
 

 

 

 
 

 قيه در سپاهف  نمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 5111 ارديبهشت 51 شنبه  1725 شماره ـ وموس بيستسال 

 العالي( ای )مدظله امام خامنه

است.  امبرانیدر دعوت اسالم و همه پ یدیکل چهار واژه یو کتاب و حکمت اله میو تعل هیتزک

بشر با کتاب و حکمت،  یها نسل، ها نبوّتمدرسه به قسط است. در  امیق گرید یدیواژه کل

 بیترت نیبد یو جوامع بشر کنند یممحور بنا  عدالت یآنگاه زندگ و ابندی یم وپرورش آموزش

 www.basirat.ir(           21/21/2911).شوند یم کیانسان نزد نشیرآف یها هدفبه 

 و غروبي مهم! 7272 اکتبر       روز حرف ▼ 

 1292و  1212، 1219 هایبندهای اصلی غروب در برجام، سال

که غروب تحریم تسلیحاتی ایران است،  1212 اما اکتبرهستند؛ 

تواند کننده است که آیا آمریکا می یک نبرد کلیدی و تعیین

 د نماید؟که از برجام خارج شده، تحریم تسلیحاتی را تمدی درحالی

نویس  پیش متحده در یک اقدام غیرقانونی، ایاالت  -2 نکات تحليلي:

ای را آماده کرده تا بتوانند تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید قطعنامه

آمریکا در طرح پیشنهادی به دنبال آن است تا با ساختن یک  کند.

طور رسمی از برجام خارج نشده  استدالل حقوقی اعالم کند هرگز به

اقداماتش به این منظور بوده که ایران بیشتر به توافق پایبند باشد و  و

-رفتارش را اصالح نماید! اما واقعیت آن است که طبق حقوق بین

گونه عنوان کشوری که از برجام خارج شده، هیچ آمریکا به الملل،

تصویب  -1بینی نشده است.عنوان عضو پیشین پیش حقی برایش به

عضو شورای امنیت دارد و از طرف  1لب نظر قطعنامه نیازمند ج

کدام از کشورهای روسیه، انگلیس، فرانسه و چین که  دیگر هیچ

روند نیز نباید آن را وتو  اعضای دائم شورای امنیت به شمار می

نظرهایی بین اعضای شورای امنیت  کنند. در این زمینه اما اختالف

ای آمریکا، تحریم رغم فشاره وجود دارد؛ مسکو اعالم کرده که به

مقامات روسی  تسلیحاتی ایران در سازمان ملل قابل تمدید نیست.

 1192 که درباره بندهای قطعنامهاند که آمریکا پیش از آن گفته

برای توسل به اهداف سیاسی خود صحبت کند، باید به اجرای کامل 

کا برجام بازگردد. اتحادیه اروپا مطابق با انتظار، موضع حمایت از آمری

را در پیش گرفته و اعالم کرده که گرچه آمریکا عضو برجام نیست، 

تواند خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شود! دولت چین اما می

 های تسلیحاتی ایران تأکید دارد. در این زمینه بر لغو تحریم

 هایدوره همه در ایران علیه هاتحریم وضع نکته راهبردی:

 تداوم نظامی بخش خصوص به و ناگونگو هایبخش در گذشته،

های ظالمانه جمهوری اسالمی ایران هرگز با تحریم. است داشته

در هیچ بخشی موافق نبوده و از آن استقبال نکرده است، اما 

 تنگناهای دچار کشور دفاعی بخش اگر نکته مهم آن است که

 اول از حیث طراحی و تولید، قدرت ایران هرگز شد،نمی خارجی

 دنیا برتر قدرت چند جمع در و شدنمی منطقه پهپادی و یموشک

 است آن دنبال به آمریکا چه آن. گرفتنمی نظامی جای صنایع در

 تسلیحاتی های توانمندی و هاواقعیت بر تأثیری کمترین تنها نه

 صنایع توسعه برای عاملی خود بلکه ندارد، ایران اسالمی جمهوری

آید، همه در این زمینه اما به نظر میآید. می حساب به کشور دفاعی

خاطر منع ورود سالح به ایران نباشد، بلکه عمده  هراس آمریکا به

ها به این خاطر باشد که مبادا ایران به جمع باشگاه سراسیمگی آن

 صادرکنندگان تسلیحات و تجهیزات نظامی بپیوندد.

