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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0080 مرداد 08شنبه دو 8885 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

 السالمهیعل نیاز امام حس یگرید انیکه چهار نفر به حضرت ملحق شدند، ب «دیاز»در منزل 

 دمیمن ام؛ «ظفرنااد اللَّه بنا؛ قتلنا او ما ار راًیخ کونیألرجو ان  یاما واللَّه انّ»حضرت فرمود:  ؛هست

چه کشته  ست؛ما ریما در نظر گرفته است، خ یکه برا یزیمتعال، آن چ یاست که خدا نیا

(                                                 91/30/9031. )میدهیمرا انجام  فمانیتکل میما دار ؛کندینم ی. فرقمیبرس یروزیچه به پ م،یبشو

www.basirat.ir  ▼خوب مات توافقاالز                   روز حرف! 

 یهایسازتیروا و تیهمچنان با قلب واقع یجهان یخبر یدادهایرو

 هایسازتیروا نیا نِیاست. آخر انیدر جربرجام  یایباره احتازه در

اروپا و  یخارج استیمسئول س یخروس تناقض رفتاربا دم

مسئول  ،که جوزپ بورلآن از پسروز  کی ؛رو شد کایآمر یگونخس

 یبرا یسینوشیاروپا اعالم کرد که پاتحادیه  یخارج استیس

 سیداده است، ند پرا لیتحو کایو آمر رانیبرجام به ا یایاح

 نیاگفت که  ینشست خبر کیدر  کایوزارت خارجه آمر یسخنگو

 یبوده و به اعتقاد و زیم یاز اواخر ماه مارس رو سینوشیپ

 نیازاپس است.« توافق خوب»نشانه  ،متن نیبه ا دنیرس

خارجه اروپا به صحنه آمده و  استیمسئول س گریبار د ،اظهارنظر

برجام  یایاح یمذاکرات برا ،نوشت که مزیتا ننشالیفا هیدر نشر

حاضر به عدول  نیاز طرف کیچیه گرید رایز؛ دهیرس انیبه پا گرید

 یاگونهبهادامه  رد ی! وستندیاز موضع چند ماه گذشته خود ن

و  یرشکناست که کا رانیا نیا ییبحث را جلو برد که گو

خط  نی. همدینمایدادن مذاکرات م جهینت ریدر مس یسازمانع

مذاکره به »به  لیمتما یاسیس یهاانیجر ،بود که در داخل یکاف

در اواخر  تمذاکرا یدهجهینت را مانع یانقالب انیجر، «متیهر ق

 قلمداد کنند! یکنون طیدولت گذشته و شرا

 ظاهربهاظهارات  نیخود ا رسدیبه نظر م -9 :يليتحل نکات

 یو با هدف معناده یاز باز یجزئ ییکایو آمر ییمتعارض اروپا

ها به است. آن یغرب یکشورها کیپلماتیتازه از تحرک د

مال فشار و با اع دهیرس رانیتوافق با ا رامونیپ یینها یریگمیتصم

 یرا برا بندمینتوافق  کی ترعیدارند هر چه سر لیتما ،رونیاز ب

 انیاز پا ها،یغرب یسازتیخالف روابر -2 .ندیتهران فاکتور نما

 ،طرح مذاکره در دوحه نیتا آخر نیدور ششِم گفتگوها در و

تهران  یآنچه برا ؛نبوده است سینوشیفرم پ اساساً رانیمسئله ا

آن است. از نگاه  یاجرا یمذاکره و چگونگ یمهم است، محتوا

و چه اصل آن  ددطرح مذاکره مج سینوشیپ یچه محتوا رانیا

انتفاع  نیآن و تضم ییآزمایراست ها،میاگر فاقد سه اصل لغو تحر

 یوارد شدن در چرخه باز ،از برجام نباشد رانیملت ا یاقتصاد

 نخواهد داشت. یاست که دستاورد یمجدد

اساس مذاکره و  یریگکه در شکل طورهمان رانیا :يانيپا نکته

 شرطبه اما؛ داندیم دیهمچنان مذاکره را مف ،بوده یجد ،برجام

 بخشجهیمذاکره نت یبرا ییکایدر اراده آمر یاسیمانع س کهآن

دولت  کنندگاناکرهشود. مذ روط ایران پذیرفتهشبرداشته شود و 

 «یتوافقیرا بهتر از ب یهر توافق»که  یقبل میبرخالف ت زدهمیس

در توافق  رایز داند؛یبدتر م «یتوافقیتوافق بد را از ب» دانست،یم

آن دست ما را در برابر  یکه عدم اجرا شودیم جادیا یبد تعهدات

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  خواهد بست. بیرق

 

