
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي داخلي( معاونت سياسينشريه روزانه )
0011 دی 7شنبه يک 2765 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

خودتان و کشور خودتان و انقالبتان را. شما اگر روایت نکنید،  شما روایت کنید حقایق جامعه

، هر کندمیدفاع مقدّس را روایت نکنید، دشمن روایت  شما اگر حادثه؛ کندمیدشمن روایت 

درجه خالف واقع؛ جای  ۰۸۱[ ]آن هم گویدمی، دروغ کندمی؛ توجیه خواهدمیجور دلش 

 www.basirat.ir                                   (1۰/۱0/۰0۱۱) .کندمیوم را عوض ظالم و مظل

 مذاکرات! یمحتمل برا یوهايسنار        روز حرف▼ 

از سر  نیفردا در و «برجام یایاح»هشتم مذاکرات معروف به  دور

گرفته خواهد شد. ماحصل چند دور مذاکره گذشته ارائه دو سند 

 مثابهبه یاو موضوعات هسته هامیلغو تحر یبرا رانیا یاز سو

 یغرب میت رمنعطفیغ یهادگاهیمذاکرات بود که د سینوشیپ

مذاکرات  یکُند یعلت اصل هاییو اروپا هاییکایآمر یعنیبرجام، 

همان  هاآن چراکهبست کشاندن آن بود؛ به بن تیدرنهاو 

ش از برجام و که ترامپ با خروج کردندیرا تکرار م یاخواسته

 گرانلی، تحلروازاین. کردیدنبال م یاعمال فشار حداکثر

 .متصورند یکرات آتمذا جهینت یبرا ویچهار سنار طورکلیبه

 یعنیمذاکرات  یدو طرف اصل ویسنار نیبرجام؛ در ا یایاح -۰

مجدد توافق  اءیبه سمت اح ن،یبا قبول شروط طرف کایو آمر رانیا

واشنگتن  ویسنار نی، در ادرواقع. کنندیبرجام حرکت م یاهسته

دادن  ها،میلغو تحر یعنی ران،یا یدیشروط چهارگانه کل رشیبا پذ

 یاجرا ییزماآیاز برجام، راست یعدبه عدم خروج دولت ب نیتضم

 ،از برجام کایاز خروج آمر یو جبران خسارات ناش هامیلغو تحر

 یبه سمت اجرا زین رانیو ا شودیآن م یو اجرا ایمتعهد به اح

 یاهسته یهااز گام ینینشو عقب اشیمکامل تعهدات برجا

با توجه به نظرات مثلث حاکم بر  رسدی. به نظر مکندمیحرکت 

 کیج -یرابرت مال -نکنیبل یآنتون یعنی کایآمر کنندهمذاکره میت

 یراهبردها یبه اجرا رانیا میت یجد یبندیو پا سوکیاز  وانیسال

 شدنییاجرا یبرا یادیاز شانس ز ویسنار نیرهبر معظم انقالب، ا

دو طرف ضمن  ویسنار نیتوافق موقت؛ در ا -1. ستیبرخوردار ن

به سمت  یبست کنونعبور از بن یحفظ مواضع خود، در راستا

 تعهدات حرکت خواهند کرد. یبرخ گامبهگام یتوافق موقت و اجرا

در قبال  رانیا یدرصد از سو 0۱ یسازیتوقف غن مثالعنوانبه

 نیا از یکی کایآمر یاز سو رانیا شدهبلوکهاموال  یآزادساز

اما به  ؛است یاز اول شتریش بامکان تحقق ویسنار نیا هاست.گام

و مخالفت  هامیتحر بارهیکدر خصوص لغو  رانیا طیتوجه به شرا

تداوم وضع موجود؛ با توجه  -3 روبرو است. یبا موانع ،با آن کایآمر

بر ضرورت  هیو روس نیاروپا و چ دیکأو ت نیبه مواضع محکم طرف

به  جهیبا موکول شدن حصول نت ویسنار نیتداوم مذاکره، احتمال ا

شکست  -0 است. شتریب هانهیگز ریمذاکرات از سا یآت یدورها

