
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
2011آذر  52شنبه يک 2665 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

صریحاً اعالم شده؛ از این های برجامی و در باب خود برجام، سیاست کشور در باب تعامل با طرف

آزمایی ها را لغو کنند، بعد ما راستیها باید تمام تحریمآمریکایی .سیاست هیچ تخطّی نباید کرد

وقت ما بدون هیچ مشکلی به خواهیم کرد؛ اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده بود، آن

 www.basirat.ir           ( 10/10/0011) .قطعی است برخواهیم گشت؛ این سیاست تعهدات

 برد شيرين برای تغيير هندسه مذاکرات!       روز حرف▼

در را  ایران نویسپیش هاآگاه، غربیبنا بر اظهارات منابع 

اند و این موضوع برد شیرینی است که در سایه پذیرفتهمذاکرات 

دولت سیزدهم و ایستادگی و پایمردی  صحیحسیاست خارجی 

 است. آمدهدستبهکنندگان ایرانی مذاکره

 سازیهمراه در شرکایش و آمریکا شکست -0 ات تحليلي:نک

 روسیه، و چین همچنین و امارات و ترکیه مانند منطقه کشورهای

افتد که ازآن اتفاق میپس مذاکرات در ایران سویهم شریک دو

فشار رژیم صهیونیستی و البی طرفدار این رژیم ها تحتآمریکایی

 هایی نظیر؛یران در عرصههای دیگری را نیز برای جنگ با اراه

عنوان عامل ای ایران بهمقصرنمایی رسانه تحریمی، فشارهای افزایش

 طریق از ایران بر تالش برای تأثیرگذاری شکست مذاکره و

های امنیتی با سازیثباتتهدیدات و بی اصطالح معتبرسازیبه

ها شکست گری صهیونیستی را نیز آزمودند، اما در همه آنعمله

ها مدرک و رئیس سیا، آن ند. حتی به تعبیر ویلیام برنز،خورد

ای آمیز هستهای انحراف ایران از مصارف صلحسندی نیافتند که ذره

برداری قرار دهند. سازی علیه تهران مورد بهرهرا مستمسک اجماع

نقطه تمایز این دوره از مذاکرات که دلیل اصلی  نیترمهم -2

ماتیک اخیر هم هست، این است که پیروزی شیرین در مصاف دیپل

منطق مجاهده برای استیفای حقوق ملت ایران مبتنی بر »

گذشته شد. این « منطق استیصال»جایگزین « خوداتکایی داخلی

منطق بر تارک اصول دیپلماسی دولت و تیم جدید نشست و 

شروط  -3طرح شد.  وین مذاکرات برای ایران اصلی شجاعانه شروط

بزرگ داشت و آن، گره نزدن زلف اقتصاد و ایران یک ویژگی 

 معیشت مردم به مذاکره، اعالم و بر اجرای آن اصرار شد: الف( تمام

 شوند برداشته باید ،شده وضع اوباما و ترامپ سوی از که هاییتحریم

 خروج عدم به شود؛ ب( نسبت تضمین ایران اقتصادی انتفاع و

شود؛ ج(  داده برمعت تضمین ایهسته توافق از آمریکا مجدد

 ها اقداماتلغو تحریم در آمریکا آزمایی رفتارپس از راستی ایران

 نسل سانتریفیوژهای ایران دهد؛ د(می انجام را خود محدودکننده

 زیر و کشور داخل در را خود شده سازیغنی مواد همچنین و جدید

 .کند نگهداری اتمی انرژی آژانس مستقیم نظر

 مذاکرات وین برای ایران طرح بر کلیاتمروری  نکته پاياني:

تبدیل شده  هاتحریم رفع که امروز به ابزاری برای تضمین

، عصاره و چکیده همان درواقعدهد این شروط است، نشان می

گانه رهبر معظم انقالب است. متأسفانه در پرتو منطق شروط نه

اما امروز ؛ توجه نشدها استیصال حاکم بر تیم گذشته، به آن

دولت مردمی و انقالبی هوشمندانه با بکارگیری به هنگام 

های قدرت در حال تغییر هندسه و نتیجه مذاکرات است. مؤلفه

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح

 