 

 

 

 
 

 !ه به دولتحمل یبرا یابهانه                           روز گزارش▼

مچون رویه دولت مردمی آقای هاز نقاط کشور،  یاریدر بس لیبار سحادثه خسارت یپ در

از وضعیت میدانی ، ضمن اطالع زدهلیسامر با حضور میدانی در مناطق  رئیسی، مسئولین

ی کاهش آالم مردم و جلوگیری از و همدردی با آنان، تصمیمات مهم اجرایی برا وطنانهم

، به مسئولین وسطت فهیوظانجاماین اقدام حسنه و  حالنیباا. بعدی گرفته شد یهاخسارت

در  نیحضور مسئول ،یارسانهبا جنگ خوش نیامد و اصالحات  انیجردروی نتبخش  مذاق

 .ه شدبرد سؤال ریز انحاءمختلفبه، زدهلیسمناطق 

از فاجعه  هایبرخ یریگو بهره سمیپوپول» تریروزنامه آرمان امروز با ت -9 :یخبر هایگزاره

رضا زاکانی یلآیا حضور ع ،زاده داووداین است که بعد از حادثه سیل امام سؤال»نوشت:  ،«لیس

ه یا بیشتر روی وظیفه بودو جمعی از نمایندگان مجلس که انتقادات عمومی را برانگیخته، از 

 یبدیم فاضل -2 .«!شود؟بازنمایی می حادثهسیاسی از برداری و بهره هایادگاری گرفتن عکس

حضور ، ندروت انیجراین با  صداهمنیز  قم( هیحوزه علم نیو مدرس نیعضو مجمع محقق)

مورد را  آنوصیف کرد و ت یاسیس یبرداربهرهبا هدف را  زدهلیسمجلس در مناطق  ندگانینما

درون  ،وشلوارکتبا  لیبا حضور در محل س مثالًمسئوالن  نکهیا: »گفته استو اقرار داد.  هجمه

مردم حل از  یمشکل د،ریمختلف عکس بگ یایرا از زوا هانیحضور ا نیو دورب روند فرو یالوگل

 یبرا یادرمان و چاره یبرا یکار در دفتر کارشان بروند و فکر نیا یجابهو بهتر است  کندینم

اقتصاد در مناطق  ریبا انتشار عکس وز نیالاعتماد آن تیسا -0 .«شندیندیب وادثح نیاز ا یریجلوگ

 .«ف بس استشوآ رد؟دا یچه ربطاقتصاد  ریبه وز لیاز س یدانیم دیبازد»نوشت:  ،زدهلیس

 ریاخ یدر روزها رانیو ا نیعمان، بحر ت،یقطر، امارات، عربستان، کو -9 :يليتحل یهاگزاره

مناطق و شهرها بودند. نکته مهم آنکه در  یدر برخ لیشدن س یباران و جار دیشاهد بارش شد

 ی، موضوعشودینم دهیو داوطلبانه د مؤمنانهکمک  یباال تیظرف رانیا اندازهبه ایدن یجا چیه

نقد  -2 گم نشود. یارسانهجنگ  دوبندیقگذاشته شود و در  شینما به دیآن با یهاییبایزکه 

 برداشتقابلاز اظهارات فوق  یسادگبه ،یاسیس یبرداربا هدف بهره ،نیاز مسئول رمنصفانهیغ

 شهردار کهیدرحالکه چرا چکمه به پا نکرده است،  دهندیم ریبه شهردار گ طرفکیازاست. 