به  نیسوم است که طرف نهیگز ترحیصر یرو ویسنار نیمذاکرات؛ ا

به برجام  یایاح یبه نقطه مشترک و توافق برا دنیعدم رس لیدل

 خواهند کرد. دیتهد گرید هانهیبه گز گریداده همد انیمذاکرات پا

و جنگ  سویکها از جنگ اراده طیشرا نیدر ا آنچهبه نظر 

صحنه و  اتیواقع نییاست، تب کنندهتعیین گرید یاز سو هاتیروا

 یحقه والن و مردم بر مواضع بئمس یآورو تاب یستادگیضرورت ا

 پریشان( اهللفتحده: )نویسن کرده است. اریاخت دیجد میاست که ت

 

 

 
 

 
 

 !ليگ برتردر بازی نتيجه                         روز گزارش▼

 گونههیچکند که  تیهدا یرا به سمت ایهسته دیجددر تالش است که مذاکرات  طلباصالح انیجر

 ازیرا به امت کنندگانمذاکرهکه  کنندمیتالش  ی این جریانهارسانه نداشته باشد؛ رانیا یبرا یمنافع

 ؛سوق دهند رانیعدم سماجت در گرفتن حق ملت او  حاصلبی یگفتگوها دادن به غرب،

نه شما » نوشت: خود ترییتو در صفحه ابقس جمهورسیمشاور رئ «آشنا» -۰ :تحليلي هایگزاره

و با صراحت و  رودررو واسطه،یب هاآنقرآن با  حکمبه از فرعون بدتر. هاآنو نه  دیبرتر یاز موس

 کی ندیگویاز شما سخن م مؤثرترکه  یاز کسان یریگبهره .دیکن حجتاتمامو  دییسخن بگو نتیل

از تو سخن  ترحیخود همراه کن چون او فص گفت هارون را با یخداوند هم به موس ست؛ا فیتکل

خون  کی قیآن را تزر فیظر یاستعفا که در زمان طلباصالحزاهد، از فعاالن  اضیف -1. «گویدمی

 رانیا یکننده فعلمذاکره میت»( آورده است: 1/۰۱/۰0۱۱) خود دیجد یبود، در گفتگو دهیتازه نام

دوم  مهیاما در ن کردهیم یباز یبرتر گیل میت کی یاول باز مهیاست که در ن یفوتبال میمانند ت

 نیمحالت داده است. ا یهامیاز ت یکیخود را به  یشده و جاخارج یاز باز یبرتر گیل مین تیا

نه بر فنون مذاکره تسلط دارد و نه  دیجد میکه ت لیدل نیاست. به ا یبه سود طرف خارج تیوضع

 یگدلیب یعل -3 .«دارد نفساعتمادبهوگوها به سابقه گفت دارد و نه نسبت ییوگو آشنابه زبان گفت

در هر  رانیا»: ( گفته است۰/۰۱/۰0۱۱) یملبا آرمان  وگوگفتنیز در  طلباصالح یاسیفعالین س از

 یخارج استیمواقع س یدر بعض دهدیعجوالنه است که نشان م گیریتصمیمدر حال  یتیموقع

دارد و  یالمللنیب یابا فض ییعدم آشنا رانیکننده امذاکره میدارد... امروز ت هیرویب یتندرو ران،یا

 .«کرد یزنیبه چه شکل را دیکه با طرف مقابل با داندینم

 ،میمذاکره با لحن نرم مال جهیدهند که نت حیمردم توض یان خوب است براطلباصالح :يانيپا نکته

 کلرئیسرا از زبان  جهیچه شد؟ خوب است که نت المللیبینبرتر و بلد بودن زبان  گیدر ل یباز

 ینتوانست مشکالت روابط بانک درنهایتبرجام ، که گفت میبخوان یدولت روحان یسابق بانک مرکز

برجام  ،کرده حیبلومبرگ تصر ونیزیبا تلو یا. او در مصاحبهرا حل کند یخارج یهاکشور با بانک

 حسین عباسیان()نویسنده:  نداشته است. رانیا یبرا یدستاورد اقتصاد «چیه باًیتقر»

