
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي وزانه )داخلي( معاونت سياسينشريه ر
 5711 مهر 3 دوشنبه 1735 شماره ـ وموسبيستسال 

 

 لي(العاای )مدظلهامام خامنه

هایی که در شرح حال سرداران است یا آنچه که در گزارش کنم این کتابمن توصیه می
 ها بخوانند. های دشوار اول بخصوص نوشته شده، این را جوانروزهای جنگ و سال

 خود را سیراب کنید از معرفت به آنچه که گذشته است در تاریخ انقالب.
(41/2/4831) 

www.basirat.ir 

 ها!هنر استقامت در برابر هنر تحريم    روز حرف▼ 

ها علیه ایران در مسئول تیم طراحی تحریم «وریچارد نفی»

برنامه عملیاتی آمریکا برای اعمال « هاهنر تحریم»کتاب 

با هدف افزایش حداکثری تأثیر و را ها علیه ایران تحریم

یو روی دو . تئوری تحریم از نظر نفدهدشرح میموفقیت آنها 

کاهش استقامت؛ هرچقدر  و : احساس دردچرخدمفهوم می

ها احساس درد بیشتر و زوال استقامت بیشتر باشد، تحریم

 ما در خصوص اجازه» :گویدتر هستند و بالعکس. او میموفق

در  ICTهای مربوط به های مخابراتی و حوزهواردات فناوری

ت اینکه هر چقدر گرفتیم. چرا؟ به جهمورد ایران سخت نمی

ها بیشتر در دسترس مردم ایران باشد، مردم این دسته از رسانه

کنند مشکلی وجود دارد. مثالً فرض کنید در بیشتر احساس می

جایی از کشور محصولی کمیاب شد و صفی برای آن تشکیل 

شد، اگر مردم دسترسی پیدا کنند تا بتوانند ظرف چند دقیقه و 

، احساس درد به همدیگر ارسال کنند چند ساعت آن تصاویر را

  «!، بیشتر استها مؤثر خواهد بوددرباره اینکه تحریم

ها توان راه مقابله با تحریمهنر استقامت را می نکته تحليلي:

کاهش درد و افزایش استقامت مردم شود.  سببدانست که باید 

ای موفق از راهبرد هنر استقامت است؛ تجربه دفاع مقدس نمونه

های میدانی، درد حاصل از جنگ ا که توانست با پیروزیچر

نظامی دشمن را تسکین دهد و استقامت را نهادینه کند. در 

جنگ اقتصادی دشمن، خالقیت و استقامت نظامی جای خود 

جمهوری اسالمی ایران  دهد.را به خالقیت در حوزه اقتصاد می

ارس و فها خط انتقال آب را از خلیجتوانست در اوج تحریم

ای که دریای عمان به فالت مرکزی ایران اجرا کند، به گونه

صنایع شهر سیرجان طعم آب شیرین شده دریا را بچشند. 

فروش نفت و میعانات گازی بنا به گزارش رویترز افزایش قابل 

سسان شرکت ؤیکی از م «سمیر مدنی»ای یافته است. مالحظه

 گوید:نفت ایران میبا اشاره به افزایش صادرات « تنکرترکرز»

میلیون بشکه نفت خام و میعانات  5/4صادرات روزانه ما شاهد »

ایم. این رشد در یک سال و گازی در ماه جاری میالدی بوده

 « .سابقه بوده استنیم گذشته بی

آمیز دولت و ملت های موفقیتموارد فوق تنها دو نمونه از تالش

تکیه بر راهبرد استقامت هاست که با ایران در مقابله با تحریم

 در جنگ اقتصادی تحقق یافته است. 

آنچه سرنوشت جنگ تحریمی  ،امروز بر همگان مشخص است

در ابعاد مختلف آن و « هنر استقامت»را مشخص خواهد کرد، 

تواند نفع های خالقانه است که در گام آخر میکارگیری روشبه

 ده: علی کارگر(دیپلماتیک را برای کشور ما رقم بزند. )نویسن

 

 

 

 

 

 
 

 !آدرس غلط                                 گزارش ▼

ها قرار گرفته است. دولت میتحر نیدتریهاست که تحت شدسال رانیا یاسالم یجمهور 

 ها وارد پاستور شد.میبا شعار غلبه بر تحر 4832در سال  زین یروحان

 تیوضع نکهیا» :گفتشهریور ماه(  5)روز شنبه کشورمان  جمهورسیرئ :یخبر گزاره

و  دهیهزار تومان رس 8۳است و دالر به  یگران نکهیمردم گره خورده است، ا شتیاقتصاد و مع

