
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9911 خرداد 6 شنبهسه 7825 شماره ـ وموسبيستسال 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

مثل  یمیرژ  ،یقانونریبداند. غ یقانونریاهللِ مجاهدِ سرافراز را غحزب ،ییاروپابگذار فالن دولت 

 است که هزاران نفر در بانه ییمثل آن دولتِ اروپا یمیو رژ کندیم دیاست که داعش را تول کایآمر

 (20/2۰/9۰11). روندیبه کام مرگ م اشییایمیعراق، بر اثر موادّ ش و حلبچه رانیا

www.basirat.ir 

 یدوئل راهبرد کيدر  یروزيپ       روز حرف▼ 

 یارسانهموج  کیبه ونزوئال به  رانیا یهاکشنفت ورود

حرکت مقتدرانه  نی، اشده است لیدر جهان تبد پرمخاطب

 تواندیمآن  انیاست که ب یابعاد متعدد یدارا یاسالم یجمهور

در ابعاد  یاسالم یقدرت جمهور شتریما را به شناخت ب

 متوجه سازد. ینیفراسرزم

 ،هاکشنفت نیقبل از حرکت ا چند ماه -9: يليتحل نکات

( 1۹مهر 92)با فرماندهان سپاه  داریدر د یمقام معظم رهبر

 عینگاه وس»مقاومت شدند و فرمودند:  یایخواهان توسعه جغراف

را از  ینگاه فرامرز نیا د؛یاز دست نده مقاومت را یایجغراف

از  ثیحد نیا .خودمان یبه منطقه می. قناعت نکندیدست نده

 هاآنکه در خانه نشستند تا به  یکسان( است که آن معصوم )ع

 کینباشد که  یجور نیشدند. ا حمله بشود دچار ذلّت

نباشد که  نیکارمان به ا گریو د میرا انتخاب کن یواریچهارد

 نیوجود دارد. ا یدیاست، چه تهد یچه کس وارید نیپشت ا

اوقات از  یگاه یامتداد عمق راهبرد نیا ،یفرامرز عینگاه وس

 کی اعتبار -0 «.تر استواجبات کشور هم الزم نیترواجب

 طیدر شراخود  مانانیپهماز که بتواند  ابدییممعنا  یانقدرت زم

نشان داده است که  یاسالم یجمهور سابقه کند. تیحمادشوار 

از جبهه مقاومت گشوده  تیخود را همواره در حما یتیچتر حما

آن کشورها هم  یاسیس اتیکه ح طیشرا نیترسختاست و در 

 یتیبه مشکالت امن ینگاه نگذاشته است، هارا تن هاآن

است که  نیاز ا یحاک نیفلسط ،منی ،هیسور عراق، یکشورها

 هاآن کشور تیحاکم یحام رانیتنها ا ،درصد از موارد ۹2در 

و توکل  دیبا ام یولاست وارد شده  فیبا تکل ریمس نیبوده و در ا

به دنبال داشته تاکنون را  ینیریش جینتا هاتیحما نیبه خدا هم

با  رانیحرکت ا نیا یالمللنیب یهارسانهاز  یبرخ -۰ است.

ابرقدرت  کیمشخص شدن  یبرا کیدوئل استراتژ کیرا  کایآمر

 یهاماهدر  رانیاز ا کایآمر یهاشکستو با توجه به  انددهینام

 یاسالم یرا هم کرده بودند که جمهور ینیبشیپ نیگذشته ا

 رغمیعل کایو آمر رساندیمه مقصد خود را ب یهاکشنفت

نگاه  نیا داشته باشد. رانیا هیعل یتحرک نیکمتر تواندینم داتیتهد

است  ییهاتیواقعاز  یناش رانیا یاسالم یمثبت به قدرت جمهور

 .است دهیبه اثبات رس نیزم یدر رو قبالًکه 

 یخال یجا ،انهروزمندیپ اتیعمل نیدر کنار ا: یراهبرد نکته

 دیجد یهارسانهبا استفاده از  یاحرفهمستند و  یتگریروا

 ،هاکشنفت نیا ومخد کارکنانما در کنار  اگر .شودیماحساس 

 نیزنده از ا ریکه هر روز تصاو میداشت یمستندساز هایگروه

 نیا نیریابعاد ش ند،دادیمنشان  یرا به افکار عموم هایروزیپ

 .شدیم انیع شتریموضوع و شکست دشمنان ب

 عزت و اقتدار در مواجهه با دشمن                     روزگزارش ▼

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار است. رفتار 

حامل بنزین به ونزوئال عزت و اقتدار ایران  یهاکشنفتمی ایران با آمریکا در موضوع جمهوری اسال

