
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي ( معاونت سياسينشريه روزانه )داخلي
 1922 خرداد 11 نبهشيک 0925 شماره ـ وموسبيستسال 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

دانست که  یریتعب نیترجامع توانیرا م نیمجلس را در رأس امور دانستند؛ ا الشّأن،میامام راحل عظ

کشور به  ری. اگر قانون را راه و مسکندیکوتاه اعالم م جمله کیآن را در  فهیوظ زیشأن مجلس و ن

 یگذارلیر نیا عهّدشده است، مجلس، مت نیّمع یکه در قانون اساس میبدان ییها و مقصدهاسمت قلّه

 www.basirat.ir                                       (70/7۰/9۰11). است یاتیح ییِو رهگشا

  از جنس اعتقاد! یاقتدار       روز حرف▼ 

متشکل از  ییایبه ناوگان در ایدن یهاروز است که چشم رسانه چند

قادر است  کایامر ایآ کهنیاعازم ونزوئال و  یرانیا کشنفتپنج 

نه،  ایکند  یعمل هاآن فیخود را در توق مهینصف و ن دیتهد

 یعاد طیآرام و شرا زیچهمه رانیمعطوف و نگران است. اما در ا

با اقتدار  یاسالم یکه اراده جمهور دهمه باور دارن ییاست و گو

 یدوتا یکیو نزد یمحقق خواهد شد. خبرها از ورود کامل سه کشت

در  هاییکایآمر نکهیدارند و ا تیکاراکاس حکا یهابه آب گرید

در منطقه نفوذ  هایرانیآزاد ا یرانیاز کشت یناش «یراهبرد یجیگ»

و  توانندیو نم اندفرورفته بیکارائ یایدر در کایآمر خلوتاطیحو 

 عزت و اقتدار از کجاست؟  نیبکنند. ا دیچه با دانندینم اساساً

 شودیم یناش یزالیعزت و اقتدار ما از منبع ال -9 :يليتحل نکات

ناباورانه  یریگشکلو  یچهار دهه از عمر انقالب اسالم نیکه در ا

ابرقدرت عالَم، لخت و  یدر مرکز ثقل منافع راهبرد یاله نظام

کشور ما، رهبران ما، مردم ما و مسئوالن دلسوز ما از آن  ،یالحظه

انقالب  نیدر اوج تفکر ملت و امام یباور دی. توحاند نبوده بینصیب

باور و  نیقرار داشته و دارد و هم یاسالم ین جمهورو مسئوال

باز کرده و در صورت تداوم و عمل  نجایاعتقاد است که راه ما را تا ا

مستمر  مانیو اجتماع یفرد یزندگ یهمسنگ آن در امور جار

 یاری ،قطعاًاست که  یاله ریناپذوعده تخلف نیخواهد بود و ا

تنها در  هایرانیا -2 اش را.و راه روشن نید گرانیاری کندیم

 یتحقق آن را با قو یهانهیمرحله باور و اعتقاد نماندند بلکه زم

فراهم  یو خارج یدر دو سطح داخل یاسیشدن در صحنه عمل س

راه امام)ره(  یدشمنان و سترگ یناجوانمرد کردند. هجوم مشکالت،

 یکه از الگو ییایدن یبرا یاسالم نیتمدن نو یالگوساز یبرا

و  ستادنیا یرا برا رانیبود، عزم ا خسته یو شرق یغرب یلیتحم

از  که عالوه بر شوق دوستان، یاگونهبهشدن روزانه جزم کرد؛  یقو

اقتدار را آدرس داد که؛  نیا توانیم زیهراس و رعب تلخ دشمنان ن

لب کالم   نی. ا«ستندین میو دوستانش قابل محاصره و تحر رانیا»

است  جیمرکز مطالعات اروپا در دانشگاه کمبر ریمد ،«یمکرم خور»

