
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي سياسي نشريه روزانه )داخلي( معاونت
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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 بدهند. نشان ايثار از اوجى يك بايستى ،دارند اىبرجستگى يك مالى امكانات لحاظ از كه كسانى آن

خرج من جمیع . »دیتمام اموالش را بخش باركيمرتبه نصف اموالش و  كي السالمهیعل بىمجت امام

 (72/11/1611) .دیرا بخش زیچهمهتوى روايت آمده، « ماله

 www.basirat.ir           *باد مبارک )ص(و سبط اكبر نبی اكرم  (السالمهمیعل) تیباهلكريم  والدت*

 !ميو نترسان ميو نترس دينترس            روز حرف▼

 اين رژيم ادعا كرد یستیرژيم صهیوندفاع  روزي «گانتس یبن»

را با  نیپرتو آهن موسوم به، ديجد یزریل یسامانه دفاع موشك

، راكت و هاخمپارهقادر است انواع  كه كرده شيآزما تیموفق

و منهدم  یریرهگ ،دن به هدفیموشك ضدتانك را قبل از رس

 هاصهیونیستاقدام  نيشفته و اآبر یگروه ،خبر ناي متعاقب .كند

دانسته و  رژيم اشغالگرموازنه قوا در منطقه به سود  رییرا سبب تغ

از  یریجلوگ یتا فرصت هست برا اندكرده هیتوص یبا دستپاچگ

 !رساند جهیبرجام را به نت ديبا با اين رژيم،ه همواج

ان سر یهاآرتص ادعاها صهیونیستی روزنامه -1 نکات تحليلي:

: نويسدمی را پوشالی توصیف كرده و رانيا هیعل خود

 ست،ین یخارج استیس ران،يا در خصوص آويوتل هایرجزخوانی»

. «!سكوت كند ديحكومت فقط با كي یفقط الف زدن است. گاه

، «اولمرت هوديا»به نقل از  اين رژيم ونيزيتلو 17شبكه  زین شتریپ

ادعا كه ما  نيا»: بوده نوشتاسبق رژيم صهیونیستی  ريوزنخست

رفتارها و  نی. چنجاستیالف ب كي ،میهست رانيبه تهاجم به ا رقاد

ضعف ما است.  انگریب ،از آنكه نشانگر قدرت باشد شیب يیهاالف

 نیهم هم لیاسرائ یسابق مؤسسه نظام رتبهیعال یاز اعضا یاریبس

 از حمايت كايآمرناتوانی نیز  نيكراوجنگ ا -7 .«نظر را دارند

: نويسدمی یسیفارن پال. را آشكار ساخت اشیامنطقهمتحدان 

تمام شده  انهیمربا دوستانشان در خاو كايآمر یدوست مصرفخيتار»

 یناتوان را ندارد. روانشیتعهد به دفاع از پ يیتوانا گريد كايامر ؛است

است كه  یانمونه نيبارزتر نیدر مقابل پوت یاز زلنسك تيدر حما

 زیبنت و پائ ینفتال -6 .«فتدیاتفاق ب زین لیورد اسرايدر م تواندیم

 یتوافق چیبه ه رژيم صهیونیستیكه  اندگفته صراحتبهبارها  دیالپ

 گذشته هيژانو ؛متعهد نخواهند بود ،كه با تهران منعقد شود

 یدر توافق احتمال آنچهبه  لیئاسرا»گفت كه  اين رژيم ريوزنخست

 ره ،كامل یهمچنان با حفظ آزادو  متعهد نخواهد بود، نوشته شود

 وجودنيباا ؛«اقدام خواهد كرد یدوشرطیق چیبدون ه ،جا و هر زمان

اين  یدر مقابل دشمن ینیتضم تواندیمبرجام چگونه  ستیمعلوم ن

 7۱1۲توافق برجام در سال  ،نيباشد. عالوه بر ا رانيدر قبال ا رژيم

 .كاستن رانينسبت به ا ميرژ نيا یاز دشمن وجهچیهبهنیز 

و  شدنیجهانبه تابوت  خیم نيآخر نكرايوا جنگ نکته پاياني:

در عراق و  شیوقت پ یلیكه خ یتابوت ؛بود يیكايآمر نينظم نو

بزرگ را با خود به  انهیمخاور یايحاال رو وافغانستان ساخته شد 

 رژيم صهیونیستی نه در مقطع فعلی، بلكه بیش از. بردیمگور 

 ؛زندیالف مدرباره جمهوری اسالمی ايران چهل سال است كه 

و به  بود یبر آن آگاه همهاز  شیب یمانیسل دیكه شه یزیچ

در  ،ها وجود داردكه در بحران یفرصت زانیم»كه  گفتتجربه 

و  دیاست كه نترس نياما شرط آن، ا ؛ستیها نخود فرصت

 نژاد()نويسنده: حسین حسینی .«میو نترسان مینترس

 
 

 

 
 

 
 

 !بيرتخ ستگاهيا                           روز گزارش▼

 72) یادداشتي طی یدر دولت روحان یاقتصاد نيو از مشاور طلباصالحفعال « زاهد اضیف»

با سیاه نمايی تمام از وضع  ،«ستیفردا بهتر از امروز ن»روزنامه اعتماد با عنوان  ( درنيفرورد

به  یملت یوقت ديگویم یخيتار هایتجربه …مان استگوش خیخطر ب»نوشت: موجود كشور، 

را حفظ  شيخو یثبات و ماندگار بتواندكند تا  یاري ديفقط خدا با رسد،یم یارحلهم نیچن

 .!«به داد رسد بتیمص وقتبهبرشمرده  راثیآن است كه همان م دیكند. لذا مرا ام

از مردم، با  یعذرخواه یجابهمشكالت موجود  یو مسببان اصل انیبان :يليتحل یهاگزاره

 یهارسانهديروز ؛ اندگرفتهبه خود  نظرصاحبشناس و ، ژست كاربه فهم و شعور آنان نیتوه

در نیز روزنامه شرق  -1مكتوب و مجازی جريان اصالحات پر بود از اين ادبیات كارشناسانه! 

 ريو وزی سخنگو ،یعیرب یعلبه قلم  «ستین یحاال كه روحان»با عنوان  ديروزش ادداشتي

فرد منحصربه اتیاز خصوص یكي ديشا»نوشت:  یحاندر دولت رو یكار و رفاه اجتماع عاون،ت

 منظر از من …نقد و انتقادات به دولت بود یما، حجم باال یاسیس خيدر تار یدولت روحان

ها(، دولت هیرا )با توجه به همه فشارها عل یهجوم و آن بردبار نيا اجتماعی مطالعات

 هیتخل نیچننياز جامعه ا یخشچراكه ب دانستم؛یكشور م يیايو پو تبه نفع ثبا یادهيپد

به چه  ست،ین یروحان گريد یوقت جمله طنزگونه خواندم كيدر قالب  شیپ ی. چندشدیم

 یمركز یفرزانه تركان، عضو شورا هم از قول نيخبرآنال -7 «.!؟شودیناسزا گفته م یكس

صص تجربه و تخ یهاحداقلفاقد  زدهمیدولت س رانيمد»: آورد یگحزب كارگزاران سازند

 ،تخصص است ازمندیكه ن يیهاپستنشستن بر  قيكه ال یهستند. افراد تيريمد یبرا

 يیبر مسند امور اجرا ی. افرادكنندیم یدر دولت با سرنوشت كشور باز یباز لیبا فام .ستندین

امروز را به فردا برسانند و  خواهندیمتنها  وبوده  فیهستند كه بالتكل هاوزارتخانهكشور در 

 یاسیفعال س ،محمدرضا خباز -6. «مشهود است يیبرنامه در ساختار اجرا نداشتن

 یاسیما كه از فعاالن س»: اضافه كرد وزیدر گفتگو با نامه ننیز دو روز پیش  طلباصالح

 مینیبیم یاما وقت ؛ميبس درباره مسائل مختلف هشدار داد ازمان مو درآورد زبان ،میهست

 اني. آقاندارد یادهيفاچون  ؛میزنینمحرف  گريو د مياشده است، خسته الیخیب كامالًدولت 

 .!«كنندیم یحرمتیبرفتارشان به منتقدان  نيبا ا

 م،يالت، كاسب تحر مشتكينفهم،  ونیشناسنامه، مزدور، انقالب یب سواد،یب» گزاره تحليلي:

ور وهم، غوطهمت كار،یب ،یمستضعف فكر قانون،یب بر،بیكودک صفت، حسود، بزدل، ترسو، ج

 باز،یهوچ ،یعصر حجر ده،یمانده، تازه به دوران رسگر، خرابكار، عقبدر فساد، سوءاستفاده

 جمهورسیرئناصواب  یهاپاسخبخشی از « به جهنم بروند ديبا ناشكر، ن،يآفر أسي باف،یمنف

و  یرسبر یجابه، امروز جمهورسیرئهمان  انیحام حالنيباا؛ استبه منتقدانش قبل نسبت 

و اعتماد در دل مردم  دیكه چراغ ام یطي، در شراگردانی جامعه از آنانوير ليدال یشناسبیآس

 دیو تأك یمرديو پا رغرب از وحدت مسئوالن كشو أسيو  تیآن عصبان موازاتبهروشن شده و 

را نظاره با مردم كارگزاران كشور در هر سه قوه  یهمدل وندیانقالب و پ نيادیبر اصول بن

 يیتقوایب ،یبر منافع مل یمنافع حزب حیترج !اندگرفتهتخريب حداكثری را در پیش  ،ندكنیم

و  كيتحر و زدهمیدولت س یناكارآمد یالقا و جيترو ،يینما اهیخود، س انیدر شكل ع سیاسی

است  نيا قتی. حقاست یبيامواج خط تخر نيا ازجملهبا نظام  افكار عمومی برای مقابله تهییج

و  جمهورسیرئ یجهاد هیتحرک و روح ژهيوبهكشور و  یفعل طياز شرا حیک صحكه با در

توقف نخواهد  طلبانمنفعتملت ايران در ايستگاه تخريب  ،در پیشبرد منافع ملی جديددولت 

 : حسین عباسیان()نويسنده .كرد

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 است! یارسانه ينيآفرجنجالدر  گراغربنماينده مجلس: حيات جريان 

اظهار داشت:  ،با محوريت زنان گراغربهای جريان سازیبا اشاره به حاشیه «زهره الهیان»

سال دولت آقای  ۸ متأسفانهبانوان موضوعی است كه  هبحث زنان و پیگیری مطالبات جامع»

اينكه به متن مشكالت  یجابهكشی كردند و راجع به آن وقت ینوعبه گراغربروحانی و جريان 

 ۸ها موضوعاتی از قبیل ورود زنان به ورزشگاه. جامعه زنان پرداخته شود به حواشی پرداخته شد

ای در مورد لزوم ورود زنان به های رسانهجالرغم جنسال معطل نگاه داشته شد و علی

ها، تالشی در جهت ايجاد زيرساخت مناسب برای اين امر را شاهد نبوديم و دولت آقای ورزشگاه

سازی و انجام نداد و بیشتر تالش كرد تا در اين حوزه حاشیه بارهنيدراروحانی اقدامی 

مسائل اقتصادی، معیشت و اشتغال زنان و مطالبات اساسی زنان مثل . ای كندرسانه جاروجنجال

پیگیری جدی اين  یجا بهها پیگیری نشد و زنان در طول اين سال یآورفرزندرفع موانع 

ای سوق داده شود و اين رسانه جاروجنجالمطالبات تالش شد كه فضای روانی جامعه به سمت 

 «.ندكوجو میای جستهای رسانهجريان اساساً حیات خود را در جنجال

 گام پاياني برای توافق پادماني ايران با آژانس!

