
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
9011 دی 91شنبه يک 2865 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

بودن و با اراده و عزم بودن یک ملّت را و  کار یپاو  بودنزندههستند که  هاییآن نقاط اوج

 بود. نقطه یجورنیا؛ نوزدهم دی دهندیمبصیرت یک ملّت را در این مواقع حسّاس نشان 

ملّی  عزتافتخار و  ، هم مایهدهدیمچون هم به آیندگان روحیه  اوج را باید زنده نگه داشت،

 www.basirat.ir                                                                   (91/91/9911) .است

 !در حد انقالب ياميق شيپ            روز حرف▼

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

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

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

امررام  روزنامرره اطالعررات کرره در بخشرری از آن مطررال ی علیرره

 حجاب کشف روز مناس ت بهمذکور  مقالهبیان شده بود.  خمینی

 9931 دی 9۱ درشراه  سفید اصطالحبه انقالب سالگرد نزدیکی و

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

 انگلیسوقت  سفیر ،«پارسونز آنتونی» به گفته .انددانسته مستعار

 حکومرت در گیریتصرمیم مراتبسلسرله بره توجره برا ایران، در

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

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

که زمینه اصرلی قیرام برود،  در این مقاله .است بوده دولت هیئت

هرای ریختره عامل ارتجاع )پسرفت( و مسرئوا خون امام خمینی

شمرده شد. هد  از انتشار این مقالره  واقعه پانزده خرداد شده در

کررد کره فکرر نمی وقتچیهرژیم . بودتخریب چهره امام خمینی 

واری باشد کره  ها و اعتراضات دومینوجن ان قیامسلسله این قیام

 را به هم بپیچد.هلوی پدر انتها طومار سلطنت 

برای نسل جدید  هاآناین قیام آثار و پیامدهایی داشت که مرور  

ریرف هرا و تحادراکها و جنگ تغییرر که در معر  جنگ روایت

 مروز اسرت آها و نکات ع ررته است، واجد درسقرار گرفتباورها 

این قیرام  طورکلیبه ؛سرعت بخشیدن به روند انقالب اسالمی -9

به چند دلیل در سرعت بخشیدن به روند انقرالب اسرالمی تررثیر 

 ؛تی اینکه سرکوت را در هرم شکسر  یکشگر  و عظیمی داشت

ت و شجاعت م ارزه علنری ئجر ،سوم ؛باعث بسیج مردم شد، دوم

 -2 ها را ایجراد کررد.ینکه تسلسل قیامکرد و چهارم ا دوچندانرا 

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

سرت. ا «اسرالمی»شکار ساخت که هویت نهضت و قیام، همگان آ

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

ی و پیونرد ارزشر نرددر این واقعره نشران داد. مردم اسالمی مردم

 .ستا تنیاعتقادی مردم و والیت ناگسس

ار شردن آشرک ،وحشت رژیرم از انقرالب رو بره گسرترش اسرالمی

 دروغین بودن شعارهای حقوق بشر کارتر و فضای باز سیاسی رژیرم

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

 جداییشکست متحجرین و مروجان نظریه ، مح وبیت امام خمینی

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

نیروهرای  یدهسرازمان، لرویساختن ماهیت ضد مردمی رژیرم په

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

 پریشان( اهللفتح)نویسنده   تضمین و قطعی کرد. 993۱

 

 

 
 

 
 

 سازی!گويي تا خاطرهاز خاطره                      روز گزارش▼

 یهاشممرحوم دفتر  سیرئو  یحزب کارگزاران سازندگ یفعل رکلیدب «یمرعش نیحس»

مطرح ، (9311 ید 9۱)جماران  یخ ر گاهیمفصلی با پا یدر گفتگودر دولت ششم  یرفسنجان

 بینخوش، کردمی لیتحل یهاشم یآخر به آنچه آقا هایساادر  یمانیسردار سل»کرده است  

 یو مواضع آقا هاتحلیل یلیآخر خ هایسااو  هاماهدر  یمانیسل یآقا نهبه نظر من . ن ود

را  شدمیانجام  یمانیهمه آنچه توسن سردار سل یهاشم یرا ق وا داشت و نه آقا یهاشم

چون  یهاشم یگفت که آقا دمیشن شانیکه از ا یحرف نیدر آخر یمانیسل یآقا ق وا داشت.

