
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 دی 72شنبه دو 8868 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

بوده است که افراد  ییآنجا م،یاداشته یو حرکت موفّق شرفتیکه پ ییهرجاسال  ۳۴ نیما در ا

بودند،  دانیرد موا ،یکه افراد مؤمن، آگاه، وارد، انقالب ییاند، آنجاشده دانیوارد م هیبا روح یانقالب

 یاست، پا انیدر م هایطلبفرصت یمانده، پا نی]امّا[ هر جا کار زم م؛یکن شرفتیپ میاتوانسته

 www.basirat.ir       (91/91/9۳11). است انیدر م یرانقالبیغ یهاو نگاه یگریفساد، اشراف

 يانقالب اسالمو اسالم  انيئفدا        روز حرف▼

و دو تن از  یبا سالروز شهادت نواب صفومصادف  ماهدی 72

گفت که اقدامات  توانمی جرئتبه .است 9۴۴۳ در سال ارانشی

 ،یدر اوج خفقان پهلوبه رهبری نواب صفوی، اسالم  انیئفدا

. داشتدر مردم  یانقالب هایانگیزه گیریشکلبر  یادیز تأثیر

 زشیانگ هایجرقه نیاول» فرمودند: یمقام معظم رهبر کهچنان

 یشک چیمن به وجود آمد و هنواب در  وسیلهبه یاسالم یانقالب

 انییفدا «.آتش را در دل ما نواب روشن کرد نیندارم که اول

 یادیز تأثیراتخود دارند که  یدر کارنامه انقالب یاریاقدامات بس

 ؛داشت رانیمردم ا یدر حرکت مبارزات

اسالم و  هیعل یناکام گذاشتن اقدامات انحراف -9 ليلي:تحنکات 

در کشور به وجود  ییفضا ،9۴71بعد از سال  طیدر شرا ؛عیتش

فرصت  نیاز ا زین عیضد اسالم و تش هایگروهاز  یآمد که برخ

تفاده لت ایران اسم ینید یضربه زدن و انحراف در مبان یبرا

بود که خط معارض و  یافراد ازجمله «یاحمد کسرو». کردند

 «یگر یعیش». کتاب کردمیرا دنبال  عیاسالم تش هیمهاجم عل

 عیمذهب تش انیشوایپ ،یمقدسات اسالم ت،یبه روحاناین فرد، 

در  و کردمیحمله  السالمعلیهمو معصوم  حقبهو امامان 

 خیتار یو حت گریمادی ،یگرییبها ،یگریصوف هایکتاب

. رفتگقرار  موردحمله تیو روحان ینیمقدسات د ت،یمشروط

مکتوبات نگارش یافته در پاسخ مبنایی به شبهات و  برعالوه 

 یبرا ینواب صفو، از سوی علمای آن زمان اشکاالت این کتب

مراجعه  یوبه منزل  ین خط انحرافی،انصرف کردن کسروی از م

نواب  ارانیاز  یکی نکهیتا ا امدیکوتاه نخود  هیرواما او از  ؛کرد

به قتل رساند. خبر را  ی، کسرو9۴7۳اسفند  71در  ،یبنام امام

منتشر شد و مردم مسلمان را  جاهمهدر  یکسرو یاعدام انقالب

جبهه  یاعضا یابیراهکمک به  -7 و سرور نمود. یشاد درغرق 

شدن صنعت  یجنبش مل 9۴72بعد از سال  ؛به مجلس یمل

 یعلن میمخالف رژ هایگروه تیو فعال دینفت به اوج خود رس

 از مخالف تیاقل ذف پایح یشاه برا یاستبداد میرژ .شد

 اهللآیتتقلب در انتخابات زد و  دست به «ریهژ»، توسط مجلس

 کرد. دیلبنان تبع بهانه دست داشتن در ترور شاه، به به ار یکاشان

و با نامزد نمودن  کرد یرا اعدام انقالب «ریهژ»اسالم  انییفدا

 .افتیمجلس راه  هدوباره ب تیو مصدق، گروه اقل یکاشان اهللآیت

