
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي )داخلي( معاونت سياسينشريه روزانه 
0511آذر  32شنبه سه 4665 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

اندازد و با داند، آن را به کار میکند؛ قدر استعداد را مینخبه آن کسی است که قدرشناسی می

کشور ما  کند.را به یک نخبه تبدیل میهمت باال و قبول زحمت و قبول مجاهدت، خودش 

شده و ازلحاظ استعداد ذهنی از متوسّط جهان باالتر است؛ این ادّعا نیست، این چیز ثابت

 www.basirat.ir              (62/80/0088) .مسلّمی است؛ یعنی ملّت ما بالقوّه نخبه است

 افکنانطرد اختالف                روز حرف▼

جامعه انسانی همواره با تکثر و تفاوت همراه بوده است. 

اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، نژادی، قومی، مذهبی و ... موجب 

های د. این تفاوتنشده تا جوامع بشری متنوع و رنگارنگ باش

تواند به فرصتی برای یک جامعه در حال طبیعی آنگاه می

همگرایی و انسجام همراه گردد.  پیشرفت بدل گردد که با

، ای طبیعی است، اما جامعه متفرقجامعه متکثر جامعه

زوال است که موتور آن با نیمه توان خود و روبه ماریای بجامعه

به  دهد!های اجتماعی خود را به هدر میکند و سرمایهکار می

ت خود در های پرقدمدشمنان یکی از سیاست همین دلیل

افکنی مذهبی بنا اختالف هیمواجهه با جوامع اسالمی را بر پا

های طوالنی مملو از مسلمانانی اند! جامعه ایرانی در قرننهاده

اما گاه برخی  ؛اندبوده که برادرانه در کنار یکدیگر زیسته

های تفاوت گانه،یترفند ب ایاقدامات مشکوک، برخاسته از جهل 

را در برابر هم قرار  یرانیاخته و جامعه امذهبی را برجسته س

دار روزها اظهارات ناصواب یکی از افراد تریبون این داده است!

دار کرده اهل سنت، عواطف و احساس جامعه شیعی را خدشه

است. اظهاراتی که معلوم نیست در شرایط کنونی کشور با چه 

است! جالب آنکه این اظهارات خالف واقع و  شدهزدههدفی 

 خشیحتی جامعه اهل سنت را نیز دلگیر کرده و ب زیآمکیتحر

از بزرگان آنان را نیز به واکنش واداشته است. این اظهارات در 

که در آستانه ایام فاطمیه قرار داریم و جامعه  رادشدهیاحالی 

داند. مواجهه اعظم)ص( می امبریخود را عزادار دردانه پ یعیش

 است.بیشتر  یهوشمند ازمندین، ماجرا نیبا ا

باشد که ضمن  اریهوش دیبا یعیجامعه ش -0 نکات تحليلي:

 نیدر زم دیفتنه برانگیز، نبا یاقدامات نیمحکوم کردن چن

ها است به دنبال برافروختن کرد. دشمن مدت یدشمن باز

است و از هر  نیسرزم نیدر ا یو سن یعیآتش اختالف ش

 نین شک توهراستا استفاده خواهد کرد. بدو نیدر ا یفرصت

اقدام  رانیا یاز جامعه مذهب یگرید بخش کیمتقابل و تحر

دشمن خواهد  نیدر زم یاست که مصداق کامل باز یناصواب

اوضاع کشور پس از  -6شود.  زیشدت از آن پرهبه دیبود که با

شده است و  یدستخوش تحول یکار آمدن دولت انقالب یرو

است. حال  شیافزا بهبود اوضاع کشور رو به یجامعه برا دیام

که همه تالش مسئوالن بر حل مشکالت کشور متمرکز شده، 

توان خود را مصروف کمک به دولت  دیبا زین یجامعه انقالب

و توان دولت را مصروف  معهکه حواس جا یزیو هر چ دینما

است  یمخالف منافع مل یکند، بدون شک اقدام یامور انحراف

 )نویسنده: مهدی سعیدی( .نمود زیپره دیکه از ورود به آن با

 

 

 
 

 
 

 سياست خارجي دولت رئيسي اولويت ؛گانيهمسا              روز گزارش▼

 تیبشاه ،جمله نیا ؛«است رانیا یبرا کیحرکت استراتژ کی گانیارتباط با همسا استیس»

 دهمسیز در آغاز به کار دولت رانیا یخارج استیخارجه درباره س ریو وز یسیاهلل رئسخنان آیت

 یدر صد روز اول دولت خود دو سفر مهم به کشورها جمهوررئیساساس  نیبوده است. بر هم

 یروزها برنامه دولت به کاهش تنش با کشورها نیکستان و ترکمنستان انجام داد و ایتاج

 کرده است. دایفارس سوق پخلیج هیحاش

 یاسالم یجمهور یندگینما یو رؤسا رانیسف ییگردهما چند روز پیش -0: یخبر هایگزاره

ها با حضور در و دستگاه مسئوالن وزاتخانه ران،یار شد و در آن وززبرگ هیهمسا یهادر کشور رانیا

