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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1241 مرداد 42شنبه دو 6185 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

 ،یسازآگاه ان،یب ن،ییتبباشد: گسترش  دینحو با نیبه ا نیامام حس یدر عزادار یریگجهت

را  ینید رتیرا در مردم گسترشِ دادن، روح شجاعت و غ نیمردم، روح تد مانیمحکم کردن ا

 امیق یمعنا هاستنیارا از مردم گرفتن؛  یحالیبو سکر و  یتفاوتیبکردن، حالت  ادیدر مردم ز

 ( در زمان ما.ع) نیحسامام یعزادار زرگداشتو ب ینیحس

www.basirat.ir ▼پذيرد!ايران زور نمي                 روز حرف 

 ،گذشته هفته دوشنبه ،هاتحریم رفع مذاکرات اخیر دور آنکه از پس

 و هارسانه سوی از مختلفی اظهارات ؛رسید پایان به روز 5 از پس

 طرحکنون متا وین مذاکرات در حاضر کشورهای سیاسی مقامات

غ مذاکره به همراه الحاق خط داخلی مبل   هاآندر  تأمل که شودمی

 هایروایتگری، هاتناقضدهد نشان میاظهارات به این هر قیمت به 

 هاآندر سازی غیرمسئوالنه تصمیمو عملیات روانی با هدف  غیرواقع

 شود؟ها انجام میچرا این تالش ؛زندموج می

سه موضوع را از در بررسی مذاکرات وین باید  -1 :نکات تحليلي

و فرامتن  مذاکرات واقعیت مذاکرات، روایت هم تفکیک کرد؛

بیش از یک سال است که روندی . واقعیت مذاکرات آن مذاکرات

کننده راهبردی متوقف یناست در جریان است و در یک نقطه تعی

عمل ؛ روشن استبرای دنیا  علت اصرار ایرانو منطق . شده است

قتصادی اها و تضمین انتفاع که لغو تحریمخواهد را می یبه برجام

اما آنچه در  -2اما آمریکا چطور؟ ؛ استقید شده  در مردم ایران

، روایتی است که جبهه خوردمذاکره رقم میو پیرامون بیرون 

 سازیشبکه از مذاکره به مدد توانعربی  -عبری -منسجم غربی

، مذاکره وین امروز در کانون جنگ درواقعدهد. ای ارائه میرسانه

برآیند اظهارات ضلع غربی ت. سلطه قرار گرفته اسنظام های روایت

میز مذاکرات وین این بود که با پایان یافتن گفتگوها، متن نهایی 

آماده شده و طرفین مذاکرات باید با بیان کلمه بله یا خیر نظر خود 

با فهم این بازی و ایران اما  ؛کنند اعالم را در مورد متن نهایی

الم کرد که هیچ متن یا صراحتاً اع ،کار آمریکاییبشناخت ذات فری

شناسد و ضمن متن نهایی به رسمیت نمی عنوانبهپیشنهادی را 

کننده اتحادیه اروپایی، موارد ارائه های معاون هماهنگدریافت ایده

تر قرار خواهد داد و نظرات خود دقیق یموردبررسشده را در تهران 

چیست؟ اما فرامتن مذاکرات  -3 .کندرا در این رابطه اعالم می

ای به این دو دهه بازی هسته ،درواقعاراده بازیگر اصلی آن است. 

 یازسمسئلهطرح و  باوجود ،کارگردانی و بازیگری واشنگتن

ای ایران علت هستهآمیز عت صلحنصابعاد حقوقی و فنی پیرامون 

بلکه اراده سیاسی  ،نبوده بارهنیدرای آمریکا هاگیریتامه تصمیم

 ،انقالب اسالمی و هر چه متعلق به آن است مخالفکه آمریکا 

مذاکرات و هر مقوله آمریکا با ت اصلی و علت اساسی مخالف مسئله

اراده سیاسی نیز منوط به توقف مذاکره  حلراهلذا  ؛است یایران

 .ردیآمریکاست که باید تصمیم بگ

فرار به جلو برای عدم پاسخگویی به نگرانی منطقی  :نکته پاياني

قرار دادن ایران برای  فشارتحتبرای  ی کهاستفاده از ادبیاتو ن ایرا

کننده اتحادیه اروپایی های هماهنگپذیرش بدون قید و شرط ایده

ایران چیزی نیست که  ،شوددر روند مذاکره اخیر دیده می

را  حرف زور ،هافشار ریتأثمعناداری آن را درک نکند یا تحت 

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .بپذیرد

 

