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 !حقیر موجودات/ روز گزارش

 :موسوی فخرالدین سید بصیرت سایت
 چه به ما که داند نمی ایران در کس هیچ»

 پا شدن ای هسته مسیر به دلیلی
 ادامه مانند به دقیقاً امر این و ایم گذاشته

 در بود؛ خرمشهر آزادسازی از بعد جنگ
 راه» مانند شعارهایی افراد برخی که حالی
 بیان را «گذرد می کربال از قدس

( ای هسته صنعت) چاه این از... کردند می
 برخی برای اینکه مگر آید، نمی در آبی

 دریغ تاکنون ۲۸ سال از درآید، نانی افراد
 ؛«کشور برای آب لیوان یک از
 سال از کم دست ای هسته های فعالیت»

 گلوسوزی شیره خیلی سو این به ۲۸
 نظر از نه است، نبوده مملکت برای

 از نه و بوده خبری خیلی علمی پیشرفت
 که مطالبی با بسا چه و اقتصادی لحاظ
 من... است بوده ما ضرر به شد مطرح

 زده ضرر ما به ای هسته که آنقدر معتقدم
 رابطه گونه هیچ» ؛«است نزده جنگ است

 و نفت صنعت کردن ملی بین منطقی
 ملی به اقدام... ندارد وجود ای هسته بحث
 اقدام یک دوران آن در نفت صنعت کردن

 مسئله به توجه با امروز ولی بود؛ تاریخی
 برای ما کشور بزرگ مشکل ای هسته
... و.« است خارجی های سرمایه جلب

 رهبر که هستند جمالتی همان مصداق
 ارتحال سالگرد مراسم در انقالب معظم

 از ماه خرداد 41 در( ره)خمینی امام
 و «حقیر موجودات» به آنها گویندگان

 صدای به که کردند یاد «بدی موجودات»
 در آن های خواسته القای برای دشمن
 و سخنان اند، شده تبدیل کشور داخل

 بین از آن نهایی هدف که هایی خواسته
 اسالمی جمهوری قدرت های مؤلفه بردن
 درباره هم امروز که سخنانی! است ایران
 جمله از کشور، قدرت های مؤلفه دیگر

 در اما! شود می مطرح موشکی مسئله
 که آنان گویندگان و سخنان این مقابل
 یدک را دانشگاهی عناوین عموماً

 با مقابله برای کرد؟ باید چه کشند، می
 سخنان تکرار و کشور در تفکر این تزریق
 سطح دو در باید داخل در دشمن

 و روشنگری در اول گیرد؛ صورت اقداماتی
 افکار و جامعه سطح در افزایی بصیرت
 سخنان این پنهان زوایای تبیین و عمومی
 خطای ایجاد از جلوگیری دوم و فریبنده

 و گیر تصمیم های دستگاه در محاسباتی
 از یک هر در نقصان که کشور مسئوالن

 آنچه مانند سرانجامی تواند می سطح دو
 آمریکا به اعتماد و ای هسته موضوع درباره

 تکرار تری تلخ و تر سخت شکل به داد، رخ
 .کند
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 !بهنگام تصمیم و شکست های نشانه

 رفتن دست از حقیقت در ها اروپایی با مذاکره برجام، از آمریکا خروج بعداز کیهان:

 ها اروپایی پرتناقض بازی درخصوص. است ایران برای بهنگام گیری تصمیم فرصتِ

 این گفت باید ایران ملت بر «برجام هم و تحریم هم» تحمیل برای نفوذی وجریان

 اقتصادی حوزه در اما «هستیم برجام به متعهد» سیاسی حوزه در که سیاست

 «معیوب برجامی»پذیرش برای داخلی های فضاسازی همراه به «نیستیم متضمن»

 گفت می وقت یفرار جمهور رئیس که است تحمیلی جنگ اوایل سیاست همان

 زمان تا دادند را ای هسته صنعت» نیز برجام درقالب!. «بخریم زمان و بدهیم زمین»