 نیبا صادرات بنز رانیا دیگویم نیادیوگو با شبکه المکه در گفت

است  یدر حال نیو ا دیکش کایبه ونزوئال، اقتدار خود را به رخ آمر

، اقتدار خود را در «9سیگر»کش نفت یدر ماجرا نیازاشیپکه 

 ثابت کرده بود.  سیبرابر انگل

 یابه مهره رانیبا ا دیجد یبازشطرنجدر  کایآمر :یراهبرد نکته

ها و محاسبات هوشمندانه از خواسته یشده که حرکتش تابع لیتبد

 یهادر حوزه رانیشاهد صعود ا کا،یافول آمر موازاتبهو  هاستیرانیا

و همه  ؛می... هستو  نینو یهاهوافضا، دانش ،ییایفناورانه، اقتدار در

 یابیو آن، باز دهدیو روشن م دوارکنندهیام یاندهیخبر از آ ها،نیا

 است.« به نام خدا» تکیهسال  07کامل عزت و اقتدار پس از 

 ترامپ در برابر پکن يخودزن                   روزگزارش ▼

 دیدر خصوص تشد ییکایبه ترامپ و مقامات آمر نیامور خارجه چ ریوز ،«ییوانگ ا» راًیاخ

کرده  دیتأک ییواشنگتن و پکن هشدار داده است. وانگ ا انیم یاسیو س یمنازعات اقتصاد

اساس تنها بر نیو چ برندیمبه سر  گریکدیاست که پکن و واشنگتن در جنگ سرد با 

 خواهد بود.  کایروابط دوستانه با آمر یرقرار، حاضر به ب«احترام متقابل»

با پکن  یاسیو س یاز تقابل اقتصاد یترامپ قصد ندارد به سادگ رسدیمبه نظر  حالنیباا

 یاز ترفندها یکی کایکرونا در آمر وعیش یدر ماجرا نیمتهم ساختن چ ؛دست بردارد

. ضمن آنکه ترامپ قصد دارد شودیممحسوب  هادموکراتترامپ در مواجهه با  یانتخابات

گسترش دهد. فراتر از  کینزد یاندهیآدر  زیپکن را ن هیعل شدهوضع یتجار یهاتیمحدود

. در دهدیمهنگ کنگ و تبت ادامه  وان،یخود در امور تا یهاییجوآن، واشنگتن به مداخله 

 عمالً ک،ینزد یاندهیآروابط پکن و واشنگتن در  یسازیعادسخن گفتن از  یطیشرا نیچن

 نیا 2727سال یجمهور استیدر انتخابات ر مپترا یاحتمال یروزینخواهد بود. پ ریپذامکان

اوضاع را به  تواندینم زیانتخابات ن نیدر ا دنیبا یروزیپ یخواهد کرد. حت دیمنازعه را تشد

 .سازد یعیو طب یعاد ،نیطرف انیم یسادگ

 تاکنونکه )خود  یهاییتواناابزارها و  یپکن قصد دارد برخ رسدیمنظر  به گزاره تحليلي:

کند.  فعال کایآمر هیعل کینزد یاندهیآرا به کار نگرفته است( را در  هاآن کایدر منازعه با آمر

را در  کایآمر یخارج یهایدالر از بده ونیلیتر کیحدود  هاینیفراموش کرد که چ دینبا

 یداروزارت خزانه یهادهیمزا داریخر نیتربزرگ نیچ نی. همچنرندتملک خود دا

از  یاریکه بس ستین لیدلی. ببوده است ریاخ یهادر طول سال کایآمر متحدهاالتیا

دولت ترامپ با پکن  حدوحصریب نسبت به آثار منازعه ییکایآمر استمدارانیاقتصاددانان و س

یم ادی «کایبانکدار آمر» عنوانبه نیاز چ ییکایآمر تصادداناناز اق یاری. بسانددادههشدار 