 نیاست و اگر مردم لعن و نفرکیمقصرش دولت آمر کند،یم رییاقالم روز به روز تغ متیق

 «.رستندبف دیکاخ سف ،یسیددارند به آدرس واشنگتن

 یدشوار و حت اریبس دیکاخ سف یبرا رانیا میها تحرییکایبه اعتراف خود آمر :يليتحل گزاره

های حداکثری علیه کشورمان معمار تحریم ،وینف چاردیرنمونه  برایاست.  ممکنناگاهاً 

کردن  میدارند که تحر یخاص یتجار یشده اکولوژ می( تحریمی)پتروش عیصنا» :معتقد است

 یو امکان استفاده از طرف سوم تجار رانیا هیپر همسا یایفارکند... جغیناممکن م را عمالً

از جنس درون  ییابتدا یمیشده که تحر میو نسل تحر ایصادرات مجدد به هر نقطه دن یبرا

 ها را عمالً میهستند که تحر یاست،  همه عوامل یمال ریغ میآن هم تحر کایآمر ینیسرزم

های ها و ضعفیناکارآمدبارها دان کشورمان رمدولت با این حال،« کند.یمنحل و ناکارآمد م

را  یمشکالت کنونواقعیت آن است که . اندنوشتهها مدیریتی داخلی را به حساب تحریم

ها تنها کاخ گیریدوای درد اقتصاد کشور نبوده و نیست. این نوع موضعانداختن  کایگردن آمر

که  یزیآن چ کند.تر میها مصممهای بیشتر و کارا بودن تحریمسفید را در تشدید تحریم

گذار نشان ریث، تأکرده نهیو هز یزیرآن برنامه یبرا هادههو  آن بوده و هستبه دنبال  کایآمر

و باورپذیر کردن نتوانستن و موفق نشدن بدون  اعمال شده بر کشورمان یهامیدادن تحر

ده برخی هابا مشاست.  ها، در ذهن مردم و مسئوالن بودهبرداشته شدن تحریم

سفانه دشمن در جنگ أمت ،رسدهای اخیر به نظر میهای مسئوالن طی سالگیریموضع

 (ی: اکبر معصومسندهی)نو است. بودهموفق  ناز مسئوال یبرخ هیعلخود  یارسانه

 اهل ضجه زدن نيستيم!                          ویژه راخبا ▼

آزاد  ار وروی اردیلیم کیاز  یقسمت اندک یبانک مرکز سیرئ روزدی»وزیر بهداشت اعالم کرد: 

تا مبادا  دیاندک را هم برگردان زانیم نیاما من به معاون توسعه اعالم کردم هم ،کرد

 ستمیکارها ن نای اهل . مندالر شود متیق ریینظام و تغ یهاهیدرخواست من موجب تزلزل پا

 شیپول ندارم. اگر هم چند ماه پ میهر روز ضجه بزنم و بگو میسخت تحر یکه در روزها

و بار را از دوش  میسخت آماده شو زییپا یبرا میآن بود که بتوان یبرا کردم،یالتماس م

هیئت دولت اوایل شیوع کرونا در کشور مصوب کرد مبلغ  ،گفتنی است« همکارانم بردارم.

یک میلیارد یورو از ذخایر ارزی برای مدیریت این ویروس در کشور در اختیار وزارت بهداشت 

با اعالم موافقت رهبر معظم انقالب با این درخواست دولت و متعادل بودن نرخ  گیرد کهقرار 

ارز در کشور در آن مقطع، امکان انجام این تصمیم فراهم بود ولی تحقق نپذیرفت. مشخص 

را نیست با این همه تأخیر، چرا بانک مرکزی تصمیم گرفته در اوضاع نوسانی ارز این مبلغ 

 ؟!پرداخت کند

اهمال  با/ رازيمدارس ش برخط یهاکالسبرخي مستهجن در  یاواجرای محتم

به صورت هک و بعضاً  راز،یش کی هیآموزش و پرورش ناح رانیمد نکردن و نظارت نمسئوال

 یهالمیو ف کرهایها، استعکس ،یمجاز برخطموزان حاضر در کالس آشاز دان یبرخ از سوی

ها و خانواده دیوع اعتراض شدضوم نیشود. ایم یبرنامه بارگذار طیمستهجن در مح

 داشته است. نبالآموزان را به ددانش
 



 

 

 اخبار ▼

 چقدر ممکن است؟ کايتقلب در انتخابات آمر

 که ترامپ»گوید: می دانشگاه تهران یکایگروه مطالعات آمر یعلم تیئعضو ه ،یزدای ادفؤ

طرفداران خود  جیبا بس ،هدرها عنوان کراه شکست خوردن در انتخابات را تقلب دموکرات تنها

 میتنظ یاکنون وارد فضااز هم ،مختلف یو شهرها هاالتیدر ا خواهیو مقامات جمهور

شده  کایدر آمر یانتخابات زودهنگام و انتخابات پست یروند برگزار هیعل یرسم یهاتیشکا

 کایآمر ییاقض یخواهد شد که دادگاه عال نیمنجر به ا تیدر نها هاتیمجموعه شکا نای است.