به  یو دسترس دهدنمی شانیرا به ا  یدق العاتکشور، اط یاطالعات ستمیاست که س یمدت

 یمانیسل یبرداشت آقا نیفاصله گرفته است. ا تیاز واقع شیهاتحلیلشده،  فیاطالعاتش ضع

 .«آخر بود هایساادر  یهاشم ینس ت به آقا

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

 کندمی، موضوعاتی را نقل از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانیبعد  ،درپسالگرد رحلت آستانه 

 نیز رفدار مرحوم هاشمیططیف  هایگفتهبا  ،که جدای از اتقان و اعت ار منابع و مستندات آن

 اهللآیتبعد از رحلت  یمانیسردار سل»  داعالم کر 9311 ید 91 در؛ او در تناقض آشکار است

داشت و در همه موضوعات انقالب  یهاشم یعمر را آقا ترینبابرکت دیکه شا گفتمیهاش

 یهاشم اهللآیت کریپ عییدر تش یمانیسردار سل»  براز داشتا 9911 دی 92در . «نقش داشت

 نیز 991۱ ید 93 در «.د تا آخر بودکه از اوا بو طوریهمان یهاشم یآقا، گفتند ،یرفسنجان

سردار  وسیلهبهکه  ینس ت به صحت و دقت گزارشات یرفسنجان یهاشم اهللتیآ»  گفته بود

در مواضع محسن هاشمی  هرچند. «مضاعف داشتند ینانیاطم شد،یارائه م شانیبه ا یمانیسل

و یا خود تالش کرده از شهید سلیمانی یک سرباز پارکاب برای مرحوم هاشمی رفسنجانی 

نمونه آشکار از نگاه لی واقعیت چیز دیگری است. یک بسازد ویاری همراه و هم موضع با آن 

متفاوت شهید سلیمانی با مرحوم هاشمی رفسنجانی، حوادث سوریه و نوع بازیگری ایران در 

 رنامه زندهباین رابطه در در ، دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی فائزه هاشمی آن بود؛

 هیدر سور رانیبا حضور ا یهاشم یآقا»  کندمیمطرح  9911 ماهید 9۱در  ینستاگرامیا

و بابا  بروند آمدند با بابا مشورت کردند هیبه سور خواستندیم یوقت یمانیسل یمخالف بود. آقا

 یسالگرد فوت آقای هاشم نیپنجم دنیبه مناس ت فرارس یمرعش نیحس. «که نرو گفت

 رییتغ یهاشم یکه آقا مییاگر بگو»  گفتنیز گفتگوی دیروز خود با جماران  در یرفسنجان

 .«امنکرده یرییمن تغ گفتمی شانی. هرچند خود اایمنزده یحر  درست ،نکرد

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

 هاآنخاطره گویی و برخی به خاطره سازی و دیگران به  اندرفتهاست برای گذشتگانی که 

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

 یبه علما دانیساله در م 31سرباز  کیکوتاه از  ی، سخنشهید سردار سلیمانی نامهوصیتخر آ

داشتند و دارند که  یسع خنّاسان یبرخ دمیدیمن با عقل ناق  خود م»است   نالشرعظیم

به سکوت و مالحظه  یجان بهح مراجع و علما مؤثر در جامعه را با سخنان خود و حالت 

ره( ) ینیامام خم راثیم فقیهوالیتو  هاارزشو  یاسالم یبکشانند. ح  واضح است؛ جمهور

را  ایخامنه العظمیاهللآیت. من حضرت رندیقرار گ یجد موردحمایت ستیبایهستند و م

و کمک شماست و شما حضرات معظّم با  یهمراه ازمندی. او نبینممیمظلوم و تنها  یلیخ

انقالب  نی. اگر ادیده تجامعه را جه ستیبایم شانیبا ا تانیهاتیو حما تانیدارهایو د انتانیب

و  محض یاستک ار بر الحادگر یزمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سع یحت د،ید بیآس

 ع اسیان( حسین . )نویسنده «خواهد بود برگشتغیرقابل  یانحرا  عم
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 اخبار ▼

 به سبک حاج قاسميارگيری 

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

ارت اط  هاآنکرد؛ یعنی با سردار سلیمانی امیری بود که از صف دشمن یارگیری می»داشت  

کیه در کم کردن برد. او با قطر ارت اط داشت و از ارت اطش با ترگرفت و کار را پیش میمی

سردار سلیمانی »  گفتسردار سیدجواد غفاری . «گرفتدشمنی این کشور با سوریه کمک می

ساعت با پوتین جلسه گذاشت تا او را برای  2گرفت. ایشان برای اداره بحران از پوتین بهره می

های خودی، از میان گیری از فرماندهان و نیرواو عالوه بر بهرهحضور در ج هه سوریه قانع کند. 

