اساس این گزارش صادرات ایران در  91ماه
ابتدایی امساا  22درصد نس ت به ساا گذشته بیشتر شده است .مسئوا پروژه ایران در گروه

موشکهای ما را از  2کیلومتر به  231کیلومتر رساند».
◄ حمايت ظريف از تيم مذاکرهکننده ايران« /محمدجواد
ظریف» وزیر امور خارجه ساب

ایران ،در توییتی نوشت

«تالشهای تیم ایران برای حصوا اطمینان از اجرای کامل
برجام –که منطقاً باید توسن طر

خارجشده آغاز شود–

سزاوار حمایت کامل ماست .بازگرداندن برجام یک موفقیت
جهانی –به نفع ایران و جهان– و پیروزی عقل و دیپلماسی بر
تحمیل و هنیت همهچیز برای یک طر است».
◄ دشمن دروني! /دشمن درونی خصلتهای بدی است که
ممکن است ما در خودمان داشته باشیم .تن لی ،نشاط کار
نداشتن ،ناامیدی ،خودخواهیهای افراطی ،بدبین بودن به

آمریکایی بحران در ادامه با اشاره به اینکه تالش برای مسدودسازی مسیرهای جدید جهت

دیگران ،بدبین بودن به آینده ،نداشتن اعتماد به خود -نه به

اثرگذار ماندن تحریم موف نخواهد شد ،گفت «ولی بازهم اگر بخواهیم خیلی واقعبین باشیم،

شخ

خود و نه به ملت خود -اینها بیماری است .اگر این

واقعیت این است که این کار نهایتاً  91تا  21درصد فشار اضافی بر اقتصاد ایران ایجاد بکند و

دشمنهای درونی در ما وجود داشته باشد ،کار ما مشکل

کنید  91تا  21درصد دیگر

میشود .همیشه دشمنان بیرونی ملت ایران سعی کردهاند این

فشار ایجاد کند» .تحریمهای یکجان ه علیه ایران بسیاری از دیگر کشورها و حتی متحدان

میکروبها را در درون جامعهی ایرانی رسو دهند «شما

امریکا را هم دچار مشکل کرده است .یون کانگ هوین سفیر کره جنوبی در تهران اخیراً طی

نمیتوانید»« ،شما قادر نیستید»« ،آیندهتان تاریک است»،

مصاح های به همین مسئله اشاره کرده است.

«افقتان تیره است»« ،بیچاره شدید»« ،پدرتان درآمد».

بازگرداندن مکانیسم ماشه و تحریمهای اتحادیه اروپا هم فر

