
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 5211 تير 31 نبهشچهار 1235 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 عزتاحساس  یملّت را دارا کند،یم نفساعتمادبه یکشور را دارا کی ،یاسیاز لحاظ س دیتول

 نیخودشان تأم لهیوسبهدر داخل کشورِ خودشان  شانیازهایکنند که ن حساسملّت ا نکهی. اکندیم

  (71/20/7911) .و افتخار است عزت هیما یلیملّت خ کی یبرا شود،یم

www.basirat.ir 
 اقتصادی بازدارندگي قدرت ارتقاء       روز حرف▼ 

 در همچنان چین و ایران ساله 02 راهبردی سند نویسپیش

. دارد قرار خارج و داخل ایرسانه و سیاسی محافل توجه کانون

 متخاصم کشورهای نویس،پیش این از رونمایی با زمانهم

 را تندی هایهجمه گسترده، روانی عملیات یک طی ایران،

 افکار بین آفرینیتشکیک پی در و انداخته راه به آن علیه

 .هستند سند شدن عملیاتی با مقابله جهت عمومی

 و ارقام و آمار از اخیر روزهای در آنچه هر -7 تحليلي: نکات

گفته  ساله 02 راهبردی سند درباره که غیره و جزایر و هاآدرس

. نیست «عاتضداطال» جز چیزی و نداشته واقعیت اساس از شده،

 از ایعمده بخش که دهدمی نشان سیاسی و ایرسانه فضای رصد

 انگلیسی سایت از مذکور سند نویسپیش پیرامون هاپردازیدروغ

 نیز داخل در متأسفانه که گیردمی نشأت «اکونومیست پترولیوم»

 رسانه یک اکونومیست، پترولیوم. اندکرده باور را آن هابرخی

 از رونمایی روزهای نخستین از که است انرژی حوزه در تحلیلی

 به و داشته آن به چالشی نگاه به شدت ساله، 02 سند نویسپیش

 -تهران راهبردی سند -0. پردازدمی آن پیرامون روانی عملیات

 برای ایران اسالمی جمهوری برای بزرگ فرصت یک تواندمی پکن،

 معنای به نه) غیرغربی الگویی با متناسب اقتصادی بسترسازی

 نظام ایدئولوژی هایمؤلفه فاقد که الگویی باشد؛( چینی الگوی

 کشورهای گرایانهتوسعه الگوهای برخالف و بوده چین بر حاکم

 ارزشی فرهنگی، سیاسی، نفوذ دنبال به داری،سرمایه نظام و غربی

نوع شیوه تعامل و همکاری  این نیست؛ امنیتی در کشورمان و

 غرب در را توسعه که گرایانهغرب هایدیدگاه مقابل در دقیقاً

 و ایران ساله 02 راهبردی سند -9. دارد قرار کنند،می جستجو

 حال در درست، شناخت اساس بر ایران که دهدمی نشان چین

 این. است قدرت منطقه و منطق روی بر بلندمدت گذاریسرمایه

صادی اقت بازدارندگی سطح ارتقاء به آینده در یقیناً موضوع

 .شد خواهد منجر جمهوری اسالمی ایران

 معنای به خاص، نظری نقطه از مذکور سندراهبردی:  نکته

 –آمریکایی هایتالش در اختالل و حداکثری فشار کارزار پایان

. است ایران ساختن منزوی برای عربی –اروپایی –صهیونیستی

 تقویت معنای به جز چیزی حداکثری فشار کارزار پایان

 ایران اسالمی جمهوری راهبردی قدرت و اقتصادی هایرساختزی

سایر گیری از های داخلی خویش و بهرهبا تکیه بر توانمندی

 نگاه در ساله 02 راهبردی سند لذا. نیست ،های تجاریظرفیت

برای اقتصاد یر از مسیر تعامل با غرب ترسیم مسیرهایی غ کالن

 در که دالیل سروصداهایی به توانمی سادگیبه حال. استایران 

 شده بلند سند این درباره ستیرژیم صهیونی و آمریکایی محافل

 آیند(خوش حمید: )نویسنده. برد پی است،

 پيروزی هاینشان                             روزگزارش ▼

 سازمان بشر حقوق شورای در سوریه یابحقیقت کمیته گزارش بررسی هنگام گزاره خبری:

 گزارش اساس بر ؛باال گرفت صهیونیستی رژیم نماینده و لبنان نماینده میان لفظی بحث، ملل

 سازمانی را اهللحزب صهیونیستی، رژیم نماینده که داد رخ ازآنپس بحث این ،«العهد» وبگاه

