
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011آذر  72شنبه  6666 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

الهى و مظهر  فیدر مقابل تکل می، مظهر تعبّد و تسلطرف یک از( هایعل اهللسالمزهرا ) فاطمه

ر افکا ریمظهر عظمت و شکوه و تنو گر،یمجاهدت و مظهر شهادت مظلومانه است؛ از طرف د

 www.basirat.ir                        (31/31/3131) .است هانقرملّت اسالم در طول  عامه

 *سلیت بادترسول اکرم )ص(  دخت گرامیمظلومانه ت سالروز شهاد*

 !جبهه سخت است نيجنگ در ا        روز حرف▼ 

به خود  یدیابعاد جد هرروز یبه ساحت افکار عموم کایآمر حمله

کشورمان در حال مذاکره با  مایندگاننکه  یطیشرا در؛ گیردمی

 اتیبا عملدشمن در تالش است  هستند، ۱+3 یکشورها

 ریاهداف خود را محقق کند و کشور را آشوب نما به تصو ایرسانه

و  یروان اتیدر عمل یمتعدد یهامنظور از ابزار نیا یبرا .بکشد

 .گیردمیبهره  یجنگ شناخت

 کیپلماتیو د یاز جنگ نظام یوقت کایآمر -3 تحليلي:نکات 

ندارد  یواریکه حصار و د یگریدرا به عرصه  گجن ،بردنمی ایبهره

و در  3791در دهه  .یافکار عموم هیجنگ عل یعنی، کشاندمی

 آمریکایی یاتهیکم فیاز وظا یکی، یشورو اببحبوحه جنگ سرد 

 قیدشمن از طر درآوردن زانوبه ،«یخطرات فعل تهیکم»به نام 

 یبعد از فروپاش .بود یارسانه یهاو هجمه غاتیجنگ نرم و تبل

 زیآمصلح رییتغ» یتئور با شکدهیو اند تهیها کماکنون ده یشورو

 عیتوز و دیتول ،یریارگی ،یسیونویدر حال سنار «رانیحکومت در ا

و  ینیاغتشاش آفر به امعهج کیتحر ،رسانه یاندازراه محتوا،

معاند  ایرسانه هایگروه کایآمر -2 .هستند گراناغتشاشاز  تیحما

 انیرا در م هاآنقرار نداده است و  کایرا مانند گذشته فقط در آمر

 ،استانبول ،یدب؛ پخش کرده است هیهمسا یکشورها هایپایتخت

هستند که در قبال  هاییگروهمملو از  اضیر ،یابوظب ،باکو ،بغداد

و با  دهندمیخود ادامه  ینبات اتیواشنگتن به ح اهیس یدالرها

 یهستند که انحطاط اخالق درصدد یو هنر یفرهنگ یشوها جادیا

از افراد برانداز  یگریگروه د -1 .کشور بکشانند یمرز یهالبهرا به 

را نسبت به  کایآمر یهاو خواسته اتیهمان ن ،در داخل کشور

 کنندیمدنبال ، یمدن ینافرمان به اغتشاش و دعوت ،یدیناام جادیا

گروه  نیا .شوندیم ینظام اسالم یبر رو رونیو خواهان فشار از ب

نفوذ داشته و  زیحساس کشور ن یهاپستدر  ذشتهگ یهاسالدر 

بر  یرگذاریتأث یدر داخل و خارج برا یاگسترده یهایدسترس

 .آورده است به دسترا  گانگانیو ارتباط با ب یار عمومافک

اند و از هم جدا نبوده گاهچیهها شبکه نیا -3 :یراهبرد نکات

 یمقابله با انقالب اسالم یبرا فیهمواره در حال تعامل و تضا

 و سلیقهاختالفمورد  کی یگفت که حت توانمی جرئتبهو  اندبوده

همواره  عکسبهاما  اندنداشته یدر مورد عملکرد نظام اسالم دگاهید

 -2 .اندکرده یبا مردم معرف تیضد ،فساد ،یکارکمنظام را متهم به 

و  هااغتشاش در مورد اعتراضات، یخنان عناصر وابسته داخلس

و  یغرب یروهایهمواره مورد استناد ن یحقوق بشر یهاگزارش

سخت است  اریبس جبهه نرم، نیجنگ در ا -1 .گیردمیقرار  یعرب

 جهاد ،ایپیچیده هایجریان نیمبارزه با چن هایراهاز  یکی قطعا  و 

 نیمعاند اتطارتبا صوصخدر  یو ارائه خطوط روشنگر نییتب

 (نویسنده: فرهاد مهدوی) .است یو خارج یداخل

 

