
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
2011بهمن 21شنبه سه 9969 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

حاال  .بود نیبود، قصدشان ا رانیاقتصاد ا یفروپاش ]اقتصادی[، جنگ نیهدف دشمنان از ا

مردم را در  رانیبا نابودکردن اقتصاد ا نکهیا یمقدمه بود، برا کیلبته اقتصاد ا یفروپاش

 نیخودشان را از ا زیآمخباثت یاسیقرار بدهند و مقاصد س یاسالم یمقابل نظام جمهور

 www.basirat.ir                                              (01/00/0011). عمل کنند قیطر

 يافتني انقالباهداف دست           روز حرف▼

بود که  0032بهمن سال  07ثانیه روز  01دقیقه و  72و  9ساعت 

هواپیمای رهبر کبیر انقالب اسالمی در فرودگاه مهرآباد بر زمین 

قدم به این سرزمین  ،سال تبعید 03پیشوای مبارزه پس از  .نشست

این حقیقت بود که کار رژیم پهلوی تمام  آورپیامگذاشت و این می

گذرد می زمینایرانرخداد باشکوه تاریخ  سال از آن 00شده است! 

بدل شده است که  ایطیبهو نهال انقالب اسالمی امروز به شجره 

 خواب را از چشم زیاده خواهان عالم ربوده است!

انقالب اسالمی ملت ایران با محوریت  -0 :حليليت هایگزاره

 ؛ل و آزادی و عدالت شکل گرفته استشعارهایی چون استقال

گیری جمهوری اسالمی را معین نموده و ی که جهتاصول بنیادین

اخیر همه توان مسئولین نظام اسالمی  چهار دههدر طول بیش از 

هم در این مسیر البته  .ها صرف شده استحقق آن آرمانای تبر

 هایی تجربه شده استو هم ناکامی شدهکسبهای فراوانی فقیتمو

حقق کامل همه اهداف و آنچه مشخص است این است که هنوز تا ت

رغم عدم تحقق کامل علی .قالب اسالمی فاصله بسیار داریمان

های انقالب، بدون شک انقالب اسالمی در عرصه هایآرمان

که حاصل  کسب نمایدمختلفی توانسته دستاوردهای ارزشمندی 

پیشرفت و  ؛ای استامنطقهای و فربه قدرتی منطقه شدنلیتبدآن 

زا، بلکه مبتنی بر تحولی که نه مبتنی بر الگوهای توسعه برون

وجود  -7 .توان داخلی ممکن شده است برهیتکزا و با توسعه درون

ها بدان معنا نیست که اهداف انقالب اسالمی ها و ناکامیضعف

 را علت بلکه ؛است نایافتنی دست و انتزاعی –ذهنی  ،ملت ایران

با  .های درونی و برونی جستجو نمودباید در وجود موانع و ضعف

است که  هاآنها و ارائه راهکار برای عبور از شناخت این ضعف

توان به مسیر ادامه داد و با همه توان برای دستیابی کامل به می

ها، نقش نفوذی ؛ی چونهایضعف .انقالب تالش نمود اهداف

ها، عدم برتربینی ها و خودرویتک ها،تجربگیها، بیتدبیریبی

 ییتنهابه هرکدامکه  ...و  ها، تشتت و واگراییهاساالریشایسته

های دشمنی مؤثرنقش  -0ها کافی است! برای تشریح ناکارآمدی

توان در ارزیابی وضعیت کنونی دشمنان ملت ایران را نمی اریعتمام

شان ای که دشمنیهپرکین دشمنان .هوری اسالمی نادیده گرفتجم

ا همه توان بانقالب کلید خورد و تا به امروز از همان ابتدای پیروزی 

های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی در عرصه

حقیقت آن است که انقالب  -0 .ای در حال پیگیری استو رسانه

ای اسالمی با محوریت مردم شکل گرفته و تداوم یافته و امروز بر

این  کنارر د .مردم قدم برداشت برهیتکعبور از مشکالت نیز باید با 

که  هر جاتفکر انقالبی است و  برهیتک ،مشکالت کشور حلراهمهم، 

از آن فاصله گرفتیم،  هر جاموفق شدیم و  ،ورزیدیم تأکیدبر آن 

 )نویسنده: مهدی سعیدی( ناکام ماندیم!

