
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1011 خرداد 1 نبهش 2255 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 (العالیمدظله) ایامام خامنه

 یینماو قدرت ینیجوانان فلسط یخواهد شد. آمادگ رتفیهم ضع نیاز ا ثیخب میرژ

تر و قدرتمند روزروزبهرا  نیمستمر، فلسط صورتبهو اعداد قوّه  یارزشمند جهاد یهامجموعه

 (13/20/3022) تر خواهد کرد.تر و زبونناتوان روزروزبهدشمن غاصب را 

www.basirat.ir 
 يآزمون منافع مل                       روز حرف▼ 

اخبار و تحوالت مربوط به  ،افکار عمومی و هاذهن که حالی در

مرحله  نیچهارمکند، یرا دنبال م جمهوری استیانتخابات ر

و  دیبه اتمام رس زیبرجام ن یایمذاکرات حساس و مهم مربوط به اح

خود  هایتختیپا به یاسیس ماتیگرفتن تصم یبرا عضو، ندگانینما

 هایکردند که بخش انیب یدولت نیمسئول نهیزم نای در .بازگشتند

 .مانده است یکار باق اتیشده و فقط جزئ وفصلحل هامیتحر یاصل

پرس »شبکه  ادعای مسئولین دولتی، باوجود :يليتحل نکات

قصد لغو کامل  کایکرد، آمر انیبه نقل از منابع آگاه ب «یویت

بلکه  ،را ندارد یانرژو  یمال ،یبانک ،ینفت یهامیاز تحر کیچیه

، گامبهگاممراحل متعدد و  یو ط یطوالن یزمانمدتقصد دارد در 

 302 یزمان یهاههم در بازآن ،هامیتحر یاقدام به توقف موقت برخ

هنوز  کایرا هم اضافه کرد که آمر نیا یویتپرس .روزه کند 3۸2و 

 انزم مدتآمریکا  .است رفتهیرا نپذ رانیا یهامیلغو تحر

بررسی صحت برداشته شدن  یمعقول و الزم برا ییآزمایراست

 رفتهینپذ زیماه است را ن ۶تا  1حداقل  که یو بانک ینفت هایتحریم

عدم خروج از  ایو  ددمج میبه عدم تحر یتعهد چیو تاکنون ه

در  کایقصد آمر ،آیدبرمیکه از اخبار  گونهآن .برجام نداده است

 سمیگشت به برجام و امکان استفاده از مکانباز صرفاً ،یمرحله فعل

 .است «ماشه سمیمکان»موسوم به  یالمللنیب یهامیبازگشت تحر

 چیه رانیگفت که ا دیباشد، با تیخبر مطابق با واقع نیچنانچه ا

مذاکرات  تجربه .و مطمئن از برجام نخواهد برد داریپا یاقتصاد دسو

 یویتشبکه پرس تیرواکه  دهدیبرجام نشان م یایمربوط به اح

 نیکه از ا یصحنه مذاکرات است؛ نکات ینیع یهاتیبه واقع یمتک

 تأییدآن را  یرونیب هاینشانه ،یکوتاه بافاصله ،شدهانیبشبکه 

شده آن است  ینگران هیکه ما یاما نکته اساس بارهنیدرا .کرده است

 عیاعالم سر یدرون کشور بر رو یتفکر ،که در آستانه انتخابات

 یدر بخش اقتصاد چراکه .باز کرده است ژهیبرجام حساب و یایاح

 روازاینارائه به مردم ندارد،  یبرا یکارنامه قابل دفاع ،یشتیو مع

 ریمتغ سازیبرجستهخود در انتخابات را از راه  یابیکام ریمس

 .گرفته است رو مذاکره در نظ یخارج استیس

 ایگونهبهکشور بتوانند  یاسپلمیاگر سربازان بخش د :يانيپا نکته

توافق  یایبه نقطه اح ،شدهنیمعو خطوط  یمنطبق بر منافع مل

مذاکرات مشمول  نکهیا اساساًاز دست داد و  دیرا نبا یبرسند، روز

اما تجربه و  .رهبر معظم انقالب است هیتوص ،مرور زمان نشود

منافع  لیبه دل یستیکه نبا دهدیم انبرجام نش زآمیخسارت جینتا

 رسدمیبه نظر  .گرفته شود دهیناد یمنافع مل ،یو جناح یحزب

شده  یآزمون مهم منافع مل ریخود درگ یانیپا هایدولت در ماه

 (یغضنفر زیعز :سندهی)نو .است

 

