
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1611 مهر 1 شنبهسه 7635 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

. در آن مقطع، این نوشیدن جام زهر»عبیر کردند به ت آن  در آن شرایط که امام از قبول قطعنامه

. ما دادینمنبود، اگر عاقالنه نبود، امام انجام  رانهمدب. اگر گرفتیماید انجام بود، ب یامدبرانهکار، کار 

 (13/60/3111)؛ کار، بسیار عاقالنه بود. گذردیمکه چه دارد  میدیدیماز نزدیک شاهد بودیم و 

www.basirat.ir 
 تخريب و هراس یسناريو             روز حرف▼ 

، مدتی است که یاست جمهوریر 3066های انتخاباتی سال رقابت

 نارکدر های سیاسی . جریانشودمی ایرسانهآغاز شده و اخبار آن 

شگردهای  ،ی خود برای رسیدن به گزینه نهاییطراحی راهبردها

در این  که اندآغاز کردهنیز خود برای مقابله با رقیب سیاسی را 

فراوانی  هاینشانهاخیر  هایهفتهدومی بر اولی تقدم دارد و در  ،میان

 از این شگردها یگیرهرهبدر  طلباناصالح از آن آشکار شده است.

های فعالشان در شبکه ای وهای زنجیرهپیشگام هستند و روزنامه

این جریان برای موفقیت  شگردها ترینمهم یکی از ،فضای مجازی

سازی علیه رقیب هراسی و شایعهرا رقیب 3066در انتخابات 

های ای در هفتهاند. یکی از خطوط اصلی این تبلیغات رسانهیافته

دولت »و تشکیل ادعای ورود نظامیان به میدان انتخابات  ،اخیر

ر یک امروز خود را نمونه روزنامه شرق تیت عنوانبه است.« نظامیان

 «اصولگرایان در انتظار کابینه نظامی»: انتخاب کرده است گونهاین

های انقالبی جریان ،عی استمد اصالحات جریان -3نکات تحليلي: 

شوند. آنان  ای نظامی وارد کارزار انتخاباتاند که با گزینهبار مصمماین

از نظامیان  نامزدهای احتمالی این جریان سومیکمدعی هستند که 

کنید که منظور از نامزدهای نظامی کدام هستند! وقتی طلب می

ها هستند؟! چند نام بیشتر در سبد شایعات آنان قرار ندارد! گزینه

هایی چون محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، حسین دهقان، نام

علی شمخانی، پرویز فتاح، سعید محمد! دقت در اسامی فوق این 

از  هاستسالهای فوق سازد که اکثریت گزینهمیحقایق را آشکار 

یک شخصیت  عنوانبهگری خارج شده و بیش از آنکه جایگاه نظامی

 -2 آیند.می حساببهنظامی شناخته شده باشند، یک رجل سیاسی 

گری مانعی برای نامزد داشتن سوابق نظامی ،مطابق قانون اساسی

این افراد نیز شدن در عرصه انتخابات ریاست جمهوری نیست. لذا 

 ،نمایندصالحیت خود را از شورای نگهبان کسب  تأییداگر بتوانند 

و این مردم  واهند دادخارائه  شورهای خود را برای اداره کبرنامه

، رأیعدم هستند که با تشخیص خود به ایشان اعتماد کرده و یا با 

 پاسخ منفی به این حضور خواهند داد!

نجام اهای نظامی با این هدف طرح بحث گزینه :یراهبرد هتنک

کشور در معرض قرار گرفتن  ،القاء کنند افکار عمومیکه به  شودمی

دیپلماسی و گفتگو با جهان کمرنگ شود، سایه  هدر شرایطی است ک

 کمرنگ اجتماعی –های سیاسیآزادی، بازگرددجنگ بر سر کشور 

 مواجه فراوانی هایمحدودیت با نیز اقتصادی آزاد هایفعالیت و شود

لتی نظامی، دو تشکیل و نظامیان یافتن قدرت با همهاین و شود

 طلباناصالحادعای دروغی است که  ،فوقادعای  د شد!محقق خواه

اند، غافل از اینکه نظام سود بردههمواره  ی،انتخاباتایام در از طرح آن 

 جمعقابل با توتالیتاریسم و اقتدارگرایی  گاههیچساالری دینی مردم

 شانجمهوررئیسگر نهایی ایران هستند که انتخابمردم این و  یستن

 (یدیسع یمهد)نویسنده:  خواهند بود.