 

 
 

 
 

 ريسمان پوسيده!                           روز گزارش▼

نظام را به کوتاه آمدن در  ،مجلس ششم ندهیطلب و نماتندرو اصالح فیط یاز اعضا «رزادیاحمد ش»

از  دیبا یخارج استیکنندگان و دستگاه سمذاکره» مقابل جبهه استکبار دعوت کرده و نوشته است:

شعار بدهند  هایغرب هیعل یلیاجتناب کنند. اگر در داخل کشور خ یجانیو ه رمتعارفیغ یهاحرف

 .«شودیم یار نگرانداخل کشور دچ یو بالفاصله افکار عموم کندیم جادیا یمنف یفضا

شده بود  یازاین مدعطلب که پیشفعال اصالح «یبدیفاضل م یمحمدتق» ی:خبر هایگزاره

در روزنامه آرمان نوشت:  یادداشتیدر  ،«رود خشک شد!زاینده ،میگفت کایچون مرگ بر آمر»که 

که طرف این جایهرحال بهبهتر است. به رد،یصورت بگ میصورت مستقبه کایاگر مذاکره با آمر»

الزم را  دهیو فا ستیمذاکره ن نیبرساند، ا امیپ یگرید قیو از طر شاندبن یگریرا در اتاق د یاصل

مقامات »در روزنامه اعتماد نوشت:  یادداشتیدر  زیطلب نفعال اصالح ،زاهد اضیف .«هم ندارد

 شهیپاهلل فالحتتحشم«. که بشکند اورندیقدر فشار بچوب آن نیبه ا دیدر مذاکرات نبا رانیا

نویسد: در روزنامه آرمان می یادداشتیدر نیز در مجلس دهم  یحاندولت رو یحام ندهینما

بخش از  نیزمام ا م،یاز مذاکره مستق زیاست که با پره نیا ییکایو آمر یرانیاشتباه دو طرف ا»

م موضوع واسط هرکدا یکشورها نیاند که اواسط قرار داده یرا به دست کشورها یپلماسید

 .«نندیبیخودشان م یهااستیها و سمنافع، دغدغه هیبرجام را از زاو

اما تجربه  ؛ستندیاعتماد ناز کشورها صد درصد قابل کیچیه ،یخارج استیس در گزاره تحليلي:

طلبان تندرو با ابزار اصالح حالنیاست. باا اعتمادرقابلیصد درصد غ کایثابت کرده است که آمر

با چنگ زدن بر قلمداد نموده و  یجانیو ه رمتعارفیمقتدرانه و عزتمند را غ یلماسپی، دفیتحر

برد و -و برد یتعامل با جامعه جهان امنفعالنه ر یپلماسیدریسمان پوسیده هشت سال گذشته، 

ها حمایت از همه تالش ،یدر دولت روحان 5+0و  رانیمذاکرات ا انیزنند. در جرا جا میدزتنش

نتیجه این  بود و« بهتر از عدم توافق است ،یهر توافق یامضا»و  «متیتوافق به هر ق یامضا» کردیرو

 انیرعبداللهیبا دکتر ام داریدر د یآمل یجواد اهللتیبه بار آورد. حضرت آ «خسارت محض»رویکرد 

در حوزه  یاسیو س یحقوق ق یعم ی  علم ن  یجهان را کار سنگ یامور خارجه، مذاکره با کشورها ریوز

 یالمللبین یاسیفهم و سواد بالغ س، مذاکره با جهانبرای الملل دانستند و با طرح این نکته که بین

آن بزند و از آن خارج شود و  رینتواند ز ینوشت که کس یاگونهرا به فقاتتوا دیبا»، افزودند: داردالزم 