 

 

 

 
 

 يشگيدستورالعمل هم کيو  هاتيآشکار شدن واقع                 روز گزارش▼

در برابر  یستادگیا جراح در خیتجربه ش ؛فرمودند نیمعظم انقالب خطاب به ملت فلسط رهبر

 .باشد نیو فلسط وریمردم غ یشگیدستورالعمل هم دیبا ،مزدور نانینشو شهرک میرژ ییگوزور

 .قدرت را نشان داد یریگاز شکل یدیروزه، دوران جد 30در جنگ  یروزیپ -3 :يليتحل گزاره

 میرژ .کرده است رییبه نفع مقاومت تغ یاالعادهوحشت به شکل فوق زمانهماکنون موازنه قدرت و 

 یبه عبارت رد؛یرا بگ یمیتصم ،ینیبدون مالحظات مقاومت فلسط تواندینم گرید یستیونیصه

فراموش  دینبا .لحاظ گردد دیبا زین میخرد رژ ماتیدر بخش تصم یحت ینیفلسط قاومتمواضع م

حد وا ۰22ساخت  یبرا یستیونیصه میروزه بر سر حرکت غاصبانه رژ 30جنگ  نیکرد که ا

 یالگو -0 .دیاز مقاومت غزه آغاز گرد هاینیجراح و درخواست کمک فلسط خیدر ش یمسکون

الگو  نیا یعبارته ب .مقاومت باشد یشگیدستورالعمل هم ستیبایجراح م خیدر موضوع ش یروزیپ

 ،ییو خوداتکا ییو وحدت، خودکفا یکپارچگی ازجمله یدرون هایمؤلفهاز  ینشان داد، برخوردار

آشکار شدن  -1 .است یروزیضمان پ ،و سازمان رزم یجهاد و مقاومت، توسعه توان تهاجم هیروح

هزار موشک و راکت  0از  شیب کیدر مواجهه با شل میژر نیا یپدافند هایسامانه یضعف اساس

ضعف  ،نکهینکته مهم ماجرا ا .درآورد شیموجود را به نما تیاز واقع یگریتوسط مقاومت، بخش د

و آرو در مواجهه با  کانیپ وت،یفالخن داوود، پاتر ن،یاعم از گنبد آهن ،میرژ یپدافند یهاسامانه

توسعه  -0 .قرار دارد شانییتوان ادعا لیآنان، ذ یواقع ننشان داد که توا ،مقاومت یفوران موشک

 و یاقتصاد یازهاین نیکرد که چرخه کنترل و تأم انیرا نما قتیحق نیمقاومت ا یاتیبرد عمل

اشغالگران  ستیز یفضا ،بلندمدت ییارویبوده و در رو ریپذبیآس شدتبه یستیونیصه میرژ یشهر

 هیبرعلمقاومت  یهاموشک یزنخصوص توان نقطه نیدر ا .مواجه خواهد ساخت یرا با بحران جد

 مدتبازگشت در کوتاهقابلریآنان را با چالش غ یهاتیدرصد از ظرف 02آنان،  یاقتصاد یهابخش

دوست دارد آن را  یستیونیصه میرژجنگ که  نیمهم ا اریاما بس یبخش نامرئ -۰ .مواجه ساخت

 یچالش روان نیا .گرددیمموجود آنان بر یچالش روان هآن سرپوش بگذارد، ب یو بر رو نمودهیمخف

 ران،یگمیاکنون در سه سطح تصم ،جادشدهیادر موازنه وحشت توسط مقاومت  رییکه در پس تغ

 ،یو حوزه پزشک یکه در افکار عموم یچالش .دهدیو شهروندان غاصب خودش را نشان م انیامنظ