 کی تواندیپکن م با کایآمر دیدولت جد یاقتصاد اریعتقابل تمام ،یطیشرا نی. در چنکنند

 .شود ریتفس یو اقتصاد یتجار یِخودزن

 مصر به موساد رئيس پنهاني سفر                  ویژه رخب ▼

 وگوگفت برای پیش روز چند «موساد» رئیس «کوهن یوسی» که دادند گزارش مصری منابع

 سفر مصر به پنهانی صورتبه فلسطین اشغالی هایسرزمین به باختری کرانه الحاق مورد در

 ازجمله مصری مقامات با سفر این جریان در وی» ،«الجدید العربی» گزارشبه  .است کرده

 خارجه وزیر «شکری سامح» حضور در کشور این اطالعاتی دستگاه رئیس «کامل عباس»

 به مربوط مسائل پیرامون وگوگفت قاهره، به کوهن سفر اصلی هدفو  است داشته دیدار مصر

 این پیامدهای و اشغالی هایسرزمین به اردن دره و باختری کرانه از هاییبخش الحاق طرح

 مورد در مصری طرف با موساد رئیس» ،پایگاه خبری این گفته به «.است بوده اقدام

 از اوضاع شدن خارج احتمال همچنین و فلسطینی هایگروه سوی از احتمالی هایواکنش

 طرف نگرانی ترینبزرگ .است کرده وگوگفت شدید هایتنش یا رژیم صهیونیستی کنترل

 فلسطینی مقاومت هایگروه عملیات یریازسرگ داشته، تأکید آن روی بر وهنک که اسرائیلی

 هایگروه و صهیونیستی رژیم بین بسآتش توافق موضوع همچنین موساد رئیس .است بوده

 مصر به کوهن پنهانی سفر «.است کرده مطرح مصری مقامات با نیز را غزه نوار در فلسطینی

زیادی از  هایبخشاعالم الحاق  دنبال به باختری کرانه در هاتنش که افتاده اتفاق حالی در

کش صهیونیستی و به دنبال کودک وزیرنخستاشغالی توسط  هایسرزمینکرانه باختری به 

 افزایش ساین رژیم منحو با فلسطین خودگردان تشکیالت امنیتی هایهمکاری قطع آن

 .است یافته

 



 

 

 
 

 

 اخبار ▼

 نديدند را «زدهآتش آمريکای» طلباناصالح

 پوستسیاه شهروند یک قتل در آمریکا نژادپرست پلیس کارانهجنایت اقدام گذشته، روزهای در

 معترض، مردم .برانگیخت را کشور این مردم نفرت و خشم موج ،«فلوید جورج» نام به آمریکایی

 مینیاپولیس شهر در آشوب و تخریب حجم. اندکشیده آتش به را شهر این در پلیس مرکز چندین

 کنترل از و شدهتبدیل زدهجنگ شهری به شهر این ؛کردند اعالم هارسانه که است بوده حدی به

 مردم نیز کنتاکی و آنجلسلس نیویورک، در مینیاپولیس، شهر بر عالوه .است شده خارج پلیس

 تأملقابل نکته .کردند حمله پلیس خودروهای و هاساختمان به و ریخته هاخیابان به معترض

 دستور -است زده جا دموکراسی دارپرچم را خود که کشوری- آمریکا جمهوررئیس که اینجاست

 از یکی پوستانسیاه به ظلم و نژادی تبعیض .است کرده صادر را معترضان سمت به شلیک

 آمریکا، در ضدبشری اقدام این اخیر نتایج از یکی. آمریکاست حاکمیتی ساختار بارز هایویژگی

 قربانیان بیشترین آمریکا، دولت آمیزتبعیض رفتارهای دلیل به. است کرونا قربانیان برانگیزتأمل آمار

 در عنوانهیچبه طلباصالح هایروزنامه ،حالنیباا .است بوده انپوستسیاه میان از کشور، این در

 هایروزنامهتوان می رابطه همین در اند.داختهنپر مهمسرخط خبری  این به شانامروز اول صفحه

را  اصالحات صدای یزد و آفتاب شهروند، آرمان، ابتکار، اعتماد، شرق، ،(دولت ایرسانه ارگان) ایران