 برابر در اهللحزب گفت، وی به پاسخ در لبنان نماینده «بدوره سلیم» و خواند تروریستی

 از و است لبنانی اهلل،حزب: کرد تأکید بدوره .است کرده مقاومت صهیونیستی اشغالگری

 نیز لبنان دولت و پارلمان از بخشی آنکه ضمن ،است برخوردار ایگسترده مردمی محبوبیت

 022۲ سال در که گونههمان کندمی عمل تروریستی صهیونیستی، رژیم داد، ادامه وی .هست

 .کرد حمله لبنان به

 گزاره تحليلي:

از جنوب  ،مبارزه مختلف یهامیداندر  و در برابر محور مقاومت هاستسالتکبار که جبهه اس

 مدتی است مکرر را چشیده است، هایشکستطعم  ... لبنان تا سوریه و فلسطین و عراق و

 نیروهای کندمیدیگر بکشاند! تالش  هایمیدانو  هابخشتالش دارد تقابل با مقاومت را به 

قرار بدهد این کشورها مردم  و هادولت در برابر ... عراق و سویه و لبنان و مقاومت را در درون

! ه چالش بکشدبمقاومت را که خود نتوانسته با آن مقابله کند از این طریق  تا به این واسطه

واکنش مردم و دولت لبنان به  و همچنین روز گذشته در سازمان ملل رخ داداما آنچه 

اخیر در عراق درباره دستگیری غیرقانونی  هایهفتهیا آنچه در و  امریکااقتصادی  هایتحریم

ها و هواداری ملت ومقاومت جبهه پیروزی  هاینشانسران مقاومت در عراق رخ داد 

استکبار نیز حاصلی جز  اقداماین است که  مشخص شده اکنون است. آنانهایشان از دولت

 فارغ از آنکه آمریکایی و صهیونیستی نخواهد داشت. نویسانسناریوای بر مفتضحانهشکست 

 کمکمنیز  هادولت دهدمیاتفاقات نشان  و فارغ از آنکه اندایستاده منطقه در کنار مقاومت هایملت

 گرودر کشورشان جلویروبه که حفظ منافع ملی و استقالل و حرکت انددریافتهاین حقیقت را 

 همچنانهمه نیروهای مقاومت  توجه به این نکته برای ،دادن به مقاومت استاحمایت و به

 برابر درمقاومت را  ،دشمنکه  اجازه ندهندمراقبت کنند و  شدتبهضروری است که باید 

تقابل  های دروغیندوگانه جا انداختندر  ای و میدانیی رسانههافضاسازیار داده یا با مردم قر

 (سید فخرالدین موسوی: سندهی)نو .موفق نشودو منافع ملی  نیروهای مقاومت

 منفي اخبار دهي انفجاری بهضريب                    ژهیو خبر ▼

 منظوربه داخلی گرایغرب هایجریان برخی و ضدانقالب که دهدمی نشان هابررسی

 از امور، تدبیر شدن قفل ساختاری، انسداد از مستمر صورتبه کشور شرایط از نماییسیاه

 آورده میان به سخن کشور مدیریت و بخشیانتظام حوزه در کشور شرایط شدن خارج کنترل

 طیف رابطه همین در .دهندب ترتیب اسالمی جمهوری علیه را هاییهجمه تا کوشندمی و

 جمهوری علیه خبری خطوط برخی خلق بر عالوه ،روانی عملیات یک طی تا دارد تالش مزبور

 و داده قرار توجه و تأکید مورد را داخلی خاص هایپدیده و اخبار برخی دیگر جانب از اسالمی

 مردم ذهنی قالب و روانی امنیت به ،دهدمی ضریب هاآن به که ایمنفی اخبار از بستری بر

 شدهطراحی اخبار و منفی اخبار به مستمر پرداخت با همچنین مزبور طیف .کند وارد خدشه

 با ،کشور وضعیت از مردم «آوریستوه» به راهبرد پیگیری حال در ،روانی عملیات بر مبتنی

 بخشیضریب و سازیبرجسته قالب در اما ،عادی خبری خطوط و رخدادها حوادث، به اتکا

 است. انفجاری



 

 

  

 اخبار ▼

 !منتظر روزهای سخت باشيدسردار قاآني: 

 آمریکایی ناو سوزیآتش به واکنش در ،مقاومت فرماندهان جمع در سپاه قدس نیروی فرمانده

 جنایت و رفتار و عمل نتیجه ،ناو حادثه ویژهبه افتاده اتفاق آمریکا در امروز آنچه»: داشت اظهار