 مقابله با آمریکا را به جهانیان عرضه کرد. الگویهم و  نشان دادمردم دنیا در مقابل چشم هم را 

در توئیتی سفید مشاور امنیت ملی سابق کاخ چهره ضدایرانی و جان بولتون،  -9 خبری: هایگزاره

خطرناک  متحدهاالتیابرای « مادورو»رسانی به دولت انتقال بنزین ایران جهت کمک»نوشت: 

حامل سوخت که از ایران  یهاکشنفت»خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت:  -0 «.است

یتر در صفحه توئ جمهور کوبارئیس -۰ «.های آمریکا را درهم شکست، تحریمعازم ونزوئال شده است

های غیرقانونی و ناعادالنه به ونزوئال رسید. ایرانی با شکستن تحریم کشنفتنخستین »نوشت:  خود

دیر سایت م "وفیقه ابراهیم" -4« .است را برجسته کرده« نده باد همبستگیز»هشتگ  ،وی در ادامه

دولت آمریکا  یهانهیگزایران به ونزوئال،  یهاکشنفتورود » ن اظهار داشت:اسپانیولی زبان المیادی

روزنامه  -5 «.دهدیمو به محاصره آمریکا علیه مردم ونزوئال پایان  دهدیم را در تنگنا قرار

 جمهورسیرئدونالد ترامپ » این اقدام ایران را ستود و گزارش داد: نیز «رأی الیوم»الکترونیکی 

 «.را دارد خوارشده خوردهشکستآمریکا احساس فرد 

که ایران  شودیافت میخارج آمریکا از داخل و  فراوانیخبری  یهاگزاره -9 راهبردی: هایگزاره

بخشی از مشکالت اقتصادی خود را در اوج  تنهانهبا فروش تهاتری عزتمندانه بنزین به ونزوئال 

استکباری آمریکا  یهااستیسبه الگویی برای مقابله با  ،ترمهمبلکه از آن  ؛حل کرده است هامیتحر

آمریکا به گاو  یهاخواستهردن در مقابل عربستان سعودی با سرخم ک کهیدرحالتبدیل شده است. 

برخی کشورهای دیگر  -0 .کنندیمبا افتخار ایران را تحسین  دنیا یهاملت ،شودیمشیرده تعبیر 

ارمنستان خواهان تهاتر کاالیی با ایران شده است. ویژگی مهم معامالت تهاتری این است که  ازجمله

مانند محدودیت تراکنش دشمن  تحریمی یهااستیسو تمام  شودینمپولی بین دو کشور جابجا 

ایران در حالی  -۰ .دهندیمخود را از دست  ییکاراو امثال آن  FATFدر سوئیفت، مقررات مالی 

به اعتراف  به ونزوئال نمود کهاقدام به فروش و انتقال بنزین و برخی دیگر از محصوالت شیمیایی 

 دراین کشور در شدیدترین فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم قرار دارد.  های امریکایی،رسانه

سیاست خارجی ایران کمک به مستضعفین و در سیاست خارجی آمریکا فشار بر مستضعفین 

 یهاملتبرجسته است. تضاد این دو سیاست باعث شده است که ایران به الگویی مقتدر برای 

 .مستضعف دنیا مانند ونزوئال، یمن و ... تبدیل شود

 !يستيونيصه ميمقامات ارشد رژ خواباتاقتا داخل دسترسي     ویژه خبر ▼

طی اظهاراتی پرده از قدرت  وزارت امور خارجه یقایو آفر یمعاون اسبق عرب ان،یرعبداللّهیام نیحس 

آن برداشت و  رتبهیعالوذ نیروی قدس کشورمان بر عناصر کلیدی رژیم صهیونیستی و فرماندهان نف

هم در حوزه مقاومت و هم در  را یاتفاق مهم کی زمانشانهمبه همراه  زیعز یمانیسردار سل» :گفت

تند با و توانمند توانس ستهیشا فرمانده کیعنوان به شانیقدس سپاه رقم زدند. ا یروین مجموعه

 رهبر معظّم اتیکه منو یاسالم یجمهور دهیچیپ یهایزیراز مقاومت و با برنامه یقو تیحما

، خوردیرقم م یستیونیصه میموجود در سطح منطقه را که داشت به نفع رژ انقالب بود، معادله

مقاومت در داخل  یروهایو ن مشیو ت شانیا یدسترس یبعد مسئله کامالً معکوس کنند.

