
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي اسينشريه روزانه )داخلي( معاونت سي
1411 آبان 11شنبه سه 4365 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

در  هانیا اآلنهمین چیزی که  دولت کنونی آمریکا هیچ فرقی با دولت قبلی ندارد؛ یعنی

 .کردیم، همان چیزی است که ترامپ مطالبه کنندیمای از ایران مطالبه زمینه مسائل هسته

 هانیاباید به  .گویندبا یک زبان دیگری می هانیا، گفتیماو با یک زبان  .هیچ تفاوتی نکرده

 www.basirat.ir                                                         (60/60/0066) .توجّه کرد

 هنر تعامل و خوب شنيدن           روز حرف▼

، پیامبر اعظم)ص(با سالروز میالد  زمانهم ذشتهگیکشنبه هفته 

دستگاه قضا با چند تن از فعالین سیاسی و  رئیس وساعتهددیدار 

چون علی مطهری و  هاییچهرهاعی برگزار شد که در آن اجتم

ه قضا این اولین تالش رئیس دستگا حاضر بودند.عباس عبدی نیز 

ای در طول اژهنبود. شان منتقدین و شنیدن سخنانبرای مواجهه با 

تا این ارتباطات  ردهکاز طرق مختلف تالش  ریاست قوه، چند ماه

دون شک دیدار اما ب ؛ر شده و صداهای متفاوت شنیده شودبرقرا

صف نشست عباس عبدی در و کهینحوبه، بودی آخر، دیدار ممتاز

آقای محسنی هم خوب شنید، هم خوب : »نوشت القضاتیقاض با

ماند که خوب هم عمل سخن گفت و هم خوب پاسخ داد. فقط می

انتظار  هرچندشود که امیدوارم شاهد روند بهبود عملکرد نیز باشیم. 

در مورد  .«باید قدری زمان دادفوریت داشتن دور از ذهن است و 

 .باید توجه داشت نکاتچند به ، دستگاه قضا رئیس این رویه مبارک

حکمرانی که  ابزارهای نیترمهمیکی از  -0 تحليلي:کات ن

زایش فرا کسب کرده و موجب ا افکار عمومیتواند رضایت می

وب شنیدن اعتماد عمومی و امید به آینده گردد، همین هنر خ

 تنهانه و مدعی گفتگو با جهان، ولت سابقددر  متأسفانه .است

فحاشی و  ،ینبه منتقدبارها ، بلکه شدنمیمشاهده چنین هنری 

! در کنار هنر خوب شنیدن، هنر پاسخگویی نیز باید شدتوهین نیز 

 مؤثرمکمل رفتاری مسئولین کشور نهادینه گردد تا گامی  عنوانبه

تعامل مثبت با  -2 در مسیر تحقق دولت اسالمی برداشته شود.

های سیاسی نیز اقدام مثبتی است های مختلف احزاب و گروهیفط

دستگاه قضایی نهفته است.  رئیسکه در پس این رفتار ارزشمند 

های واقعیت آن است که گشودن درهای گفتگو میان طیف

ط حساس کشور، ضرورتی است یسیاسی مختلف کشور در این شرا

امش و امید تواند موجب کاهش تنش در جامعه و دمیدن آرکه می

فرهنگ گفتگو و شنیدن صدای مخالف  انهمتأسفبه جامعه باشد. 

حاکمیت دولت  سالههشتدر دوران  باألخصهای اخیر در سال

و دیوار بلندی بین فعالین سیاسی کشور  اعتدال ضربه خورده است

حاکمیت جریان انقالبی و تدابیر  هدوردر فاصله انداخته است که 

 -3 تواند فرصتی برای ترمیم این فضا باشد.می ،اتخاذشدهنه حکیما

به  شدنلیتبدبرای  شدهگرفتههای در پیش بدون شک برنامه

سنت حسنه نیازمند استمرار است و دستگاه قضا باید تالش کند تا 

این رویه را تداوم بخشد و همچنین نتایج حاصل از این تعامالت 

 شود. ساندهرنیز به اطالع افکار عمومی 

های سیاسی و فعالین خر آنکه امید است احزاب و گروهآسخن 

 -های جناحیفانه عمل کرده و رقابتمنص هاآنمنسوب به 

منافع ملی و عزت و پیشرفت کشور سوق  یسوبه را سیاسی

 کشور مشکالت حل و کارآمدی ارتقاء برای توان همه با ودهند 

 )نویسنده: مهدی سعیدی( .قدم بردارند

 