 !مانيممي برجام در همچنان ما                     گزارش روز▼

منزوی  ،شودمی شنیدهدر خصوص برجام و مکانیسم ماشه یکی از موضوعاتی که این روزها 

 ؛است غیرقانونی آمریکا هایخواستهبا  هاغربی عدم همراهی و المللبیندر عرصه  آمریکا شدن

مقدمه تکرار اشتباهات  تواندمی ،در عرصه سیاست خارجیتحلیل سطحی از آن که  موضوعی

 گردد. اعتماد دوباره به غرب در فاحش

در دوره جدید » فتاب یزد نوشت:آدکتر مهدی مطهرنیا در روزنامه  -3: خبریهای گزاره

شوند که گرفته می در نظر رقبایی عنوانبهفرانسه، آلمان و البته بریتانیا  ویژهبه اتحادیه اروپا و

؛ رقابت خواهند کرد متحدهایاالتبا  ،برای نظم آینده جهانی ،روسیه در کنار چین و تا حدی

سایه رقابت با اروپا  هم باز ،بنابراین حتی اگر جو بایدن نیز در انتخابات آتی آمریکا پیروز شود

: با گویدمینیز  سفیر ایران در لندن، «نژادحمید بعیدی» -2 .بر شراکت غالب خواهد بود

علیه سازمان ملل  یقطعنامه تحریم 0روز از درخواست اولیه آمریکا برای بازگشت  16گذشت 

اقدامی، مخالفت خود را با آمریکا اعالم و آن درخواست را  گونههیچایران، شورای امنیت بدون 

اش با شکست برجامی روبرو شده و سیاست ضد سابقهبیبایگانی نمود. آمریکا با یک انزوای 

 «.کامل روبرو شده است

اعالمیه ادعایی  در رد ایبیانیهبا صدور  یی عضو برجامروپاا سه کشورگرچه  :تحليل راهبردی

باید به این اما ؛ دانستفاقد اثر قانونی  ، آن رادر خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه() کایآمر

و قبل  خروج آمریکا از برجام دوسالهته توجه داشت که یکی از موانع اجرای برجام در فاصله نک

تروئیکای تعهدات  است. در عمل نکردن به تعهداتشان بوده هااروپایی خدعه و خباثت ،از آن

، خودرو، فروش نفت و بهاگران، شامل تجارت طال و فلزات برجام 2ضمیمه  اروپایی در ذیل

؛ اما این سه کشور از زمان اجرای برجام تاکنون به شودمیگزاری و ... روابط بانکی و کار

بعد از خروج آمریکا از برجام، . این در حالی است که اندنکردهاز این تعهدات عمل  کدامهیچ

 طرفهکی را کشورمانخود با  یقراردادهااندک روابط خود با ایران را نیز قطع کرده و  اهیاروپای

 دو سال گذشتهاشان در رساندند و تنها اقدام برجامی صفر بهرا از ایران  نفت خرید و کردند لغو

 و غذا برابر در نفت معامله برای SPV کانال یاندازراه ؛خالصه شدنسیه  یهاوعده به دادن

که در ) انجامیدبر روی کاغذ اینستکس  کانال اندازیراه، به سوزی فرصت ماه چند از بعد، دارو

 ایرانبه  دارو و غذااروپا  کشورها، دیگر به ایران شده فروخته نفت پول ازای درآن مقرر شد، 

بوده  بزرگ دروغ این تکرارتنها دو سال اخیر، برجامی اروپا در  ماحصلبنابراین تنها  !!(بدهد

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .«مانیممی برجام در همچنان ما» کهاست 

 خبری بد برای غرب!                                       خبر ویژه ▼

استراتژیک بین ایران و چین  نامه جامع همکاریتوافق»نوشت:  یمطلب درروزنامه دنیای اقتصاد 

این توافق از  .های اقتصادی، منافع ملی و سیاسی باشدتواند ضامن منافع دو کشور در حوزهمی

گذاری الزم برای توسعه آن جهت برای ایران مناسب خواهد بود که میلیاردها دالر سرمایه

ای تهران نیز نخواهد های منطقهکند و از سوی دیگر مانع از سیاستیها را فراهم مزیرساخت

المللی نیز نقش تواند در عرصه بینشود و میایران از زیر فشار واشنگتن خارج می عالوهبهشد. 

های اقتصادی و تعمیق همکاری .آسیایی هستندایران و چین دو قدرت . تری ایفا کندپررنگ

ها قبل از انقالب اسالمی به ایران برای دهه .امری منطقی است بین این دو، نظامی احتماالً

بود اما با عهدشکنی  بارهنیدراای تازه غرب اعتماد کرد. در چند سال اخیر هم برجام، تجربه

 «.رو شدمجدد غرب روبه



 

 

  

 اخبار ▼

 ايران نه شده، منزوی آمريکا اکنون: تايمزنيويورک

 حتی و اروپایی کشورهای کنار در واشنگتن زمانی»نوشت:  «تایمزرکنیویو»نشریه آمریکایی 

 منزوی که است متحدهایاالت اکنون اما بود، ایستاده ایران کردن منزوی برای ،چین و روسیه