 تأسیساتانتقال برخی  در خصوصكشورمان در گفتگو با العالم  ان انرژی اتمیسخنگوی سازم

سانتريفیوژ،  یهانیماشبرای توسعه و تولید »از مجموعه تسای كرج به نطنز، گفت:  ایهسته

به دلیل عملیات تروريستی كه علیه  متأسفانهاز همین رو  ؛كلی داريم یهابرنامهو امنیت  نیتأم

تولید قطعات  یهانیماش. مجبور به تشديد تدابیر امنیتی شديم ،فتتسای كرج صورت گر

شدند و اكنون نیز در حال كار  جاجابه ترامنسانتريفیوژ به دلیل اهمیت بااليی كه دارد به مكانی 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره سفر گروسی به تهران و مذاكرات وين نیز اظهار  .«باشدیم

، در بخشی از مذاكرات در يك يا دو ماه گذشته كندیمزارت خارجه دنبال مذاكرات را و»كرد: 

هم داشتیم،  يیهامالقاتپادمانی هم مطرح بود كه بنده سفر كردم و  ماندهیباقموضوع مسائل 

 4 یاهیانیبشود كه در راستای آن  وفصلحلبه چارچوبی رسیديم تا موضوعات با سرعت  تيدرنها

 بعدازآن .اواسط اجرای بند سوم هستیم درواقع .بند آن اجرا شده استبندی منتشر شد كه سه 

 یایبندزمان، اين شودیمزمینه برای ارائه گزارش آژانس به شورای حكام در ماه ژوئن فراهم  عمالً

بود كه صورت گرفته و اصرار ما هم اين بود تا قبل از ژوئن و زمان گزارش آژانس منتشر شود. 

 «.رابطه با مسائل گذشته باقی بمانددر  یسؤالنبايد  عمالً ،ت كه اگر تفاهمی باشدانتظار ما اين اس

 در نيروی انتظامي!« من يک انقالبي هستم»طرحي با عنوان 

به موضوع برخورد  ن خراسان شمالیدر حاشیه سفر به استا جانشین فرمانده كل انتظامی كشور

در حوزه برخورد با »در سطح كشور توسط پلیس نیز اشاره كرد و گفت:  واوباشاراذلبا 

پلیس با قدرت ورود كرده و با افرادی كه امنیت و آرامش مردم عزيز را مختل كرده  ،واوباشاراذل

اينكه هزينه ارتكاب جرم  سردار رضايی با اشاره به .«بودند برخورد الزم صورت گرفته است

كار جمعی و وحدت كلمه چه در حوزه انتظامی و چه در حوزه قضائی »بازدارنده نیست، افزود: 

اين مقام ارشد «. نداشته باشند جرائمدر بحث  یادغدغه گونهچیهباعث خواهد شد تا مردم عزيز 

های برخورد با ناهنجاری پلیس با شعار من يك انقالبی هستم در»انتظامی در كشور ادامه داد: 

ما  یهاارزشهايی كه در اين رابطه وجود دارد و دشمنان اجتماعی ورود كرده و با توجه به توطئه

 .«پلیس را ياری كنند شیازپشیبالزم است تا علما و روحانیون عزيز  ،انددادهرا هدف قرار 

 ؟رودميکجا  شده آزاد یارزها

كشورها، در سه بخش در  گريدر د رانيده اآزاد ش ارزهای» :گفت وبودجهبرنامهسازمان  سرئی

و برنامه مشخص  استیس اساس برتا  ردیگیو دولت قرار م یصندوق توسعه مل ،یبانك مركز اریاخت

و رفع  یرساختيز یكارها ،یعمران یهاپروژه شرفتیكمك به پ یآزاد شود، برا ارزی اگر شود. نهيهز

 انقالب معظم رهبرگفتنی است،  .«روشن است كامالًموضوع  نيو ا شودیم قيمشكالت مردم تزر

 دينبا ،آمد وجود به یارز شياگر گشا ( تأكید كردند،76/1/14۱1در ديدار رمضانی مسئوالن نظام )

 ،یليونقل رمثل حمل يیربنايز یصرف كارها ديها باپول ناي. »شود هيرویپول صرف واردات ب نيا