 

 

 
 

 
 

 !در تهران کايآمر یصدا                       روز گزارش▼

 انیگراغرب یارسانهاست، قدرت  تیحائز اهم یاسالم یکه در جمهور یاز موضوعات یکی

افراد  نی، اکنندیم غیرا در کشور تبل کایغرب و آمر یهاخواستهکه  یافراد ؛است یداخل

 .منفعت غرب است تشانیتوجه کنند، اولو شورک یآنکه به منافع مل یجابه

با  میوزارت خارجه در خصوص مذاکره مستق یسخنگو «سیند پرا» -0 :یخبر یهاگزاره

بوده  نیموضع ما طبق معمول ا .میکن دارید مستقیماً میدار یما آمادگ»اظهار داشت:  رانیا

پربارتر  گر،یمسائل د نهیو هم در زم نیمذاکرات و نهیهم در زم رانیبا ا میاست که تعامل مستق

باعث شد تا  رانیبا ا میمذاکره مستق تیدر خصوص اهم کایدستور آمر -7 .«خواهد بود

در خصوص لزوم  یمتعدد یترهایو ت هایادداشتگزارشات،  ،داخلی گرایغرب هایرسانه

 کایبا آمر رانیا مذاکره» تریآرمان با ت روزنامه ؛در کشور انتشار دهند کایبا آمر میمذاکره مستق

حل جامع و  یبرا»نوشت:  کایبا آمر میخصوص لزوم مذاکره مستق در ،«گشایدمیراه برجام را 

را  مسئله نیا دیاست و نبا ناپذیراجتناب کایو آمر ـــرانیا میمستق یوگوگفت ،مسئلهکامل 

 عتاًیطب چنینیاین یهاوگوگفت یالمللنیاظ بگفت که به لح توانیم .درآوردتابو  صورتبه

بهتر  تماًح زیو دستاورد آن ن جهیو نت رسدیم جهیزودتر به نت رودرروو  میمستق صورتبه

 یهم در مطلب یاسالم یروزنامه جمهور -0 .«واسطه عمل شود قیاز طر نکهیخواهد بود تا ا

و مصالح و منافع کشور  یدر افکار عموم ییجا ،یو منطق یروش عقالئ نیمخالفت با ا»نوشت: 

گره کور  تواندیو م کنندیم دییآن را تأ زیاست که عموم مردم ن یروش نیا .و ملت ندارد

 .«است را باز کند شدهکشور  یبرا یادیآمدن مشکالت ز دیکه باعث پد یمزمن یاسیس

سـال  8در  .به غرب است جابیبستن  دیام جهیامروز کشور نت طیشرا -0 :يليتحل هایگزاره

 .قرار گرفت کایبا آمر میمذاکره مستق یحام انیجر اریکشور در اخت ییدولت اعتدال قدرت اجرا

کشـور را معطـل  ،«هابچرخـد و هـم چـرخ کارخانـه دیبا وژهایفیهم چرخ سانتر»با شعار  هاآن

تورم و فشار  و شرطی شدن اقتصاد کشورآن  جهینت کهکدخدا کردند تصمیم مذاکرات و  جهینت

از  یاسـیس تیافراد در فعال نیا -7 .آن است ریجامعه تا به امروز درگ کهشد  سابقهبی یاقتصاد

محمـد  .زننـدمی ادیصدا و خواسته غرب را در کشور فر صرفاًندارند و  یو اصول فکر دهیخود ا

در گفتگـو بـا  کشـورمان در ویـن، کننـدهمذاکرهو مشاور تیم حلیلگر مسائل سیاسی ت، یمرند

 یهارسـانه واسـطهبه هاییکایآمر یصدا»: ه استخصوص گفت نیدر ا سیانگل یسیبیشبکه ب

 م،یـغـرب دار یبـزر  حـام هایرسـانه رانیما در ا .شودیم خشپ رانیغرب در ا یحام یرانیا

 .«رسـانندیمـرا بـه گـوش همـه  شـانیصدا یهسـتند ولـ تیدر اقل رانیدر ا باوجودآنکه هاآن

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده(

 صافي گلپايگاني اهللآيت، عالمراجخيش رحلت             خبر ویژه           ▼

و  کیدر ساعت  ا،یاح اتیو موفق نبودن عمل یقلب ستیا یدر پ ،یگانیگلپا یصاف اهللآیت

از شاگردان  ت،یباهل هیفق نیا .را وداع گفت یدار فان یسالگ 010، در امروز ربع بامداد

در نجف اشرف  زین یبود و مدت یگانیو گلپا یحجت، خوانسار ،یعظام بروجرد اتیبرجسته آ

 انیسال یصاف اهللتیآ .بهره برده بود یکاظم یو محمدعل یرازیمحمدکاظم ش اتیاز آ

و  یکالم ،یآثار گوناگون فقه فیو تأل قیو تحق سیقم به تدر هیدر حوزه علم یمتماد

 ازجملهبا حکم امام راحل )ره(  ینگهبان قانون اساس یشورا یریدب نیپرداخته و اول یثیحد

و  یعنوان فارس 81 بربالغ یآثار فراوان شانیا از .برجسته بود هیفق نیا یاسیس یهاتیمسئول