 ،آرارزم ؛شدن صنعت نفت یبزرگ مل خالفم ذف انقالبیح -۴

 یمل خالف سرسختمانگلستان،  نشاندهدستو  شاه وزیرنخست

او  یطهماسب لیخل 9۴71اسفند  91. در ودبشدن صنعت نفت 

در دل  یچنان وحشت اقدام انقالبیین ا .ا از سر راه برداشتر

خاب مجلس صدق با انتم ر نتیجه آن،دانداخت که  میرژ

 ار()نویسنده: مصطفی برزک .شد وزیرستنخ

 

 

 
 

 
 

 !نيآبکش آهن یمشتر                          روز گزارش▼

 ینظام زاتیساخت تجه باهدف 7192که در سال  «یسام»عربستان  ینظام عیصنا شرکت

مشارکت با  نهیرا بسازد، بلکه در زم یخاص زاتینتوانست تجه تنهانهشد،  سیتأس یداخل

جنگ  یبرا یسعود حاتیتسل تأمینشرکت با هدف  نیهم ناتوان بود. ا یجهان یهاشرکت

عربستان  ،یخارج یورهابه کش یسعود ینظام یبه وابستگ جهاما با تو ؛آغاز به کار کرد منی

 ییپدافند هوا یهاسامانه ، خریدانیم نی. در ااقی ماندب یواردات ادوات نظام ازمندین مچنانه

 .است دولت سعودی یاصل تیدر اولوهمچنان 

در  کایبود که امر آورده اخیر خود یهاگزارشیکی از در  «وزینستیا دلیم» :یخبر یهاگزاره

دوربرد  یپدافند یهاسامانهو  هاستمیسعربستان،  ینفت ساتیتأسو پس از حمله به  7191سال 

که  یپس از مدتالبته  فرستاد. اضیو رادار و صدها سرباز به ر وتیپاتر یهاموشک نیو همچن

 وریدر شهر ، آمریکایتیثیح مسائلبه خاطر  ،نتوانستند موفق عمل کنند وتیپاتر یهاسامانه

سامانه  یهنگفت و ناکارآمد هایهزینهبا صرف  .مع کردجاز مناطق عربستان را  هاآنامسال 

 نگیکیبر تیساوب ؛افتاده است نیآهن دسامانه گنب دیخر یاکنون عربستان به تکاپو برا وت،یپاتر

 یهاها در برابر موشکسامانه نیاز بهتر یکیرا صهیونیستی  ین سامانها یعربستان سعود فنسید

نکته جالب ! شده است یطراح« کروز» یهاموشک یریگره یکه برا داندیکوتاه برد در منطقه م

رزمندگان  ینتوانست در مقابل حمالت راکت غزه،روزه  97در جنگ سامانه این که  نجاستیا

متعدد در  یهابیتخرو  هاستیونیصهمملو از  یهاپناهگاه ریو تصاو، موفق عمل کند مقاومت

 .رندبگذا «نیآهنآبکش » اسمسامانه این بر  طنزپردازانباعث شد که  یستیونیصه یهاشهرک

ذکر  نیسامانه گنبد آهن دیخر یبرا یاقدام عربستان سعود نیدر رابطه با ا حليلي:ت یهاگزاره

در را  نیسامانه گنبد آهن دیعربستان به خر یوسوسمت یاریبس -9است:  یچند نکته ضرور

 یامقدمهرا  ینظام یهایهمکار نیو ا دانندیم یستیونیصه میروابط با رژ یسازیعاد یاراست

ابتدا از حوزه  ،سال گذشته 9۱که امارات از  یامر ؛دانندیم ندهیدر آ یاسیروابط س یبرقرار یبرا

به دنبال  یستیونیصه میرژ -7. دیرس «مهیابرا مانیپ»کرد و سپس به  شروع یتیو امن ینظام

از  یاریبس اکنونهماست و  یحاتیو تسل ینظام یهاتیحما قیاز طر منیدر جنگ  یرگذاریتأث

کرده  دایحضور پ یرسم صورتبه یسقطر رهیدر جز میرژ نیکه ا اندکردهاعالم  یمنابع خبر

 یهانقشهاز اجرای پدافندی، ضعف موضع آن  یهاسامانهبرای خرید  قدام سعودیا -۴است. 