 مطهری درباره مرحوم منتظری!شاذگويي                 خبر ویژه         ▼

نوشته است: منتظری  رباره مرحومدی با انتشار توییتمجلس گذشته  سیرئبینا «علی مطهری»

منتظری بیاموزیم این است که ایشان به خاطر دفاع از حقوق  اهللتیآدرسی که باید از  نیترمهم»

حقیقت را کتمان  ،مردم یک مقام عالی را از دست داد و برای تثبیت قدرتی که برای او حاصل بود

 ؛دوشدرباره مرحوم منتظری بازخوانی مطالبی  زم استال، ینشبهه پراک پاسخ به اینر د «.نکرد

 ۰۱منتظری از قاتالن مرحوم های پشتیبانی منظور علی مطهری از حمایت از حقوق مردم، احتماالً

 مجازات دار به و نشدند توبه به حاضر کهآن از پس  که تاس 0۱هزار نفر از مردم ایران در دهه 

!( در تاریخ انقالب ثبت شده نیز ) مردموجه دیگری که از حمایت منتظری از حقوق  .خته شدندآوی

های مختلفی صورت داده که قتلاست  نتظریمهای وی از باند قاتل درون بیت مربوط به پشتیبانی

در »: سندینویم 0/۰/0۸خمینی )ره( در نامه تاریخی خود به مرحوم منتظری در تاریخ امام  .بود

علیه اسالم و انقالب  مسلحانهشما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ  هیدفاعهمین 

بینید که الوف رساندند و می محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آالف و

بااینکه برایتان ثابت شده ی هاشمی قاتل، مهد اید. در مسئلهبه استکبار کرده ایچه خدمت ارزنده

مهدی هاشمی  از قضایای مثل قضیّه .دادید که او را نکشیدمرتّب پیغام می ،بود که او قاتل است

واهلل قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف . دباشیپس وکیل من نمی. شما ازاینکه بسیار است

گونه کارهایتان را اگر این ...دانستم که مدیر و مدبّر نبودیدیلوح مدر آن وقت شما را سادهبودم؛ 

 .«کنمدانید که از تکلیف خود سرپیچی نمیتکلیف دیگری دارم و می مسلماًادامه دهید، 

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 يمانيسل ديشه فيتحر اتيعمل

 ،پرداخته یاسالم یجمهور یامنطقه یهااستیکه به نقد س یمطلب در اعتماد طلباصالح روزنامه

 کی ادهیپ یرویدر عمل ن یمانیسل دیتحت امر شه یروهایدر جنگ با داعش، ن»نوشته است: 

نوع «. !عهده داشتند و متحدانش بر کایآن را ارتش امر ییائتالف بزرگ بودند که بمباران هوا

 فیتحر کی یحاو، در منطقه برقرار کرده کایو آمر رانیمناسبات ا انیم سانهراین که  یروابط

در  کایاز نقش آمر صراحتاًبود که در تمام مواضع خود  یکس یمانیسردار سل ؛است یخیبزرگ تار

 ه،خود در منطق یهامجاهدت مختلف یهادر برهه یمانی. سردار سلبردیمنطقه نام م یهابحران

 نیا نیترمعروف .کردیم یخوددار ییکایآمر یروهایبا ن یارتباط نیترکوچک یاز برقرار یحت

در خبر  نیاگشوده نشد.  گاههیچخطاب به حاج قاسم بود که  کایمربوط به نامه آمر یاتفاقات خبر

سردار  .شد تأیید ایس یوقت سازمان جاسوس سیرئ پمپئو، یاز سو یرسم طوربهو  ۰300سال 

اوباما! فاصله  یآقا: »فتگ کایآمر هورجمرئیسبه خطاب نیز  یسقوط الرماد یماجرا رد یمانیسل

 رد،یکشور صورت گ کیکشتار در  شودیاست و چه طور م لومتریچند ک یبا رمادشما  یهاگاهیپا

اسمش  نیا د،ینکن یلطغ چیاما ه د،یکن دایاز آن ملت در آن کشور استقرار پ تیشما به بهانه حما