و کتاب سال  تیکتاب سال وال زهیموارد، جا نیاز ا یمانده است که برخ ادگاریبه  یعرب

 .را به دست آورد تیمهدو

http://www.basirat.ir/


 

                     

 اخبار ▼

 قدرتپررو در مافيای ايراني؛ خودروساز 

: ا انتقاد از مدیریت صنعت خودروسازی کشور، گفتبرئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 

لیارد تومان به نظام بانکی هزار می 81 کهدرحالیها هست و یک پررویی مزمن در خودروسازی»

خندند و مردم میو به ریش  فروشندمیمیلیون  031میلیونی را  31بدهکار هستند و خودرو 

: کندمیضافه اوزیر بازرگانی دولت سازندگی  ،قیحیی آل اسحا .«زدگککشان هم نمی

مشتری  میلیونیکسازی که  بازار دارد و هر خودرو میلیونیکخودروسازی در ایران حدود »

های همانند خودروسازی کهدرحالیداشته باشد، با یک فرصت بزر  مواجه هست؛ 

 گونهاینرف؛ و بازار مص میلیونیکهای ما در دنیا حدود چندهزار تولید دارند نه خودروسازی

پرداخت بدهند و با یشکشی کنند و پنیست که مردم در صف بایستند، نوبت بگیرند، قرعه

و قیمتی که به مردم  شدهتمامفاصله بین قیمت  .سر یک خودرو خریداری کنندهزاران درد

 .نالیممی هاآنرود که همه از خوار میرانت ایعدهشود همگی دست یک فروخته می

اند که از و مرکزی بدل شده های سیاسیجریانبرای برخی  خلوتیحیاطهای ما به وسازیخودر

سیاسی و ذینفعان  هایجریانمالی برخی  تأمینکنیم مرکز فساد و مرکز هر طرف که نگاه می

ها احساس کنند بر اینکه تا زمانی که خودروسازی تأکیدوی با  .«خوار هستندبازدارنده رانت

تواند برای خودروسازی کشور کاری کند، خاطرنشان نمی کسیهیچاختیارشان هست  انحصار در

کند و هر دولتی بیاید همین کار را می ها هست،قدرت و مافیایی که در خودروسازی»کرد: 

 .«هستند دردولتدولتها ربط ندارد و خودشان اساساً به دولت

 !درآوردداد اردوغان را هم  ایترکيه هایسريال

رو بوده و مشتریانش در توجهی روبهقابل های اخیر با رشدترکیه در سال یساز الیسرصنعت 

دالر از  ونیلیم 01حدود  7110این کشور در سال  .جهان افزایش بسیاری پیدا کرده است

میلیون دالر رسانده و 311درآمدش را به  7109صادرات سریال درآمد کسب کرده و در سال 

 ، درآمدمیالدی 1707تا سال  شودمی بینیپیشاند و هایش بودهکشور جهان خریدار سریال 81

بسیاری از منتقدان در ایران ، حالبااین .رسدبمیلیارد دالر به حداقل یک ترکیه از این حوزه

کنند و معتقدند این ها اشاره میبه زیر پا گذاشتن اخالق در این سریال ایترکیههای سریال

اتفاقی روز پیش در و د .منفی زیادی بگذارند تأثیرتوانند روی سبک زندگی مردم ها میمجموعه

ای پیوست و دستور داد با های ترکیهنیز به صف منتقدان سریالرجب طیب اردوغان جالب، 

ای در بخشنامهترکیه  جمهوررئیس .گذارند مقابله شودها را زیر پا میهایی که ارزشسریال

های بنیادین ی که برخالف ارزشهای تلویزیوناقدامات الزم برای مقابله با برنامه ،دستور داد

با تمام  پسازایناین فرمان،  موجببه .ترکیه و در تضاد با حریم خانواده هستند، انجام شود

گذارند طبق قوانین ترکیه منفی می تأثیرها، کودکان و نوجوانان تولیدات تلویزیونی که بر خانواده

 .ه مسئول اجرای این سیاست شده استترکی نشورای عالی رادیو و تلویزیو .دبرخورد خواهد ش

 ییگراجنسهمهای ترک را به علت پخش محتوای مربوط به تر نیز برخی کانالاین شورا پیش

ای در ترکیه به افرادی تعلق دارند که به دولت های رسانهبیشتر شرکت .جریمه کرده بود

 .کنندمیمشی حکومت را دنبال گرا نزدیک هستند و خطکار و ملیمحافظه

 : اسرائيل رژيمي آپارتايد استالمللبينسازمان عفو 

 مروزااین سازمان اعالم کرد که  .، اسرائیل را رژیمی آپارتاید خواندالمللبینسازمان عفو 

