
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1411 شهريور 1 شنبه 6435 شمارهـ  وسهستيبل سا

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

از  یکیچون  د؛یکشورتان آشنا شو کیگذشته نزد خیبا تار کنم،یمن به جوانان عرض م

کار به وفور صورت  نیاست که امروز متأسفانه ا خیتار فیتحر ،یو اغواگر بیفر یهاراه

 (02/20/0802) .ردیگیم

www.basirat.ir 
 منطقه! خيتار فيتحر ايتغافل         روز حرف▼ 

 یعراق رتبهیمقام عال کیسفر  نیهرچند اول یالکاظمیمصطف سفر

اما در روند مذاکرات  ست،ین کایبه آمر وزیرنخست گاهیدر جا

عراق  وزیرنخست یآشکار از سو فیتحر کیو ترامپ  یالکاظم

 یبود که الکاظم نیهم ا تیاز واقع یصورت گرفت. نکته عار

 نیا کرد! در کمکبه شکست داعش در عراق  کایشد، آمر یمدع

 ؛چند نکته قابل تأمل وجود دارد باره

وجود  کایداعش و آمر نیب یشود چه نسبت انیب نکهیا یبرا -0

به سراغ  ست،یماجرا چ قتیبدانند که حق وزیرنخستدارد و جناب 

رابطه در مواضع  نیکشف ا م؛یروینم یو عراق یرانیمنابع ا

گشاتر است. مسئله گره نیپاسخ به ا یبرا کایآمر استمدارانیس

صراحت خطاب به به کایآمر 0202 یبارزات انتخاباتترامپ در م

داعش از افتخارات اوباماست؛ او مؤسس »اوباما اعالم کرد که 

عراق  وزیرنخست یروترامپ روبه نیحاال هم«. داعش است

در مبارزه با داعش به  کایآمر گویدمیکه  شنودینشسته و از او م

لحظه هم در دل به  نیعراق کمک کرده است. احتمااًل ترامپ در ا

 رتبهیمقام عال کیتغافل  ایو  خبریبیو هم از  خنددمی یالکاظم

 دیحاال فرض کن -0. آیدمیمانند عراق به وجد  یکشور مهم

و اعتبار برخوردار  تیاز اهم ییکایاز مقامات آمر یاعترافات نیچن

در  یدانیو تحوالت آشکار و م هاواقعیتصورت با  نی. در استین

از سران  کایآمر یتیحماکرد که از نقش  دیچه با هیرعراق و سو

وانتقال سران داعش در روز روشن توسط دارد. نقل تیداعش حکا

شان به همه باً یتقر یداعش یو اسرا گرفتمیصورت  هاآمریکایی

 نیپاسخ به ا -8. کنندمیاز داعش اعتراف  کایارتش آمر یبانیپشت

نقش دولت و  سازد؛یرا آشکارتر م هاواقعیتاز  یاریسؤاالت بس

وارد  ایدر هنگام اشغال عراق توسط داعش چه بود؟ آ کایمرارتش آ

 میو بخش اقل یدرخواست دولت مرکز اینبرد با داعش شدند؟ آ

 رفتند؟یکمک پذ یرا برا یکرد

است که رهبر  تینکته حائز اهم نیبر ا دیتأک -0 :يينها نکات

در  رانیداشتند؛ ا انیعراق ب وزیرنخستبا  داریمعظم انقالب در د

اما انتظار دارد که  کند؛ینم یدخالت کایخصوص روابط عراق با آمر

در هر  کایرا بشناسند و بدانند که حضور آمر کایآمر ،یدوستان عراق

است که  نیا تیواقع -0است. یرانیو و یمنشأ فساد، خراب یکشور

 هایگروهاز  تیدل به حما کایکه آمر ستیبار ن نیاول نیا

تا  بنددیم نیمانند صدام حس یمانند داعش و حکام یستیترور

کند؛  کسرهیمقاومت را در منطقه  تیزعم خود کار تفکر و محوربه

در جنگ با داعش، حاضر به  ریدرگ هایدولتاما اگر مقامات 

 یهاتوطئه انیاز قربان یکینباشند، خود  هاییواقعیت نیچن رشیپذ

را  یها ضربات بعدملت و کشور آن تیود و درنهاخواهند ب ییکایآمر

 (یغضنفر زی: عزسندهیخواهند کرد. )نو افتیتر درسخت کایاز آمر

 !پشت در ماند کايآمر                            روزگزارش ▼

 طرفازیک ؛شده است کایدولت آمر یبرا یجد مسئلهبه  لیتبد رانیاز ا کایآمر درپیپی هایشکست