تا چند  ؛دهدیم را نشان قطع کنونیمتا تالش برای حفظ بقا و موجودیت در در گذشته آفندی 

 یهاضعفبود و اکنون با توجه به بروز  یآفند حاتیتسل دیبه دنبال خر شتریب اضیر یشپسال 

 است. یپدافند یهاسامانه دیبه دنبال خر یمنی یروهایدر مقابل ن ییو عدم توانا دهیعد ینظام

وابسته  یکشور یو چه پدافند یچه در حوزه آفند یگفت عربستان سعود توانیم درمجموع

 یستیونیصه میو رژ کایهمچون آمر گرانیاز باز یاریبس ،ینظام دهیعد یهاضعفبه  توجه بااست و 

 )محمدرضا فرهادی( .کنندیمآن استفاده  شتریهر چه ب دنیدر جهت دوش ضعفنقطه نیاز ا

 مشخص شد هيدر سور کايحضور آمر يعلت اصل             خبر ویژه▼

مبارزه با داعش  یبا ادعاش ولتد نیازاشیپکه  هفرستاده پیشین آمریکا در سوری« جیمز جفری»

هدف از حضور »گفت که  ،کردمی هیرا توج هیحضور اشغالگرانه خود در سور ش،یساخته دست خو

آن و حمایت از سیاست  مانانیپهمنیروهای آمریکایی در خارج، تقویت منافع امنیتی آمریکا و 

نیروهای آمریکایی از حضور سایر نیروها در  .ر کشورها[ استخارجی از طریق حضور در خاک ]سای

اذعان کرد: جفری «. کنندکنند و در سوریه نیز همین کار را میمحل حضور خود، جلوگیری می

ما در التنف ]سوریه[ حضور داریم تا مسیر اصلی بین دمشق و تهران را در جنوب ]سوریه[ قطع »

 «.فشار وارد شود ی صورت گرفت تا به نظام بشار اسدکنیم. در دوره ترامپ نیز حرکات

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 ؟!يبرجام یماهايهواپز ا چه خبر

اسبق راه  ریوز» :دیگویم یکشور ییمایسازمان هواپ یمعاون اسبق هوانورد «یمنظر رضایعل»

 مایهواپ دیدر مورد خر یپسابرجام یماهایهواپ دیمسئول خر عنوانبهاو  مقامقائمو  یو شهرساز

 ،یآخوند عباس نگفتند. یرا به افکار عموم قتیهمه حق ماهایهواپ نیقطعات ا تأمینو نحوه 

 یتوجه ،یوقت وزارت راه و شهرساز مقامقائمکاشان،  هیو اصغر فخر یاسبق راه و شهرساز ریوز

با مشکل  شدهیداریخر یماهایقطعات هواپ تأمین شتر،یب یهامینداشتند که با اعمال تحر

 .تندهس ریگنیزمبه علت نبود قطعات  یبرجام یماهاینصف هواپ آالن نیمواجه خواهد شد. هم

نشد و خودسرانه اقدام  یااستفاده یاز نظرات کارشناس ،یپسابرجام یماهایهواپ دیخر زمان در

مربوط به  یپسابرجام یماهایشدن هواپ ریگنیزم راتیاز تقص یبخش نیبنابرا کردند، دیبه خر

 .«وقت وزارتخانه است مقامقائمو  یشهرساز واسبق راه  ریوز

 مهم است؟ سکومبه  يسيچرا سفر رئ

نظر مشترک دارند و  یالمللنیو ب یامنطقه یهادر حوزه یاریبس یهادر پرونده هیو روس رانیا 

رو روابط دو کشور  شیپ ندهیدر آ ،یسیدولت رئ انهیگراو عمل یامنطقه یهااستیبا توجه به س

 زاتیتجه دیخر» ،«هیو روس رانیا یسند راهبرد» احتماالًخواهد شد.  یاتازه یاوارد مرحله

سفر  نیمهم ا یدستاوردها «گازی بادلهم»و  «دوجانبه یقراردادها» ،«نیمذاکرات و» ،«ینظام

پرونده »چون  یاخود درباره مسائل منطقه یبا طرف روس تواندیم رانیا نیهمچنخواهد بود. 