ر یبه وز گریکند، از طرف د یکارگر ستیدر صحنه حاضر شده است و قرار ن ریمد کی عنوانبه

حضور دارد؛ اصل  تیوضع یبررس یبرا جمهورسیرئ ندهینما عنوانبه پوشچکمهاقتصاد که 

 فهیوظ نیترمهم یبحران طیدر شرا -0 !نامندیمو آن را شواف  برندیم سؤال ریحضورش را ز

زمان  ابقساست. در دولت  طیبحران بعد از فهم درست شرا تیریو مد یدانیحضور م ،نیمسئول

معاون اول  ،یطوالن بتیعلت غه ب و اندار گلستان در کشور حضور نداشتاست ل،یوقوع س

کل کشور به  یسسازمان بازر سیکه رئ یخوزستان زمان لیاو را برکنار کرد. در س جمهورسیرئ

 هتوجقابلداشته باشد، نکته  یحل مشکل مردم ورود جد یراخوزستان سفر کرد تا بتواند ب

 که در دولت سابق فراوان دیده شد! ینیچننیاو موارد  دم حضور استاندار در خوزستان بودع

« هاتیرواجنگ »در  دیرا با لیدر س نیمسئله در موضوع اخبار حضور مسئول نیترمهم -1

 صورتبه یرساناطالعاما  ؛بود فهیوظ ،مسئول اصل حضور رایکرد، ز لیتحل یانقالب انیجر هیعل

حضور و اقدامات  تیاهم ،ییاز چرا ییهالمیآنکه ف یجابه رایز ؛صورت نگرفت قیمثبت و دق

 کتفااها چند عکس در رسانهبه انعکاس  انتشار داده شود، صرفاً نیمسئول یوصورت گرفته از س

که در پیام اخیر حضور در میان آسیب دیدگان  زیبرانگنیتحساین حرکت شد و بهانه حمله به 

 شد.به حاشیه کشیده  بیرق انیجرز بدان اشاره شد، توسط رهبر معظم انقالب نی

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده(
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 اخبار ▼

 !فروشوطنی در دستان يک دنجات سوئدکمه 

سرکرده  «ودیاس بیحب»ملقب به « اهلل چعبفرج بیحب»به پرونده  یدگیجلسه دادگاه رس

 نکهیا انیبا بدادستان  ندهینمااین جلسه در  برگزار شد.« حرکة النضال» ستیگروهک ترور

پژاک، حرکة النضال و  لیاز قب یستیترور یهاو پناهگاه گروهک منأمکشور سوئد جوالنگاه، 

کشور است و  نیچعب شهروند ا اهللفرج بیحب»است، اظهار کرد:  نیگروهک منحوس منافق

 یالمللنیبمجامع  بیاعالن قرمز و تحت تعق یدارا یو کهیدرصورتقرار دارد  تشانیمورد حما

عازم  یستیترور یهاشرکت در کنفرانس گروهک یبرا 2391اهلل چعب در سال فرج بیحب بود.

و  نفوذاعمالاما با  ؛شد ریاعالن قرمز، توسط مقامات کشور لهستان دستگ لیلهستان شد و به دل

به سوئد  یبا پرواز اختصاص یو کا،یدولت آمر یگریالبو  تیدولت سوئد و حما میورود مستق

ظهارات نماینده ا نیازاپس یقاض .«خود ادامه دهد یستیترور یهاتیبازگشت تا به فعال

و  یتیمقامات امن تیمورد حما نیشما ساکن و تبعه سوئد و همچن»: دیاز متهم پرسدادستان، 

بنده ساکن و تبعه بله، »پاسخ داد:  متهم «.؟یموارد را قبول دار نیا ،یدولت کشور سوئد بود

به من  ی. دستگاهکنندیم تیر سوئد از من حماکشو یتیدولت و مقامات امن .کشور سوئد هستم

 یتیامن مأمورانکه به  یدکمه آن را فشار دهم تا با آالرم ،دادند که در صورت احساس خطر

 «.ها من را نجات دهندهر جا که باشم آن دهد،یدولت سوئد م

 بدون توافق!يست ز

 یهادر آب یبه کشت یبا انتقال نفت از کشت رانیشد که ا یمدع« ژورنال تیاستروال» روزنامه