 شده تيهدا یها اعتراض                        روزگزارش ▼

ها که با  اعتراض نیبود. ا یطلب از نوع خشونت ییها ها دوباره دستخوش اعتراض بعد از مدت لبنان

 بر اثرکشور  نیا یو کاهش ارزش پول مل یمشکالت اقتصاد لیبه دل ،اغتشاش همراه بود یچاشن

 یو مخالفت برخ ابیحسان د ی. بعد از اعالم طرح نجات اقتصادظهور کردکرونا  روسیو وعیش

لبنان در  یبانک مرکز کل سیسالمه رئ اضینقش ر نیمارس و همچن 2۱همچون  یخلزاب دااح

 یها از پول یتوجه قابل ریکشور در کنار انتقال مقاد نیا یو کاهش ارزش پول مل ینوسانات ارز

با شروع  یادیز یکشور، مشکالت اقتصاد نیلبنان به خارج از ا یموجود در بانک مرکز

 نیکشور اکنون در بدتر نیلبنان شده است و ا ریگ بانیکرونا گر لتبه ع یاقتصاد یها تیمحدود

ها در سه شهر  اعتراض .برد یسال گذشته به سر م 92 یط یاقتصاد تیوضع نیتر سابقه یو ب

دار شدن آن، مداخالت  ادامه یاصل لیبرخوردار بود و دل یشتریاز شدت ب دایطرابلس و ص روت،یب

 لبنان است. یداخل یاسیاحزاب س یبرخ یو همکار یدر همراه یخارج گرانیباز

 گرانیاز مداخالت باز یدر لبنان ناش ریعنوان کرد که اتفاقات اخ گونه نیا دیبا نیبنابرا

و  کاینقش آمر انیم نیشکل گرفته است. در ا یبه نام مشکالت اقتصاد یزوریبا کاتال یخارج

از  انیدو جر نیا رایز؛ است تر رنگپر( از همه یریمارس )وابسته به سعدالحر 2۱ انیجر

 یاقتصاد یها یکارشکنبه مخالفت با آن پرداختند و  ابیدولت حسان د لیتشک یابتدا

 بر علت شده است. دیمز نهیزم نیدر ا کایآمر

و  ها ییکایآمرمدنظر  ،از همه شیب ریاخ یها اغتشاشاز  یدو هدف کل نکته راهبردی:

 فیکشور و دوم؛ تضع نیا یدولت قانون دنی؛ به چالش کشاست: اول ها آن یداخل مانانیپ هم

وابسته به خود با ناکارآمد جلوه دادن دولت  یدولت ینیگزیسقوط آن و جا یو در مرحله بعد

 .ابیحسان د

 دادند يم ساعته کي را ها گزارش جواب رهبری         ویژه اخبار ▼

 این در جالب نکات به رهبری معظم مقام دستورات نقش مورد در بهداشت وزیر نمکی دکتر

 که کردم تقدیم انقالب معظّم رهبر خدمت گزارش پنج حدود من» :گفت و کرد اشاره زمینه

. دادند جواب هم موقع همان و کردند مطالعه بالفاصله را گزارش پنج این ی همه ایشان

 اوالً .شد کشور سراسر در ما همکاران قلب قوت باعث که یا کننده دلگرم بسیار های جواب

 فرمانده عنوان به را وزیر گزارش بالفاصله مملکت رهبر که بود این قسمتش ترین جالب

 را سنگین موج این تا بودیم نشسته هساعت 1۱ و رفتیم نمی جایی ما. خوانند می عملیات

 ایشان تقدیم را مکتوبی گزارش من وقتی فشار آن با و خستگی آن با. کنیم مدیریت

 این. دادند می پاسخ بنده به ساعت یک از بعد و خواندند می بالفاصله ایشان کردم، می

 بر منطبق بسیار اصول با و فنی کامالً ایشان ثانیاً. بود  کننده دلگرم نکته ترین بزرگ

 عنوان به خودشان سربازان از ایشان های حمایت ثالثاً. دادند می پاسخ موردنظر های پروتکل

 این در شاید بنده که کردند احساس وقتی ایشان اینکه تر مهم همه از و است سالمت مدافعان

 قضیه این پشتیبان تا دادند مسلح نیروهای به را ناب دستور آن کنم، تنهایی احساس عرصه

 «.زدودند ما درون از را تنهایی این و گرفتند قرار ما کنار قرارگاه تشکیل با و بگیرند قرار

اعالم  بهداشت وزیر معاون حریرچی، دکتر /ديرهنگام اعترافو  ناجوانمردانه حمالت ◄

 حمالت متأسفانه و  نداشت چینی های طلبه و قم استان با ارتباطی هیچ کرونا شیوع»: کرد

 «.شد قم به یا ناجوانمردانه



 

 

   