 

 
 

 
 

 مقاومت پاسخ داده است                         روز رشگزا▼

ارشد  کنندهمذاکره ،یباقر یکه عل دیرس انیبه پا یدر حالروز جمعه  نیمرحله هفتم مذاکرات و

 عنوانبه یاو اقدامات هسته هامیدر دو سند رفع تحر رانیا یهادگاهید ،اظهار داشتشورمان ک

 .شده است رفتهیمذاکرات پذ یمبنا

 سینوشیپ یرو بر هیتوافق اول نیاما ا ست،ین یقطع چیزیهیچهرچند که  :يليتحل هایگزاره

ابتکار  جهینت یروزیپ نیا .گرددیم یتلق یروزیپ کیادامه مذاکرات خواهد بود،  یکه مبنا دیجد

در کنار  ،دور از مذاکرات نیدر ا یاو اقدامات هسته هامیدر ارائه دو سند رفع تحر یاسالم یجمهور

انعطاف  نیهمچن .است هایخواهادهیو مستدل در مواجهه با ز یمنطق یپلماسید قیمقاومت از طر

نصب  یر توافق برابا آژانس که نمود آن د ماندهیاختالفات باق وفصلحلدر  یاسالم یجمهور

 جادیا یو تالش برا یارسانه یتسا کرج انجام شد، راه را بر فضاساز تیآژانس در سا یهانیدورب

 9 نیدر طول مذاکرات و .بست کایو آمر ییاروپا یکایتروئ هیاز ناح نیو چ هیروس ران،یا انیشکاف م

موضع خود  رانیتا ا اورندیفشار ب رانیبه ا یارسانه اتیعمل جادیآژانس و ا قیکردند از طر یسع هاآن

 ،یداخل یو روان یصاداقت ،یتیامن طیمح تیریدهد؛ اما ابتکار، انعطاف و مد لیرا در مذاکرات تعد

 رانیمذاکرات با مذاکرات ژوئن گذشته که دولت سابق ا یاکنون مبنا .کرد یآنان را خنث یویسنار

 یفرابرجام ازاتیاخذ امت یمقابل براطرف  یبر رومتفاوت است و راه را  ،کردیآن را دنبال م

در انتها  دانندیدو طرف م ،اتفاق افتاده که در آن یدیجد یگذارلیر کی تقریبا   یبه عبارت بندد؛یم

 ریمذاکرات در مس ینوعبهمذاکره و توافق کنند؛  ییزهایچه چ یرو برسند و بر یزیبه چه چ دیبا

مرتبط ریطرح موضوعات غ ایدرخواست  ایکه امکان گنجاندن  یاگونهبه ردیگیشده قرار مزه یکانال

 .است ماندهیباق یاریاختالفات بس و ادیفراموش کرد که هنوز راه ز دینبا .مذاکره وجود ندارد نیح

 کیه را نیا یدر انتها ردیپذیم رانینقشه راه توافق و اجماع شده است که ا کی یرو بر صرفا اکنون 

اقدامات اعتمادساز در سقف آنچه در  نیو همچن یابخش هسته زیدر جهت فر یسلسله اقدامات عمل

 هامیلغو تحر یبرا یواقع یاقدامات دستور زیرا انجام دهد و طرف مقابل ن دبرجام متعهد شده بو

 .باشد ای ایرانبر داریپا یکه همراه با انتفاع اقتصاد یبه صورت هد،انجام د

شده است؛  یاوال  مقاومت پاسخ داده و مذاکرات واقع ؛در انتهای دور هفتم مذاکرات :یبندجمع