توافق و قرارداد صورت  از جانبهکیو  طرفهکیتوانست  یاگر کشور کند. یاز تعهد خود شانه خال

ایشان با انتقاد از غفلت از «. قرارداد عوامانه نوشته شده است نیا یعنی نیگرفته خارج شود، ا

استفاده دشمن قرار گرفته تا بر اساس آن از توافق خارج گاهی که در انعقاد برجام محل سوءتکیه

 حسین عباسیان( . )نویسنده:«دبونشده  دهیهمه جوانب کار د یعنی نیا»شود، خاطرنشان کردند: 

 ؟!يابدميسن بازنشستگي افزايش                              خبر ویژه   ▼

افزایش سن  0010یکی از پیشنهادات مطرح شده در الیحه بودجه به گزارش تجارت نیوز، 

، از های بازنشستگیپایدارسازی منابع صندوق منظوربه: »است بودجه آمدهدر  .بازنشستگی است

برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای  موردقبول، سنوات خدمت 0010ابتدای سال 

های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق

در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی کارمندان بر «. یابداجتماعی دو سال افزایش می تأمین

 تا با افزایش سن امید به زندگی و افزایش شمار شودس سن امید به زندگی تعریف میاسا

تعادل منابع افزایش نیافته و  های بازنشستگیبگیران صندوقلیست مستمری بارهیکبهبازنشستگان، 

 جزبهدر ایران  .شوندنهای بازنشستگی دچار بحران خورد و صندوقنها به هم و مصارف صندوق

 .اندها ورشکسته هستند و به بودجه دولت وابستهاجتماعی، بقیه صندوق تأمینبازنشستگی صندوق 
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 اخبار ▼

 اصالحات بريده از مردم!

با اشاره به مسئله « نوصبح»وگو با خبرنگار ، کارشناس مسائل سیاسی در گفت«نمینعباس سلیمی»

برای جامعه ایران موضوعیت دارند به  های سیاسیهمه قابلیت»محوری اصالحات اظهار کرد: جامعه

خصوص آفات روشنفکری نشوند یعنی در یک سری آفات بهشرطی که جریانات سیاسی، دچار یک

خصوص طلبان بهاصالح». وی اضافه کرد: «محدوده مشخص، خودشان شنونده مطالب خودشان نباشند

کدست هستند و هیچ اندیشه هایی که جزو جبهه مشارکت بودند، در میزگردها و جلساتشان یآن

طبیعتاً وقتی . شناسند؛ این در نوع خود آفت استدهند و به رسمیت نمیدیگری را به خودشان راه نمی

های خودش باشد، آرام از جامعه منزوی و از ذهن مردم محو یک جریان سیاسی خودش شنونده حرف

 .«ها ارتباطی ندارداند و جامعه با آنحو شدهطلبان از ذهن جامعه مشود. اآلن واقعاً بسیاری از اصالحمی

حال، حرف من به این معنی نیست که اصولگرایان دچار آفت نیستند اما درعین» : نمین افزودسلیمی

اصولگرایان با بخشی از جامعه ارتباط دارند. این انتقاد به اصولگرایان هست که چرا با همه اقشار جامعه 

. «سری روشنفکر، ارتباط ندارندطلبان امروز با هیچ بخشی از جامعه جز یکارتباط ندارند اما اصالح

بعضاً »های مردم، افزود: طلبان با تودهطلبانه اصالحبا مذمت ارتباط فرصتهمچنین نمین سلیمی

ها در تضاد هستند نیز جذب زنند تا برخی اقشار را که با مواضع اساسی آنهایی میطلبان حرفاصالح

های نظام و انقالب شروند که از اساس با ارزطلبان بعضاً به دنبال جذب اقشاری میخود کنند. اصالح

 «.تدر تضاد هستند؛ این در نوع خود آفت بزرگی برای جریان اصالحات اس

 رود!عباسي: مازوت نسوزانيم، کشور به خاموشي مي

های کشور را تائید و میلیون لیتر مازوت در نیروگاه 33عضو کمیسیون انرژی مجلس مصرف روزانه 