 

 
 

 
 

 مذاکره با رويکردی جديدغاز آلزوم                      روز گزارش▼

 کنندههماهنگ، مورا کهیبا انر داریبعد از د هامور خارج ریوز یاسیمعاون س «یکن یباقر یعل»

در  0+0و  رانیا نیمذاکرات ب دیآغاز دور جد از خبر ،مشترک برجام در بروکسل ونیسیکم

آغاز خواهد شد که  ندهیآ از ماه یطیمذاکرات در شرا دیکرد. دور جد یارسانهخصوص برجام را 

 هستند. مندهیگال شدتبه یطرف غرب یاز بدعهد یرانیمقامات ا

اگر »گفته است:  رانیدر گفتگو با روزنامه ا کشورمان امور خارجه ریوز -0 :یخبر یهاگزاره

مذاکره  همهنیبه ا یازیوجود داشته باشد، اصالً ن کایدر آمر یجد یابازگشت به برجام اراده یبرا

و  دصادر شو کایآمر جمهورسیرئ یاز سو ییفرمان اجرا کیفردا  نیاست از هم یوجود ندارد. کاف

ژست  کی دنیبا ی. آقاگردندیمکه ترامپ از آن خارج شد، بر یاها اعالم کنند به نقطهآن

 شانیا یمیحرصحبت کند، همان پرونده ت رانیدرباره ا خواهدیم یترامپ گرفته است، اما وقتضد

 زادهبیخط دیسع -2 .«میدار یجد دیترد هاییکایآمر تیما نسبت به ن رونیبغل دارد. ازا ریرا ز

و اقدامات  کایمقامات آمر یبرخ ییذایخصوص اظهارات ا در« وزارت امور خارجه یسخنگو»

 نکهیا یبرا لیدل کیاظهار داشت: اگر فقط  ران،یملت ا هیعل یهامیها در برداشتن تحردوگانه آن

مقامات  یهاروز نیاظهارات متناقض ا نیباشد، هم دینرس جهیبه نت نیو یهاوگوچرا گفت

که  یاو اقدامات دوگانه نکنیبل یآقا وان،یسال یآقا ژه،یو ندهیاست. اظهارات نما متحدهاالتیا

شار ف طرفکیازترامپ را حفظ کنند،  راثیم طرفکیاز کنندیو تالش م دهندیانجام م

 هامیهم صحبت از برداشته شدن تحر طرفکیازخورده خود را ادامه دهند و شکست یحداکثر

 .«میروبرو هست یطیکه با چه شرا دهدینشان م هانیا ههم کنند؛یم

 دیمتفاوت از دولت گذشته با یسیرئ اهللآیتدر دولت  یمذاکرات برجام -0 :يليتحل یهاگزاره

 یدرباره چگونگ دیبا دیمذاکره شده است. مذاکرات جد بارکیبرجام  دیدر نگاه دولت جد ؛باشد

 یباشند تا زمان اریهوش دیبا یاسالم یجمهور نیباشد. مسئول هامیتحرو رفع  کایآمر مؤثربازگشت 

 ؛انجام ندهند یاقدام جبران چیبرداشته نشد، ه کجایو  مؤثر صورتبه کایآمر یهامیتحر یتمامکه 

آنان  یبا همه تقاضاها رانیاگر ا یاست و حت رانیا یاسالم یمهار جمهور مصمم به کایآمر رایز

آمار  نیدتریجددر  یبانک مرکز -2. افتیخواهند  هامیحفظ تحر یبرا یلیموافقت کند، باز دل

از  یها و اخبار حاکنشانه گرید یداده است و از سو ینفت یدرآمدها یدو برابرخود خبر از رشد 

