
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
5011 مهر 1شنبه سه 1155 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

نباشد که دیپلماسیِ  جورنیاای نباید قرار داد؛ یعنی دیپلماسی را تحت تأثیر مسئله هسته

ای است که آن را ای یک قضیّه جداگانههسته ای باشد؛ نه، قضیّهه هستهکشور متّصل به قضیّ

تر بایستی به یک شکل مناسب و شایست کشور حل کنند، امّا دایره دیپلماسی خیلی وسیع

 www.basirat.ir                                                              (60/60/0066) .است

 مجاهدان عرصه تبيين               روز حرف▼

آنچه در میان حماسه باشکوه اربعین حسینی بیش از هر چیز 

، نقش بزرگ بانویی است که حادثه روز دیگر محوریت یافته است

 ، به مبدأروزهچهل هجری را در طول سفری ویکشصتدهم سال 

تبدیل کرد و برای همیشه  خواهیتاریخ عشق و حریت و عدالت

 و مجاهدان راه حق بدل نمود! خواهانعدالتتاریخ به چراغ راه 

بیر تد دقتبه چیزهمهدر سناریوی طراحی شده خاندان ابوسفیان، 

بزرگ تاریخ در میان ضربات  خواهآزادی 27شده بود تا صدای 

خارجی  خواهانیزیادهآنان را  ،شمشیرها خفه شود و خط تحریف

معرفی کند که برای ایجاد اختالف و فتنه و کسب قدرت بر امام 

به سزای اعمالشان  درنهایتجامعه اسالمی خروج کرده بودند که 

دست سپاه اسالم سرکوب شدند! در  رسیدند و با ذلت و خواری به

برای  چیزهمهشده، این معرکه بزرگ و جنگ ادراکی تدارک دیده

ارائه چنین تصویری انحرافی از قیام حسینی فراهم بود، اما آنچه در 

این میان مغفول مانده بود و دشمن توان ارزیابی و مهار قدرت آن 

ر معرکه شان دبود که هرچند سالح را نداشت، نقش مجاهدانی

خون و آتش کارکرد نداشت، اما سفیرانی بودند که در معرکه جهاد 

 ترینبزرگ عنوانبهعاشورا را  ،بزرگ ایتبیین توانستند، حماسه

دار این میدان بشریت در دفتر تاریخ ثبت کنند! بخشرهاییقیام 

بود که با تحمل همه مصائب و  حضرت زینب )س(جهاد بزرگ 

ن معرکه یزیدیان، راه حقیقت گم گردد و ای نگذاشت درمشکالت، 

 .محو شود امیهبنیاسالم علوی در سایه سیطره  پرفروغخورشید 

داستان جنگ شناختی دشمن برای ذبح حقیقت با ابزار تحریف، 

هجری نیست، قصه همیشه تاریخ در  00داستانی مختص به سال 

ه تقابل جبهه حق و باطل است که امروز نیز انقالب اسالمی ک

معرکه به مصاف جبهه  اننهضت حسینی است، در هم بخشتداوم

خواهان عالم و دشمنان عدالت ادهاستکبار جهانی رفته است! امروز زی

و آزادی با همه توان تالش دارند تا با اسالم هراسی، ایران هراسی، 

قت ارائه ... تصویر معوجی از حقی و هراسی، سپاه هراسی ایخامنه

ناآگاه را گمراه کرده و اردوگاه  هایتودهگسترده،  و با شبهات دهند

مکتب  یافتگانتربیتینجا است که اجبهه حق را به محاق ببرند! 

 دارپرچمپیشگام و  وسربازان و افسران جنگ نرم شوند  داربعین بای

و  فکریخوشو با همه هوشمندی و  باشند ،«جهاد تبیین»

 ثی کنند.دشمن را خن هایهنقش، استقامت و پایداری

 حی علی»بارها فرمان  ازاینپیشحکیم انقالب اسالمی که 

در عرصه جنگ نرم را فریاد زده بودند، دیروز در  «الجهاد

سخنانی به مناسبت اربعین حسینی، حجت را بر همه تمام 

 کردند! از امروز فصل جدیدی برای اربعینیان آغاز شده است!