اشخاص  ریمس نیاستفاده کرده و در ا ،محموله أکردن منش یمخف یمنطقه و سپس جعل اسناد برا

 یبه باز ،فرار به جلو یبرا هاییکایآمر اند.کمک کرده یدر امارات متحده عربنیز  ییهاو شرکت

 رانیخود را به گردن ا یریگمیتصمدر  یعدم توانمند خواهندیو م اندمتوسل شده ییمقصرنما

 دنیدولت با یبه ناتوان یاریبس کهیدرحال ؛کنند یمعرف جهیرا مقصر عدم حصول نت رانیانداخته و ا

چون  یباورند که عوامل نیبر ا لگرانیتحل ی. برخدر خصوص برجام اذعان دارند میدر اتخاذ تصم

است  یلیدال ازجمله کایدر آمر یاختالفات با کنگره و مشکالت داخل ،یستیونیصه میرژ یفشارها

 رانیا ،یبرخالف محاسبات طرف غرب است. شدهبازگشت به برجام  یبرا دنیبا یلیمیکه باعث ب

« بدون توافق ستیز»صورت کامل از اثرات برجام عبور کرده و به سال است که به کیبه  کینزد

ها برجام مرده اعتراف کند که از نظر آن ییکایکه طرف آمر مسئله باعث شده نیاست. هم دهیرس

 .بار طرح بورل نخواهد رفت ریز رانیاست و ا

 !سالحيبآمريکا به ايران نگاه 

کره -زمان به منافع ما حمله کنند  کیاگر تمام دشمنان ما در » :پرسدیم ییکایآمر یمجر

م خواهد کدا ،میمقابله انتخاب کن یرا برا یکی میاگر مجبور شو -هیروس ران،یا ن،یچ ،یشمال

 نهیچون تنها گز ؛میکنیمباران را بم رانیما ا» :دیگویمآمریکایی در جواب  کارشناس «.بود؟

این نگاه هرچند  «.!منفجر کند یس یآن را در واشنگتن د تواندینمهست که بمب اتم ندارد و 

در میان دشمنان جمهوری اسالمی از فراوانی باالیی برخوردار است؛ اما به مدد الهی و با توان 

برتری در صنایع نظامی دست یافته است که بدون نیاز به  دانشمندان کشورمان، ایران به چنان

عده  نگاه چپ به خاک وطن نکند؛ اما روی سخن با آن جرئتنیز دشمن به خود  یاهستهسالح 

ر این باور پوچ هستند که برای توافق با آمریکا و روشنفکر داخلی است که ب ظاهربه یهاچهرهاز 

 متوقف کرد و منافع خود در منطقه را رها کرد!راضی کردن آن باید صنعت موشکی را 

 کاهش دادنفت را  ديتول اوپک پالس

بشکه در روز  ونیلیم 0مرداد(،  1تا  ریت 93ژوئن ) در پالس اوپک گروه» نوشت: روسیه کیاسپوتن

 جمهورسیرئ «دنیجو با»است که  یدر حال نیا .«کرد دیمورد انتظار خود تول یهاهیکمتر از سهم

را  هیدهد تا اختالالت عرضه روس شیخود را افزا دیکرده بود اوپک بتواند تول یدواریابراز ام کایآمر

به  دنیسفر با انیجر در وخت و تورم گسترده را کاهش دهد.س نهیهز شیجبران کند و افزا

. ابدی شینفت اوپک پالس افزا دیتول یزودبهاعالم کرده بود انتظار دارد  دیکاخ سف ،انهیخاورم

و رهاندن کشورهای اروپایی از  سوخت متیدر ق یتفاوت آشکار ،نفت در بازار دیتول شیچراکه افزا