نظر تبادل «ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد»و  «یقفقاز جنوب تیوضع» ،«هیبحران سور»، «افغانستان

 یهادر بحران یاسالم یکردن با جمهور یدر همراه هیگذشته، نقش روس یهاسال یطکند. 

 غرب بوده است. هیعل یقو یاریاهرم فشار بس ،یالمللنیب

 !ديبپرس فياز ظر

 هاتیاز سا یاصالحات و برخ انیمدع: گفت»وشنود خود نوشت: در ستون گفت هانیک روزنامه

 یکه مالقات آقا زنندیم دروتختهاند و خودشان را به به تکاپو افتاده یبدجور شانیهاو روزنامه

 ندهیو نما «ایس»بخش عامل تاج انیک یوقت چرا: گفتمکنند!  بیجرج سوروس را تکذبا  یخاتم

و جرج سوروس  یخاتم داریپخش شد، به د ونیزیسوروس در اعترافات خود که از تلو ادیبن

! اوردند؟یخودشان ن یبرنخورد و اصالً به رو رتشانینکردند و به غ یاعتراض انیاعتراف کرد، آقا

و دشمن تابلودار  ستیونیصه دارهیسرما نیمالقاتش با ا یخاتم یآقا خود حاال تا چرا: گفت

با انکار  خواهدیمالقات کرده و نم داندیم نکهیا یبرا: گفتمرا انکار نکرده است؟!  یاسالم رانیا

بپرسند و  «ایس»در  رانیا زیمسئول سابق م «مرمنیت کنت» از خُب: گفتآن دروغ گفته باشد! 

« مکس وزین» هینشر ریاز مد ایسؤال کنند و  حضورداشتهکه در مالقات « کلمنز ونیاست»از  ای

 دور راه چرا اصالً: گفتم! …ایدوست و مشاور کارتر بپرسند و « بلوم چاردیر»از  ایبپرسند و 

 «.بپرسند! فیظر یآقا از بروند؟

 خارج شد رانيکه از ا يچمدان ۴80

توسط  یلطنتاز جواهرات س یبخش اعظم ران،یاز ا یپهلو فرح و محمدرضا خروج هنگام در

دربار آغاز  فاتیتشر کلسیرئ ارز از کشور خارج شد. یمتعدد در کنار مبالغ هنگفت یهاچمدان

فرح  دییاز افراد مورد تأ میت کیاعالم کرد.  ۱2 ماهید 7۳خروج شاه و همراهان را  اتیعمل

و  طالمامت یها، ساعتبهاگران یهاجواهرات و الماس قه،یگونه عتهمه یبندو بسته یآورجمع

در  جاتقهیعتاز جواهرات و  نهیگنج نیتمام زمرد را بر عهده داشتند. ا یهاتاجمیتاج و ن

 نظارت کامل داشت. هایبند. فرح بر همه بستهشدیم ینگهدار اورانیامن کاخ ن یهامکان

ها قبل نقداً جمع شده بود توسط بخش که از ماه ییکایآمر یهادالر یآورو جمع یبندبسته

 دیحبه مروار ۴1۳قطعه زمرد،  ۱1قطعه الماس و  ۴۴۳1با  یدربار انجام شد. تاج شاهنشاه یمال

قطعه الماس و  91۳1و تاج ملکه با  نیتخم رقابلیغ متیق ازنظرگرم و  ۳1و  لویک 7و با وزن 

از  یبخش اندک عنوانبهدالر  ونیلیها مو طال به ارزش ده گریاز جواهرات د یمعتنابه عدادت

