
  

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400بهمن 16شنبه  1570 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 خدا حاکمیت که اندکرده حرکت خط این در همه ،السالمعلیهم دیگر امامان و هادی امام

 شده جهادها است، شده هاتالش. بدهند حکومت هاجامعه بر را الهی قانون حاکمیت را،

 راه این در پربار و پرثمر هایشهادت و تبعیدها و هازندان. است شده کشیده زجرها است،

 *)ع( تسلیت بادادیهسالروز شهادت امام *        (01/01/1397). است شده تحمل

                                           www.basirat.ir ▼؟ايدگرفته لکنت چرا              روز حرف! 

 ایبرجسته بسیار دستاوردهای و اسالمی انقالب از پس سال ۴3

ن آ هستیم مجبور هم هنوز ،دارد خارجی و داخلی سطح در که

 مقایسه آمریکاو  انگلیس نشاندهدست و ماندهعقب حکومت با را

 سوی از و دشمنان تحریف شدت خاطرنوع مقایسه به این ! کنیم

 دراین روزها  .اخلی استد تجاهل حتی و جهل یا غفلت دیگر

 اگر ،شودوشته مین مجازی فضای هایگروه و هاکانال از برخی

 اینکه یا و ... داشتیم را هاپیشرفت همین بود هم شاه رژیم

در پاسخ به این  !اندداشته پیشرفت کشورها همه ؛نویسندمی

 .ذکر چند نکته الزم است هاینافکشبهه

 حدوحصربی هایبخشش به توجه با ،اوالً تحليلي:نکات 

 بود بعید ،بحرین و هرات و خوزستان تا آرارات از پهلوی دوران

های شرق و غرب، قدرت خصمانه هایتالش به توجه با اآلن که

 نقشه آمریکا گذشته هایسال از .باشد مانده ایران از چیزی

 هایاستان به رفتن برای اآلن باید و است داشته را ایران تجزیه

 ازلحاظ ایران پادشاهی حکومت ،ثانیاً !گرفتیممی ویزا مرزی

 کشور با مقایسهقابل آمریکا برای اهمیت و الجیشیسوق

 که مصری نگارروزنامه حسین فهوی .است مصر پادشاهی

 عبدالناصر جمال پیروان از و دارد عربی ناسیونالیستی گرایش

 راه هاایرانی» :نویسدمی و داده انجام را مقایسه این ،است

 را آمریکا بخصوص ،هاابرقدرت برابر در مقاومت و مبارزه

 مزد هرسال ما .برگزیدیم را سازش مسیر ما و کردند انتخاب

 کمک میلیارد ۴ قالب در آمریکا طرف از را اعراب به خیانتمان

 سیاسی، فشار اول همان از هاایرانی و گرفتیممی بالعوض

 تجربه را نابرابر جنگ و داخلی جنگ و تحریم و اقتصادی

 جهانی قدرت یک به ایمنطقه قدرت یک از ایران امروز .کردند

 بدون وجهان منطقه سطح در مشکلی هیچ که شده تبدیل

 و استقالل هزینه ،ثالثاً .«نیست حلقابل ایران نظر جلب

 نبود اسالمی انقالب اگر. است تسلیم از کمتر همیشه مقاومت

 ناموس و خون رد با فقط کشور در امنیت هزینه حتماً امروز

 توانستنمی وابستگی حتی و پول ،سرزمین و شدمی پرداخت

 .کند سیر را گرسنه هایگرگ آن

 داخلی زدهغرب هایجریان از برخی امروزه :راهبردی نکته

 بیش که است حالی در این ؛کنندمی کاریکم به متهم را انقالب

 و ین جریان بودها دست در کشور اجرایی مناصب از سال 3۲ از

 فتنه آتش بر دمیدن با ،ندارند دست دررا  قدرت که اکنون

 بتوانند تا هستند انقالب مزارع به آن هدایت حال در آمریکا

 پنجم ستون از کم هاآن. دهند گسترش را یأس و ناامیدی

 . )نویسنده: فرهاد مهدوی(ندارند هوشمند جنگ در دشمن

 

 

 
 

 
 

 آخر گام در وين مذاکرات                         روز گزارش▼

 امروز: »نوشت خود توئیتر صفحه در جمعه بامداد ایران امور در آمریکا ویژه نماینده «مالی رابرت»

 برای کنونی مذاکرات درباره اردن و مصر ،فارسخلیج همکاری شورای نمایندگان با خوبی مکالمه