 به نوشتن نامه جمله از ها اروپایی هدف سیاست، این ادامه در اکنون و «بخرند

 جریان فضاسازی و ها تحریم از اروپایی شرکت چند شدن مستثنی برای آمریکا

 تا است ایران ملت داشتن نگه معطل یکطرف از ین،نماد اقدامات این روی غربگرا

 ایران حق و فرصت و فضا دیگر طرف از و دهد نشان را خود آثار آمریکا های تحریم

 را اسالمی جمهوری ایران، اقدام هر با آینده در و برود دست از برجام از خروج برای

 با قراره که ستا آمانو دست در هم بازی این کلید شاه. کنند برجام نقض به متهم

 که فرانسه کمااینکه! شود رونمایی موقع به ایران، نظامی اماکن از بازرسی ادعای

 مجددا اکنون داشت، برعهده را خوب پلیس نقش برجام از آمریکا خروج از قبل

 برجام، قالب در ایران قانونی اقدامات کرده ادعا و گرفته خود به را بد پلیس نقش

 باید دولت لذا!.. شد خواهد روبرو ما های تحریم اعمال با و است قرمز خطوط از عبور

 63بند استناد به مانده، باقی معیوبِ برجام از موقع به خروج و سناریو این درک با

 مصوبات و رهبری گانه نه شروط و مجلس متناسب اقدام قانون 6 ماده و برجام

 طریق از خود اهداف به رسیدن در را دشمنان نشده دیر تا ملی، امنیت عالی  شورای

 از شده بیان ای گانه شش های تجربه و بگذارد ناکام ایران ملت علیه «برجام پل»

 حرکت باید» فرمودند که دهد قرار «برجام چالش از عبور پل» را رهبری سوی

 های موم و مُهر آنها های خواهی  زیاده مقابل در که زمانی داد، انجام شجاعانه

 التماس به ها غربی دادیم، انجام را درصد بیست سازی  غنی و شکستیم را ای هسته

 !«افتادند
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 هتاكان از انتقاد و صالحي از دفاع

 به پاسخگويي درصدد ها خيلي كه است رو همين از. بچسبد صالحي اكبر علي به ها راحتي اين به كه نيست اي وصله «فروش وطن» اعتماد:

 سازمان رييس مشخصا و دولت عليه بر تا كرده سوءاستفاده قدس روز راهپيمايي از كه اي عده احتماال. اند برآمده جمعه روز دهندگانشعار

 مثل سياسيون از برخي. باشد داشته پي در واكنش و گرفته قرار انتقاد مورد حد اين تا اقدام اين كه كردند نمي فكر دهند، شعار اتمي انرژي

 نوع اين كه ندهد اجازه و نداده نشان واكنش موضوع اين به كه بودند كرده توصيه صالحي به حركت اين از انتقاد ضمن يانغرو محسن

 توجه توصيه اين به اما بود شده عصباني خيلي هم روز همان كه اتمي انرژي سازمان رييس. كند منحرف خود مسير از را دولت ها سازي حاشيه

 انقالبي نه بود، اخالقي انقالبي ما انقالب كه بدانيم بايد: »گفت او. داد نشان واكنش ها بداخالقي اين به وگويي گفت در ديروز و نكرده

 حرمت از بايد خودش جايگاه در كسي هر... شويم برخوردار بيشتري اخالقيات از رويم مي پيش زمان در چه هر است انتظار بنابراين. اقتصادي

 گرفته كار به كه عباراتي. باشد حرمتي بي و احترامي بي مفهوم به نبايد نقد اما باشد، باز بايد هم وگو گفت و نقد باب هالبت. باشد برخوردار الزم

 هر به. است نقد چارچوب در بگوييم كه نيست عباراتي اينها... و دروغگو خائن، فروش، وطن گويند مي اينكه. است سنگيني عبارات شود، مي

 .نداشت ارزشي هيچ كه شود ايجاد المللي بين سطح در بيخودي بازتاب تا شد باعث حادثه اين متاسفانه. شود ايجاد تنبهي اميدوارم حال