وجود ندارد که مقامات  یلیدل چیه نیبنابرا؛ دارد ندهیآ هایماهکشور در  یبهبود اوضاع اقتصاد

 منظوربه یسیداشته باشند. دولت رئ هاغربی زیم یرو هایگزینهترس از  یاسالم یجمهور

رها نخواهد کرد، اما با  جانبهکیصورت را به نیدشمن، مذاکرات و سوءاستفادهاز  یریجلوگ

 ،«به تعهدات یبندیپا یدر ازا سنجشقابل یاقتصاد یایاز مزا یمندبهره» یمنطق یگذارشرط

و  یاکه موضوعات منطقه هم کنندف دیبا یمقامات غرب -3به اهداف خود برسد.  تواندیم

خصوص  نیدر ا یاسالم یندارد و جمهور یابه پرونده هسته یارتباط چیه کیتبالس یهاموشک

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک مذاکره نخواهد کرد. هاآنبا 

 !رانيراه مقابله با ا نيبهتر                                خبر ویژه▼

توافق  آلمان و فرانسه س،یبا سران انگل»گفت:  26نشست گروه  انیدر پا کایآمر جمهورسیرئ

سخن بایدن به این معنی است که این «. است رانیمقابله با ا یراه برا نیبهتر یپلماسیدکه  میکرد

، موضوعی کامالً رنگ باخته است و باید با مذاکره ایران را مهار کرد! با ایران طرح گزینه جنگ

در آن همچون گذشته شده باشد و  یاهنرمندانهبنا به تجارب گذشته، مهره چینی که  یامذاکره

گرفته شود و تعهد کاغذی به از ایران نیز تعهد عملی  تیدرنهاایفای نقش کنند و  پلیس خوب و بد

ستگاه سیاست خارجی کشورمان، دهمین منطق آمریکایی است که به اذعان دقیقاً  داده شود! نآ

  است. بهم نمودهمست و سرجام را و آینده توافق بات وین شده مانع از نتیجه دادن مذاکر

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 !اجتماعيسرمايه سوراخ ظرف 

سنگر به سنگر در  فتح» گفته است: ایمصاحبهدر  طلباصالح جریان پردازنظریه« انیحجار دیسع»

ها بودند. بود، مجلس بود، شوراها بود، روزنامه یجمهور استیجواب داد. باالخره در آن زمان ر یمقطع

حفظ هم  یوقتکیو  دیکنیفقط سنگر را فتح م یوقتکی. حفظ سنگر مهم است. افتیمنتها دوام ن

 یادیز علل سنگر حفظ نشد؟ نیا ییجاها کیکجا بود که  اشتباه دو مکمل هم هستند. نیا د؛یکنیم

باشند. دوم  رونیاز دولت ب دیبا یاعده کیرفتند داخل کادر دولت. چندبار گفتم  یاعده کیداشت. 

کم بود.  هایریگیگذشته، پ نیا از نداشت. یکه متول خواستیم یخرداد جنبش بود؛ جنبش متول

جلو  دیبا همهبودند.  یو پست و مقام و صندل ومنالمالما بودند که دنبال  یقاط دیعده هم شا کی

 ستد،یقدرت دارد که بتواند سرپا با قدرآن فعالً  یاسالم یجمهور !نشد ،. خالصهامدندیاما ن آمدندیم

کم  نفساعتمادبه اآلنشده است.  ادیز یلیخ یاعتمادیاست. ب ادیز یلیبا دولت خ مردم اما فاصله

بدان  نیکم شده، اعتماد به دولت کم شده، اعتماد به خدا هم کم شده و ا یگریشده، اعتماد به د

و ما ظرف  است یاجتماع هیسرما هیمااست. اعتماد بن دیدچار اختالل شد تمادمعناست که مقوله اع

و حجاریان نیست. او سخنان و بازخوانی برای تحلیل لزومی  .«سوراخ شده است مانیاجتماع هیسرما

 یهاتیریمدو سوء  هایناکارآمدمهر خاموشی بر  توانستندیمتا حات در جریان اصال فشیطهمرفقای 