 یااراده»که  دانستیم« از توطئه یضلع»را  متحدهایاالت صراحتاً  یمانیحاج قاسم سل .«ست؟یچ

 دیداشت تا شه یاتالش گسترده انیجر نیهم زیسال گذشته ن «.مقابله ]با داعش[ ندارد یبرا

چگونه  سلیمانیشهید  !جا بزند یخاتم مندانعالقهو  یرفسنجان یهاشم دانیرا از مر یمانیسل

 و «بود هیدر سور رانیمخالف حضور ا» یباشد که به گفته فائزه هاشم یسک دیمر توانستهیم

 دیشد لیم، هاتحریف نیا .خواندیم «ییماجراجو»را  یاسالم یجمهور یامنطقه یهاتیفعال

 .دهدیبه خارج از کشور را نشان م گنالیارسال س یبرا یداخل انیگراغرب

 يز خوبي استچانصاف  !انيکواکب یآقا

وجهه دولت  بیاصالحات، تخر انیمنسوب به جر یهارسانه ریاخ یروزها استیس ازآنجاکه

خود با  یروزددر شماره  ساالریمردمراستا روزنامه  نی، در اتساجامعه  یدر اذهان عموم زدهمیس

القاء کرده است که  ایگونهبه «نسبت به پارسال یاقالم خوراک یدرصد ۸۸تا  0۱ یگران» تریت

به  یاست که وقت یدر حال نیبوده است! ا تفاوتبینداشته و  هاگرانیمهار  یبرا یریتدب چیدولت ه

را  یگرید زیگزارش مرکز آمار چ ،کنیدمیروزنامه مراجعه  یددر صفحه اقتصا تریت نیمطالب ا

 یسال جار وریتورم تا شهر شیروند افزا» گزارش آمده است: نیا در روزنامه ۸ صفحه در .گویدمی

 یشیماه روند افزاسال گذشته همراه بود، اما از مهردرصد تورم ساالنه در چند  ۸.۸0د ربا رکو

ماه تورم در آذر تیاز وضع رانیآمار مرکز آمار ا ترینتازهاست که  یدر حال نیا متوقف شده است.

 درصد کاهش دارد. کیبا آبان  سهیکه در مقا دهیدرصد رس 3.00که تورم ساالنه به  دهدمینشان 

 یدر روزنامه آقا ستین معلوم «.داشته است یدرصد میکاهش ننیز  نقطهبهنقطهتورم  نیهمچن

اول  تریدر ت زدهمیتورم در دولت س یاز روند کاهش یگزارش چنیناینکه  گذردمیچه  انیکواکب

تالش دارد  فیتحر انیرج. شودمیمنتشر  کنندهمأیوسو  یمنف صورتبهآشکار  فیروزنامه با تحر

 را وارونه منعکس کند.مثبت دولت  هایگیریجهتاقدامات و  ،جامعهدر  یدلسرد ایجاد باهدف

 به رزمايش سپاه جمهوررئيسعزتمندانه نگاه 

ملت ایران و از امنیت  زمانهمدر پاسداری های سپاه پاسداران با تقدیر از تالش جمهوررئیس

ای آشکار از اراده و توانمندی را نشانه ۰۱)ص( پیامبر اعظمهای منطقه، رزمایش ملت

هرگونه »جمهوری اسالمی ایران در دفاع از منافع و امنیت ملت ایران برشمرد و تصریح کرد: 

تحرک خصمانه از سوی دشمنان با پاسخ فراگیر و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

این  .«معناداری تغییر خواهد داد صورتبهه خواهد شد و معادالت راهبردی را ایران مواج

در مقطعی که مذاکرات ی کشورمان را نظام هایتوانمندیدر خصوص  جمهوررئیسموضع 

که مدعی  گذاریممیسابق کشورمان  جمهوررئیسواضع وقتی در برابر موین جریان دارد را 

ان دادن دستاوردهای نظامی مانع پیشرفت مذاکرات کشورمان و نش موشکی هایآزمایشبود 

ابسته به وو  نگربروننگاه  یجابهداخلی  هایداشتهو تکیه بر  زتمندانهع، اوج نگاه برجام است