 الهی عذاب دچار ،کند جنایتی و ظلم هرکسی که است الهی وعده این و است آمریکا دولت

 این ،نکنند متهم را دیگران و نگردند مقصر دنبال خودیبی هاآمریکایی»: کرد تأکیدوی « .شودمی

 هاآن به باید .است گرفته بر در را هاآن آتش این امروز و اندکرده روشن خودشان که است آتشی

 است، افتاده اتفاق شما خود عناصر دست به که است شما هایجنایت پاسخ اتفاق این بگوییم

 یادآور امریکا، دولت به خطاب سردار قاآنی «.کندمی مجازات را شما شما، خود دست با خداوند

 و شما روی پیش سختی حوادث و سخت بسیار روزهای ،شماست هایخوشی روزهای هنوز»: شد

 و شده فرسوده و خسته آمریکا ارتش که است این واقعیت»: افزود وی «.است صهیونیستی رژیم

 آمریکا ارتش دریایی نیروی فرماندهان است هامدت. است شده تبدیل پارهآهن به آن تجهیزات

 «.نیستند بیش هاییپارهآهن ناوها این گویندمی

 طلبان در انتخابات مجلس يازدهمدليل شکست اصالح

 نمایندگان: »نوشت آرمان روزنامه در ،روحانی اول دولت در جمهوررئیس مشاور «ترکان اکبر»

 بین رقابت که چرا ؛هستند اصولگرایان نمایندگان ،نیستند مردم کل نمایندگان یازدهم مجلس

 .«!نداشتند را انتخابات در حضور امکان مردم از زیادی بخش و گرفت شکل اصولگرا و اصولگرا

 انتخابات در هایشانکاندیدا حضور قابل توجه رغمعلی طلباناصالح ترکان، آقای ادعای برخالف

 مجلس، دولت، در طیف این ضعیف بسیار کارنامه نیز شکست علت. خوردند شکست ،مجلس

 حزب کل ریدب ،«کرباسچی غالمحسین» پیش چندی .بود تهران شهرداری و شهر شورای

 تمنیس معتقد: »گفت به این موضوع اذعان داشت و «تاجزاده مصطفی» با مناظره در کارگزاران

 انتخابات درباره زادهتاج آقای همین با که جلساتی در. بود شدهمهندسی یازدهم مجلس انتخابات

 ندارید، نامزد گوییدنمی مگر گفتند نوری عبداهلل آقای نداریم، نامزد گفتندمی آقایان دائماً داشتیم

 ببینیم تا بیاورید کاغذ روی را است روشن آن نمایندگان اآلن از معتقدید که ایحوزه 7۲2

 .«کنند کاری چنین توانستندنمی آقایان اما ،خیر یا است شدهمهندسی انتخابات

 !دارد؟ نفوذ چقدر آمريکا فارسي صدای در سپاه اطالعات سازمان

 آمریکا دولت در افراد ترینآگاه و گیرانتصمیم تریناصلی از یکی عنوانبه «هوک برایان»

 در که یادداشتی در قبل چندی ایران، درباره سیاسی و امنیتی روندهای آخرین درباره

 مرتباً ایران، امور در ویژه نماینده عنوانبه من: »آوردمی منتشر شد، «پست نیویورک»

 گویندمی مردم. کنممی دریافت آمریکا صدای فارسی بخش هایبرنامه پیرامون هاییشکایت

 برایان. «آمریکا صدای» تا دارد شباهت «آخوندها صدای» به بیشتر اغلب آن هایبرنامه که

 صدای» و نیست «آمریکا صدای» شبکه این کندمی تأکید بیشتری صراحت با ادامه در هوک

 نوعی به مطلب این به پیش چندی نیز آمریکا مهم تحقیقاتی مراکز از یکی« !است «ایران

 نفوذ که است این ،کرد برداشت توانمی هاخبرها و گزارش این از آنچه. کرد اعتراف دیگر

 هایبرنامه برخی حذف که بوده توجهقابل قدریبه آمریکا صدای در ایران اطالعاتی

 از دعوت جایگزین، هایبرنامه برخی پخش تعیین عمومی، انتشار یقدمکی در شدهساخته

 بر !است گرفتهمی صورت ایران اطالعاتی سرویس هدایت با منتقدین حتی و میهمانان برخی

 آمریکا صدای عمده هایضعف از یکی اخیر سال چند در منتشرشده هایگزارش اساس

 آمریکا در اینک و بوده ایران در روزگاری که هست طلباناصالح از طیف یک از استفاده

 طلباناصالح از برخی که رساندمی نقطه این به را امنیتی ظن که موضوعی ؛کنندمی زندگی

 رمزگشایی .اندداشته قرار ایران اطالعاتی سازمان نفوذ مورد یا و همکار درواقع ،ایران از فراری