 ارزی محاصره كردن برطرف راه

 درآمد توقف و ارزي محاصره ادامه. است رسيده سخت روزهاي به اخير هاي سال در داده رخ ارزي محاصره با ايرانيان كار و كسبابتكار:

 .كرد خواهد بدتر ايران براي را كار است، شده مواجه پولي پيمان به ورود از اجتناب مثل نامساعدي رويدادهاي با كه نفت صادرات از حاصل
 كنار را گاز و نفت قراردادهاي براي منطقي غير سرسختي كه است اين راه يک. كرد توان مي چه بيايد بيرون ارزي محاصره از ايران اينكه براي

 درآمدهاي كوچک هاي اندازه در ارز انتقال منابع پرشماركردن با كه است اين راه يک. باشيم عرصه اين در سرمايه جذب اميد به و مبگذاري
 اما. بدهند ارزان ارزي وام ايران به دارند، واقعي سازگاري ايران با روسيه و چين مثل ها شرقي اگر است اين راه يک. بياوريم داخل به را ارزي
 درآمدي دهد مي نشان مصر حتي و تركيه مثل كشورهايي تجربه. است ايران به جهانگردان جذب شده مسدود هاي راه بازكردن ديگر اهر يک

 شود، وصل گردشگر ميلياردها جيب به پيكر غول هاي شركت سهامداران و مديران از اندكي شمار به شدن وصل جاي به آن سرچشمه كه
 .داشت خواهيم اعتنا قابل درآمدي

 بازگشت به اقتدار انقالبي

 (FATF) ديروز نمايندگان مجلس به مسكوت ماندن اليحه بررسي الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم : پايگاه بصيرت

الملل  مدت دو ماه رأي دادند. اين تصميم اگرچه با رهيافت مقتدرانه نظام در پذيرش هر نوع زور و اجبار در قالب مفاد قانوني و حقوق بين  به

مدت دو   ها به در مجلس تا روشن شدن نتيجه مذاكرات با اروپايي FATF ما اينكه براساس رأي نمايندگان، قرار شد بررسيمغايرت داشت؛ ا

شود. به طور مسلم جمهوري اسالمي  ماه مسكوت بماند، تصميم سياسي عاقالنه و در مسير اقتدار و جدي بودن در اخذ تضامين كافي ارزيابي مي

 شويي، تأمين مالي تروريسم و جرايم مالي از اين دست ندارد؛ ولي آنچه مردم را به فتي با شفافيت مالي، مبارزه با پولايران به هيچ وجه مخال

FATF هاي مالي  كند، دو بحث مهم است؛ اول اينكه ايران بايد تراكنش اعتماد و آن را به دامي با نيات شوم در مسير ملت ايران تبديل مي بي

ديگر از جريان مقاومت رابطه مالي و   اهلل لبنان يا ايران با يک گروه ها تحويل بدهد؛ براي نمونه اگر حزب به آمريكايي هاي مقاومت را گروه

آنها از بانكي دارد، اين رابطه به بهانه شفافيت مالي و بانكي بايد در اختيار آمريكا قرار بگيرد؛ بحث دوم نيز تعريف تروريسم است؛ در تعريف 

  كنند، تروريست هايي كه با داعش مبارزه مي هاي ضد آمريكايي، ضد صهيونيستي و گروه اهلل لبنان، جريان مقاومت و جريان بتروريسم حز

 !هستند
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 !قیمه مثل و خاص های مکان 

 برگزاری برای خاص های مکان تعیین مصوبه آرمان امروز:

 طرح از هدف. رسید دولت هیات تصویب به قانونی تجمعات

 عدم و امنیت تامین مردم، اعتراض صدای شنیدن مصوبه این

 این براساس. باشد می مردم کار و کسب برای مزاحمت ایجاد

 برگزاری برای میادین و ورزشی های انمک ها، بوستان مصوبه

 اعتراضات از بعد و تر پیش. است شده گرفته نظر در تجمعات

 که بود کرده مقرر تهران شهر اسالمی شورای گذشته، سال ماه دی

 راه مردم اعتراضات و تجمعات برای را هایی مکان شهرداری

 وزارت سیاسی مقامات سوی از بالفاصله مقرره این .کند اندازی

 در گیری تصمیم هرگونه شد اعالم و شد کشیده چالش به کشور

 است کشور وزارت وظایف جزو و صالحیت در صرفا رابطه این

 ذیصالح خصوص این در تهران شهر اسالمی شورای و

 وزارت سخنگوی زمان همان در که کنم می اضافه. باشد نمی

 عتجم برگزاری محل کردن محدود که بود کرده نظر اظهار کشور

 تجمعات سابقه که دانیم می. نیست پسندیده خاص مکان یک به

 های مکان در غیره و اجتماعی و سیاسی و صنفی اعتراضات و

 از که گردد برمی قبل دهه چند به غربی کشورهای در خاص

 رابطه این در که است لندن هایدپارک آنها ترین معروف جمله

 از ای گوشه در انمعترض که هاست سال و داشته ای دیرینه سابقه

 که دارند این قصد و کنند می سخنرانی کرده، تجمع محل آن

 در تجمع ظاهرا البته که برسد مسئوالن گوش به اعتراضاتشان

 دیگران برای جذابیتی و شده عادی هاست سال لندن هایدپارک

 قانون 72 اصل مطابق که دانیم می مطلب، این از نظر صرف. ندارد

 به سالح حمل بدون ها راهپیمایی و عاتاجتما تشکیل اساسی،

 .است آزاد نباشد، اسالم مبانی مخل آنکه شرط

 
 

 (1خاص ) نقش بصیرتي اصحاب/ شیوه تحلیل سیاسي
 تا و بود "استقامت و صبر و اميد كوه" كه: اشتر مالک جناب دوم،

 براي. گرفت قرار السالم عليه اميرالمؤمنين ركاب در لحظه آخرين

 يعني) «نرم جنگ افسران» به خطاب انقالب رهبر هم همين

 (32/11/1233)«اشتروار مالک استقامتي» كه فرمودند( جوياندانش

: فرمودند نيز( نظاميان) «سخت جنگ افسران» به و باشند، داشته

 اميرالمؤمنين يار اين( 4/11/1233. )است اشتر مالک ما الگوي»

 ،«راسخ عزم» ،«مستقيم صراط شناخت و بصيرت» در السالم عليه

 قدرت و شجاعت» ،«جاهدتم براي آمادگي و مسئوليت احساس»

 «تواضع و تقوا عبادت، معنويت،» در حال درعين و «فرماندهي

 (13/3/1231.«)الگوست و برجسته

 

 !هست فرصت ماه 1 فقط

 را خود خروج متحده، ایاالت جمهور رئیس پیش، ماه یک :شرق

 جهت در کشور رسمی مقامات آن، دنبال به و کرد اعالم برجام از

 و اقتصادی سیاسی، راهکارهای انواع به آمریکا، اقدام این با مقابله

 حداقل به را برجام از کشور این خروج آثار تا آوردند روی فنی

 و ایران بین برجام برکت به که تفاهمی بستر همچنان و سانندبر

 متأسفانه . بماند باقی بود، شده ایجاد روسیه و چین ها، اروپایی

 حقوقی های جنبه برجام، سر بر مذاکره دوران در که طور همان

 نظران صاحب و گرفت قرار توجه مورد کمتر توافق این المللی بین

 قرار مذاکراتی تیم اعتنای مورد یدبا که گونه آن کشور حقوقی

 تاکنون دولت، که هستیم واقعیت این شاهد نیز اکنون نگرفتند،

 ایاالت اقدام با مقابله برای ای حقوقی عمل ابتکار هیچ به دست

 وقتی که است حالی در این و نزده برجام از خروج در متحده

 المللی ینب روابط در اقتصادی، و نظامی برتر قدرت عنوان به آمریکا

 منطق زور دهد؛ می قرار خود کار سرلوحه را زور منطق خود،

 .آمریکاست بدعهدی برای ابزار بهترین
 