 

 

 

 
 

 در عراق ياسيتداوم تنش س                           وزر گزارش▼

 یتوسط برخ یاسیس یشنهادهایو تحصن طرفداران صدر و پ همچنان صحنه اعتراض عراق

تکیه صدر همچنان بر تحصن و اعتصاب  انیجر ؛است یمل یوگوهاگفتمصالحه و  یاحزاب برا

 دیتأک یاسیس یوگوهاگفتهمچنان بر انجام  زین یقیاطار تنس انیجر ،و در مقابل کرده است

 دیتأک لیمطرح کرده است. دال زین راصدر انتخابات زودهنگام  انیجر راًیدارد. در مقابل اخ

صدر از  انیبه انصراف جر با توجه الف(چند عامل است:  ،صدر بر انتخابات زودهنگام انیجر

صدر با طرح  یمقتد ،یاسیر عرصه سد میمستق صورتبه انیجر نیپارلمان و عدم حضور ا

صدر  ی( مقتدبو پارلمان است.  یاسیانتخابات زودهنگام به دنبال حضور مجدد در عرصه س

 ینسبت به دور قبل یشتریب یهایکرسدارد که در صورت وقوع انتخابات زودهنگام،  دیام

به  هاانیجر ریرا در ائتالف با سا تیاکثر ونیفراکس ایکتله اکبر  قیطر نیکسب کند و از ا

باز گردد و  یاسیبه عرصه س تواندیمآن  قیصدر از طر یکه مقتد یاگزاره( تنها جدست آورد. 

 قیگزاره تنها از طر نیباشد، حضور مجدد در پارلمان است و ا یزنچانه یدارا یاسیدر عرصه س

 بستبنخروج از  یبرا هاانیجر یرخهمچنان ب انیم نیا در انتخابات مجدد فراهم خواهد شد.

 انیجر یواحد از سو نهیبه گز دنیآن بحث رس نیترمهمکه  انددادهارائه  ییشنهادهایپ ،موجود

گزاره اعتقاد  نیاست که صدر همچنان به ا یدر حال نیاست. ا یریوزنخست یاطار و صدر برا

صدر از اهرم افکار  انیاست که جر لیدل نیو به هم دانتخابات مجدد برگزار شو دیدارد که با

صدر از هواداران  یکه مقتد یاگونهبه؛ کندیماستفاده  یاسیبر عرصه س یرگذاریتأث یبرا یعموم

برگزار کنند. دعوت به  یونیلیخود در سراسر عراق خواست تا با حضور در بغداد تظاهرات م

موجود و به  تیشدن وضع یشیااز همه منجر به فرس شینوع تجمعات ب نیا یتظاهرات و برگزار

گفت که تنها راه خروج عراق از  انتویم درمجموع. شودیم یاسیس تیوضع دنیکش درازا

 شمناند یرا برا طیروند شرا نیادامه ا رایز ؛است یمل یوگوهاگفتوحدت و انجام  ،یفعل بستبن

شدن  یتیدر جهت امن یعامل نیو هم کندیمفراهم  در این کشور شتریجهت دخالت بعراق 

با  یمنجر به تقابل افکار عموم زیدو گزاره ن نی. وقوع اشودیمشدن آن  یشیو فرسا یبحران فعل

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .شودیمموجود  طیشدن شرا یو طوالن یاسیس یهاانیجر