با روی ناامید گشت. اکنون ملت از دولت  شدیمتا ، شد و شدیمتا آنچه نباید  گذاشتند ابقسدولت 

، اما نه با معرفی شودیمبازگشایی  شدهمهرومومنواقص این  اندکاندکغیر، کار آمدن سلیقه و باور 

 !نفستازهبا چسباندن آن به دولت  شودیما بیان در لفافه و یا اگر مقصرین، بلکه ب

 1411تا آبان  89ان از آب

مجلس در خصوص عملکرد قابل دفاع دولت  سهیرئئتیه یسخنگو «یموسو نیالدنظام دیس»

دولت قبل در  یهایریگمیتصم»به سامانه سوخت کشور گفت:  ریاخ یبریدرباره حمله سا زدهمیس

نسبت  یتفاوتیرا رقم زد، دولت هم با ب یبه مردم وارد کرد و مشکالت ناگوار یشوک بزرگ ۸۹آبان 

به شعورشان  کنندیدولت قبل احساس م یمردم با رفتارها نی، ارفتار کرد ۸۹آبان  قاتبه اتفا

را  یخوب تیرینداشت اما مد یریباوجود آنکه دولت تقص ریاخ یبریشده است. در حمله سا نیتوه

 یردم عذرخواهنفت از م ریمسئله ورود کرد و وز نیشخصاً به ا جمهورسیحادثه داشت و رئ نیدر ا

که صادقانه با  زدهمیدولت س یرفتارها نیا دنیصورت گرفت، مردم با د یخوب یرساناطالعکرد و 

. حمله کنندیم دایو صادقانه به دنبال رفع مشکل است، آرامش خاطر پ کندیها برخورد مآن

 کیحرکت  نیبود از بستر ا نیبه دنبال ا ریبود، دشمن از حادثه اخ ینیسنگ اریحمله بس یبریسا

مردم  جمهور،سیو در صحنه بودن دولت و رئ یاریواسطه هوشاما به ردیکشور شکل گ دراغتشاش 

 «.سرعت رفع شدبا آرامش کار را به جلو بردند و مشکل به

 ز ايراناسنگين سايبری به شکست  هيونيستيصرژيم اعتراف 

ین ا یهاو به نقل از رسانه یستیونیصه میبه رژ ریاخ یبریدرباره حمالت سا «نیادیالم» شبکه

چگونه مقابله  ریاخ یهادر هفته یبریبا جنگ سا دانندیهنوز نم سرائیلانوشت، مقامات  رژیم

گفته اگر اطالعات به سرقت رفته توسط  «دنسیکانف» یبریسا تیشرکت امن رکلیمد کنند.

 میرژ یخصوص میحر هیعل یبیتخر اتیعمل نیتربزرگ نیمنتشر شود، ا «اهیس هیسا» یهکرها

هم گفته « شاباک» یبریاز مؤسسان بخش سا یکی «یمناشر هرئل» بود.خواهد  یستیونیصه

 زیو ن لیاسرائ یو بخش مال هارساختیدنبال وارد کردن خسارت به زبه یبریبا حمالت سا رانیا

 اطالعات است. یآورجمع

 اهلل استعربستان: مشکل ما در لبنان حزب

 ریبا لبنان اظهارات وز اضیمشکل ر ه اینکهباذعان با خارجه عربستان  ریوز «بن فرحان صلیف»

 یدیکل یهایریگمیاهلل بر تصمتسلط حزب لیلبنان به دل»: مدعی شد، کشور نبوده نیخارجه ا

 ایخود را در جهان عرب اح تیقدرت و موقع ت،یدارد که حاکم ازین یاصالحات جامع ،لبنان

 یکشورها یما را نگران و تعامل با لبنان را برا ،لبنان یاسیاهلل بر نظام سحزب یکند. هژمون

 درصدد آوردیمبا فشارهایی که بر لبنان عربستان  .«کندیم دهیفای)فارس( ب جیخل هیحاش

 بازیابی موقعیت و جایگاه سابق خود در لبنان و اثرگذاری بر امورات این کشور است.