 .است افتهی شهرت یروان دگانیدبیبه آس ،یدر کنار مجروحان جنگ

 یجراح همگ خیتجربه ش نیروزه و همچن 30جنگ  نیا انکارغیرقابل یهاتیواقع :یبندجمع

 کیبه  شدنتبدیلو اقتدار پاسخ داده و در حال مقاومت در پرتو وحدت  دهد،ینشان م

که در کنار  نجاستیا .است فیقدس شر یآزاد یبرا بخشجهیو نت یشگیدستورالعمل هم

نقش  هاآنمقاومت و در رأس  یشهدا لیبدینقش ب دینبا ،از خداوند بزرگ یشکرگزار

بزرگ  یروزیپ نیرا در ا شانیجا مانده از اپابر راثیو م یمانیحاج قاسم سل ،مقاومت سیدالشهدای

 (ی: احمد بنافسندهی)نو .فراموش کرده و شکرگزارشان نبود

 به سر رسيده است هاينيفلسط يسپاه: دوران آوارگ             ویژه خبر ▼

 روزه 33 نبرد»آورد:  مقاومت یروزیبه مناسبت پ ایبیانیهپاسداران انقالب اسالمی، طی  سپاه

 هاستیونیصه یاز سو جانبهیکبس آتش یکه به التماس و تمنا نفلسطی شجاع رزمندگان

 دفاعیو ب مردم مظلوم یها و آوارگخانه بیو تخر« درروبزندوران »نشان داد که  ،شد یمنته

 یریگبازپس یپ در باصالبتارض مقدس  اصلی صاحبان .شده است یسپر نیفلسط

 .از بحر تا نهر هستند نیفلسط لیخود و اخراج اشغالگران و تشک یآبا و اجداد یهانیسرزم

است  ینابود ریدر مس لیاسرائ یعبور کرده است؛ غده سرطان نآهنی گنبد از انتفاضه برتر دست

 .«باشند ینیدر انتظار تحمل ضربات مهلک رزمندگان فلسط دیران باو اشغالگ
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 اخبار ▼

 های صهيونيست: ما همان شب اول جنگ را باختيمرسانه

 دیتأکت فلسطین در برابر مقاوم ویآوتلای رژیم صهیونیستی با اذعان به شکست محافل رسانه

نه اردن و عربستان و  ،برگرداند یمسجداالقصکردند که حاکمیت عربی را مقاومت فلسطین به 

نتانیاهو چقدر بیچاره و بدبخت است »نگار سرشناس اسرائیلی گفت: روزنامه «بن کسبیت» .بمغر

حماس را به گردن و مسئولیت فرار از رویارویی با  داشتهنگهکه برای بار دوم شکست خود را مخفی 

شهردار شهر اشغالی سدیروت نیز گفت:  «الون دیویدی» .«اندازدهای اطالعاتی میارتش و دستگاه

را  تنبهتناعزام آنان برای جنگ  یجابهمن هرگز با مقامات اسرائیلی که ماندن نظامیان در خانه »

 وارد قدس ساکنان» :کرد دیتأک اسرائیلی خبرنگار «الیور لیوی» .«دهند، موافق نیستمترجیح می

ده و ایستا آنان مقابل در پلیس نیروهای و دهندمی شعار قسام از حمایت در و شده یمسجداالقص

 به ؛روزنامه هاآرتص نیز نوشت .«توانند انجام دهند، این بیانگر پیروزی حماس استهیچ کاری نمی

ظاهر  «دهیفایب»در جنگ غزه  لیاسرائ یاطالعات ینهادها اهو،ینتان یتیامن نهیکاب یوزرا دهعقی

 .«.نداشت یدر پ یزیآمتیموفق جهینت چیه»جلسه گفته شد جنگ غزه،  نیشدند و در هم

خالصه آنچه اتفاق افتاد سرشکستی و احساس »نگار اسرائیلی گفت: روزنامه «شمیرت مائیر»