نفود کرده بودند و  یستیونیصه میمقامات ارشد رژ خواباتاقبود که تا داخل  یاشغال یهانیسرزم

که  شودیگفته م یوقت متوقف شده است. یمانیو نفوذ بعد از سردار سل یکه دسترس دیتصور نکن

 یاست که برا ییهایدسترس نیا به خاطر شود،یدارد از درون مضمحل م یستیونیصه میرژ

 «.ستین یاسیبلوف س کی نیوجود دارد و ا رانیا یاسالم یورمقاومت و جمه



 

 

  

 اخبار ▼

 نداارکت در سياست ايران تمام شدهزيباکالم: کارگزاران و حزب مش

تکلیف با حزب کارگزاران روشن است؛ »نیوز اظهار داشت: گو با نامهوصادق زیباکالم در گفت

هاست که دیگر اند و مدتهای کالسیک تمام شدهبه این معنا که این حزب و سایر جریان

کارگزاران  درواقعرد. حزبی به نام کارگزاران سازندگی در عالم سیاست ایران موضوعیت ندا

اند. حزب قدر زنده است که جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقالب اسالمی زندههمان

گفتند برویم به فالن نامزد ای میعده ،گریدعبارتبه ؛ای اجتماعی داشتکارگزاران زمانی بدنه

لس دیدیم ات مجاما در انتخاب؛ چون کارگزاران از او حمایت کرده است ،نمایندگی رأی بدهیم

این چهره حامی  «.کارگزاران نشان نداد تیموردحماهیچ اقبالی به لیست  کسچیهکه 

مردم »: افزود کرده و ینیبشیپسال آتی را  نتایج ریاست جمهوری اکنونهماز  اصالحات

هم تغییری  9422انتخابات دارند. در نهای سیاسی را قبول دیگر نه کارگزاران و نه دیگر گروه

ن او همچنی «.شودجمهور آینده میشود و تردید نکنید یک نیروی اصولگرا رئیسایجاد نمی

در پاسخ به این پرسش که آیا کارگزاران با معرفی افرادی چون جهانگیری یا محسن هاشمی 

کس به جهانگیری و محسن هیچ»آفرینی کند، گفت: نقش 9422انتخابات تواند در می

 .«تمام شده است ندهد. کارگزاراهاشمی رأی نمی

 ارتباطات! ريقمار توسط وز یهاتيسا يعلن غيتبل

 یهاتیسا نیتربزرگاز  یکیخود  نستاگرامیا یتوردر اس بیعج یدر اقدام یجهرم یآذر

تلگرام و  نستاگرام،یبار در افاجعه یپس از ولنگار کرد. غیت( را تبلو قمار )ماراتن بِ یبندشرط

 محابایشده است که ب رینوبت خود وز بارنیا ها،یتیتوسط سلبر یبندشرط یهاتیسا غیتبل

قانون  ۸2۹ماده این در حالی است که؛  کند. یباز "بکش باال!"بت و قمار  یهاتیسا یبرا

: آورده شده است یقانونماده. در این داندیمی این نوع رفتار را مصداق جرم مجازات اسالم

ماه تا دو سال  ۶قمار به آنجا دعوت کند به  یمردم را برا ای ،ریکه قمارخانه دا یهر فرد»

از انحاء به  یکه به نحو یاشخاص»: ده استنیز آور ۸21ماده  «.شودیحبس محکوم م

و مجازات مباشر در جرم را  شوندیمعاون محسوب م ،اماکن کمک کنند لیقب نیا رکنندهیدا

 «دارند.

 ؟يفقه اياست  يامر حکومت کيروز اول ماه  صيتشخ

موحدنژاد، عضو ستاد استهالل رهبر انقالب در مورد اختالف علما در  رضایعل االسالمحجت

است  قبولقابلشود،  دهیاست که اگر هالل با ابزار د نیآقا ا نظر» هالل ماه شوال گفت: تیرو

 نیرا قبول دارند و بر ا رمسلحیبا چشم غ تیاز مراجع، رؤ یاما برخ؛ حاصل شده است تیو رؤ

 دییوجود دارد، تأ تیرؤ یبرا السالمهمیعل نیباورند که فقه آنچه در عرف در زمان معصوم

بودن مراجع  یرامروزیغ ای یموضوع به امروز نیکه ا کنندیاز مردم هم فکر م ی. برخکندیم

 یو« .گرددیمراجع بازم یفقه یموضوع صرفاً به مبان نیاست که ا یدر حال نیو ا گرددیبرم

 دیبه حکم مرجع تقل دیفطر مردم با دیدرباره روز ع ایآکه  سؤال نیدر پاسخ به ا نیهمچن

مقام معظم  انیو ب عکه در نظر مراج طورنیا» گفت: ؟یحاکم اسالم ایخود رجوع کنند 

و آقا  دانندینم یامر حکومت کینبودن را  ایروز اول ماه بودن  صیتشخ شود،یم دهید یرهبر