در  یسیاهلل رئقرار دادند. آیت یموردبررسرا  گانیگسترش روابط با همسا یهاراه ران،یجمع سف

 گانیهمسا دیو با میانجام ده گانیدر ارتباط با همسا یکار جد دیبا»کرد:  حیتصر یی،دهماگر نیا

. «بلکه فرصت است ست،ین دیما تهد یها برا. مرزمیخوب نگاه کن اریبس یهارا به چشم فرصت

ابتدا  ،یاسالم یجمهور یخارج استیاول س تیاولو»اظهار داشت:  شیهما نیز در اینکشور  ریوز

دوست در  یهاکشور یح بعدو در سط یاسالم یهاکشور ریسا یبعد یهاتیاست. اولو گانیهمسا

در دیدار با معاون ستاد کل  یمحمدباقرسرلشکر آذرماه(  60دیروز ) -6. «باشدیمناطق م ریسا

اظهار داشت:  ،همراه، با اشاره به روابط دیرینه دو کشور ئتیههای مسلح سلطنت عمان و نیرو

ا کشور عمان است که جانبه روابط بسیاست دولت و نظام جمهوری اسالمی ایران توسعه همه»

با اشاره به کشورمان  مسلح یروهایستاد کل ن سی. رئ«شودسیاستی تغییرناپذیر محسوب می

با  ییدارهایما د ،یادر بخش مسائل منطقه»گفت:  ،در سطح منطقهکشورمان  ییزداتنش استیس

ف شده است؛ برطر زیها نسوءتفاهم یو تا حدود میاامارات و عربستان داشته یهامقامات کشور

هنوز ارتباط  نیالبته با کشور بحر»اضافه کرد:  وی. «میدار تیو کو ربا قط یروابط خوب نیهمچن

 .«کند ینیآفرنقش تواندیهم م نهیزم نیبرقرار نشده است که کشور عمان قطعاً در ا یچندان

 اند.ار گرفتهقر رانیا یروابط خارج تیدر اولو یسیدر دولت رئ گانیهمسا -0 :يليتحل هایگزاره

حاشیه  یعازم کشورها کشورمانجمهور زودی رئیستوان انتظار داشت بهاساس می نیهم رب

جواری و فراهم شود. حسن هم زین یرانیا -یجینشست خل یشود و مقدمات برگزار فارسخلیج

 هایها و سیاستاز برنامه یتنها بخش یهای مرزو فعال شدن بازارچه یتجار یارتباط اقتصاد

دشمنان ایران  -6 .بینجامدمنطقه  یبا کشورها شتریتواند به ارتباط باست که می یسیدولت رئ

 ،ریهای اخفارس در سالخلیج هیحاش هایدولتو  ایران میانتنش های منطقه با ایجاد و ملت

و حتی اقدام  از منابع مادی و خاک سرزمینی برخی از این کشورها کردهاستفاده ءسو موجبات

های سوریه و اند که جنگوسیله عناصر نیابتی خود کردهبار میان مسلمانان بههای خوننگبه ج

طلبانه دشمن طی یک دهه گذشته در منطقه بوده ای از این اقدامات منفعتیمن تنها نمونه

اختالف  جادیماندن در منطقه را در ا یتنها راه باق هاییو اروپا هاییکای. نکته مهم آنکه آمراست

 ،هم یمنطقه با همکار یهاکه کشوردرحالی ؛دانندیمنطقه م یهاکشور نیب یافکنو توطئه

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( و دفاع از منافع خود دارند. تیامن یبرقرار یبرا یکامل ییتوانا

 جمعه!يک اماماعالم برائت از سخنان                              خبر ویژه▼

بیت )ع(، واکنش تعدادی از علمای اهل سنت آزادشهر به مقام اهل ه اهل سنتجمعاهانت امام

 مقدسات به اهانت شهرت، کسب راه»: قال گفته استآق جمعهکشور را در پی داشته است؛ امام

افراد از خارج از کشور خط  نی. قطعاً امیدهیبها م یافراد نیکه به چن می. مقصر خودمانستنی

که  یاست. کسان یبیت)ع( حرام شرعبه اهل نتوهی»: سنندج نیز بیان داشت عهجمامام .«رندیگیم

 نیز با درست ندانستن ترکمن بندر جمعهامام. «هستند گانگانیعامل ب کنندیم نیبه مقدسات توه

 .«کنمیاز علما تعجب و ابراز تأسف م یمن از اظهارنظر برخ» ی، گفته است:مسائل نچنی طرح