 اخبار کوتاه

سخنگوی دیروز  جمعيت/جواني  واز خانواده  تيحما برایقانوني  ◄

وانی شورای نگهبان از تأیید طرح حمایت از خانواده د ج

از  تیمشترک حما ونیسیکم سیرئ ،یبانکجمعیت خبر داد. 

، قانوندر تشریح بندهای این  مجلس تیجمع یخانواده و جوان

تومان،  ونیلیم 266و  006وام ازدواج به  شیافزا» :فتگ

 یبرا یمتر 266 ینیزم یو اهدا یونیلیم ۰6تا  06 التیتسه

 یحقوق و دستمزد و درمان ،یرفع موانع آموزش ،یفرزندآور

طرح است که  نیا یهامشوق ازجمله ینابارور یهانهیمانند هز

 .«هفته ابالغ خواهد شد نیهم

 !/کردنديم قاچاق اسلحه و مهمات باندهايي که فقطنهدام ا ◄

باند قاچاق اسلحه و  ۸۹ انهدامشناسایی و ز اخبر  اطالعات وزارت

 هااتیعمل نیا در .ادد 0066ماهه اول سال  0 یمهمات ط

قبضه  0۹۰ ،یقبضه اسلحه جنگ 0۸3قبضه سالح شامل  20۸6

قبضه انواع  236و  یقبضه اسلحه کمر ۸۹2 ،یاسلحه شکار

 شدند. رینفر دستگ 260کشف و  گرید یهاسالح

 یکارگر هیاتحاد /هيترک اقتصادآينده متفاوت از بيني پيش ◄

 0خانواده  کی یشاخص خط فقر در ماه اکتبر برا ،اعالم کرد هیترک

هم در ماه  ییمواد غذا متیاست. ق دهیرس ریل ۸۰هزار و  06نفره به 

 افتهی شیدرصد افزا 2۰نسبت به ماه گذشته حدود  یالدیم یجار

میلیارد دالری دارد که این حجم  ۰66بدهی خارجی ترکیه  است.

، هر آن به هم خوردن اقتصاد این کشور و سقوط نجومی بدهی

 .کندیم ارزش پول ملی ترکیه را تهدید

ا اعالم ب یراه و شهرساز ریوز /!شونديمريمه ج هابانک ◄

ها ابالغ طرح مسکن به بانک التیقانون پرداخت تسه اینکه

درصد  26تومان معادل  اردیلیهزار م 306» ، افزود:شودیم

 نیا یبانک چنانچهکشور، ساالنه سهم مسکن است.  التیتسه

 «.شودیم یاتیمال مهیدرصد جر 26را نپرداخت،  التیتسه

 36اقتصاد با  ریوزدیروز صبح  /!رديگيمرونق بورس  ◄

در  یخاندوز. داد جلسهتشکیل  هیبازار سرما یو حقوق نگیهلد

 یاجماع وزارت اقتصاد، نفت، صمت و بانک مرکز جلسه از نیا

 براى رونق بورس خبر داد.

نماینده  «تد کروز» وباره پاره مي کنيم!/: برجام را دنماينده ◄

جو بایدن از هیچ »در توییتر نوشت: مریکایی آخواه جمهوری

برخوردار نیست.  در برجام آورالزام تعهدنونی برای دادن اختیار قا

هر توافقی با ایران چنانچه به تأیید سنا نرسد و به معاهده تبدیل 

خواه دیگر در جمهور جمهوریهر رئیس قابلیت اجرا ندارد. ،نشود

 !«.آینده بار دیگر آن را پاره خواهد کرد

 ینفتال» /ريگان برای مقابله با ايران! «جنگ ستارگان»الگوی  ◄

 یاو برا یشد که الگو یمدع یستیونیصه میرژ ریوزنخست« بنت

رونالد « جنگ ستارگان»برنامه  رانیا یامقابله با برنامه هسته

 به است. یالدیم 0۸۹6در دهه  کا،یآمر یجمهورسیرئ گان،یر

فشار  استیمسکو را بمباران نکرد اما با س گانیاو رونالد ر یادعا

 آن شد. یو فروپاش یدر شورو یاساس راتییخود موجب تغ