وارد عمل شده و نقش خود را که در حال حاضر  یدادرس نیا ییو نها یبه عنوان مرجع اصل

 فایا ،حزب مبدل شده نیا ییقضا یدر آن به بازو خواهانیجمهور یتیاکثر بیترک لیبه دل

گور به رج واکر بوش و الج نیب کایانتخابات آمر انیو در جر 2۳۳۳ الکه س یاکند؛ تجربه

آن دسته از  ژهیوه مهم ب یهاالتیشهرداران و فرمانداران ا تواندیکمک آنها آمد. ترامپ م

متهم به تقلب کند. از آنجا که در  ،کنندمیدموکرات اداره  اترا که مقام ییهاالتیشهرها و ا

 شیگرا شهیبات همانتخا انیوجود ندارد و مجر طرفیمرجع ب کایسازوکار انتخابات آمر

احتمال عطف به  نیشدت وجود دارد. اه احتمال بروز تقلب ب ،اندخود را حفظ کرده یاسیس

 ترامپ 2۳42 سال هم دارد. 2۳۳۳سال  اتو انتخاب 2۳42ترامپ در انتخابات  یخیتجربه تار

 ستمیدر س شتریب یأر 13اما با داشتن تنها  ،کمتر داشت یعموم أیر ونیلیم 8که  حالی در

 کایآمر ییقضا یعال وانید أیهم جرج بوش با ر 2۳۳۳شد. سال  جمهورسیالکترال کالج، رئ

 اشتانتظار د توانیمنظر م نی. از ادیرس یروزیبه پ دایدر فلور شتریب یأر 5۳۳با تصاحب 

 است. ییقضا یدر روندها یروزیبه دنبال پ أیر یهاترامپ با عبور از صندوق

 ندگانينما یخودرو يدرباره حواش يزاکان حيتوض

هزار دستگاه به  2خودرو، حدود  متقسی در» :خبر داد مجلس یهامرکز پژوهش سیرئ

با  زنی مجلس داده شد. لیتحو یاو خرده ستیدادند و به مجلس حدود دو یدولت یهادستگاه

 ندگانیبه نما یقسط یخودرو وه،یش نیکه اگر به ا دیرس جهینت نیموضوع به ا نیا یابیارز

 دبای مجلس خواهد شد. المالتیتومان به نفع مجلس و ب اردیلیم 4۳1بدهد، حدود  لیوتح

اما سند آنها به نام  دهم،یقرار م ارتانیگرفته و در اخت لیمن خودروها را تحو گفتیم

 «لنگ بماند. دینبا ندهیچون کار نما ،مجلس خواهد خورد

 ميشويقدرت متوقف نم ديدر تول

 :اظهار داشت «هوافضا یپارک مل»مراسم افتتاح  هیکل سپاه در حاش ندهفرما« یسردار سالم»

قدرت متوقف  دیو در تول میستیانمی هرگز ما .میفرصت بساز کی میاز تحر متوانستی ما»

 یهاو ارزش یاتیدفاع از منافع ح یرا برا یتوسعه علم و فناور یهاو فنون و فرمول میشوینم

 سعادت به ما نشان نخواهد داد. یبرا راهی هرگز دشمن آورد. میکشورمان به دست خواه

 جلوتر برد ييايجغراف یرا از مرزها يمل تيامن یمقدس مرزهادفاع

 ،با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما مسلح یروهایستاد کل ن سیرئ« یسرلشکر باقر»

نگ نداشتیم و جنگ پدیده شوم و نامناسبی است. ما با کسی ج» طی سخنانی اظهار داشت:

هایی که به ما زد که هنوز هم ملت ایران دچار آن نداریم. دفاع مقدس کنار همه آسیب

دفاع مقدس یک وحدت ملی ایجاد کرد و  .هستند، دستاوردهای چشمگیری نصیب ما شد

نورانی از تاریخ در این مقطع اتفاق افتاده است. ملت ایران فهمید اگر به خود  قطعه طالیی و

ای که دفاع تواند موفق باشد. بازدارندگیمی ،اشد ولو همه مقابل او ایستاده باشندمتکی ب