 یک به رو پیش هایهفته طی مذاکرات کهازآنجایی. داشتم برجام تعهدات به دوجانبه بازگشت

 .«دهیممی ادامه خود ایمنطقه شرکای با نزدیک هایمشورت به ما رسید، خواهد بندیجمع

 گفتگوها دور هشتمین در حالی در ایران ظالمانه هایتحریم رفع برای مذاکرات :تحليلي گزاره

 توافق اکنون و اندداده انجام را خود زنیچانه ،ماندهباقی موضوعات سر بر تقریباً طرفین که دارد قرار

 از بعد ماهبهمن 9 از آمریکائی طرف. دارد نیاز گیریتصمیم برای مقابل طرف سیاسی اراده به صرفاً

 خود ایمنطقه و اروپایی همکاران با رایزنی و شرایط ارزیابی حال در تنفس، برای ایوقفه یک

 گام در عمالً مذاکرات و است گرفته صورت مذاکرات روند در ملموسی هایپیشرفت هرچند. هست

 اگر آمریکاست، زمین در توپ حاضر حال در. نیست کار پایان منزلهبه این اما دارد، قرار آخر

 بیشتری امتیاز اخذ برای را خود شانس ذهنی، محاسبه اساس بر تا شوند دیگری فاز وارد نخواهند

 تضمین و آزمایی راستی بخش در ایران هایخواسته کف به زمانهم و کنند امتحان ایران از

 پیش هفته در مذاکرات به بازگشت از پس که نیست بعید. بود خواهد محتمل توافق دهند، رضایت

 تیم مواضع تحدید جهت عمومی افکار و بازار بر فشار اعمال برای سازیحاشیه وارد هاآمریکائی رو،

 مقابل، طرف روانی عملیات و احتمالی یسناریواین  سازیخنثی برای باید لذا ؛شوند کنندهمذاکره

 نباید مذاکرات دستور جز موضوعی هیچ که است این اهمیت حائز نکته. باشد داشته وجود آمادگی

 سقف اعالم و ایمنطقه مسائل ،اغواکننده پیشنهادات لذا. باشد داشته تأثیر مذاکرات متن روی بر

 .است وین مذاکرات روند بر تأثیرگذاری برای جملگی مذاکرات برای زمانی

 مذاکرات به را زیادی مباحث ،پایانی گام در کرد خواهند سعی هاآمریکائی که است مشخص 

 بر پافشاری و ایستادگی ،پایانی گام در. شود محقق ایران مطلوب توافق ندهند اجازه تا بزنند گره

 روی بر مسیرها تمامی حاضر حال در چراکه ؛داد خواهد پاسخ قرمز خطوط و اصولی مواضع

 در توافق برای دیگری گزینه ،ازگشت به تعهدات برجامی خویشب جز و شده بسته مقابل طرف

 )نویسنده: احمد بنافی( .ندارد اختیار

 !رفتهازدست اقتدار رميمتبرای  ملياتيع              خبر ویژه           ▼

ای فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، شامگاه پنجشنبه، خبر داد سخنگوی رسانه« یحیی رسول»

که برای کشتن سرکرده سازمان تروریستی داعش، بغداد اطالعات دقیقی در اختیار آمریکا قرار 

 در گوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در حساب کاربری خود در شبکه توئیترسخن داده است.

 "قرداش عبداهللابی" کنیه با "سعید محمد امیر" تروریست کشتن عملیات»: گفت خصوص این

 المللیبین ائتالف اختیار در دقیقی اطالعات عراق ملی اطالعات دستگاه که شد اجرا آن از پس

محل ]اختفای[ سرکرده داعش و در نتیجه کشتنش  سویبهرا[  هاآنات ]اطالع این و داد قرار

 داعش تروریستی گروه سرکرده قتل»: اظهار داشت نیز روز جمعه عراق وزیرنخست «.هدایت کرد

 عناصر و سرکردگان از تن هاده قتل در عراق امنیتی نیروهای همه عظیم هایتالش ادامه در

 آوریجمع و هاآن از نفر صدها دستگیری و عراق داخل در ویژه هایعملیات در داعش تروریستی

 «.است شده انجام شده، تشکیالت این سرکرده مخفیگاه نابودی به درنهایت که اطالعاتی تحلیل و

اقتدار  میمتربرتری نظامی و  ه رخ کشیدنب منظوربه آمریکا جمهوررئیس ،«بایدن جو» حالبااین

بدون نام بردن از  سفید، کاخ در سخنرانی طی پنجشنبه عصر در منطقه، آمریکا رفتهازدست

این تمام ماجرا البته  تماماً آمریکایی جلوه داد.اقدامی های اطالعاتی عراق، این عملیات را کمک

های اطالعاتی به آمریکا مدعی شد که این رژیم با ارائه دادهنیز تلویزیون اسرائیل  13کانال نبود، 