آن کشور  یخارج استیشکننده و بشدت تابع س اریبس ندهیترامپ در انتخابات نوامبر آ رأیسازمان 

 شده است. رانیمسئله ا تابعهم  یخارج استیترامپ در س تینماد موفق گرید یو از طرف دهیگرد

 ت،یامن یشورا سیبه رئ یامرداد( با ارائه نامه 82روز پنجشنبه ) کایآمر دولت :یخبر یهاگزاره

مطلع کرد.  رانیا هیعل یالمللنیب یهامیتحر یبازگرداندن تمام یشورا را از خواست خود برا نیرسماً ا

به  ییهاعضو نامه 08 ت،یامن یعضو شورا 0۱ انیاز م»خبر داد:  تدپرسیآسوش ییکایرسانه آمر -0

و سه  نیچ ه،یروس« اند.اعالم کرده کایشورا ارسال کرده و مخالفت خودشان را با اقدام آمر نیا سیرئ

. اندکرده دیعضو خارج شده از برجام تأک یبودن ادعا یرقانونیبر غ یعضو برجام همگ ییکشور اروپا

در  کنندهارکتمش یهاطرف: »گویدمی نهیزم نیدر هم نیوزارت خارجه چ یسخنگو ،«انیجیژائو ل»

فاقد اساس  کایمعتقدند که درخواست آمر تیامن یشورا یقاطع اعضا تیاکثر نیبرجام و همچن

 یحق نکهیضمن ا هایکائیآمر -0 «فعال نشده است. هامیبازگشت خودکار تحر سمیاست و مکان یقانون

بک را اسنپ تیامن ینفوذ در ساختار شورا قیاز طر خواهندیفعال نمودن سازوکار ماشه ندارند م یبرا

 دیعدم حق استفاده از آن ترد در ایفعال کنند « مشارکت»از واژه  ریخود با تفس یبرا یحق عنوانبه

 انیدر جر یزمان چیدر ه»نوشته است:  زیدر سازمان ملل ن هیدفتر روس نهیزم نیکنند. در هم جادیا

به مشارکتش در توافق  جانبهیک طوربه تواندیکشور م کینشد که  جادیبرداشت ا نیمذاکرات برجام ا

 -8. دیمند نماماشه( بهره سمیبک )مکانسنپدهد و بعد تالش کند خود را از حق فعال کردن ا انیپا

مه  0 خیدر تار یابعد از خروج خود از توافق هسته کاینوشتند: آمر ایبیانیهدر  سیفرانسه، آلمان و انگل

 ، به مشارکت خود در برجام خاتمه داده است.0200

و  کایآمر نیدر ب دودستگیباعث  تنهانهترامپ  غیرمنطقیاقدامات عجوالنه و  :گزاره تحليلي

به انتقاد  ییکایآمر هایرسانهو  استمدارانیبلکه باعث شده است که س شده است، ییاروپا یکشورها

 جیرا به ترو رانیا :سدینویمآمریکا  جمهورسیرئاز قول  مزیتاورکیوین. روزنامه بپردازند یاز و

را  هاواژه نیکردن منطقه و امثال آن متهم کرد، تندتر ثباتبی ک،یبالست هایموشک دیتول سم،یترور

اما  ،«همراه شدند هااهللآیتبا »فرانسه و آلمان کرد که به قول او  ا،یتانیبر هایدیپلماتز نثار ین

 «خودش پشت در ماند. ،ایهستهبر سر توافق  رانیکردن ا یمنزو جایبه

 يش تضمين بود!آنکه امضای کری برا                   خط تحریف ▼

 فون فرانک»نوشت:  ،«کندنمی مذاکره تهران با هم پیروز ترامپِ» عنوان با گزارشی در شرق روزنامه