نظیر است. دفاع مقدس نشان داد شروع جنگ شاید با دشمن بی ،مقدس ایجاد کرده است

که  میهست کشوری ما ..اما پایان جنگ با او نیست و هزینه زیادی متحمل شده است ،باشد

تنها چند  ای. در دنمیچگونه باشد و چگونه بجنگ مانیهبرد دفاعرا میریگیم میخودمان تصم

را از  یمل تیامن مرزهای مقدس دفاعهستند.  گرانیمقلد د هیهستند و بق نگونهیکشور ا

 ایلحظه اگر حرکت بود. نیپرچمدار ا یمانیسل دیجلوتر برده که شه ییایجغراف یمرزها

 .پاشدیداشته شود، فرو مبر یستیونیصهمیاز رژ کایآمر یاقتصاد تیحما

 

 کوتاه اخبار ▼

در / يونيزيتلو یهااليدر سر« و تجرد یفرزندکم» جيترو ◄

و پخش  نیمأت د،یتول ییاجرا یهاهیدستورالعمل ضوابط و رو

تنها به  یبه طور کل تیدر موضوع جمع مایسازمان صدا و س

« دتکثر اوال ریتحق»از  دیها بااکتفا شده است که در برنامه نیا

از  ریو غشود!  زیکشور پره یتیجمع یهااستیس یدر راستا

پرداخته  تیجمع کیجداگانه به بحث استراتژ یمدخل چیه نیا

در  ک،یتئور یهایگذشته از خط مش ،یاز طرف نشده است.

از  مایصدا و س یشینما یهاو برنامه یبازرگان یهاامیعمل، پ

ساختار خود و  لمنامهیبا ف ،یونیزیتلو یهاالیجمله سر

 !کنندیم جیو تجرد را ترو یفرزندکم

 /!شده است مهم یاماهواره یهاشبکه یبراکه ي هايپرونده ◄

 رانیا انیاز زندان تیکه به ظاهر در حما مطالبی و هاپست

اعمال  یاست برا ییو گرا در واقع بهانه شود،یمنتشر م

 یاگرامنستیا یهاپست بررسی .رانیا هیعل دیجد یهامیتحر

هفته  کیوتو در طول و من یفارس یسیبیب نترنشنال،یا رانیا

که  دهدینشان م «یافکار دینو»حکم قصاص  یپس از اجرا

درصد  5۳از  شیروزها ب یدر بعض یها حتشبکه نیاز ا یبرخ

 ند!اهپرونده اختصاص داد نیاخبارشان را به ا

 ورکیوین» يي/کايآمر هيبلندپا انينظام یاحتمال استعفا ◄

 کایمقام وزارت دفاع آمر نیارشد و چند انینظام :نوشت «مزیتا

فرمان  رد،یانتخابات را نپذ جهینگران هستند اگر ترامپ نت

 انیاز نظام شماریرا صادر کند.  یسرکوب تظاهرات احتمال

واکنش آنها در  ندکرد دیکأت یرعمومیبرجسته در محافل غ

از  یریگامپ، کنارهتر از سویمقابل فرمان سرکوب تظاهرات 

 سمت خودشان خواهد بود.

موشک  نیدترجدی /سپاه دياز موشک جد ييرونما ◄

 درآمد. شیبه نما «ریذوالفقار بص»سپاه با نام  ییایدر کیبالست

 یبرد ی،کیجوگر اپتوتبا جس یموشک مجهز به سرجنگ نای

 یهاموشک نیاز ا شپی دارد. لومتریک 1۳۳از  شیب

برد  لومتریک 8۳۳( حدود ییایدر کیبالستفارس و هرمز )جیخل

 داشتند.

به  «نیادالمی»/ شود؟يدر عراق بسته م يالنه جاسوس ◄

خود  مانانیبه همپ کایآمر :نوشت کیپلماتینقل از منابع د

 نای «.است یبستن سفارت در بغداد قطع میتصم»اعالم کرده 

سفارت گرفته  نیبه ا یمتعدد راکت یهابعد از حمله میتصم

 میتصم نیمجدد، از ا یابیپس از ارز کایآمر اما احتماالً ،هشد

و  نیتریتیدر بغداد امن کایسفارت آمر منصرف خواهد شد.

 .استیخانه دنسفارت نیتربزرگ

 به در جاهایی که فرد: (91احکام سياسي )سؤال  ◄

 را واقعیات شودمی مجبور سیاسی و امنیتی مسائل لحاظ

است؟  دروغ گفتن جایز ، آیانکند بازگو هست که آنچنان

: رعایت مصالح نظام و حفظ مسائل امنیتی ضروری پاسخ

است و لذا اگر ناگزیر باشد از گفتن واقعیت طفره رود، نباید 

 .کندواقعیت را بیان 

 