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 
 

 

 
 

 

 غرب! یتکرار یباز                                 روز گزارش▼

 هیواکنش مقامات اتحاد، رانیدر خصوص ا یاتم یانرژ المللیبینآژانس  هیانیبانتشار گذشته  روز

 .ال داشترا به دنب کایآمرو  اروپا

موضوع اشاره  نیخود به ا روزیدر گزارش د یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب -0 :یخبر هایگزاره

در  «تسا»در مجتمع  وژیفیقطعات سانتر دیرصد کارگاه تول زاتیاجازه نداد تا تجه رانیکرد که ا

 یدسترس یدر اجازه ندادن به آژانس برا رانیا میتصم»  :شد یشود و در ادامه مدع سیکرج سرو

با  وریشهر 70است که در روز  یمشترک هیانیب نقض ،تسا وژیفیقطعات سانتر دیبه کارگاه تول

در ادامه این سناریوی جدید  -7 .«حاصل شد رانیا یاتم یسازمان انرژ سیرئ یمحمد اسالم

 نیبه ا یخواست که دسترس رانیاز ا از گزارش آژانس، یابراز نگران نیز بااروپا  هیاتحاد، ایرسانه

 رانیما از ا»اعالم کرد:  ایبیانیه نیز طی کایآمر -3فراهم آورد.  ژانسکارشناسان آ یرا برا تیسا

. در «را فراهم کند یاتم یانرژ یالمللنیبه آژانس ب یاجازه دسترس ترسریعهر چه  خواهیممی

 یاشور یاعضا ریبا سا ندهیمانع شود، ما در چند روز آ رانیچنانچه ا: »آمریکایی آمده است هیانیب

 .«!داد میمناسب خواه یم تهران پاسخاقدا نیحکام مشورت کرده و به ا

 هایراه یاسالم یجمهور شرفتیاز پ یریجلوگ یبرا یطرف غرب -0 :يليتحل هایگزاره

را تجربه  کشورمان دانشمندان هیعل یستیترور اتیو عمل یحمله نظام ،میهمچون تحر یمختلف

آورده  یرو یو جنگ روانمذاکره  یعنیخود  یمیقد یبه باز مجدداً ؛یبعد از ناکام ؛ اماکرده است

پازل قرار دارند و هماهنگ  کیدر  کایاروپا و آمر هیآژانس، اتحاد جمهوری اسالمی،است. در نظر 

 ؛ستندین رانیا یاز آن برا برداریبهرهو  ایهستهبه حداقل توان  راضی یو حت کنندمیعمل 

صادر کرده است که تاکنون  هیانیب رانیا یاسالم یجمهور هیبار عل نیچندم یبرا یآژانس در حال

 ایهستهعلیه مراکز و دانشمندان  قدس غالگراش میرژ یستیدر برابر اقدامات ترور باریک یحت

 ایهسته تأسیساتنظارت بر  یاگر آژانس مدع نیبنابرا ؛واکنش درخور نشان نداده است کشورمان

تضمین  یستیترور تالرا از حم هامکان نیا تیامن دیاست، ابتدا با رانیا یاسالم یجمهور

با غربی که طرف  اندواقفموضوع  نیبه ا خوبیبه یاسالم یجمهور یمقامات رسم -7. کردمی

 دلیل نیبه هم ه است؛گذاشت یباق نشدهحلسال  ستیرا ب رانیا ایهسته پرونده هاروش نیا

دادن به تیم جدید سیاست خارجی برای خاتمه  ی است کههدف آتی،محور بودن مذاکرات  جهینت

و بازگرداندن طرف غربی به تعهدات برجامی خویش برگزیده است. در این  هاجوییبهانهاین نوع 