 هستند. یجواهرات ربوده شده سلطنت

 اخبار کوتاه

 سیرئ /رانيتوافق موقت با ا یبرا يطرف غرب شنهاديپ ◄

 دنبال به مقابل طرف»: مجلس گفت یمل تیامن ونیسیکم

 ؛مطرح کرده است نآ یرا برا یشنهادهایپ و هست موقت توافق

 ید ما توافق دائم براو راهبر ستیما ن الدهیاما توافق موقت ا

 و نیعناو یبرخ ترامپ دوران در است. مؤثر یهامیلغو تحر

 لیدل نیکرده است، به هم رییعمد تغبه هامیتحر یهابرچسب

 کنندیو اعالم م روندینم هامیتحر نیلغو ا ریز هاییکایآمر

در  هاییکایو آمر هاییاروپا .میمذاکره کن هاآندرباره  میتوانینم

 نیهستند که ا رانیا یهایدنبال کاهش توانمندمذاکرات به

 .«کننده استمذاکره میت یهاموضوع خالف خواسته

 /است! سابقهيب رانيا ينفوذ اطالعات :ستيونيکارشناس صه ◄

در ، نترنشنالیا یشبکه سعوددر گفتگو با  «جاودانفرئیر م»

زن تبعه این رژیم در فلسطین اشغالی به  ۳خصوص دستگیری 

 زدهبهتز این اقدام جمهوری اسالمی ااتهام جاسوسی برای ایران، 

عوض کردن بحث و  یبرنامه برا یمجر هایتالشحتی  .شده بود

 هاآن»شبهه که  نیا یبا القا رانیا یکمرنگ کردن قدرت اطالعات

جواب نداد و کارشناس  نیز «کنندیم یجاسوس دانستندینم

که از داخل  یانیهودی» واکنش نشان داد: گونهنیا ستیونیصه

 یکه برا دانستندیم کامالًند کردمی یجاسوس رانیا یبرا لیاسرائ

 .«ارتباط داشتند! رانیبا ا میمستق هاآن؛ کنندیمکجا کار 

 اقتصاد ریوز /ساله  78افق تو یاجرا یها برامذاکرات وزارتخانه ◄

نفت و  رو،ین صمت، مثال طوربه هاوزارتخانه از هرکدام» :گفت

وارد مذاکره  ینیمرتبط به خود با طرف چ یها... در حوزه

قراردادهاست  نیا آغاز از بعد قرارداد برسند. کیاند تا به شده

 خواهد شد. ییاجرا و رشد مدنظر ما یگذارهیسرما عمالًکه 

 دهیو آغاز اجرا نرس ییقراردادها به مرحله انعقاد نها نیتاکنون ا

 .«بود هیموضوع مستلزم مذاکرات اول نیاست و ا

 /ی ايران توسط بانک جهانيدرصد 10۴ یرشد اقتصادتأييد  ◄

 رانیا یخود رشد اقتصاد خردادماهکه در گزارش  یجهان بانک

 نیدتریدر جد ،کرده بود ینیبشیدرصد پ 197را  7179در سال 

سال  نیدر ا رانیاقتصاد ا یرا برا یدرصد 19۴گزارش خود رشد 

به  ستیابیددولت رئیسی،  یزیربرنامه؛ اما برآورد کرده است

 ست.ا 9۳19در درصدی  ۳رشد 

 ریوز /آموزان دُز دوم واکسن را زدنددرصد از دانش 88 ◄

 یبرا طیدرصد مدارس کشور شرا 1۳ در» :گفت وپرورشآموزش

آموزان درصد از دانش ۳۱ .آموزان فراهم شده استحضور دانش

دولت  هایتالش باوجود .«اندکرده افتیدُز دوم واکسن را در

 عطیلیتبرای بازگشایی حداکثری مدارس، به گفته کارشناسان، 

 ،ییدو سال گذشته کرونا یدر مدارس ط یموزش حضورآ

به دانش آموزان وارد  یو آموزش یعلم ریناپذجبرانخسارات 

 .ناممکن خواهد بود یبعد یهاسالآورده که جبران آن در 