به  برجام با مقایسه در که شود موفق ترامپ اگر؛ گفت آمریکا ملی امنیت شورای سابق دستیار ،هیپل

 او کمک به تواندمی حدی تا انتخابات در توافق این یابد، دست ایران با ترگسترده و ترجامع توافقی

 ارانتظ نیبنابرا ؛خارجی سیاست نه ،است وخیم او داخلی هایسیاست دلیلبه ترامپ موقعیت اما آید؛

 طلباناصالح .«باشد ایران با تنش رفع به دنبال هم انتخابات در پیروزی صورت در ترامپ که ندارم

 که دهندمین پاسخ سؤال این به طیف این اما بخورد، کلید مذاکره ترسریع چه هر که دارند اصرار

 ؟!شد لغو هاتحریم ؟!نکردیم مذاکره پیش سال ۱ همین مگر ؟!هاتحریم لغو برای ؟!چه برای مذاکره

 که کردند تبلیغ آمریکا با توافق و مذاکره دستاوردهای درباره ایگونهبه ۴۹ سال در طلباناصالح

 خواهد تومان هزار دالر قیمت پسابرجام در که کردند تصور تهران در خیابانی جشن با مردم برخی

 از هدفشان که اندکرده تأکید بارها( خواهجمهوری هم و دموکرات هم) ییکایآمر ماتمقا. شد

 دیگر هایحوزه به هامحدودیت این تعمیم و ایران ایهسته هایمحدودیت دائمی کردن مذاکره،

 که زد تیتر ۴۹ ماهدی در شرق روزنامه .است ایران ایمنطقه قدرت و موشکی صنعت زجملها

 و «مزاحم» و «دیوانه» فردی را ترامپ ینا از پیش طلباناصالح ؛«است ضمینت کِری امضای»

 به آنرمال مزاحمِ دیوانه این با توانمی که است مدعی طیف همین حاال. بودند نامیده «آنرمال»

 !بزنیم کلید را مذاکره زودتر چه هر باید و رسید برد-برد توافقی



 

 

  

 اخبار ▼

 متهم کيست؟!

 «جمهوریت و استصوابی نظارت» عنوان با یادداشتی در اصالحات دولت تعاون وزیر «صوفی علی»

 00 انتخابات یا آیدمی کار روی نژاداحمدی آقای که رودمی پیش صورتی به 0۹ انتخابات اگر: »نوشت

 سر بر بال آن و شودمی مخدوش رقابت میدان و ماندمی باقی نژاداحمدی آقای که شودمی صورتی به

 این هم اآلن. رودمی مردم چشم به آن دود آید،می کشور سر بر بال این و آیدمی موسوی مهندس

 ترینکوچک در مردم امروز که رسیده یجایبه حاکمیت ناکارآمدی کنیم؛می احساس کامالً را موضوع

 رویهبی دخالت نتیجه موارد این همه .چرخدنمی شانزندگی چرخ و هستند بحران دچار مسائلشان

 و تهی کارآمد مدیران و نیروها از را یتحاکم که است استصوابی نظارت عنوان تحت نگهبان شورای

 ما که آنجا تا است گذاشته باز هستند، شخصی منافع و مطامع دنبال که افرادی برای را فضا و کرده خالی

 میرحسین اگر که هستند مدعی طلباناصالح .«هستیم گسترده فسادهای و نجومی هایاختالس شاهد

 تعداد ،۴0 سال در که است حالی در ادعا این. شدمی گلستان کشور شد،می ایران جمهوررئیس موسوی

 مدیریتی ارشد هایپست و یافته حضور روحانی دولت در موسوی میرحسین ستاد اصلی اعضای از زیادی

 نفرات از یکی روحانی، دولت در سابق شهرسازی و راه وزیر «آخوندی سعبا» نمونه، برای .کردند دریافت

 2 حدود را مسکن قیمت ناکارآمد، مدیریت با که شخصی. بود موسوی میرحسین انتخاباتی ستاد اصلی

 ترکان، اکبر فریدون، حسین ،ربیعی علی جهانگیری، اسحاق زاده، نعمت زنگنه، بیژن ؟!کرد گران برابر