ها: رژیمی ظالم مبتنی بر رژیم آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینی»گزارشی با عنوان  (شنبهسه)

شود که در آن رژیم صهیونیستی در حمالتی که به منتشر می« سلطه و جنایت علیه بشریت

نیز  ازاینپیشاین سازمان  .فلسطین انجام داده مرتکب جنایاتی مبتنی بر آپارتاید شده است

های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرده و این رژیم را به ارتکاب جنایت سیاست

تقریبًا تمام »اعالم کرد:  المللبینسازمان عفو  .در نوار غزه متهم کرده بود 7100جنگی در سال 

ادارات مدنی و مقامات نظامی در اسرائیل در اجرای آپارتاید علیه فلسطینیان در سراسر فلسطین 

 .«ر مشارکت دارنددر خارج از کشو هاآنو همچنین علیه آوارگان فلسطینی و فرزندان 

 اخبار کوتاه

سخنگوی وزارت امور  /!زنديم جيگ سيانگل: زادهبيخط ◄

 با خبرنگارانخود  خارجه کشورمان در نشست خبری دیروز

در حوزه  رانیا یعنوان حقوق قطعبه آنچه»گفت: 

خواهد  یباق ریتغیاست، ال یاهسته زیآمصلح یهایفناور

 دیدارد که با یشاذ اریروزها اظهارات بس نیا سیانگل .ماند

 یسیبه مقامات انگل یجیگ نیا یاوجو شود در چه حوزهپرس

 راً یاخ سیانگل خارجه وزارت معاون .«منتقل شده است

 یسازیغن یبه برجام و توقف فور رانیا یبندیخواستار پا

در صورت  میاداده شنهادیپ رانیشده و گفته ما به ا ومیاوران

 .شودیلغو م هامیتحر ،یابه توافق هسته یبندیپا

« قاسم االعرجی» /کش در يک زندانهزاران آدمتجمع  ◄

هزار  01بیش از » :نوشتی در توئیتمشاور امنیت ملی عراق 

کشور، در حال حاضر، در  31از اتباع بیش از  تروریست،

نیروهای دموکراتیک سوریه در الحسکه در شمال  هایزندان

شرق سوریه حضور دارند و تهدید واقعی برای منطقه و جهان 

سفرای  ود باخجریان دیدار در او  .«درونبه شمار می

اع اتبکه باید  رده استک تأکیددانمارک، نروژ و سوئد، 

در است، گفتنی  .دمحاکمه شون داعشی در کشورهایشان

زندان الحسکه، نظامیان آمریکایی،  ورش اخیر درشجریان 

استان  هبو  هفراری داداز این زندان داعشی را سردسته صدها 

 .ل کردندمنتق دیرالزور

فعاالن  یبرخ /!BBCساختمان  یرو مني تيمظلوم شينما ◄

 انیو قربان یائتالف سعود یهااز جنگنده یریدر لندن تصاو

به  یسیبیب یشبکه خبرساختمان  وارید یرا رو منیجنگ 

 یهااقدام در اعتراض به سکوت رسانه نیا .گذاشتند شینما

در  منی یجنگ اتیمغرضانه درباره جنا استیو اعمال س یجهان

عاالن ف .رسانه صورت گرفت نیتوسط ا تکارانیاز جنا تیحما

به  یحاتیتسل یهاتوقف کمک من،یخواستار رفع محاصره 

 .شدند منیها در و کشتار هاتیدادن به جنا انیعربستان و پا

 اطالعات شعبه /در لبنان يشبکه جاسوس نيترانهدام بزرگ ◄

 نیترو انهدام بزر  ییلبنان از شناسا یداخل تیامن یروهاین

 .کشور خبر داد نیدر ا یستیونیصه میرژ یشبکه جاسوس

 یشبکه جاسوس 03 ،یاتیعمل یلبنان ط یتیامن یروهاین

 تیفعال هیرا که در مناطق مختلف لبنان تا سور هیونیستیص

هفته  0از  اتیعمل نیا .و منهدم کردند ییداشتند، شناسا

 .آغاز شده است شیپ

 نیدوم رد /ه شدشکستدر کشور کتاب  یمجاز ريدخرکورد  ◄

تومان  اردیلیم 20، فروش از مرز کتاب تهران یمجاز شگاهینما

 .تومان فروش داشت اردیلیم ۴0پارسال  شگاهینما .عبور کرد

در  نیچ ریسف /به جنگ بکشد کايآمر مان باکار دي: شانيچ ◄

به  کایآمر تیبا حما وانیتا یهااگر مقام»: گفت واشنگتن

کار  ادیزاحتمالبه ،در جهت استقالل ادامه دهند رشانیمس

 .«کشدیم ینظام یریبه درگ کایو آمر نیچ