 .خواهد کرد جادیا در این کشورها سابقهیبتورم کنترل انرژی و  یهاینگران

 اخبار کوتاه

 کل سپاه فرمانده «یسرلشکر سالم» /!مجازیشمن د ◄

 کیو شکل  ئتیهاما  ،میهست یدر جنگ اقتصاد یوقت» :گفت

 نیا انگریو ب یروزینشانه پ نیا ؛میرا ندار خوردهشکستکشور 

 ،یاست که مردم باور دارند کشور در مسائل نظام قتیحق

و  شرفتیبه سمت اقتدار، پ یفرهنگ یهاشرفتیو پ یاسیس

و  حی، صرشفاف ییارویرو به قادر دشمن .رودیم یختگیبرانگ

 یفضا نیبه ا ینگاه .ستیمبارزه با شما ن دانیصادقانه در م

اند که در آن آراسته را آن یاگونهبه د،یندازیب یو موهوم یمجاز

 .«شودیم دهید ریدپذیمبهم و ترد زیچهمه

 /يدولت ياراض یواگذار یبرا جمهورسيرئ جلاألضرب ◄

دستور داد  ییاجرا یهاها و دستگاهبه همه وزارتخانه جمهورسیرئ

مناسب اعالم شده را  یتمام اراض وریشهر انیقانون تا پا موجببه

 یروزد ،یسیرئ میابراه دیس مسکن اختصاص دهند. یبه نهضت مل

 انیدر جر کیرفت و از نزد ینه راه و شهرسازبه وزارتخا کشنبهی

 نهیدر زم وزارتخانه، خصوصاً نیمهم ا یهاها و پروژهعملکرد، طرح

 زیجلسه استانداران کشور ن نیاحداث مسکن قرار گرفت. در ا

 .دحضور داشتن یدئوکنفرانسیو صورتبه

 /متحت فشار ندگانينما يبرخ یاز سو :جمهورسيرئعاون م ◄

و  یسازمان امور ادار سیو رئ جمهورسیرئمعاون  «یفیلط ثمیم»

که  آورندیمجلس فشار م ندگانینما یبعض»: گفت یاستخدام

 ۰3 .فساد است هانیا د؛یکن لیفالن اداره را به اداره کل تبد

 ۰آلمان  یهاتعداد فرودگاه کهیدرحال میفرودگاه در کشور دار

ما  یهاهمه فرودگاه ،فرودگاه کی جزبه گذشته سال .تاست

 .پرواز دارند کیما در هفته  یهافرودگاه یبعض ده بودند.انیز

 ،تیکسب محبوب یمردم و برا بیدر ج میدست کن کهنیا

 .«فساد است سازنهیزم میده شیها را افزاحقوق

 ییکایروزنامه آمر هوايي/ یهارزمجديد ايران در سبک  ◄

به  یپهپاد یهایکه تهران فروش فناور ادعا کرده مزیتاورکیوین

. استداده  شیرا افزا انهیدر خارج از منطقه خاورم ییکشورها

مدل  رانیباعث شد تا ا هامیتحر ،گزارش نیا سندهیبه اعتقاد نو

اتکا به ناوگان  یجاداده و به رییرا تغ کیکالس یهاجنگ

 یدیسبک جد ن،ییپا یاتیباقدرت عمل متیقگران یهاجنگنده

را صاحب  رانیقدرت ا نیآورد. ا دیرا پد ییهوا یهادر رزم

 آسمان در منطقه کرده است.

اسبق امور  ریوز «یصالح اکبریعل» منصفانه!/قضاوت  ◄

دولت سیزدهم  یامنطقه یهااستیسبا تحسین  خارجه

از  یشانگها مانیو پ ایسادر اور یاقتصاد یهاشیگشا»:گفت

و  هیهمسا 9۰داشتن . است زدهمیبزرگ دولت س یدستاوردها

 .«است هیسرما کی زدهمیها در دولت سآن توجه به

 یلبنان روزنامه /هماهنگ است ي: صدر با الکاظميمنابع عراق ◄

دنبال ادامه  صدر به انیجر»: نوشت یمنابع عراقاالخبار به نقل از 

در کف  ییزابحران قیاست و تالش دارد از طر یکار دولت الکاظم

شود. هنگام هجوم طرفداران  دیدولت جد لیمانع تشک ابان،یخ

 دهیدستور رس یتیامن یروهایدولت به ن یصدر به پارمان، از سو

 .«نکرده و اجازه ورود معترضان را بدهند یتمقاوم چیبود که ه