 کايگوش آمر خيب ونشانخط                           خبر ویژه    ▼

و در  بیکارائ یایو روس خود در عمق در ینیچ نیبه همراه متحد رانیبار ا نیاول یبرا

 شیرزما. زندیم یمشترک نظام شیدست به انجام رزما کایآمر متحدهاالتیا خلوتاطیح

 موردتوجهو  به مدت دو هفته در شمال غرب ونزوئال آغاز شده یشپروز دو که از  یمشترک

بالروس،  ر،یالجزا رینظی یکشورهاهر چند . قرار گرفته است یالمللنیگران ب لیها و تحلرسانه

 بروبرگردیب ،حالنیباا؛ اندشرکت کرده شیرزما نیدر ا زیهند، قزاقستان و ازبکستان ن تنام،یو

 یبنداست که صف ییمثلث کشورها عنوانبه نیو چ هیروس ران،یموضوع حضور ا ،تیکانون اهم

و  یتیامن ،ینظام یهایهمکار میبا تحک گانههدارند و در ائتالف س متحدهاالتیادر برابر  یجد

 یو متحدانش معرف کایآمر ییگراجانبهکی کردیاز قدرت را در برابر رو یدیبلوک جد شانیاسیس

 ش،یرزما نیدر ا توجهقابلاز نکات  یکیآن هستند.  یتحقق مهار هژمون به دنبالکرده و 

رصد،  کنندهرهیخ یژگیو که ییهاپهپاد«. است 2مهاجر » یارتش ونزوئال از پهپادها یریگبهره

 یکایکشور آمر نیروزها در ا نیاست و ارا دار ضدنفرو  ضدتانک تیو حمله با قابل ییشناسا

 شیبا حضور در رزما رانیا یاسالم یگفت که جمهور دیبا اما آخر در. شودیمساخته  یجنوب

که  کندیخود، اثبات م یو نظام ییایساختن قدرت در انیونزوئال عالوه بر نما یهامشترک در آب

کرده و  فیتعر ینیسرزم یایدورتر از جغراف لومتریخود را تا هزاران ک ییایدر تیامن نیأمدامنه ت

                                    اکتفا نکرده است. فارسجیخود تنها به محدوده خل ییایدر تیامن نیتأم یبرا
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 اخبار ▼

 ست؟يخودرو چ متيکاهش ق ليدال

 یمتینوسانات ق یبررسشده است.  یثبات نسب کیشاهد  ریاخ یهاکشور در ماه یخودرو بازار

است  کییسمند و کو نا،یسا با،یپژو، ت یخودروها متیگسترده ق زشیاز ر یدر بازار خودرو حاک

گرفته است. کارشناسان صنعت خودرو  شیرا در پ یبازار همچنان روند نزول دهدیمکه نشان 

مصوبه واردات خودرو در  -1 :دانندیمدر بازار خودرو  هامتیدر کاهش ق مؤثررا  لیعوامل ذ

و  دارانیدر قبال خر پایانجام تعهدات شرکت سا -2 ؛نهیزم نیدولت در ا یمجلس و همراه

عرضه خودرو در بورس کاال  ،ه اعتقاد کارشناسان صنعت خودروب -3 ؛عرضه خودرو به بازار

در بازار،  تیشفاف شیافزا ،یگرواسطهکاهش  مت،یدر کشف عادالنه ق یقیاثرات عم تواندیم

و بدون  ازیموردندر زمان  دیاز خر یینها کنندهمصرف یخرسند تیدرنهاشدن و  مندضابطه

نگذاشته است و  یتوجهقابل ریتأث بازار خودرو یارز رو متیمدت ق نیدر ا -4 کند. فایواسطه ا

 یمحصوالت همچنان روند کاهش یبرخ متیعرضه است که موجب شده تا ق تیمحدود شتریب

موجود در کف  یهاخودرو تعداد نگ؛یناقص در کف پارک یکاهش خودروها -5 ؛نداشته باشد

 افتهیهزار دستگاه کاهش  1۲هزار خودرو بود که اکنون به  ۲2از  شیسال گذشته ب هانگیپارک