 دیاست و هرکس با یموضوع فقه کی نیفطر اشاره کردند که ا دیع یهااز خطبه یکیدر  زین

 «.خود رجوع کند هیفق یبه فتوا

 !ميندار ييکايائتالف آمر یبه پروازها یازين

حضور  ریدر مدت اخ»اعالم کرد:  یالشعبفرمانده محور شمال در حشد ،«ینیالحس یعل»

 ریوزمشترک و نخست اتیکه از عمل یسؤال م؛یا شاهد هستر ییکایآمر یهاتراکم جنگندهپر

 ست؟یچ یو الحشدالشعب یعراق یروهایحضور ن هیپروازها در سا نیا دهیاست که فا نیا میدار

 ییکایبه جنگنده آمر یازیداعش هستند، ما ن یقادر به نابود یعراق یروهایکه ن یطیدر شرا

 «عراق ندارند. یبرا ینظام دهیفا چیائتالف ه یهاجنگندهو  میندار

 کوتاه اخبار ▼

 زیپرو دیسالصالحات نمايندگان مجلس دهم/ باقيات ◄

با ی در توئیتی ئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمفتاح، ر

تشکر از نمایندگان مجلس دهم در تصویب قوانین حمایتی از 

انتقادات به مجلس  رغمیلع»اقشار ضعیف جامعه نوشت: 

همه  مجلس با ندگانیاز قاطبه نما کندیاخالق حکم م دهم،

 ،فیخاطرحمایت از اقشار ضعه ب ،یاسیس یهاشیگرا

افزایش وام اشتغال و مستمرى  یمصوبه دائم خصوصاً

در  صالحاتاتیباق گونهنیا دوارمیام تشکر کنم. ،انیمددجو

بر  فشاراز  کرده و دایپ یشتریب یتجل ازدهمیمجلس 

 .«مستضعفان کاسته شود

پروانه سال گذشته/  4کار مهم فراکسيون زنان در  ◄

نماینده دوره دهم مجلس در خصوص اهمیت کار  یسلحشور

مهم  یاز کارها یکی»: فراکسیون زنان در مجلس گفت

 یاحقاق حقوق بانوان برا ریزنان در چهار سال اخ ونیفراکس

انواع موضوعات مهم برای  باوجود« !حضور در ورزشگاه بود

سه  بانوان کشورمان، از بیمه سرپرستان خانوار گرفته تا

 یدرمان نابارور مهیب بیتصو انتظارچشمی که نفر ونیلیم

چهره  اعتراف ایندیگر،  زودرشتیرو مسائل  هستند

از اهمیت یافتن حاشیه بر متن، الاقل در  خبر طلباصالح

 .دهدیمسال گذشته  4طی فراکسیون زنان مجلس 

 /گفتند از رابطه با ونزوئال هيچ سودی نمي بريم!مي ◄

در واکنش  مصلحت نظام صیعضو مجمع تشخ ،یلیجل دیسع

 هانیهم» :به صادرات محصوالت نفتی ایران به ونزوئال گفت

رابطه داشت آن زمان تمام توان  ایبا دن دیبا ندیگویکه م

 یسود چیبود که ما از روابط با ونزوئال ه نیا شانیارسانه

 هانیابه  طرفهکی خواهدیم رانیا نوشتندیمثالً م !میبرینم

 ،دالر قرارداد اردیلیبا چند ده م قیطر نیاز ا یول کمک کند!

 «آمد. به دست رانیا یبرا یادیو اشتغال ز یمنافع اقتصاد

 استیس مسئول ،جوزپ بورل پايان رهبری آمريکا/ ◄

نظم تحت  انی: شاهد پااعالم کرد اروپا هیاتحاد یخارج

از  نلگرایتحل». او افزود: میهست ایدر دن کایآمر یرهبر

و فرا  کایآمر ینظم تحت رهبر انیدرباره پا شیها پمدت

 شیپ اآلناتفاق  نیا اند.صحبت کرده ییایقرن آس دنیرس

 «چشم ما در حال وقوع است. یرو

 ادیا» /!اعزام وزير دارايي برای گدايي از عربستان ◄

در پارلمان عراق ضمن انتقاد  گراغربسیاسی چهره ، «یعالو

به  ییدارا ریکشور در اعزام وز نیا ریوزاز اقدام نخست دیشد

آن را  ،یمال یهاکمک افتیدر زهیبا انگ تیعربستان و کو

 کرد. فیتوص ییگدا

شمار  کهیدرحال /چه خبر است؟ مقابل برج ترامپ ◄

هزار نفر  922به مرز  کایدر آمر «91-دیکوو»از  یتلفات ناش

بحران  تیریدر اعتراض به مد هاییکایآمرشده است،  کینزد

کشور، مقابل برج  نیدولت ا یکرونا از سو روسیو وعیش

 جسد قرار دادند. یهاسهیک ورکیویترامپ در ن