در »گوید: می فریدون عباسی .داندو قطعی برق می آن را اجباری برای جلوگیری از کمبود گاز

 گاز که هم وقتی داریم، نیاز برق به باشیم داشته حال حاضر اگر بخواهیم رشد صنعتی و اشتغال 

 دیگر هایکشور از خیلی مثل و کنیم مصرف مایع سوخت مجبوریم بدهیم هانیروگاه به نداریم

عباسی  «.شود گذاشته فیلتر هانیروگاه در و آورده پایین باید مازوت گوگرد ولی سوزانیم،می مازوت

های ناشی از برای کاهش آلودگیبه وظیفه خود های گذشته در سالدولت کند که تأکید می

برای کاهش  حال راهکار فعلی را پای کار آمدن مردم، بااینعمل نکردهها مصرف مازوت در نیروگاه

در حال حاضر مجبور هستیم مازوت بسوزانیم »اینده مجلس: به گفته این نم. داندانرژی میمصرف 

ها نیاز و آلودگی آن را هم تحمل کنیم. برای جلوگیری از خاموشی در ادارات، صنایع و بیمارستان

 .«رودبه برق داریم؛ اگر مازوت نسوزانیم کشور به خاموشی فرو می

  گرفته استباال رانيبر سر ا کايو آمر لييتايمز: اختالف اسرانيويورک

 انیگزارش داده م صهیونیستیو  ییکایمقام آمر 01از  شیب یهاتایمز بنا بر حرفروزنامه نیویورک

ادامه مذاکرات با »گزارش،  بنابرایناختالف افتاده است؛  رانیبر سر ادامه مذاکره با ا کایو آمر لییاسرا

در برابر  کاینرم آمر کردیدرباره رو لییااسر یبه نگران ،«رانیا یاهسته یهاشرفتیزمان با پهم رانیا

 ینگران نیا کایبه آمر رشانیو رئیس موساد، در بازگشت از سفر اخ لیدفاع اسرائ ریوز .دامن زده رانیا

وزیر بنت، نخست یبه واشنگتن، نفتال لییدفاع اسرا ریاز سفر وز شیپ ،گزارش بنا براند. را داشته

اند که درباره برجام داشته یپر اختالف یتلفن یوگوگفت کا،یرجه آمرخا ریوز نکن،یبل یو آنتون لییاسرا

 شیبا افزا خواهدیم رانیگفته ا نکنیبه بل لیاسرائ وزیرنخستاند. آن ناخرسند بوده جهیهردو از نت

 وانیسال کیجلسه ج یدرز محتوا»تایمز نوشته: نیویورک .«ردیباج بگ کایاز آمر یسازیدرصد غن

 لییاسرا یهایعامدانه بوده است تا نگران کا،یآمر یتیو امن یبا رهبران نظام کایآمر یلم تیمشاور امن

 یهابه نقل از مقام ترزیرو شپی ؛ هفته«تر شودکم کایبه آمر لییدفاع اسرا ریدر آستانه سفر وز

 یااکتبر جلسه 25در روز  دن،یبه دستور جو با کایآمر یمل تیشد که مشاور امن یمدع ،ییکایآمر

 هیعل یاقدام نظام یرا برا کایآمر یرو شیپ یهانهیتا در آن گز یو نظام یتیامن یهاداشته با مقام

خبرنگار روزنامه « موئل مئیرش»همچنین  .ندک یبررس ن،یدر صورت شکست مذاکرات و ران،یا

شکست  صبرانه در انتظارتنها بیدر اسرائیل نه: »صهیونیستی هاآرتص در صفحه توییتری خود نوشت

 «.دهندتراشی در مسیر آن ادامه میشدت به اقدامات برای مانعبلکه به ،مذاکرات وین هستند