در غزه، بلکه در  فقطنه همآنو شادی و خوشحالی فلسطینیان است،  «اسرائیل»شکست جامعه 

 .«کل فلسطین از رود )اردن( تا دریای )مدیترانه(

 عدم مذاکره -تبليغات انتخاباتي روحاني با دوگانه سازی مذاکره

صبح چهارشنبه در جلسه هیئت دولت اظهاراتی داشت که شائبه دخالت در انتخابات،  جمهوررئیس

گفت  نکهیبعدازااو در سخنان خود  .کندمردم را مطرح می یهادغدغهسازی و تغییر دوگانه

ها و مذاکرات ، تحریمیسالخشک در خصوصهای خود را برای مسائل موجود کشور نامزدها برنامه»

شان را بیان کنند، مردم تر اینکه کاندیداها استراتژی، تصریح کرد: مهم«و مسئله کرونا اعالم کنند

 به دنبالبلی و باید بدانند دنبال تعامل با جهان است و یا باید بفهمند که این فرد تعاملی است یا تقا

توسط روحانی را  شدهمطرحاین سخنان و مباحث  .دعوا با جهان است، این استراتژی مهم است

اینکه روحانی در  .نوعی ورود به عرصه انتخابات و تعیین مسئله برای این عرصه دانستتوان بهمی

ها برای نامزدها پرداخته شاید یک به سراغ انتخابات و تعیین مصداق روزهای پایانی فعالیت دولتش،

دلیل مهم داشته باشد: ایجاد فضای دوقطبی مذاکره یا تحریم در انتخابات و پیش انداختن کاندید 

روحانی در حالی به مسائل انتخاباتی پرداخته است که کشور و مردم با  .موردنظرش در این عرصه

از شدت و حدت این مشکالت کاسته  تنهانهتی و اقتصادی روبرو هستند و مشکالت عدیده معیش

ها، نارضایتی مردم از توجهی دولت به بازار و عدم نظارت کافی بر روی قیمتنشده بلکه با بی

از سوی دیگر، حدود یک ماه پیش روحانی از  .شده است شیازپشیبمردان عملکرد دولت

رسد این برخی امور خبر داده بود اما به نظر می وفصلحلدولت برای روزه پایانی  322ریزی برنامه

 .روزه ابتدایی دولت را پیدا کرده است 322روزه پایانی دولت نیز سرنوشت مشابه  322وعده 

 فراتحريمي با ارزهای مجازی یسازتيظرف

دهد استخراج بیت کوین در ایران باعث شده تا یک مسیر جدید برای مطالعات جدید نشان می

 الیپ تیک، موسسه فعال در حوزه .پرداخت پول کاالهای وارداتی و صادراتی برای کشورمان باز شود

کوین به ایران این فرصت را داده که بیت استخراجروند »: آوردیمدر گزارشی فناوری بالک چین، 

دالر درآمد داشته و از آن برای واردات و صادرات کاالها استفاده کند و از تأثیر  ونیلیمصدها 

ر ایران، کوین درجسته، با سطح کنونی استخراج بیتسسه بؤبنا به گفته این م .«ها بکاهدتحریم

چند سالی است  .حجم گردش مالی این صنعت کشورمان ساالنه نزدیک به یک میلیارد دالر است

در نظر  متیقارزانو برای آن برق  شدهرفتهیپذیک صنعت  عنوانبهکوین در ایران که استخراج بیت

خود را به بیت کوین، این ارز مجازی  کنندگاناستخراجگرفته شده است و قرار بر این شده که 

کوین خارجی بیت کنندگاناستخراجاین مسئله باعث شده که بسیاری از  .بانک مرکزی بفروشند

اجازه داده با استفاده از بیت کوین برای  هاآنها هم جذب ایران شده و تهران به چینی ازجمله

های آمریکایی فعال در صنعت سسه در آخر به شرکتؤاین م .واردات برخی اقالم نیز استفاده کنند

ای آمریکا به خاطر خرید فروش هجازی توصیه کرده مراقب گرفتار شدن در تله تحریمارزهای م