 در ردیابی مکان ابو ابراهیم القرشی، رهبر داعش کمک کرد.

http://www.basirat.ir/


 

 

              

 اخبار ▼

 !بعد از مرگ سهراب دارونوش 

 به شهادت رسید. واوباشاراذلدر درگیری با  شبچهارشنبه« رنجبر اکبرعلی»سرهنگ دوم 

استفاده  دهد که او با وجود امکاننشان می زرگواربشهید این از لحظه شهادت  منتشرشدهفیلم 

ا و هضعف ،به گفته کارشناسان !است ، اقدام به این امر نکردهگرم، علیه شرور مهاجماز سالح 

ابهامات قانون فعلی استفاده از سالح سبب شده تا در برخی موارد پلیس نتواند اقتدار الزم را در 

در تعرض به حقوق  هاآنتر شدن داشته باشد و این امر باعث گستاخ واوباشاراذلبرخورد با 

نویسد: رائفی پور، تحلیلگر مسائل اجتماعی در خصوص این حادثه دردناک می مردم شده است.

 چون چرا؟ کند،نمی شلیک اما دارد دست در اسلحه پلیس .میراندمی را جان فیلم این دیدن»

 از ترسدمی ما پلیس! اندفهمیده اوباش که است اینکته همان این و رودمی نظامی دادسرای به

نماد ، ظامینپلیس و نیروهای  .«دهد پاسخ جا صد به باید چون کند استفاده خودش اسلحه

های اقتدار و این نماد ضعیفتموجب ، هاآن از قدرتکشور هستند و سلب  اقتدار و امنیت

اصالح ، لزوم رنجبر اکبرعلیعی که شهادت شهید شود؛ موضوامنیت کشور می ربضربه  درنهایت

خواستار  رئیس مجلسپی این حادثه، در  گوشزد کرد.کشور  گذاریقانونه را به دستگا ین رویها

 مردم آسایش و جامعه امنیت»شد و در توئیتی نوشت: « قانون استفاده از سالح»اصالح سریع 

 کل تادس .شد نخواهد تأمین پلیس قاطعیت و اقتدار اعمال هایزمینه کردن فراهم با جز

 «سالح از استفاده قانون» موردنیاز اصالحات وقت اسرع در انتظامی نیروی و مسلح نیروهای

 دستور در نوبت از خارج تا کنند ارائه مجلس به را ناجا برکفجان و شجاع مأمورین برای

نویس اصالح تهیه پیشنیز  های مجلسرئیس مرکز پژوهش .«گیرد قرار تصویب و رسیدگی

ین مقام ا قانون استفاده از سالح توسط پلیس را به همکاران حقوقی این مرکز ابالغ کرد.

ابهامات موجود در قانون استفاده از  واسطهبهکشور شهادت نیروهای حافظ امنیت  مسئول،

 .خوانده است قبولغیرقابلسالح را 

 بينيمرا به يک چشم مي بگيرانحقوق ئيسي:ر

 و کردستان کرمانشاه، ایالم، نمایندگان مجمع با دیدار در پنجشنبه صبح جمهوررئیس

 اصلی مبنای را عدالت اجرای دولت، کلی رویکرد تبعبه وبودجهبرنامه سازمان»: گفت همدان

 سرزمینی آمایش سند ریزی،برنامه حوزه در اساس همین بر و داده قرار در خود اقدامات

 اهللآیت .«است گرفته قرار عدالت اجرای و گذاریریل برای دولت هایریزیبرنامه محور

 متأسفانه» ، افزود:ببینیم چشم یک به را بگیرانحقوق همه موظفیم کهاینبا تأکید بر  رئیسی

 ارائه مجلس به هابخش برخی مزایای و حقوق زمینه در لوایحی قبل دولت پایانی هایماه در

 این از برخی با بررسی از بعد دولت. بود نشده انجام هاآن روی کافی کارشناسی کارِ که شد

 عدالت اجرای مسئول دولت که باشیم داشته نظر در را نکته این باید اما ؛کرد موافقت لوایح

 پرداخت نظام در زنیچانه داد اجازه نباید .است کشور جمعیت میلیون ۸۵ همه قبال در

 همه است موظف دولت ندارد؛ یقف حدِ زنیچانه چراکه ؛بگیرد را عدالت جای حقوق

 .«ببیند چشم یک به و عادالنه را بگیرانحقوق

 تکذيب شد ميالد برج در زنان رقصخبر 

به در فضای مجازی در واکنش به انتصاب یک کلیپ  تهران شهرداری ارتباطات مرکز رئیس

 از بعد»: عالم کردا، شودکه در آن حرکات موزون توسط تعدادی زن انجام میداری تهران شهر