از اقدامات مهم و  یکی -۲ .اندداشتهناقص کاهش  یخودروها درصد ۰۷حدود  یعنی؛ است

در تعداد  یروند کاهش جادیسبب ا نیو هم کامل است دی، حرکت به سمت تولیراهبرد

باعث  هامیتحرداشتند که  دیتأکاست که در گذشته  یدر حال نیا ناقص شده است. یهاخودرو

 .شده است ینگیپارک یخودروها شیورود قطعات خودرو و افزا کاهش

 ما یهایکارکمو  ینعمت رهبر

سال گذشته  33در طول  یمقام معظم رهبر یکالن نظام از سو یهااستیس دسته 35 حدود

 یبرا یاتیعمل یهاطرحنقشه راه انقالب و  ،رهبر معظم انقالب یابالغ شده و در صدها سخنران

چه  یشد. ول نییگام دوم انقالب تب یازهاین خصوصاً ،یتحقق دولت، جامعه و تمدن اسالم

 یو نهادها هادانشگاهو  هاحوزهخواص جامعه در  زیو دولتمردان و ن رگزارانکا یاز سو یاتفاق

و تحول در  هاسازماننهادها و  ینظامات و ارتقا دیتا تول نییاتفاق افتاد. از جهاد تب یانقالب

اعتراف  دیبا ؛یفرمان رهبر یریگیخرد و کالن در پ مسئلهها تا ده ،یگوناگون حکمران یهاحوزه

با  نکهیو ا تیاز نعمت وال سؤال ،از همه ما سؤاالتاز  یکی قطعاً .میکرد یفرصت سوز میکن

ماست  یفردا یجد سؤال نیا .است ،دیچه کرد یاگون رهبرگون یهافراخوانو  اناتیو ب شهیاند

 طیشرا در .میپاسخگو باش یاله شگاهیخود در پ یهایکوتاهو  هایکارکم نیدر مقابل ا دیکه با

اهتمام الزم  اًیثان ؛میداشته باش یاز مکتب رهبر ترقیعمفهم و درک  اوالً  طلبدیمامروز کشور 

با تعارف و تعامل و  ثالثاًو  میکن شهیپ یرهبر یمنظومه فکر یو گفتمان ساز یدر جهت معرف

تا آورده  میعمل کن یاجبهه یرهبر اناتیب یو اجرا یسازنهینهاد یانقالب برا انیدر جر فیتضا

 (ییسارو یرمضان شعبان). میداشته باش شرفتهیو پ یقو رانیا یبرا

 ده استهميشه برای مخاطب جذاب بو شريف: آثار مذهبي تاريخيصديق 

تاریخی و مذهبی را نیاز امروز دانست و  یهاپروژهساخت  ،ازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیونب

به نظر من ما زمینه و پتانسیل باالیی برای تولید آثار مذهبی تاریخی داریم، ما باید از »: فتگ

 هرساله میتوانیموقتی  .جلوگیری کنیم ،را کهنه کنند هاآن کهینحوبهتکرار و پخش مکرر آثار 

یم چرا تعداد تولید آثاری همچون یوسف پیامبر، مختارنامه و تولید کن تیفیباکآثار  دستنیازا

بینیم که امروز می»کرد:  دیتأکصدیق شریف در همین رابطه  .«والیت عشق کم است؟

امام علی »مختارنامه بارها بازپخش شده است، والیت عشق همچنان مخاطب دارد و سریال 

تکراری  باوجودآثار هستند و  گونهنیانیز هنوز هم مخاطب دارد، این یعنی مردم عاشق « )ع(

 یو .«، پس باید برای این ژانر آثاری تازه و با کیفیت بسازیمکنندیمرا تماشا  هاآنبودن باز هم 

بودجه، دکور، نیروی انسانی، تحقیقات و پژوهش و  ساخت آثار مذهبی تاریخی از لحاظ»افزود: 

برای مخاطب باید هر  ،دیپرسیماما اگر از من  ؛یگر از مسائل بسیار سخت هستندبسیاری د

اند و مخاطب شناسی آثار همیشه برای مخاطبان جذاب بوده گونهنیاسختی را به جان بخریم. 