 .در ایران باشند شدهاستخراجهای کوینبیت

 اخبار کوتاه

 نیرام» /!هينه بغض و گر خواهديمشکالت کشور، راهکار م ◄

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و نامزد « پرستمهمان

 آلودبغض انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به بیانیه

 کسانی»برای ریاست جمهوری، گفت:  نامثبتجهانگیری در روز 

 یاز طرف .کنند هیگر دیهستند، نبا یکه خودشان مقصر وضع فعل

ده نفر از  یالزم ندارد، از طرف اراتیاخت جمهورسیرئ ندیگویم

 تیکه مسئول کسانی .کنندینام مثبت ندیآیم نهیکاب یاعضا

و از نجات کشور حرف  کنندیم هیگال کروفنیدارند پشت م

خودتان مشکالت  د؟ینجات ده دیخواهیرا م یزیچه چ .زنندیم

 .«شوندیناراحت م زهایچ نیمردم از ا .دیاکرده جادیرا ا

« یسرلشکر سالم» استراتژی جديد سپاه؛ جنگ از راه دور!/ ◄

در حاشیه رونمایی از سه دستاورد دفاعی،  کل سپاه فرمانده

در  یقلمرو دفاع یما توسعه یاتیعمل استیو س یاستراتژ»: گفت

آوردن  به دست ازمندیباال است؛ ما نو در ارتفاع  عیاعماق وس

 تیقابل نیبه ا یکه به فضل اله میجنگ از راه دور هست تیقابل

 یهوافضا یرویفرمانده ن «زادهحاجی سردار» .«میاافتهیدست 

که در  یو پدافند یحوزه پهپاد یدستاوردها»: نیز افزود سپاه

 حاصل شده است، در یو به همت متخصصان داخل میتحر طیشرا

 .«قرار دارد ایروز دن یلبه تکنولوژ

صادق زیباکالم،  /!کننديموقتشان را تلف  طلباناصالحزيباکالم:  ◄

هاوس در نشست انتخاباتی در کالب طلباصالحفعال سیاسی 

پیروزی این انتخابات  یسیرئآقای  قطعاًمن معتقدم که »گفت: 

وقتشان را تلف  هاآنو  شدهبسته طلباناصالحپرونده  .شوندمی

نخواهد داد و رقابت در اردوگاه  یرأکسی به این گروه  .کنندمی

آقای  خیلی شانس زیادی برای .مانداصولگرایان باقی می

بینم، آقای قالیباف هوشیار بودند که با حضور آقای الریجانی نمی

 «.رئیسی در انتخابات شرکت نکنند

 /!دشن یريگرهمقاومت  یهااز موشک کيچيه: انيرعبداللهيام ◄

 مبنای بر»گفت:  المللنیمجلس در امور ب سیرئ ژهیو اردستی

منهدم  نیها توسط گنبدآهناز موشک کیچیه ،اطالعات موثق

منهدم شده  ایها منحرف از راکت یو فقط درصد نشده است

 .«هااست و نه موشک

 /نگهبان یدر سپاه به شورا هيفقيول ندهيمراجعه نما بيتکذ ◄

 ندهیمراجعه نما رامونیاخبار منتشره پ بیسپاه با تکذ سخنگوی

 تیاز رد صالح نانیاطم ینگهبان برا یدر سپاه به شورا هیفقیول

 اساسیاز ب نظرصرفاخبار  گونهنیا»کرد:  حینامزد، تصر کی

 .«خواهد داشت یدر پرا  ییقضا گردیبودن، پ

طی دو روز اخیر ویدئویی در فضای  بردار!/ تويبرو گوش ◄

در بابل  سیپل مأمورکه در آن،  چرخدیم دستبهدستمجازی 

هنگام  یمسافر شودیوجه ممت ن،یبا دورب ابانیهنگام رصد خ

افسر از  نیبعد ا .فتدیم نیزم یرو لشیاز خودرو موبا شدنادهیپ

اش بود، به راننده ابانیکه کنار خ ییاز خودروها یکیپالک  یرو

که  دییسراغ آن مرد رفته و به او بگو دیگویو م زندیزنگ م

با این اقدام پسندیده، مأمور  افتاده است! نیزم یور اشیگوش

 .را به صاحبش برگرداند شدهگمپلیس، گوشی 