، نباید از مواضع محکم و دغرب بدعه هایخواهیزیادهمسیر، وزارت امور خارجه کشورمان با 

 آزمودهرا  گرید هایراه، جز مذاکره ندارد یراهدشمن . کوتاه آیدخود  المللیبینمطابق با قوانین 

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( .استو اکنون محکوم به مذاکره به سنگ خورده  و سرش

 آژانس کاریسياسيپاسخ ايران به                             خبر ویژه ▼

 المللی مستقر در وینهای بیننزد سازمان کشورمانسفیر و نماینده دائم  ،«بادیاظم غریب آک»

در خصوص گزارش آژانس، آمریکا و سه کشور اروپایی مواضع در واکنش به  (دوشنبه) دیروز

، از ایران افتدمیتجهیزات نظارتی آژانس توسط رژیم صهیونیستی از کار  کههنگامی» تصریح کرد:

برای این رژیم و بدون هیچ اقدامی از سوی  ایهزینهآن را بدون  مجدداًباشید انتظار نداشته 

کامل  طوربهوی با بیان اینکه تفاهم اخیر ایران و آژانس  .«آژانس و کشورهای مدعی بازنصب کند

جمهوری اسالمی ایران نیز چگونگی واکنش به »تصریح کرد:  ،و ظرف زمان توافق شده اجرا شد

 .«را رصد خواهد کرد و در هر مرحله، اقدام مناسب را اتخاذ خواهد نمود این حسن نیت خود

واضح خاطرنشان  طوربهدر وین نیز  وگوها در تهران و اخیراًدر طول گفت»سفیر کشورمان افزود: 

تحقیقات امنیتی و قضایی در مورد مجتمع تسای کرج همچنان ادامه دارد،  ازآنجاکهگردید 

 «.گیرندنمیتمع در زمره تجهیزات تحت سرویس فنی قرار تجهیزات نظارتی این مج

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 است باهنر: دولت رئيسي سبب تابيدن بارقه اميد به قلب مردم شده

در خصوص عملکرد ر نشست ماهیانه جامعه اسالمی مهندسین، طی سخنانی د «محمدرضا باهنر»

مدت کوتاهی است که روی کار آمده و در این مدت  رئیسیدولت آقای »اظهار داشت: دولت سیزدهم 

کوتاه کارهای خوبی صورت گرفته که سرعت گرفتن واکسیناسیون در ایران و امضا عضویت در 

قبلی کشیده بودند جزو این اقدامات  هایدولتن را که البته برخی از زحمات آ یشانگهاسازمان 

این اقدامات مثبت نشان داد دولت آقای رئیسی دولت خوش رزقی است و برخی از »وی افزود: «. است

مشکل  ترینبزرگوی «. سبب تابیدن بارقه امید به قلب مردم شده است امیدبخشاین اقدامات 

میلیارد  ۰66هزار و  7 امروز شاهدیم  متأسفانه»ه و گفت: نقدینگی دانست امانبیاقتصاد کشور را رشد 

کار را انجام  7به آقای قالیباف گفتم که در مجلس  .شودمیتومان روزانه به نقدینگی کشور اضافه 

امروز شاهد  متأسفانه .نکنند تربزرگ را دولت و نداده افزایش را دولت هایهزینه اینکه آنان و ندهید 

دولت اضافه شده و با مطرح کردن مسائل متعدد دولت نیز  هایهزینهدرصد به  7۰این هستیم که 

ب ارزیابی کرد و آن را موجب را خو جمهوررئیسباهنر سفرهای استانی «. شودمی تربزرگبزرگ و 

ها محقق شود و بسیاری از مشکالت باید وعده»افزود:  حالدرعینرشد سرمایه انسانی توصیف کرد و 

 «.نیز از این مسیرها قابل حل شدن نیست

 !زني غيرسازندهاتهام

را  رانیا ه،یترک «یآناتول» یخود با خبرگزار دیدر مصاحبه جد جانیآذربا جمهورسیرئ «افیالهام عل»

 یباغ کوهستانه قرهکه کنترل منطقاز قبل از آن یرانیا یهاونیشد که کام یمدع و مورد اتهام قرار داد