واقعیت  .نداهنکرد ایاشاره هیچ آمریکا در اخیر روزهای حوادث به خود اول صفحه در نام برد که

خواهند نمیکه ندیدند بلکه نه این را زدهآتش آمریکای ،طلباصالحهای این است که این رسانه

 در آستانه فروریختن است. گونهنیاامریکا  در خصوص ابرقدرتیشان یذهنبلند بپذیرند که بنای 

 ايراني ضد رسانه دالری ميليون 1۱ بودجه

 پستنیویورک روزنامه در یادداشتی طی آمریکا دولت در «ایران اقدام گروه»رئیس هوک برایان

 و ایران پروپاگاندای با مقابله در بهتری عملکرد( VOA) آمریکا صدای است الزم: »است نوشته

 مسئول این .«است اولویت ترامپ دولت برای این. باشد داشته کشور این سوی از اطالعات انتشار

 تأمین کنگره سوی از که آمریکا صدای فارسی بخش: »کرده افشا یادداشت این ادامه در آمریکایی

 آمریکایی دهندگانمالیات پول از بودجه دالر میلیون 90 از بیش گذشته سال ،شودمی مالی

 مرداندولت انتقاد .«است بوده ناکام ایران به این کشور معرفی در آمریکا صدای اما کرده دریافت

 تولید باوجود و توجهقابل بودجه رغمعلی شبکه این که است جهتازآن آمریکا صدای به آمریکا

 .باشد تأثیرگذار ایران مردم عمومی افکار بر آمریکا منافع راستای در نتوانسته ،ایرانی ضد هایبرنامه

 بگیرانشانحقوق کاریکم به تنها برانگیخته ایزدهشتاب هایواکنش چنین به را سفید کاخ آنچه

 این و هستند خشمگین شدتبه ایران مرزیبرون هایشبکه تأثیرگذاری از هاآن بلکه گرددبازنمی

 دریافت بودجه هم آمریکایی شبکه یک اندازه به صداوسیما مرزیبرون معاونت که است حالی در

 مسئوالن توجهیکم با اسالمی جمهوری مرزیبرون هایتلویزیون موفقیت درمقابل، .کندنمی

 به دولت بدهی یورو هزار 077 حدود خاطر به فقط که جایی تا است مواجه کشورمان دولتی

 سالروز قدس، روز آستانه در اردو سحر و الکوثر هایبرنامه، دقیقه پاکست و یوتلست هایشرکت

 قطع شده است.از ماهواره  خرداد 90 در خمینی امام رحلت مراسم نیز و خرداد 9۱ قیام

 اين جنگ ارزش جنگيدن دارد!

 بازرس و آمریکا متحدهایاالت دریایی نیروی سابق اطالعاتی افسران از یکی «ریتر سکات»

 خبرگزاری در یادداشتی طی میالدی 9119-911۱ زمانی بازه در ملل سازمان تسلیحاتی

 نیروهای آمریکا، شهرهای هایخیابان در یا باشد افغانستان در که ندارد فرقی»: نوشت راشاتودی

 که کسانی با مواجهه در خشونت و عدالتیبی جز اینتیجه هیچ کشور این پلیس نیروهای و نظامی

 از تواندمی متحدهایاالت» :کندریتر اضافه می «اند.نداشته ،شود محافظت هاآن از است بوده بنا

 این دهد روی است ممکن که اتفاقی ،وجودبااین. نه خودش خاک از اما کند نشینیعقب افغانستان

 درصدد است، شده اشغال خاکشان که مردمانی دیگر مانند توانند،می آمریکایی شهروندان که است

 و پلیس بین رابطه بازتعریف با و برآیند آمریکا در پلیسی دولت این استبداد بند از خود آزادسازی

 که باشد رأی صندوق طریق از انقالبی نیازمند است ممکن امر این. دهند پایان سرکوب به ،مردم

 این ،وجودبااین. کنند کنترل را پلیسی دولت باشند قادر که شود حکمرانانی انتخاب به منجر