توافق  کیبه  یابیندارند؛ ثالثا  امکان دست یمعتبر نیگزیفعال  پلن جا ییو طرف اروپا کایآمر ا یثان

عدم  کنندهنیتضم نیبوده و همچن ییآزما یقابل راست هامیکه لغو تحر یاگونهبه داریمطلوب و پا

 ،یاقتصاد یهااز حوزه انتیوجود دارد؛ اگر کماکان با ص ،باشد یامکان بازگشت به نقطه کنون

فشار بر  یتوسط طرف مقابل برا تواندیکه م یاحتمال یهادر مقابل با چالش یاو رسانه یتیامن

 (یبناف حمد: اسندهی)نو .یردگالزم انجام  یبانیپشت یپلماسیاز د ،شود دهیتدارک د رانیا

 !بازدميرنگ  يگوهر عشق یماجرا هبضدانقالب  شقعوقتي                     خبر ویژه▼

چند روز  یهایفضاساز پشت پرده رامونیپ 21:11 خدشه رقابلیگزارش جامع و غپخش به دنبال 

همراه  ر فضای مجازید یکه با استقبال افکار عموم یبه گوهر عشق ییحمله ادعا یگذشته در ماجرا

 یهارسانه ریو سا یبه رسانه مل یشده و فحاش ییگوانیهذ رضدانقالب دچا یهاها و رسانهبود، چهره

مضحک و  یادعاها زیمعاند ن یهااز رسانه یگریتعداد د .خود قرار دادند دستور کاررا در  یانقالب

عطااهلل  .خصوص بود نیدر ا مایحرکت درست صداوس دیمؤمنتشر کردند که  بارهنیدرارا  رمستندیغ

، میابودهشاهد بیان مواضعی منصفانه از او که در چندین موضوع ( یدولت خاتم رشادا ری)وز یمهاجران

ر توئیتی نوشت: دو  کردهاشارهدر این موضوع  مایصداوس یاحرفه کردیرو موضع جدید خویش به در

خانم گوهر عشقی را درباره ماجرای مضروب شدن  مایصداوساز خبرگزاری گزارش یوسف سالمی »

دیگران و  سیبیبیحاال نوبت  .هوشمندانه است سیارب صداوسیمانظرم رویکرد جدید به  .ببینید حتما 

 .«است مؤثرو  ایحرفه ،صداوسیما کردیرو نیا .دفاع کنند شانیماجرا سازاز است که 
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 اخبار ▼

 تغيير کند!بايد روح و کالبد اصالحات  تاجيک:

 عتقد است برای اصالحمطلب ه و از فعاالن سرشناس اصالحاستاد دانشگا «محمدرضا تاجیک»

در پاسخ وی ! تغییر روح و کالبد اصالحات استو آن  وجود نداردیک راه بیشتر  ،طلبیجریان اصالح

طلبان امروزی چنین را دارند؟ در اصالحمردم طلبان توان نمایندگی دوباره آیا اصالحکه،  سؤالاین  به

طلبی که خود را در بازی در جریان رسمی اصالح: »دهدیمپاسخ  شود؟توان و استعدادی دیده می

بینیم که امروز می .بینمکند، خیر چنین استعداد، انگیزه، امکان و توانی را نمیقدرت خالصه می

دهند و بعد از همه هم آن اطالعیه را ای میای اطالعیهبه بهانه بارکیطلبان هرچند وقت اصالح

 ،حجاریان .«توانند نماینده جامعه باشندنمی حتما پیش بروند،  دهند؛ اگر با این توان بخواهندمی

باد اصالحات مرد، زنده»در آستانه دور دوم دولت آقای خاتمی گفته بود:  اصالحات، نیسیتئور

آقای حجاریان از این جمله : »دیگویم 3۱11در این جمله کارکرد در خصوص تاجیک  .«اصالحات

ممکن است  .گفترا  جملهاین ها استفاده کرد و در فضای آن سال "باد انقالبزنده انقالب مرد،"که 

گویم اصالحات مرده بلکه رو به احتضار است؛ در بخش اول تشکیک نداشته باشیم، هرچند من نمی