 یو نوساز هيهمسا یبا كشورها یارتباط یهاهرا ان،یبندانش یهاحل مشكل آب كشور، شركت

 .«لوكس آغاز شود یآمد دوباره راه واردات كاالها رمانیگ یتا پول نكهيشود. نه ا عيصنا

 اخبار کوتاه

در  جمهورسیرئ يم!/هست تي: محکوم به موفقيسيرئ ◄

 موانع و مشكالت همه وجود با»گفت:  ونینشست با علما و روحان

روشن و  شیازپشیبرا  ندهيآ ميرویم شیپبه چه هر موجود،

با اقدام و  یو اعتماد عموم دیام یااحی .نمیبیم دواركنندهیام

توقف  میتوانینه م م؛یهست تیاست، محكوم به موفق یعمل شدن

 .«ميگرد دارو نه اجازه عقب میكن

 دولت چيست؟/ تخريبعالوه بر  طلباناصالحبرنامه  ◄

 یهاچهره ینقد دولت، برخ اتیعمل آغازبا  زمانهم طلبانصالحا

آنان جهت دو انتخابات  یبرا یزيربرنامهنقش و  یفايا یخود را برا

. اندساختهفعال  ،یجمهور استيو ر یاسالم یمجلس شورا یآت

 لیضمن تشك یریكه اسحاق جهانگ شودیمرابطه گفته  نیدر هم

 میظنو ت نيخود تدو یآت یكنشگر یخود را برا یهاتیفعال ،یمیت

در حال  یمجاز یاز پژوهشگران حوزه فضا یكيكرده و به كمك 

 .استخود  یاسسی -یارسانهشبكه  یمنسجم ساز

 /!آموزدمي رانيرا از ا هاميتحر زدن دورراه  هي: روسييکايشبکه آمر ◄

 یهاتمام بخش باًيتقر هیروس كهيیازآنجا»: زارش دادگ انانسی

رو كرده، ممكن روبه یاسابقهیب یهامياقتصاد خود را با تحر

از چهار دهه  شیبا ب اعتمادقابلمتحد  كياست مجبور شود به 

از  یكي .اوردیب یغرب رو یهاميمقابله با تحر نهیتجربه در زم

 یاحتمال یهاميكه از تحر ردیبگ ادي تواندیم هیكه روس يیهاراه

نام  رییو تغ هایكشت يیجانفت خود جان سالم به در ببرد، جابه

 .«از آن استفاده كرده است رانيكه ا یكیهاست، تاكتآن یتجار

« راسموس پالودان» نكهاي از بعد !/در سوئد قيام مسلمانان ◄

را آتش زد،  ميسوئد قرآن كر یافراط یهااز جنبش یكي سیرئ

 یریشد. در درگ ليتبد یریكشور به صحنه تظاهرات و درگ نيا

مجروح شده و چند  سیپل 17مختلف سوئد تاكنون  یشهرها

سوئد در واكنش  روزينخستاند. نفر از معترضان بازداشت شده

در سوئد، مردم اجازه دارند نظرات خود را »به اعتراضات گفته: 

از  یبخش ني. اخواه بد ،كنند، خواه نظراتشان خوب باشد انیب

 .«ماست یدموكراس

 تخفيف گرفته است؟/ چقدرچين برای خريد نفت ايران  ◄

 7۱71سال  یاز ابتدا رانيا»خبرگزاری دولت گزارش داد: 

ه صادر كرده ك نیبشكه نفت به چ ونیلیم 662از  شیب تاكنون

دالر درآمد داشته است. هر بشكه نفت  اردیلیم 77محل  نياز ا

دالر و امسال به  ۲1 متیبه ق 7۱71در سال  نیبه چ رانيا

كه با توجه به  دهیدالر به فروش رس ۷2هر بشكه  متیق

 .«است فتادهیاتفاق ن یفروشرزاننفت، ا متیق نیانگیم

و  یعرب یكشورها !/1044در  يرانيا یکاالها اصلي انيمشتر ◄

مقاصد هستند.  یرانيا یپروپاقرص كاالها انيمشتر يیقايآفر

عراق، ، ترتیب رتبه به14۱۱سال  یط رانيا یعمده صادرات

 .اندبوده یجنوب یقايو آفر، غنا امارات، عمان