 موسوی میرحسین ستاد ارشد اعضای از یهمگ ... و نوبختمحمدباقر  ابتکار،معصومه  کالنتری، عیسی

 های کلیدی داشته و دارند.در دولت فعلی مسئولیت که بودند 00 سال در

 دست نااهلداخلي در تريبون 

 و سیا سازمان و بریتانیا اطالعاتی سرویس هدایت و طراحی با که 0880 مرداد 00 کودتای سالروز در

 «اعتماد» روزنامه شد، مصدق محمد دکتر دولت سقوط به منجر فارسی سیبیبی رادیو گردانیصحنه

 انگلیسی، کودتای یک سالروز برای اعتماد کهاین .کرد منتشر «بهنود مسعود» از اختصاصی یادداشتی

 سیبیبی رسمی کارمند و انگلیس دارنشان بگیرانحقوق از یکی به را خود اختصاصی یادداشت

 در کلیدی عضو ،00 سال انتخابات آستانه در بهنود. است رسانه عالم تلخ طنزهای آن از سپارد،می

 در. داشت شبکه این برای آموزش و نیرو جذب در مهمی نقش و بود سیبیبی فارسی شبکه اندازیراه

 شرکای کنار در بهنود ،«سبز جنبش» به موسوم جریان ضدامنیتی تحرکات و 00 هفتن وقوع زمان

 سروش، عبدالکریم مهاجرانی، اهللءعطا گنجی، اکبر یعنی ایران، در حضور دوران در خود قدیمی

 «انقالب شورای» خود زعمبه یا «فکر اتاق» کردند تالش ،دیگران و بازرگان عبدالعلی کدیور، محسن

 بهنود، مسعود ،زادهنوری علیرضا مهاجرانی، طیف. دهند تشکیل فتنه هدایت برای لندن در مستقر

 یپیوندهای با مرموزی طیف لندن، در «توحید کانون» چون مراکزی در ایشان مرتبطین وسام  احمد

 .طلبدمی بررسی برای مستقل جالیم آنان سوابق و عملکرد که هستند خارج و داخل در مشکوک

 ياز سرمايه انسان یريگبهرهنقش اميد در 

 باال ،شودیمیاد  «انسانی سرمایه» عنوانبه که در عصر کنونی از آن بشر شدن توانمند هایشاخصه از

 شود افسرده و بدهد دست از را خود آینده به امید که انسانی. اوست امید و شادابی روحیه داشتننگه

 بلکه ،کندنمی باز خود همنوع مشکالت از گرهی تنهانه و رودنمی خالقیت و نوآوری انتظار او از دیگر

 که هاستسال .شودیم جامعه پیشرفت عدم بموج که شد خواهد هاگره دیگر بر یگره خود

 به راآن  و بگیرند جوان ایرانی از را نشاط و امید روحیه هستند درصدد معاند و بیگانه هایرسانه

از این  اطالع با انقالب معظم رهبر .برگردانند انقالب از قبل هایسال ینیبخودکمضعف و  روحیه

 مشکالت مقابل در. هستم مخالف شدتبه شدن ناامید با من» :فرمودند 02/۱/۴0 یختار در، موضوع

 در باز امروز ما و شدمی متوقف حرکتشان اصالً شما از قبل هاینسل آن ،بشویم ناامید بود قرار اگر

 اردوگاه در رسدمی نظر به« .بودیم فساد وابستگی و ماندگیعقب در و انجماد و طاغوت دوران همان

 فضای در یدیناام روح دمیدن حال در خود تبلیغاتی توان تمام با آن ایرسانه دستگاه خصوصاً دشمن

 انقالب معظم رهبر رهنمودهای از جمله یک همین به عمل رسدمی نظر به و هستند کشور عمومی

 نگاه و امید من توصیه»:فرمایندمی ایشان ؛باشد ما راهگشای تواندمی انقالب دوم گام بیانیه در

 آنچه .برداشت تواننمی گامی هیچ ،هاقفل همه اساسی کلید این بدون .است آینده به بینانهخوش