 صورتبهمنظم  طوربه رد،یقرار گ جانیآذربا یجمهور اریسال گذشته از ارمنستان در اخت زییدر پا

 یدر حال یاسالم یجمهور هیعل جانیآذربا جمهورسیرئ یزناتهام .شدندیباغ موارد قره یرقانونیغ

 یدر باکو ارسال هرگونه کاال از سو رانیسفارت ا ماهبهشتیارددر  نیازاشیپمطرح شده است که 

منتسب به حضور  یهالمیرا رد کرده بود و انتشار ف نیالچ ریاز مس باغقرهبه  رانیا یهاونیکام

همچنین در  افیعل را نادرست خوانده بود. یاجتماع یهاباغ در شبکهدر قره رانیا یهاونیکام

این یک رویداد »نظامی ایران در مرز جمهوری آذربایجان اظهارنظر کرد و گفت:  خصوص رزمایش

تواند هرگونه رزمایش نظامی را در قلمرو خود انجام دهد. این می یکشور هرآور است. ببسیار تعج

اما چرا حاال و چرا در مرز ما؟ چرا زمانی که ارامنه در جبرائیل، فضولی و  ؛است هاآنحق حاکمیتی 

سال  36ها پس از هایی در کار نبود؟ چرا پس از آزادسازی این زمینزنگالن بودند، چنین رزمایش

یک نماینده مجلس  اظهارنظرناپخته، هفته گذشته  بیانعالوه بر این «. شود؟اشغال برگزار می

اردبیل و تبریز شد. واقعیت آن است  یهاجمعهامامنیز موجب واکنش  یاهیترکآذربایجان در رسانه 

ه است و اخیر نفوذ عجیبی در ساختار نظام این کشور داشت یهادههکه رژیم صهیونیستی طی 

صهیونیستی بوده و  یهانقشهاظهارات و مواضع غیرسازنده دولتمردان آذربایجان نیز ناشی از همین 

 و برادری میان دو ملت برادر و شیعی ایران و آذربایجان است. یجوارهمبرخالف اصول 

 ايران را از بين ببرد ایهستهتوان  تواندنمياسرائيل : اولمرت

ای نوشت که این رژیم صهیونیستی در مقاله 766۲-7660های وزیر سالنخست« ایهود اولمرت»

اولمرت در روزنامه  .ایران را برای همیشه از بین ببرد ندارد ایرژیم قدرت نظامی که بتواند توان هسته

در قبال ایران و تکرار این ادعا که ایران در آستانه « بنیامین نتانیاهو»نوشت که سیاست « هاآرتص»

موجب  لزوماًسازی وسیع و سریع اورانیوم غنی چراکهدستیابی به سالح اتمی است، درست نبود، 

ای ایران را افکنی در خصوص برنامه هستهاو سیاست هراس .مب اتم دست یابدشود که ایران به بنمی

سازی اورانیوم غیرضروری دانست و نوشت که ایران در هر نقطه زمانی در عرض چند ماه توانایی غنی

سازی اورانیوم یک شرط به کشوری دارای بمب اتمی را دارد، اما غنی شدنتبدیلخود برای  موردنیاز

وزیر رژیم لبنان نخست اهللحزبروزه با  33ایهود اولمرت که در زمان جنگ . نه کافی الزم است

وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نخست« ایهود باراک»صهیونیستی بود، سپس نوشت که با مقاله اخیر 

. را ندارد، موافق است« ای ایرانخطر هسته»که نوشته بود اسرائیل توانایی نظامی برای از بین بردن 

شبکه »توان از حمله نظامی، می جایبهوزیر اسبق رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد که نخست

 .برای از بین بردن ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران بهره برد« پیچیده عملیاتی