 اخبار کوتاه

 های ايراني با اهداف واقعي!/سازی برای آزمايش موشکزمينه ◄

 یدر واکنش به انتشار برخکشورمان  یمقام ارشد نظام کی

 یستیونیصه میو رژ کایدر خصوص قصد آمر یااخبار رسانه

 یو نظام یاحمله به تأسیسات هسته شیرزما یبرگزار یبرا

 اتیکه در عمل یانبوه سربازان کنمنمی فکر» گفت: رانیا

نشان  یمغزی شدند با اعطابه گفته پنتاگون، ضربه سداألنیع

 باشند. رانیحمله به ا سکیمجدد ر رشیحاضر به پذ ،ینظام

 شیجهت آزما یفرماندهان نظام یبرا طشرای شدن فراهم

 یبرا یگزاف نهیهز ،یبا اهداف واقع یرانیا یهاموشک

 .«خواهد داشت یاسالم یجمهور میمتجاوزان به حر

 !/خرندينمکشورهايي که ديگر محصول کشاورزی ايران را  ◄

 :گفت بارفروشان کشور هیاتحاد سیرئ «نژادییدارا مصطفی»

عمان، قطر، ازجمله  ران،یواردکننده محصول ا یکشورها برخی»

 یرسم ییهاو پاکستان در نامه یامارات متحده عرب ه،یهند، روس

حفظ » یسازمان دولت هیدییتأ گریاعالم کردند از خرداد امسال، د

را قبول ندارند و  یورود محصوالت کشاورز یبرا «رانینباتات ا

 چندی .«کند دیتول وهیها مآن یستانداردهابنا به ا دیبا رانیا

 ینقض مکرر استانداردها»آنچه  لیدل به زین هیروس شیپ

 «یسموم کشاورز ماندهیباق نامهینداشتن گواه»و  «یبهداشت

 .به آن کشور را گرفته است رانیواردات فلفل ا یخوانده، جلو

عضو  «دهنوی» درخواست دولت برای حذف ارز رانتي!/ ◄

 0211ارز  یکه دولت برا یاحهیال»: گفت رئیسه مجلسهیئت

کاالها حذف  ریسا یغیراز دارو و گندم تقریباً برابه دهید یتومان

بوده  یاز مردم هم نبوده، سود تیحما یلیارز خ نی. اشودیم

 .«رفتهیخوار معده دالل و رانت کی بیکه در ج

 توقف» طرح /کرد بيرا تصو رانيا یطرح توقف پهپادها کايآمر ◄

مجلس  یجروابط خار تهیروز جمعه در کم «رانیا پهپادهای

طرح  نایاست. بر اساس  دهیرس بیبه تصو کایآمر ندگانینما

 حاتیبرنامه تسل هیعل کایآمر یهامیکه تحر شودیتأکید م

 رانیاز ا ایانتقال پهپاد به  ایفروش  ،شامل تأمین رانیمتعارف ا

های ازاین مقامات آمریکایی نگرانی خود از پیشرفتپیش .شودیم

رده بودند که در آخرین مورد از این ابراز پهپادی ایران را علنی ک

کنزی، رئیس سازمان تروریستی سنتکام مکها، اظهارات نگرانی

بود که در توجیه تداوم حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق 

های بالستیک و کروز و ما نگران توسعه موشک: »گفته بود

 «.همچنین پهپادهای مسلح ایران هستیم

 یمرکز یعضو شورا« قاووق لینب» !/کايآمر ينانتوطئه ضد لب ◄

ها و با بودجه و ائتالف کاآمری سفارت امروز» :گفت اهللحزب

ها پرداخته آن یبرا یادیز یخود که بها یارسانه یهانیکمپ

 چراکه .کندیم تیریلبنان را مد یاست، نبرد انتخابات پارلمان

دادن مقاومت  هدف قرار یبرا ییپارلمان لبنان سکو خواهدمی

روابط با  یسازیلبنان را به روند عاد قیطر نیباشد و از ا

 .«بکشاند یستیونیدشمن صه