سردار »  افزودوی «. رد و از این موضوع مهم غافل ن ودکفرماندهان آن کشور نیز کادرسازی می

برد تا ج هه مقاومت در دستیابی به تسلیحات به سلیمانی تمام تالش خود را به کار می

ها به پیشرفت و خودکفایی در ها را در رسیدن یمنیخودکفایی برسد و امروز نتایج آن تالش

سردار سلیمانی در اداره »  دامه داداوی  «.کنیمزمینه ساخت موشک و پهپاد مشاهده می

ها با همه طوایف اهل سنت، مسیحی و علوی همکاری داشت و تنها به طایفه خود اکتفا بحران

اد داشت کشوری موف  است که در کرد و اعتقایجاد می یمانیپهمها در اداره بحران کرد.نمی

ها را در ها مابقی کشورها را به همراهی با خود وادارد. سردار سلیمانی نهضتاداره بحران

کرد. رفتارها، اما ارت اط با مردم را بر اساس اعتماد ایجاد می ؛کردکارگیری میها بهبحران

 «.ه بودها و نوع برخوردش در سوریه موجب جلب اعتماد مردم شدتاکتیک

 سر خم کرد!رز ا

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

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

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

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

و قیمت دالر در  21۱11به  هاستیصرافقیمت دالر  دهندهنشانقیمت دالر در سامانه سنا که 

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

سئولین دولتی و برخی ماظهارات  و مث ت است نس تاًاکم بر بازار ارز فضای خ ری ح تومان شد.

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

شرکت ملی نفت درباره دسترسی به درآمدهای  رعاملیمدمنابع بلوکه شده ایران و اظهارات 

آثار این روزها گذشته بوده است که  یهاهفتهخ رهای خوش ارزی در روزها و  ازجملهنفتی 

 شاهده کرد.م توانیم ر بازار ارزدعینی آن را 

 در توليد ناخالص ملياول تبه رکسب  ؛بازدميرنگ  هاتحريموقتي 

را  2129در ساا  رانیا یناخال  داخل دیتول زانیم یدر گزارش راًیپوا اخ یالمللنیب صندوق

نخست قرار  گاهیمنطقه در جا یدالر اعالم کرده است که نس ت به کشورها اردیلیهزار م 981۱

به گزارش مرکز آمار  نی. همچناندرفتهدوم و سوم قرار گ یهادر رت ه هیدارد و عربستان و ترک

که  دهیرس وروی ونیلیم 919 یاروپا در ماه اکت ر، به باال هیبه اتحاد رانیاروپا، صادرات ا هیحادات

ماه  91در  رانیگزارش صادرات ا نیا بر اساستاکنون است.  219۱ساا  انیرقم از پا نیباالتر

در گروه  رانیا پروژه مسئوا شده است. شتریدرصد نس ت به ساا گذشته ب 22امساا  ییابتدا

جهت  دیجد یرهایمس یمسدودساز یتالش برا نکهیبحران در ادامه با اشاره به ا آمریکایی

 م،یباش نیبواقع یلیخ میاگر بخواه بازهم یول»گفت   ،موف  نخواهد شد میاثرگذار ماندن تحر

بکند و  جادیا رانیا قتصادبر ا یدرصد فشار اضاف 21تا  91 تاًیکار نها نیاست که ا نیا تیواقع