بتوانیم باد اصالحات، تردید دارم که اما درباره بخش دوم یعنی زنده؛ یعنی در آستانه مرگ است

امروز حتی جامعه به نام اصالحات هم واکنش  .دوباره به نام اصالحات اتفاقی در جامعه رقم بزنیم

دیگری معرفی  هیمادرونطلبی را با نام و دهد؛ بنابراین باید به سمت دیگری برویم و اصالحنشان می

باید  .دهداتفاقی رخ نمیباد گفتن ما هیچ پس به قسمت دوم این جمله باور ندارم و با زنده .کنیم

ای متفاوت از آنچه در میانه ای جمعی را متولد کنیم؛ سوژهشود سوژهتالش کنیم و ببینیم چطور می

های نسل امروزی و اگر قرار ای متناسب با اقتضائات جامعه کنونی و خواستهداشتیم؛ سوژه 91دهه 

 .«شودحات این مهم مسیر میباشد، با تغییر روح و کالبد اصال« باد اصالحاتزنده»به 

 0011ماهه  ۸در  شورک ياتيمال هایدرآمد اززارشي گ

ظر تومان در ن اردیلیم 117هزار و  127کشور را  یاتیدولت کل درآمد مال یدر سال جار

 29۱به  کیبر واردات و نزد اتیتومان مال اردیلیهزار م ۶3مبلغ حدود  نیگرفته است که از ا

 اردیلیهزار م 29۱از رقم  .است یاتیسازمان امور مال اریدر اخت اتیمال زیتومان ن اردیلیهزار م

تومان آن  اردیلیم 1۶1هزار و  372ماهه نخست  1 یط یاتیسازمان امور مال اریتومان در اخت

سازمان امور  تیبا مسئول یاتیدرصد کل درآمد مال 91معادل  زانیم نیمحقق شده است که ا

 اتیمقدار مربوط به مال نیماهه نخست، باالتر 1کشور در  یاتیمال یاز درآمدها .است یاتیمال

با  یحقوق اشخاصبر  اتیمال نیتومان و همچن اردیلیهزار م 9۶ کاال و خدمات با حدود

هزار  31امسال  یاشخاص حقوق اتیمال نیهمچن .تومان است اردیلیهزار م 91به  کینزد

 اردیلیهزار م 31نخست رقم محقق شده  ماهه 1تومان در نظر گرفته شده بود که در  اردیلیم

کشور درآمد  یاتیمال یدرآمدها بیازجمله عجا .شده است ینیبشیاز رقم پ شتریتومان ب

 نیتومان از آن محقق شده و ا ونیلیم 3۶3است که فقط  خانه لوکسخودروها و  یاتیمال

 .صفر است زین یخال یهاخانه یبرا زانیم

 !کنندياست مذاکره م بارشاننياول هايي: انگار اروپاهيروس

 یآمادگ یرانیبه نظر ما طرف ا»: گفت نیو جریان دور هفتم مذاکرات در در هیروس ندهینما

 یها براانگار آن .آور استتعجب ییاروپا یمذاکرات دارد اما موضع کشورها یبرا یحداکثر

به  دیبا کایآمر .است یرمنطقیغ مواضعشان یاند و تا حدمذاکرات نشسته زیپشت م بارنیاول

 نکهیا یراه برا نیبهتر .حاضر شود غرامت بدهد یطرف چیه دانمیم دیخسارت بدهد اما بع رانیا

شود اما  بیکشورها تصو یهااست که توافق در پارلمان نیبرجام نزند ا ریدوباره ز کایآمر

 یکاف یآرا ندگانیچون در مجلس سنا و نما ستیراحت ن کایآمر یکار برا نیا ادیزاحتمالبه

 عمال  هاییگفتم که ما از موضع اروپا کایآمر ندهینما با جلسه در .توافق وجود ندارد بیتصو یبرا

 یاعالم موضع نیدر چن میتوانیو لذا نم ندیگویچه م قا یدقها آن میدانیما نم .میآوریدرنمسر 