 استفاده خود منافع پیشبرد برای برجام بند یک از تا ندارد جایگاهی هیچ آمریکا .است شده

 دولت رفتار کند،نمی کار گونهاین المللیبین توافقات بزند؛ پوزخند توافق مابقی به و کرده

دو روز پیش « .بردمی بین از را مفیدی المللیبین توافق هر یکپارچگی و تمامیت ترامپ

با ادعای فعال کردن مکانیسم ماشه، قصد بر کرسی نشاندن در آخرین اقدام خویش، آمریکا 

؛ در راستای این تالش جدید، دولت ترامپ با ساختخواسته خود علیه کشورمان را آشکار 

ارسال نامه بلند باالیی به سازمان ملل، این سازمان جهانی را تهدید به فشارهای بیشتر در 

، چهره واقعی دموکراسی آمریکایی برداشت و پرده ازهای خود کرد صورت عدم اجرای خواسته

 استفاده کن!زور و قلدری  ازهر موقع حرفت به کرسی ننشست،  کهنیا

 ايراني کش! پرستانشاه

 معدوم شاه ،پهلوی محمدرضا جنایات از دیگر ایپرده عراق بعث رژیم اطالعات سرویس اسناد

 نزدیکان داد، گزارش اسناد، این نقل ضمن «االتجاه» عراقی خبری شبکه .برداشت ایران

 حمایت رژیم این از ایران، اسالمی جمهوری علیه بعث رژیم جنگ زمان در پهلوی، محمدرضا

 برخی کمک با ایران، از فرار از پس پهلوی، محمدرضا خانواده است، آمده اسناد این در .ردندک

 آخرین «بختیار شاپور» و پهلوی رژیم ساواک اسبق رئیس ،«بختیار تیمور» نزدیکان از

 ایران علیه جنگ در بتواند عراق معدوم دیکتاتور ،صدام تا کردند تالش رژیم، این وزیرنخست

 پهلوی محمدرضا دوران در ایران نظامی تجهیزات از برخی اسناد، این اساس بر .شود پیروز

 رژیم به ایران شهرهای بمباران برای شاه، همسر «پهلوی فرح» موافقت با بود، شده خریداری

 نزدیکان از برخی اسالمی، انقالب پیروزی از پس گزارش، بنابراین ؛شد داده تحویل عراق بعث

 .بودند ایران با جنگ جریان در صدام به کمک برای پهلوی خانواده طهواس بختیار، تیمور

 اقتصادی هایفعاليت به پاسداران سپاه ورود پرده پشت

 باید شده، اقتصاد وارد سپاه اگر»: گویدمی پاسداران سپاه کنندههماهنگ معاون ،«نقدی سردار»

 مردم به کمک صرفاً ،ورود این از هدف و نشده وارد حوزه این به طلبیمنفعت قصدبه که بگوییم

 وارد حوزه این به اندکرده تعطیل را عسلویه ساخت روند ،هاتحریم خاطر به هاخارجی اگر .است

 شده اشاره هم اساسی قانون در موضوع این به. نخورد ایلطمه کشورمان اقتصاد به تا است شده

 توانندمی ،شانرزمی آمادگی به لطمه عدم شرطبه ،غیرجنگی شرایط در مسلح نیروهای که است

 به دلیلبر سپاه،  هاهجمهاخیر  هایسالطی  «.کنند کمک آن به خود ابزار از ،دولت نیاز قدربه

 هایحوزهاقدام سپاه در  کهایندر کشور افزایش یافته است، غافل از  اقتصادی هایفعالیتبرخی 

دوره تحریم ضرورتی است که توان ایستادگی و مقاومت کشور را در راهبردی اقتصاد کشور در 

 دوش سپاه است.و این یک وظیفه قانونی بر  دهدمیزایش برابر فشارها اف

 عربي به صدام هایدولتکمک  |وقايع دفاع مقدس مروری بر

کشور  نیا وزیرنخستپادشاه اردن و « بن طالل نیحس» ریسفر اخ ی: در پ3103 رماهیت 23دوشنبه 

 یهاارسال کمک دیدور جد ران،یا هیاردن از عراق در جنگ عل یرسم تیبه عراق و اعالم حما

از  نیسنگ یهاسالح و دستگاه خودرو حامل مهمات 32به عراق، امروز با ارسال  این کشور ینظام

 موردنیاز یمواد سوخت ریو سا نیارتش عراق، بنزهمچنین . دیبه مقصد عراق آغاز گرد «جهفلو»راه 

 رماهیت 21چهارشنبه  .کندیوارد م« عقبه»را از اردن و از راه بندر  خود یزره یها و نفربرهاتانک