 گریدرصد د 21تا  91 دیاروپا هم فر  کن هیاتحاد یهامیماشه و تحر سمیبازگرداندن مکان

تحدان م یکشورها و حت گریاز د یاریبس رانیا هیعل جان هکی یهامیتحر. «کند جادیفشار ا

 یط راًیدر تهران اخ یکره جنوب ریسف نیکانگ هو ونیرا هم دچار مشکل کرده است.  کایامر

 اشاره کرده است. مسئله نیبه هم یامصاح ه

 اخبار کوتاه

غالمرضا » /؟است ي، محصول چه اقداماتجامعهامروز  تورم ◄

  یعضو مجمع تشخکارشناس اقتصادی و  «مقدم یمص اح

 علت وضع تورمی امروز کشور را در عملکردمصلحت نظام 

ی هاماهپوا در  رویهبیو خل  دولت روحانی  ضعیف اقتصادی

  گفته استدر گفتگو با نود اقتصادی . وی داندمیآخر دولت وی 

 یروحان یآقا مجموعاً دولت دوازدهم،  انیاز بهمن پارساا تا پا»

استقرا  کرده است. با  یتومان از بانک مرکز اردیلیهزار م 993

فقن در شش ماه  یگفت دولت روحان توانیم ۱ ندهیفزا بیرض

 .«تومان پوا چاپ کرد اردیلیهزار م زاره

 /شوديفراموش نم يمانيعضو پارلمان اروپا: مبارزات سردار سل ◄

در واکنش به اینفوگرافی مرکز  پارلمان اروپا یرلندیا ندهینما

دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه درباره شهید سپه د 

 یو ابومهد یمانیسپه د سل ادیبه »  در توئیتی نوشت ،سلیمانی

 طوربه کایتوسن آمر یروز نیدر چن شیالمهندس که دو ساا پ

 سمیترور هیعل هاآن قهرمانانه م ارزاتترور شدند.  یرقانونیغ

 .«خواهد شد روزیپ هاآن راثیهرگز فراموش نخواهد شد. م

 به /ید 91 اميرهبر انقالب به مناسبت سالروز ق يسخنران ◄

ره ر معظم  ی، سخنران9931 ید 91 امیق سالروز مناس ت

از  مروزا 91 91با مردم قم، ساعت  داریدر د یانقالب اسالم

زنده و  صورتبه ران،یا ویو خ ر و راد کی یونیزیتلو یاهش که

 پخش خواهد شد. میمستق

طالا » /فلسطيننظامي  وانمندیتحاج قاسم در افزايش نقش  ◄

 امروز»  فتگ نیفلسط یآزاد یبرا یج هه مردم رکلیدب «یناج

 ییخودکفا نهیکار در زم تیو قابل ییتجربه و توانا نیفلسط ملت

مرهون سردار  یاعت ار و توانمند نیدر نوار غزه را دارند، اما ا

 برد قاسم حاج است. رانیا یاسالم یو جمهور یمانیسل

 .«رساند لومتریک 231به  لومتریک 2ما را از  یهاموشک

 محمدجواد» /رانيا کنندهمذاکره مياز ت فيظر تيحما ◄

نوشت   یتییدر تو ران،یامور خارجه ساب  ا ریوز «فیظر

کامل  یاز اجرا نانیحصوا اطم یبرا رانیا میت یهاتالش»

 –آغاز شود شدهخارجتوسن طر   دیبا منطقاً که–برجام 

 تیموفق کیکامل ماست. بازگرداندن برجام  تیحما سزاوار

بر  یپلماسیعقل و د یروزیپ و –و جهان رانیبه نفع ا– یجهان

 .«طر  است کی یبرا زیچهمه تیو  هن لیتحم

است که  یبد یهاخصلت یدرون دشمن /!يدشمن درون ◄

نشاط کار  ،ی. تن لمیممکن است ما در خودمان داشته باش

بودن به  نیبدب ،یافراط یهایخودخواه ،یدینداشتن، ناام

نه به  -نداشتن اعتماد به خود نده،یبودن به آ نیبدب گران،ید

 نیا اگراست.  یماریب هانیا -شخ  خود و نه به ملت خود

در ما وجود داشته باشد، کار ما مشکل  یدرون یهادشمن

 نیاند اکرده یسع رانیملت ا یرونیدشمنان ب شهیهم. شودیم

شما »رسو  دهند   یرانیا یرا در درون جامعه هاکروبیم

، «است کیتار تانندهیآ»، «دیستیشما قادر ن»، «دیتوانینم

 .«پدرتان درآمد»، «دیشد چارهیب»، «است رهیافقتان ت»