 (محبی وحید) «.است عینی هایواقعیت به متکی و صادق امید یک گویممی

 کوتاه اخبار ▼

دکتر » /!دهم قرارکشورم را در اختيارتان  اطالعات توانمنمي ◄

 آلمان در علوم وزارت بورسیه اخیر هایسال در «راستاد میابراه

 سرسخت مدافعان از وی .گذراندمی را معدن دکترای دوره و بود

 استاد .است خود تحصیلی رشته یهانیتربرجسته از و انقالب

 اینمره که متأسفم بود؛ گفته او التحصیلیفارغ مراسم در آلمانی

 نامهپایان برای دانشگاه .بدهیم ایشان به که نداریم« A» از باالتر

 و بود کرده پیشنهاد را کرمان معادن از یکی درباره تحقیق ایشان

 اطالعات توانمنمی بود گفته و خواسته پوزش راستاد دکتر

 .بدهم قرار دیگر کشور یک اختیار در را کشورم معادن به مربوط

 امور معاون/ شد نزویم جهان کل در آمريکا ،نه ايران: شرمن وندی ◄

یک  با مصاحبه در ،اوباما دولت در آمریکا خارجه وزارت سیاسی

 جایبه جمهوررئیس که است این من نظر»: رسانه آمریکایی گفت

 .کرد منزوی جهان کل در را آمریکا دیگر بار ایران، کردن منزوی

 است جایگاهی در آمریکا که ندارند باور یکهیچ چین، وسیه،ر اروپا،

 هاتحریم خودکار و سریع بازگشت برای ماشه مکانیسم به بتواند که

 مذاکره توافق این درباره که زمانی عمالً ما .شود متوسل ایران علیه

 توافق این در کنندگانشرکت فقط که کردیم تصریح ،کردیممی

 زبان به ترامپ دونالد و کنند استفاده ماشه مکانیسم از توانندمی

 «.نیست توافق این از عضوی دیگر آمریکا گفت خودش

 دفتر رئیس ،«هنیه اسماعیل» /!مسجداالقصيدوباره  آتش زدن ◄

 سخنرانی در( حماس) فلسطین اسالمی مقاومت جنبش سیاسی

آتش  سالروز یکمین و پنجاه سبتمنا به سیاسی همایش در خود

 رژیم و امارات توافق مجدد کردن محکوم ضمن ،مسجداالقصی زدن

 این اقدامات با مقابله برای فراگیر طرحی ایجاد خواستار صهیونیستی،

 .نیست مسجد این آتش زدن از کمتر توافق این کرد اعالم و شد رژیم

 «ویلکرسون لورنس» /است سعودی و غربدست  تکه آل یافرقه ◄

 :گویدمی آمریکا اسبق خارجه امور وزیر ،پاول دفتر رئیس

 آلت هستند، دست آلت یک درواقع( منافقان) خلق نیمجاهد»

 هاسعودی پول دیگر سوی از و هاغربی نقشه طرفازیک که دستی

 .«کنندمی شارژ را هاآن

 بر کهدرحالی که همچنان گم است/ ملي توليد از پازل یاقطعه ◄

 موظف کابینه اعضای از تعدادی دولت، به گذشته سال ابالغیه اساس

 محصوالت داخل ساخت عمق تا کنند فراهم را شرایطی بودند شده

 برچسب نصب نظیر اقداماتی و شود مشخص کشور در شده تولید

 در انیایر محصوالت روی داخل ساخت عمق درصد دهندهنشان 

 دهدمی نشان مسئول مقام یک گزارش شود، عملیاتی وقت اسرع

 وزارت چون هاییدستگاه نقش و موضوع این اجرایی شیوه هم هنوز

 آن الزامات تدوین در نفت وزارت و وبودجهبرنامه سازمان صنعت،

 .است اجرایی مدیران بحث مورد

 و زنیتهمت پراکنی،دروغ برابر در: (43)سؤال احکام سياسي  ◄

 افشای آیا آنان، به وابسته عناصر و معاند دشمنان پراکنیشایعه

   جایز است؟ افراد گونهنیا واقعی و چهره شخصی اخالقی فسادهای

شخصیِ  اخالقی فسادهای کسی مجاز به افشای درهرحالپاسخ: 

 .شود، زیرا موجب اشاعه فحشاء میباشدینمافراد 