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 خبرها از مذاکرات وين آخرين

گفتگوها،  دیدر دور جد یاسالم یکننده، جمهورمذاکره میبه ت کیبه نقل از منابع نزد

 لیناقص آن را تکم یهابخش یبرجام از متن دور ششم را حذف و برخ ریمغا یهابخش

با  مرورزمانبهصورت گرفته و طبیعتاً  رانیمتن ا یگفتگوها بر رو زیکرده است. اکنون ن

نوشت:  بارهدرایننماینده روسیه در وین در صفحه توییترش  .استهمراه بوده  ییهاشرفتیپ

های جدید ایران و ضرورت مذاکرات وین تطبیق کنندگان توانستند خود را با ایدهمذاکره»

های طرح»اولیانوف ادامه داد:  .«یابدهای قبلی ادامه مینویسدهند. کار بر مبنای پیش

شوند یا اصالح یا رد می شوندبررسی خواهند شد، یا لحاظ می یدرستبهان پیشنهادی ایر

وگو با شبکه در گفتنیز در وین  کشورمانارشد  کنندهمذاکرهعلی باقری کنی،  .«شوندمی

های ایران بر روی حال اعمال اصالحات و دیدگاه در»وی درباره مذاکرات وین گفت: پرس تی

همچنین  باقرى .«وگوها مثبت و رو به جلوستهستیم و این گفت 2نویس وین متن پیش

مواضعمان را در مورد چند »: در توئیتی نوشت روسیه و چیننمایندگان پس از نشست با 

ه، الوروف تأکید کرد: در تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و روسی«. میموضوع هماهنگ کرد

برداشته  دیسازمان ملل با 66۲0با برجام و قطعنامه  ریو مغا یرقانونیغ یهامتحری تمام»

 شتر؛یب یهماهنگ یها همراه با صبر و حوصله براطرف کیپلماتید تیو خالق سازندگی شود.

 .«است نیطرف یمرحله از مذاکرات برا نیا تیرمز موفق

 شوديم ليعيار تبدتمام یازودی به قدرت هستهبه رانيااستاد دانشگاه آمريکا: 

در  اصلی اختالف»گوید: ی امریکا میامیدر دانشگاه م یاسیاستاد علوم س «ردرای تافل جون»

بر سر  توانندیکه دو طرف نمازآنجایی نیبنابرا ؛است هامیموضوع لغو تحر یمذاکرات برجام

و توسعه  تیبه تقو رانیمانده و ا جهینتیتاکنون بتوافق کنند، مذاکرات  هامیزمان لغو تحر

 کی رانیمشخص، ا ینقطه زمان کیو در  زودیبه معتقدم ادامه خواهد داد. وقفهیخود ب

 یادیز یهاشرفتیالزم را دارد و پ یاعیار خواهد بود؛ چراکه دانش هستهتمام یاقدرت هسته

 رانیا هیخود عل یهامیجز لغو تحر یاارهچ کاآمری که دارم باور من مدت داشته است. نیدر ا

است  یهیبد رایبرداشته خواهد شد، ز رانیا هیعل هامیزودی تحردرنهایت و به نیندارد، بنابرا

شده بودند ناموفق بودند و درنهایت  یآن طراح یکه برا یبه هدف دنیدر راه رس هامیکه تحر

به توسعه  هامیتحر رغمیعل رانینشدند و ا انرینکردند و مانع از توسعه ا فرا متوق رانیها اآن

 .«خود ادامه داده است یاهسته

 نگاه دولت و دستگاه قضا به ايرانيان خارج نشين!

های آذر( طی سخنانی در گردهمایی روسای نمایندگی 66) دیروز رئیس دستگاه قضا

قیم خارج از با اشاره به موضوع ایرانیان م، جمهوری اسالمی ایران در کشورهای همسایه

داشته و  خاطرتعلقدر خارج از کشور ایرانیان زیادی هستند که به وطن خود »گفت:  ،کشور

کنند و یا مراودات خود را با  یگذارهیسرماتمایل دارند که به وطن خود بازگشته و در اینجا 

فرادی زادگاهشان افزایش دهند؛ این امر بسیار سودمند و فاقد ضرر است و حتی آن دسته از ا

باشند، اعتقاد ما این است که دارای مشکالتی نیز می اناًیاحکه در خارج از کشور هستند و 

وزیر امور خارجه نیز در  .«نیست حلرقابلیغبه لحاظ سیاسی، حقوقی و قضایی  مشکالتشان

در  یااالسالم اژهحجت ،سفر کرده بودم ورکیویکه من به ن یزمان»: این گردهمایی افزود

که  دیبده نانیاطم هاآنخارج از کشور به  انیرانیکرد که در جلسه با ا تأکیدبه من  یتماس

 رانیوآمد خود به ارفت یها براو آن میان مصمم هستشرفع مشکالت یبرا هییما در قوه قضا

در کشور  شانیو شخص ینداشته باشند و با فراغ بال به مسائل خانوادگ ینگونه نگراهیچ

ازاین و در دیدار با ایرانیان مقیم ترکمنستان نیز پیش جمهورسیرئ .«ندخود بپرداز یاصل

 انیرانیا انیبه م یرانیا نیهستند؛ مسئول رانیخارج از کشور، متعلق به ا انیرانای»گفته بود: 

وطنان هم نیا یگذارهیدارد؛ موانع سرما یفوظای هاآن به نسبت دولت خارج از کشور بروند.