 .مشاهده کرد توانیمرا  در گذشته غرب

 اخبار کوتاه

 /اسالميت و جمهوريت! هایريشهبرای زدن  ایفتنه ◄

در نشست ماهانه جامعه اسالمی مهندسین  «محمدرضا باهنر»

با اشاره به در پیش بودن سالروز حماسه نهم دی، گفت: 

بود و  ۸۸گویند این حماسه به خاطر وقایع سال بعضی می»

موضوعی تمام شده است، یعنی باید گذشته را رها کنیم؛ اما 

که هم  فتنه عظیمی اتفاق افتاد ۸۸واقعیت این است که سال 

. جمهوریت و هم اسالمیت کشور را مورد هدف قرار داده بود

هایی، ضرورت دارد که این برای پیشگیری از چنین فتنه

 «.دها همواره زنده بماننحماسه

 /کنيمميوخت رآکتور بوشهر را خودمان توليد س: ياسالم ◄

 یانووستیر یدر مصاحبه با خبرگزار یاتم یسازمان انرژ سیرئ

« روس اتم» یاز شرکت دولت رانیا مقامات» گفت: هیروس

 یاتم روگاهین 3و  1 یهاانتظار دارند که ساخت بلوک هیروس

 موردتوافقدو سال از برنامه  باًیبخشد که تقر عیبوشهر را تسر

وانمندی کشورمان تاسالمی همچنین از  .«عقب مانده است

 نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد و افزود:سوخت  دیتولبرای 

در راکتور  یرانیا یاهسته سوخت از استفاده درباره تهران»

از سطح  میقصد ندار اتم داشته است.با روس یبوشهر مذاکرات

 .«میفراتر رو یسازیدرصد غن 0۱

سازمان  مقامقائم !/فرزند آوری؛ راهکار ترويج سازیفرهنگ ◄

که مشکالت  یادر پاسخ به اظهارات عده یاسالم غاتیتبل

 تیبا وضع»گفت:  ،دانستند فرزند آوریرا مانع  یاقتصاد

باز  ،کند دایپ شیافزا ارانهیاگر مقدار  یحت یفعل یفرهنگ

 هانهیهز گریسکه و د دیدنبال خربه فرزند آوری یجابه یاعده

و  یسازذائقه دیبا فرزند آوری جیترو یبرا نیبنابرا ؛روندیم

گفت:  یزاویاهلل حرروحاالسالم . حجت«شود یسازفرهنگ

پوشاک فرزند را ندارد،  دیکه پول خر وجود دارد یاخانواده»

 .«کندمی نهیواره هزنصاب ماه یاما برا

 /رماندهان مقاومتف سيساخت تند یتجمع در بغداد برا ◄

تجمع در محل  یمقاومت برا یهااخوان گروهفر از پس

المهندس، شمار  یو ابومهد یمانیقاسم سل دانیشهادت شه

 یاز مردم بغداد، گرد هم جمع شدند و بر احداث بنا یادیز

شرکت  این از پیش کردند. دیتأک دیدو شه نیا یبرا ادبودی

مقاومت  دیفرماندهان شه ادبودی یطرح ساخت بنا یمجر

از  یالزم، گروه یرغم کسب مجوزها که به م کردالعا

در فرودگاه  ادوارهی نیاز ساخت ا یسیانگل یتیامن یروهاین

 .اندغداد ممانعت به عمل آوردهب

 کلرئیس «یبهمن» /يواقع انيمتقاض یارز برا نيتأم تياهم ◄

 تیفیک را در نوسانات در بازار ارز لیدل، یمرکز اسبق بانک

ارز  میبتوان اگر» معتقد است:وی  .داندمیعرضه و تقاضا 

 م،یکن نیرا تأم یمصارف واقع ریواردکنندگان و سا موردنیاز

 رایز ؛ابدییخواهد بود و نرخ ارز کاهش م کنترلقابلبازار ارز 

ارز  نیتأم یارز کمتر به بازار آزاد برا انیصورت، متقاض نیدر ا

 .«مراجعه خواهند کرد شانردنیازمو