حامل  لریدستگاه تر 7 زیبه حکومت عراق، امروز ن یعرب یهادولت یهاکمک : در ادامه3103

 هیاز اردن وارد خاک عراق شد و در پادگان بغداد تخل ینظام زاتیو تجه نیمهمات سالح سنگ

 31شده بود و  یریبارگ تیکو «بهیشع»حامل تانک که از بندر  لریدستگاه تر 20 نی. همچندیگرد

 وارد خاک عراق شدند. تیکو «بیسینو»مرز حامل مهمات از  لریدستگاه تر

 کوتاه اخبار ▼

 /آمريکاست شيرده بز ،امارات و گاو ،عربستان: يمن انصاراهلل رهبر ◄

 سازیعادیدر واکنش به « سید عبدالملک بدرالدین الحوثی»

 به طوری»گفت:  ،روابط دو کشور عربی با رژیم صهیونیستی

 در خلیفه آل ظالم نظام انگار که صلح طرح گویندمی سازش

 جنگ امارات یا داشته حضور اسرائیلی هایپایگاه به حمله

 کرده آرام را اوضاع ترامپ و بود کرده آغاز اسرائیل علیه شدیدی

بز شیردهی  وگاو و امارات را عربستان  رهبر انصاراهلل یمن .«است

 کنند، توصیف کرد.می حرکتکه در راستای مطامع آمریکا 

 خبر مجلس، نماینده ابوترابی، ابوالفضل !/پايتخت نتقالا ◄

 ارسال جمهوررئیس به رسماً را اینامه االنبیاءخاتم قرارگاه که داد

 پایتخت انتقال کار سپاه، قرارگاه این او، موافقت صورت در تا کرده

 که کرد اضافهوی  .دهد انجام را دیگر مکانی به تهران از ایران

 پایتخت؛ انتقال عالی شورای دبیر به اینامه نیز جمهوررئیس»

 از بعد شود مشخص تا منتظریم و داده شهرسازی و راه وزیر یعنی

 ابوترابی، آقای گفته به .«رسدمی کجا به هانگارینامه این کرونا

 اداری و سیاسی مرکز ساماندهی شورای در مجلس اظرن عضو

 زمینه در موارد همه و جانمایی تهران، از تمرکززدایی و کشور

 خروج ها،پادگان خروج و است شده مشخص پایتخت انتقال

 که است اقداماتی ازجمله سایپا و خودروایران خروج ها،دانشگاه

 .شود انجام تهران ساماندهی در باید

/ !رسيد خواهد «سالمندی فوق» مرحله به سال 6۳ طي ايران ◄

 سال 16 طی بریتانیا و سال ۰6 فرانسه سال، 7۷ طی آلمان

 حالی در این اند،کرده طی را سالمند شدگی جمعیت روند

 عرض در تنهامان کشوربر اساس آمارهای رسمی،  که است

 به دلیل. رسید خواهد سالمندی قفو مرحله به سال 16

سنی از  میانگین افزایشروند  کاهش موالید در کشور، عمالً

 3026یک دهه پیش آغاز شده است و این وضعیت قبل از 

 36شمسی به اوج خود خواهد رسید و بعد از آن ایران حداقل 

 نیا خواهد بود.سال جزو پیرترین کشورهای د

طی  تیکو دولت ئتیه /ترامپ نهيبه س تيدست رد کو ◄

روابط با  سازیعادیبه درخواست ترامپ برای  ایبیانیهصدور 

 نیمسئله فلسط راه حل»: پاسخ داد گونهاینرژیم صهیونیستی 

 انیپا ،یو طرح صلح عرب یالمللنیب یهاطبق قطعنامه

قدس  یتختیبه پا ینیکشور مستقل فلسط لیو تشک یاشغالگر

 «و بازگشت آوارگان به خانه است. 3107 یدر مرزها یشرق

 استریتوال» /پاسخ سپاه يي ازآمريکاهای ژنرال نگراني ◄

 در تهدیداتی معتقدند آمریکایی هایمقامنوشت؛ « ژورنال

 رئیس و مشترک ستاد رئیس مانند نظامی فرماندهان مورد

 پاسخی را افراد این به حمله شاید ایران .دارد وجود «سنتکام»

 .کند ارزیابی سلیمانی ژنرال ترور به

 گفتار، آداب، رسوم، درباره گفتگو :(57احکام سياسي )سؤال  ◄

دیگران،  درآوردن ادا ظاهری، شکل پوشیدن، لباس طرز کردار،

تمسخر، استهزاء و تحقیر  قصدبه اگرپاسخ:  چه حکمی دارد؟

 شد، مانعی ندارد؛ و اال جایز نیست.نبا