 گروهی رقص برنامه جعلی خبر بار این شهرداری، توسط هاپارک و هاکوه بستن دارشاخ دروغ

 یکی که بوده دخترانه مدرسه یک به مربوط منتشرشده فیلم اما ؛شده منتشر میالد برج در زنان

 مراسم این .است کرده اجاره فرهنگی برنامه برگزاری برای را شهرداری ورزشی هایسالن از

 مدرسه مدیران اطالع و اجازه بدون فیلم. است نبوده هایشزیرمجموعه و شهرداری به متعلق

 ،جامعه فرهنگی هایارزش و هنجارها با مغایر هایبرنامه چنین اجرای. است شده منتشر مذکور

 .«نیست تهران شهرداری تأیید مورد وجههیچبه

 اخبار کوتاه

 /علمان مسير خواست دشمن را نروندم: وپرورشآموزش وزير ◄

 که تالشیم در»گفت:  وپرورشآموزشزیر و« نورییوسف »

 از. شود محقق منطقی ایشیوه به معالمان هایخواسته

 مورد مسیرهای به خود مطالبات طرح در خواهممی معلمان

 هیئت جلسه هر در تقریباً .نشوند داده سوق دشمنان، اراده

 رئیس جمهور،رئیس. شودمی طرح بندیرتبه موضوع دولت،

 مخالفتی بندیرتبه طرح اجرای با نگهبان شورای و مجلس

 زودیبه و است اداری مراحل انجام حال در طرح این و ندارند

 اآلن .رسید خواهد معلمان به خوبی اخبار خصوص این در

 در بندیرتبه برای الزم بودجه تا دارد ادامه دولت با مذاکرات

 .«شود تأمین کامل طوربه آینده سال

برنامه در  ارتباطات وزیر /سال آينده رایب ايران فضايي هدف ◄

کشور در دنیا  10» :گفت گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما

توانایی ساخت و پرتاب ماهواره دارند که جمهوری اسالمی ایران 

 ،شد 1۴01 سال برای که گذاریهدف طبق .هاستآنیکی از 

 کیلومتری ۵00 مدار در را کیلوگرمی 100 حداقل ماهواره باید

 هایتالش .هستیم هدف نزدیکی در که دهیم قرار زمین

 از یکی و برسیم سالهیک ادامه دارد تا به هدف روزیشبانه

 تمام .است بومی ایماهواره منظومه یک طراحی ها،برنامه

 عنوانبه اطالعات ملی شبکه تحقق برای را وزارتخانه هایظرفیت

 «.دادیم قرار کار دستور در کشور مجازی فضای توسعه زیرساخت

دلیل صادر نشدن به  /!ضد مردم ايران برآمريکا ثابت  رويه ◄

سفر آزادکاران  مان،کشوراعضای تیم ملی کشتی نفر از  6ویزای 

لغو شد. برای برگزاری دیدار دوستانه در تگزاس ایرانی به آمریکا 

در واکنش به این خبر،  دولت سخنگوی علی بهادری جهرمی،

 بار ایران کشتی تیم روادید صدور از آمریکا ممانعت»: توئیت زد

 ضدمردمی رویه در تغییری هادولت جابجایی کرد، نمایان دیگر

 «.دکننمی ایجاد متحدهایاالت دولت

 پرواز ممنوعیت وجود با /«!عصای موسي»ای ديگر از جزهعم ◄

 رژیم آسمان از المللیبین بردارینقشه شناسایی هواپیماهای

ژیم ر از بعدیسه تصاویر موسی عصای گروه صهیونیستی،

هکری سابقه هک گروه این  .کردند منتشر صهیونیستی

خی مؤسسات دولتی این شهری و بر مداربستههای دوربین

اند به تصاویر رژیم را نیز در کارنامه دارند و مدعی شده

محل کار و منازل مسئولین ارشد رژیم اشغالگر  هایدوربین

 نیز دسترسی دارند.

 /ه نفع يمن و امارات نيستب جنگ تداوم: خارجه وزير ◄

 با تلفنی گفتگوی دربهمن(  13)روز چهارشنبه امیرعبداللهیان

تداوم جنگ و »: گفت ،با اشاره به بحران یمن ،اماراتی همتای

و  هاطرفاز  یکهیچو منازعات به نفع  هادرگیریگسترش 

همچنین رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان  «.باشدنمیمنطقه 

هدیدی برای کل کشورها حضور رژیم صهیونیستی در منطقه را ت

باید تالش کرد تا عوامل »: کرد خاطرنشان  و منطقه دانست و

 «.طقه جای پا پیدا نمایندنند در مننتوا آفرینبحران