 «.که این آثار بیشتر ساخته شود کندیمحکم 

 اخبار کوتاه

 موسوی/ نيرحسيمفرمانده هوافضای سپاه به بيانيه واکنش  ◄

سپاه در  یهوافضا یرویفرمانده ن «زادهیحاج یرعلیامسردار »

سازمان  سیرئمراسم ختم پدر  هیجمع خبرنگاران در حاش

 هیانیدر واکنش به ب سنا،یا سؤالمستضعفان در پاسخ به  جیبس

 یسردار همدان هیعل یمطالب یکه حاو یموسو نیرحسیم ریاخ

 یهمدان دیشه یچهره نوران»مدافع حرم بود، گفت:  یو شهدا

 دارخدشه یدتیو عق یاسیورشکسته، س یفرد یهاصحبتبا 

 «.کرده است دایفرد توهم پ نی، اشودینم

 یهایخبرگزار /آمريکازور ايران برای پس گرفتن نفتش از بان ز ◄

در حال  ،یرانیا کشنفت کی» :گزارش دادند BBCو  ترزیرو

از  ونانیدر  ،یالدیم یسال جار لیاست که اوا ینفت یریبارگ

 یراهزن نیاز ا کایآمر ینینشعقب شده بود. فیتوق کایآمر یسو

متقابل، دو  یدر اقدام رانیاتفاق افتاد که ا یزمان ییایدر

 .«کرده بود فیرا توق یونانی کشنفت

 !/درصد ميکمتر از نچيزی  ؛قايز بازار بزرگ آفرا رانيسهم ا ◄

اتاق  یو مهندس یخدمات فن ونیسیعضو کم« یگرج دیوح»

 ییبه عدم آشنا قایآفر بازار مشکالت» گفت: یبازرگان

 ندیگویم تا .گرددیبرم قایبا بازار آفر یرانیا یهاشرکت

 ی، کسافتندیم هیافغانستان، عراق و سور ادیصادرات، همه 

 ستندیحاضر ن یرانیا یهاشرکت .ستین قایبه فکر بازار آفر

 طوربهرا  قایبازار آفر هیترک .بروند قایبه آفر یزنیرا یبرا یحت

کمتر از  قایدر بازار آفر رانیسهم ا یکامل تصاحب کرده ول

به  یرانیا یهامنتظرند تا شرکت هاییایکن درصد است! مین

 «.!کندیتوجه نم یکس یبدهند ول یها مصالح ساختمانآن

قرار  بوکسيو ف نستاگرامياي مخف یهانيدوربدر برابر شما  ◄

 قاتیکارمند سابق گوگل، در تحق «کراوس کسیفل» داريد!/

حرکات  بوکسیو ف نستاگرامیخود متوجه شده که ا

 د،نهست شنیکیدو اپل نیکه داخل ا یرا هنگام شتریان خودم

دو  نیا»: دیگویم کراوس .کنندیرصد م« به صورت کامل»

 شیکه نما یتیسارا درون هر وب یابیره یبرنامه کدها

 هاغیتبل ازجمله ،یگرید نکیل هر اگر .اندقرار داده دهند،یم

و کلمه عبور، اطالعات کارت  شوندیمتوجه م د،یرا باز کن

دو برنامه  نیکه در ا یگریآدرس و هر اطالعات د ،یبانک

 «.شودیم رهیذخ د،یکن پیتا

 کيسينجر: آمريکا در آستانه جنگ با روسيه و چين قرار دارد/  ◄

تا  17۰3وزیر امور خارجه سابق آمریکا )از « نجرهنری کیسی»

ما در »استریت ژورنال بیان داشت: ( در مصاحبه با وال17۰۰

آستانه جنگ با روسیه و چین در مورد مسائلی هستیم که تا 

حدی، بدون اینکه هیچ تصوری از اینکه چگونه پایان خواهند 

 «.ایمیافت یا به کجا باید منجر شوند، خودمان ایجاد کرده