ما تصور  .و مخرب است رسازندهیغ یریگموضع نیچون ا میکن تیاز آن حما ای میشرکت کن

 .«میدار یپلماسیاز مذاکرات و د یگرید

 اخبار کوتاه

 سیرئ رئيسي!/ ندهيسال آ یبرا يوحانر یارديليهزارم 211 رثيها ◄

 اردیلیهزار م 211 دیبا ندهیآ سال» :گفت وبودجهبرنامهسازمان 

از تعهدات  یخارج یهاو وام یتومان اصل و سود اوراق مال

 زدهمیاست که دولت س یدر حال نیا .دولت قبل پرداخت شود

منتشر  یتومان اوراق مال اردیلیهزار م 11تنها  ندهیسال آ

 .«کندیم هیآنچه منتشر کند، تسواز  شیب یعنی؛ خواهد کرد

 /!يخارج استيدر س يدولت روحانبه اشتباه  فياعتراف ظر ◄

، مایس 1شبکه  «کیغرب دور، شرق نزد»از مستند  یبخشدر 

آخرین گزارش وزیر سابق امور خارجه کشورمان  بخشی از به

 در آن به کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره شده است که

 غرب و شرق با متوازن کار ضرورت مورد در اگر» آمده است:

را در  یو دوستان دوران سخت میبود دهیرس یاجماع مل کی به

نرنجانده  رانیاز ا یغرب یهاشدن شرکت ریسراب طمع سراز

 یو در دوران سخت شدندیدوستانمان سرخورده نم م،یبود

 .!«کردندینم مانیرها

 «فردخواجه» /دارد یاديز انيمشتر رانيا یپهپادها ◄

د از بازدیدر  وزارت دفاع ییهوا عیسازمان صناعامل ریمد

تقاضای ساخت و تولید نمایشگاه در  غرفه وزارت دفاعتولیدات 

در  یرانیا یپهپادها یبرا یادیز انیمشتر» ، گفت:(ایرانی )تستا

 دیرا تول ییهوا یترمزها میتوانست ما .وجود دارد یبازار جهان

از ما درخواست  نام صاحب اریبس یکه امروز کشورها میکن

کشش  دهندهنشان هانیا .مشترک دارند دیتول یبرا یهمکار

 .«تاسما جهانی نسبت به تولیدات داخلی 

 /کند ليرا تعط هایديحق ندارد تول يبانک چي: هيسيرئ ◄

 زدی سیخوش ر شدهلیتعطاز کارخانه  دیدر بازد جمهورسیرئ

خودشان  ای دیبا کنندیرا تملک م یدیها اگر تولبانک»: گفت

 .نندبه افراد توانمند واگذار ک عا یسر ایکنند و  یاندازرا راه آنجا

و  دیکردن تول لیشده، تعط یدیتول نیکه در مورد ا یاقدام

 یکاریسال ب 1 یپاسخگو یاشتغال کشور است، چه کس

 .«است؟ یدیواحد تول نیکارگران ا

 وسفی» /!های بلوکه شده ايران در عراق چه خبر؟از پول ◄

 :گفت و عراق رانیمشترک ا یاتاق بازرگان دارخزانه« یریباپ

 شیدرصد افزا 2۶تا  21 یسیرئ دولت در عراق به صادرات»

 یما در عراق از نظر اقتصاد یهایگر کنسول تمام .است افتهی

 یهااستیدر عراق طبق س رانیا شدهبلوکه یهاپول .فعال است

 یادیبخش ز هایعراق .در حال ورود به کشور است یبانک مرکز

 .«ددنرا برگردان رانیا یهاپولاز 

ا ب صمت ریوز !/صنعت خودرو ارت صمت برایي وزتحول برنامه ◄

 1۶انباشته  انیزو  یتومان اردیلیم هزار 33۶ یبدهاشاره به 

هزار  211از  شیبوجود و  خودروسازان یتومان اردیلیهزار م

در  یابرنامه» ت، اعالم کرد:صنع نیتومان رانت در ا اردیلیم

که همه  میتحول در صنعت خودرو دار یمحور برا 7قالب 

برنامه  نیکه ا ردیگیبرمآن را در  یها و راهکارهاچالش

 .«شودیمنتشر م یزودبه