 اخبار کوتاه

« زادهنعمت» !/زننديم يرا عوامل اجنب يروحان هشتگ محاکمه ◄

که  کسانی» :جدیدش گفت نظر اظهاردولت روحانی در  صمت روزی

 قطعاً  زنندیرا م یهشتگ محاکمه روحان یاجتماع یهادر شبکه

ما  اتیاخالق نیاز بدتر یکی !باواسطه ای میتقمس ای اند؛یعوامل اجنب

 خواهندیم هابعضی عدم توجه به خدمات گذشتگان است. هایرانیا

زنی زاده در کنار اتهامکاش نعمتای«. انقالب را بزنند نیا شهیر

توصیف کردن آنان، اندکی  نشناسنمکبداخالقی به ملت ایران و 

و بعد امثال  گفتیمخن هم از خدمات خود و دولت روحانی نیز س

! ملت ایران خادمین خود را کردمیخود را ریشه انقالب معرفی 

؛ تشییع باشکوه و میلیونی امام )ره( و تشییع شناسندیمخوب 

از  یانمونهحاج قاسم سلیمانی عزتمندانه شهدای دفاع مقدس و 

 است.انقالب  یهاشهیربر  یگذارارزشدر حفظ و بصیرت ملت 

 وزارت /خوزستان یدر منطقه مرز يستيانهدام باند ترور ◄

 میت کیخوزستان،  جنوب غرب یدر نوار مرز اطالعات

بعد  .ها قبضه سالح کشف و ضبط کردو ده یرا متالش یتیامنضد

تروریستی و کشف  هایگروهکاز روی کار آمدن بایدن، تحرکات 

جنگی در مرزهای غربی کشور افزایش یافته است؛ این  هایسالح

گزاره، نتایج رویکرد دولت جدید آمریکا در حمایت از 

تروریستی و ضدانقالب برای برهم زدن امنیت کشور  هایگروهک

امنیتی کشور دور نمانده و  هایسازمانضوعی که از دید است؛ مو

را در خاک اقلیم  هاتوطئهاخیراً سپاه پاسداران مرکز این نوع 

 کردستان عراق و پایگاه آمریکایی حریر معرفی کرده است.

 محلی مقامات سهم ايران از تجمع ميليوني اربعين حسيني/ ◄

امسال  ینیحس نیاستان کربال اعالم کردند که شمار زائران اربع

زائر  ونیلیم 00بوده و از  شتریب ارینسبت به سال گذشته بس

: کشورمان نیز اعالم کرد ارتیسازمان حج و ز سیرئ .رفتفراتر 

شرکت در  یبرا یرانیهزار زائر ا ۰6از  شیها بردبرآو اساس بر»

شنبه سه تا اند.وارد خاک عراق شده ینیحس نیمراسم اربع

 شاهد ازآنپس و است عراق کشور به ئرانزا ورود اوج )امروز(

 .«بود میزوار خواه نای بازگشت روند

در  سیانگل زیستمحیط روزی /سيادامه بحران سوخت در انگل ◄

 یافراد و د داردوجو نیبنز یادیمقدار ز است که یمدعحالی 

 جادیعلت ا و کنندیم نیبنز دیاقدام به خر از،یعدم ن باوجود

 انجمن !هستند هابنزینپمپشدن  یو خال یطوالن یهاصف

از  دوسومهشدار داد که  کشنبهیروز  سیانگل نبنزی فروشانخرده

 .شودیتمام م زودیبهو  زین هیشده است و سوخت بق یها خالپمپ

 زدوخوردرضه سوخت در انگلیس موجب ازدحام و بروز بحران در ع

داران شده است و این روزها ویدئوهای این جایگاهمردم با هم و با 

 .شودمی دستبهدستدر فضای مجازی  آمیزخشونترفتارهای 

 نسومی /ديبه افغانستان رس رانيا یهامحموله کمک نيسوم ◄

و  ییتن مواد غذا 0۰شامل  رانیبشردوستانه ا یهامحموله کمک

در ادامه  زنی قبل از آن روز وارد فرودگاه کابل شد. دیروزدارو 

 یهامحموله از کمک نیبه مردم افغانستان، دوم رانیا یهاکمک

 .دیبه کابل رس ییاهدا