 اخبار ▼

 به توانمندی نظامي ايران ييکايآمر انديشکده اعتراف

 نظامی توازن تغییر و ایران» عنوان با گزارشی انتشار با امریکا المللی بین و راهبردی مطالعات مرکز

 و عرب کشورهای ایران، امنیتی نیروهای و ها سیاست نقش ارزیابی و بررسی به «فارس جیخل در

 طیف توسعه ها، ایرانی جلوی روبه گام ترین فوری» :نوشت و پرداخت فارس جیخل منطقه در آمریکا

 و ترکیبی جنگ برای موردنیاز های قابلیت و نامتقارن جنگ صرفه به مقرون های قابلیت از وسیعی

 نیروهای از حمایت توانایی و -قدس نیروی از ها قابلیت این. است بوده خاکستری مناطق در جنگ

 و تهدید برای هوایی -موشکی -دریایی مهم های قابلیت تا -غیردولتی بازیگران و خارجی نظامی

 شامل را فارس جیخل در ثابت ساحلی اهداف و ها کش نفت/ ها کشتی دریایی، اهداف به حمله

 زمان مرور به و پیوسته طور به ها قابلیت و تسلیحات آموزش، لحاظ به ایران نیروهای .شوند می

 موشکی های سامانه از ای فزاینده طیف استقرار و توسعه درحال ایران اکنون. اند کرده پیشرفت

 قرار حمله مورد را کلیدی نظامی اهداف توانند می که است هواپایه و دریا زمین، کروز و بالستیک

 تأسیسات مانند حیاتی و غیرنظامی ثابت اهداف به حمله با تواند می نیز اکنون هم ایران .دهند

 «.یابد دست "طرفین حتمی نابودی" به یتوجه قابل حد تا نفت صادرات و تولید کلیدی

 نيستم مظلوم اصالً بنده

 انقالب رهبر. خواندند می را اسامی نوبت به انقالب رهبر ،حرم مدافع شهدای خانواده دیدار در

 توفیقی: گوید می شهید همسر خوبه؟ شما حال! مختاربند مجید شهید خواندند کاغذ روی از

 شما خدمت که بود ما توفیق: گویند می انقالب رهبر. رسیدیم خدمتتان که آقا حاج بود

 متأسفانه. هستیم شما مظلومیت فکر به ما. بزرگوارید شما: گوید می شهید همسر. رسیدیم

. هستید فشار تحت شما. دهد می زجر را شما این و نیستند شان وظیفه متوجّه خواص برخی

 من مظلومیت برای امّا ،کند هدایت شاءاهلل ان خدا را خواص حاال: دهند می جواب خنده با آقا

 الحمدهلل امّا ،فشاریم تحت همیشه که[ هم] فشار. نیستم مظلوم اصالً بنده نخورید؛ غصّه اصالً

 [خندند می حضار و]رسد  نمی ما به زورشان

 عراق در نارضايتي ايجاد برای داعش جديد شگرد

 خود اعضای به داعش فرماندهان که گفت عراق شرق در دیالی استان در دولتی مسئول یک

 منفجر مردم میان در نارضایتی ایجاد هدف با را منطقه این برق های دکل تا اند داده دستور

 های تروریست که گفت المعلومه وبگاه به «المقدادیه» فرماندار معاون «التمیمی حاتم» .کنند

 تخریب و منفجر «ثالب وادی» و «البشو جواد» و «المقدادیه» اطراف در را برق های دکل داعش

. است رسیده ساعت چهار به المقدادیه منطقه در ها خاموشی میزان التمیمی، گفته به .اند کرده

 رفتن دست از موجب تاکنون کنند، می حمل را عراق به ایران صادراتی برق که ها دکل این انفجار

 کمبود تابستان، فصل رسیدن با ساله هر. است شده ایران از وارداتی برق از مگاوات ۱22 حداقل

 .شود می مردمی اعتراضات موجب عراق، جنوبی های استان در خصوص به ها خاموشی افزایش و برق

 افزایش با و ندارند را امنیتی نیروهای با رویارویی توانایی ها تروریست که است معتقد عراق ارتش

 .دارند حضور عراق صحنه در کماکان که کنند القاء چنین دارند تالش ثمر یب عمدتاً حمالت

 امريکا و ايران بشر حقوق مقايسه

. فرستاد مرخصی به را انگلیسی جاسوس زاغری نازنین ،کرونا شیوع به توجه با ایران قضائیه قوه

 شده زندانی غیرقانونی صورت به که ایرانی دانشمند عسگری سیروس که است حالی در این

 برای اقدامی هیچ و است شده مبتال کرونا به آمریکا زندان در( است کرده تبرئه را او دادگاه)