 .«دارد جنگیدن ارزش که است جنگی

 کوتاه اخبار ▼

 صبح امروز دکتر قالیباف است/ همراه دولتناظر و  ،مجلس ◄

خویش در قامت رئیس مجلس شورای  نطق نخستیندر 

 صحن در خمینی امام و شهدا خاطره و یاد گرامیداشت بااسالمی، 

 حل انقالبی، و مردمی نهادی عنوانبه مجلس این»: ، گفتعلنی

 وجهه مطلوب، و انقالبی وظیفه عنوانبه را محلی و ملی مسائل

 عموان کندیم تالش یازدهم مجلس .داد خواهد قرار خود همت

مجلس یازدهم نه بنای  .کند اصالح و حذف را دولت قانونی

 .«دهدیمبه دولت را  یانگارسهلتقابل دارد و نه اجازه 

 جمهورسیرئ /اندداشتهنگه را( ره) امام پرچم انقالب رهبر ◄

ا ب ادر جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کروندیروز  روحانی

ه( سالروز ارتحال حضرت امام خمینی)راشاره به فرارسیدن 

 به را انقالب ،استعمار و استبداد از کشور نجات برای امام»: گفت

 به را ملی دفاع ،تجاوز و اشغال از کشور نجات در رساند؛ پیروزی

 با را الزم نهادهای همه ،اسالمی نظام تشکیل برای و رساند انجام

 نهادهای( ره) خمینی امام. بخشید استقرار مردم نظر و یرأ

 تشکیل انقالب اول سال همان در مردم یرأ با را انقالب اصلی

 را امام به عشق مردم و گذردمی امام رحلت از سال ۰9. داد

 «.اندداشتهنگه را پرچم همان ایشان صالح خلف و دادند ادامه

 ایزدی، ادؤف /نيفتاده است! هنوز افول امريکا برايشان جا ◄

 بورل، جوزف اظهارات درباره آمریکا، مسائل کارشناس

 شاهد اینکه بر مبنی اروپا اتحادیه خارجی سیاست مسئول

 اینکه»: گفت، هستیم دنیا در آمریکا رهبری تحت نظم پایان

 عنوان را مسئله این اروپا اتحادیه خارجی سیاست مسئول

 نگاه آن که برساند نتیجه این به را مخاطبین باید کندمی

 از بسیاری بورل یریگموضع. است شده منسوخ محوراروپا

 به نگاه آمریکا، افول خصوص در کشور داخل که هاییصحبت

 ،کردمی بیان را اروپا شکننده وضعیت همچنین و شرق

 را مصادیق این داخل در که ایعده و کندمی عنوان پردهیب

 سیاست مسئول زبان از امروز که است امید نپذیرفتند ما از

 «.بپذیرند اروپا اتحادیه خارجی

 ینیسن عابدح زلزله ايراني در محافل نظامي غربي/ ◄

سپاه پاسداران  دیدستاورد جد با اشاره بهکارشناس ارشد رسانه 

: توئیت زد، نیبدون سرنش ییایردریدر ساخت ز یانقالب اسالم

سبب  نیبدون سرنش ییایردریسپاه پاسداران به ز یابیدست»

 یامپراتور"که  یاگونهبهشده  یغرب یزلزله در محافل نظام

اد پبا موشک نقطه زن و په رانی. انندیبیم انیرا رو به پا "ایدر

 ییو هوا ینیزم ییدرروناقوس مرگ عصر بزن  نیازاشیپوربرد د

 «بود. درآوردهرا به صدا 

 سونیج» ترامپ در حال شکست است/ یهاميتحر ◄

 یزندان رانیدر ا یمدت یکه به جرم جاسوس یفرد ،«انییرضا

داده  لیتحو کایدولت به امر یمذاکرات برجام انیبود و در جر

منتشر شده، نوشت: « پستواشنگتن»که در  یاشد، در مقاله

ن یو ونزوئال ا رانیترامپ در حال شکست است؛ ا یهامیتحر»

 «مسئله را اثبات کردند.