 سازیپاک ایران، اطالعاتی نفوذ با مقابله برای هاآن که دهدمی نشان هوک برایان اظهارات از

 .اندداده قرار کار دستور در را آمریکا فارسی صدای از ایسابقهکم

 کوتاه اخبار ▼

 رسانه /کندمي احيا را ايران اقتصاد چين، و ايران توافق ◄

 اقتصاد چین، -ایران همکاری سند :«آیایستمیدل» انگلیسی

 بهبود را کشور این ایمنطقه موقعیت و کرده احیا را ایران

 داد خواهد انگیزه ایران دشمنان به احتماالً توافق این .بخشدمی

 روی تهران با زداییتنش به آمریکا هایسیاست از پیروی جایبه

 قراردادهای عقد برای شتاب با احتماالً عربی کشورهای .بیاورند

 .داشت برخواهند خیز چین با خاص

 /شود!خارج مي کار دستور ازجمهور رئيس استيضاح ◄

از  سؤالو از طراحان طرح  مجلس نماینده «بیننیک»

 به باید که است این ما تشخیص» اظهار داشت: جمهورسیرئ

 تصمیم .کنیم ازپیشبیش کمک ،حجتاتمام برای دولت

 .کنیم خارج کارمان دستور از را جمهوررئیس استیضاح گرفتیم

 مردم مشکالت برای و هستیم اقتصادی هایطرح ارائه دنبال هب

 «.داریم جدی هایبرنامه

 /شد چابهار پروژه در مشارکت مانع آمريکا هایتحريم: هند ◄

 از کشورشان شدن گذاشته کنار به واکنش در هندی مقامات

 عدم دلیل را ایران علیه آمریکا هایتحریم چابهار، ریلی پروژه

 .کردند ذکر خود تعهدات اجرای

 که پایگاهی/ آمريکا ملت از آمريکا دولت جاسوسي ◄

 علیه تظاهرات مدت در زمانهم طوربه را یترتوئ هایداده

 با رابطه در ریزی اطالعات به کند،می تحلیل آمریکا در نژادپرستی

 برخالف دهدمی نشان که یافتهدست پلیس علیه خشونت قانون

 به را کننده تظاهرات کاربران اطالعات شبکه این یتر،توئ قول

 چند راشاتودی خبری شبکه .کندمی تسلیم اطالعاتی هایآژانس

 .کرد پیگیری ترمبسوط طوربه را موضوع این مطلبی در پیش روز

 در سوزیآتش هايي که ناو آمريکايي رو کرد/واقعيت ◄

 هایمقام -7: داد نشان «ریچارد بونهوم اسیواس» جنگی ناو

 آن از ناشی خسارات و تلفات واقعی اخبار خصوص در آمریکایی

 ظاهر در ناوها این اینکه رغمعلی -0 ؛کنندمی کاریپنهان

و  فرسوده -9 ؛پذیرندآسیب بسیار اما ،هستند قدرتمند بسیار

 هنوز کهو این را نشان داد آمریکا نظامی تجهیزات بودنروز نبه

 .است مقاومت فاقد ، ناو آمریکاییاست نشده شروع جنگیکه 

 و شودمی دیده سوزیآتش این در ایرسانه سانسور شدت -4

 .کندمی اعالم را مجروحین فقط آمریکا سداألعین مانند

 ،یقاسم االعرج /آيديمبه تهران  ندهيهفته آ «يالکاظم» ◄

 ریوزنخست ،یالکاظم یعراق اعالم کرد که مصطف یمل تیمشاور امن

 و عربستان سفر خواهد کرد. رانیبه ا ندهیکشور هفته آ نیا

نمایندگان  یکرونا تست تاکنون کرونا در مجلس يازدهم/ ◄

 االسالمحجت ،مظلومی محمدطال ،زاهدی محمدمهدیمجلس، 

 ،ورناصری رضاعلی ،دلیگانیحاجی حسینعلی ،موحد سیدمحمد

اعالم با و  است شده اعالم مثبت صفایی محمد و آقاجری حبیب

 و بهار مردم نماینده «عیسی جعفری»فوت مرحوم خبر 

 بیشتر هایمراقبتبرای  بر اثر این ویروس، زنگ خطر کبودرآهنگ

 است. درآمدهبه صدا در مجلس 