 .«برداشته شود

 خبار کوتاها

 چرا آمريکا توان پهپادی ايران را هدف گرفته است؟/ ◄

 )سنتکام( ایغرب آس ییکایآمر یروهایفرمانده ن« مک کنزی»

بار  نیاول یبرا ش؛یاز پهپادها رانیاستفاده گسترده ا د؛یگویم

 کرده است. ییمطلق هوا یبعد از جنگ کره ما را فاقد برتر

ایندگان آمریکا نیز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نم

برای ما  ایرانبرنامه پهپادهای بدون سرنشین »گوید: می

دو سال پیش نیز نشریه آمریکایی هیل «. تحمل نیستقابل

زودی به ابرقدرت پهپادی تبدیل ایران به»اعالم کرده بود، 

اکنون این اتفاق رخ داده و انواع پهپادهای ایرانی «. خواهد شد

گرفته تا عملیاتی، آسمان را بر نیروهای  از پهپادهای شناسایی

اشغالگر در منطقه ناامن کرده است؛ این تنها دلیل برای 

تصویب طرح تحریم توان پهپادی ایران در کمیته خارجی 

 مجلس نمایندگان آمریکا بوده است.

 توسط ايران/ ييکايآمر يو حقوق يقيشخص حق 31تحريم  ◄

ستاد  ریو دب هیقوه قضائالملل معاون امور بین «یآباد بغری»

که  یموضوع میهرگونه تحر کاآمری» اعالم کرد: حقوق بشر

نماند به موضوع  یباق یاحوزه یرا اعمال کرد و وقت توانستیم

 قانون در رو آورد. یو حقوق یقیافراد و اشخاص حق میتحر

از  یبرخ رانیوجود دارد و ا مثلبهمقابلهتحت عنوان  موضوعی

در حوزه  لیافراد دخ ازجمله کایآمر یحقوقو  یقیاشخاص حق

 ستیل نیقرار داده است. در ا یمیتحر ستیحقوق بشر را در ل

 .«دارند ارقر ییکایآمر یو حقوق یقیحق فرد 68از  شیب

 حهالی در درصد افزايش يافت!/ 025ای که بودجه وزارتخانه ◄

مربوط  0088نسبت به  رییدرصد تغ نیشتربی، 0080بودجه 

هزار  00حدود  این وزارتخانهت ارتباطات است. بودجه به وزار

 0۲0 شیافزا 0088تومان شده که نسبت به بودجه  اردیلیم

نگاه تحولی دولت سیزدهم به وزارتخانه داشته است.  یدرصد

ای جریان اصالحات است که تا ارتباطات خالف تبلیغ رسانه

کند و گفتند دولت رئیسی اینترنت را محدود میازاین میپیش

 های ارتباطی در کشور خواهد شد.مانع توسعه زیرساخت

 ترساندن ايران؛ از بازار ملتهب ارز تا سايه جنگ!/ ◄

 یبردارپس از بهرههای غربی حاکی از آن است که رصد رسانه

عقب  یبازار ارز در آستانه مذاکرات برا یسازاز ملتهب هایغرب

با  کنندیتالش ماز حقوق خود، در گام دوم  رانینشاندن ا

 اتیجنگ و عمل»دادن به اخبار  بیضر ینماترفند نخ

فشار بر  باهدف« جنگ هیسا» یتکرار یاز استراتژ «یخرابکار

 استفاده کنند. کا،یموقت با آمر قتواف کیانجام  یبرا رانیا

 /به امارات لياسرائ ريوزبه سفر نخست رانيواکنش ا ◄

ص میزبانی امارات از کشورمان در خصو وزارت خارجه یسخنگو

منطقه بوده و  تیاقدامات مخل تأمین امن گونهنای»: گفت بنت

 یو مردم منطقه و کشورها یبرخالف مصالح و منافع امت اسالم

اشغالگر دشمن اول جهان اسالم و  مرژی .شودیم عرب انجام

 یساز یعاد ریدر مس یاقدام چیبوده و ه یعرب یکشورها

 .«را به محاق ببرد نیفلسطآرمان بلند  تواندینم