 ناقض ایران که زنند می فریاد ییکایآمر یها رسانه ،حال نیباا .ردیگ ینم صورت وی یآزادساز

پرستان  وطن و گراها یمل از صدایی هیچدر داخل نیز  !است بشر حقوق مدعی آمریکا و بشر حقوق

 یک که دهد می را حق این خود به آمریکا تروریستی رژیم چگونه که شود نمی بلند( لفظ در البته)

 .بگیرد هم کرونا وی قضا از و ددار نگه آمریکا های زندان در هنوز تبرئه، از بعد را ایرانی دانشمند

 کوتاه اخبار ▼

 نیروی فرمانده /مان نيستيم در خانه یافروز آتشدنبال  ◄

 با سپاه تندروی های قایق اخیر مواجهه درباره سپاه دریایی

 حریم وارد ها آن» توضیح داد: فارس جیخل در آمریکایی ناوهای

 بود شده اعالم قبل از که یدرحال بودند شده ما تمرین منطقه

 اقدامات این با ها آن. شود یم برگزار تمرین منطقه این در که

 تا شد داده دستور ها آن به همین برای و هستند ناامنی دنبال

 در یافروز آتش دنبال ما و ماست خانه فارس جیخل .شوند خارج

 ما صیادی های لنج که میریپذ ینم ولی نیستیم خودمان خانه

 در ها ییکایآمر بالگردهای و بگیرند قرار ها ییکایآمر بازرسی مورد

 حقوق به که میریپذ ینم و کنند پرواز ما نفتی سکوهای منطقه

 .بشود یکج دهن ما

 زیباکالم، صادق /!نگرفتيم ختم بود کرونا مُرد، اصالحات ◄

 اینستاگرامی زنده وگوی گفت یک در طلب اصالح سیاسی تحلیلگر

 چیز همه 291۱ اسفند دوم در مُرد، و شد تمام اصالحات :گفت

 آقای .گرفت هفت شب و ختم شد نمی بود کرونا چون شد، تمام

 الری، موسوی حجاریان، عارف، باشد، پاسخگو باید خاتمی

 ترغیب با که آرائی پاسخ باید...  و زیباکالم صادق و زاده تاج

 نام ثبت عارف محمدرضا آقای اگر .باشیم ،اند شده داده ما

 هم یرأ هزار 222 و شد یم صالحیت دیأیت یقیناً بود، کرده

 اصولگرایان از کمتر طلبان اصالح پذیریانتقاد .آورد نمی

 .نیست هم بیشتر ناًیقی نباشد،

 عمومی نارضایتی ایجاد باهدف آمریکا !/ثبات يبونزوئالی  ◄

حداکثری قرار  یها میتحرمورد  را ونزوئال اجتماعی،  شورش و

 ،زمان هم .نیست سوخت تولید به قادر حتی که یطور بهداده، 

 مجدد اندازی راه حال در تجهیزات، و کارشناس ارسال با ایران

 پمپئو حال نیباا. است در این کشور دهی  خدمات برای سیساتتأ

 !کند می متهم ونزوئال سازی ثبات بی به را ایران 

اقتصاددان  الزیل دیسع /شده معنا يب کالً کايمصالحه با آمر ◄

 نیدر هزار، قبل از ا کیاگر »: دیگو یم طلب اصالحو فعال 

 نیا کنم ین فکر مبودم، اآل کایماجراها مخالف مصالحه با آمر

غلط  یاسیبه لحاظ س تنها نهشده است؛  یمعن یب مصالحه کالً

پس  یزیچون چ معناست، یهم ب یاست، بلکه به لحاظ اقتصاد

 «.کشد یاز مصالحه انتظار شما را نم

غرب  یفرمانده انتظام تبريز/ -از لوله نفت تهرانسرقت  ◄

در  زیانتقال نفت تهران به تبرلوله از در خصوص سرقت تهران 

از  یکیدر اطراف  یسوز آتش یدر پ»تهران اظهار داشت:  انشهریک

به سرقت نفت خام بردند  ی، کارشناسان پشهرستان مالرد یها باغ

سردار  «شدند. ریدر ابتدا دستگ هممت 1 یسیکه با اقدامات پل

 متهم در رابطه 9 یریبا اشاره به دستگ نیهمچن یمحسن خانچرل

پرونده به  نیا یمتهم اصل»کرد:  انیبا پرونده سرقت نفت خام ب

اعتراف کرده است  ینفت خام از لوله اصل تریهزار ل 922استخراج 

ارجاع  ییبه مراجع قضا یدگیرس یمتهمان برا همراه بهکه پرونده 

 «داده شده است.


