
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1431 فروردين 03شنبه سه 1475 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

ورود در ساحت  یتا برا د،یکن ترینوران یبا ذکر اله دیتوانیمرا هرچه  تانیهادل رمضان ماه در

ب إذن   هایم ن ا لف  ش هرٍ. ت ن زَُّل الم الئ ک ُة و  الرّوحُ. ف   ر  یخ  ل ةُالق در  یل  »که:  د،یآماده شو لةالقدریمقدّس ل

را نورباران و  هادل ،کنندمیرا به آسمان متّصل  نیکه فرشتگان، زم یشب ،«بِّه م م ن کُلِّ أمرٍر 

 rwww.basirat.i     (50/50/6731) .کنندمیمنوّر  یرا با نور فضل و لطف اله یزندگ طیمح

 !آمادگي براي تهاجم                  روز حرف▼

که در صدر دستگاه اجرایی  سال جدید در حالی آغاز شده است

رئیسی قرار دارد. سال پیش در  سید ابراهیم اهللآیت ،کشور

بر صندلی قدرت  طلباناصالح موردعالقهچنین روزهایی نامزد 

 مانده عرصه قدرت بیرون زا طلباناصالحاینک  و تکیه زده بود

 .هستند به قدرتمجدد بازگشت  روزهای انتظارچشم

ثبت خطا و  انتظارچشم سویکطلبان از اصالح -6 :تحليلي کاتن

اند تا آن را بستری برای همگرایی ناکامی در عملکرد دولت

اردوگاهی خود فراهم آورند. به همین خاطر است که با صراحت 

اگر دولت رئیسی به همین رویه ادامه دهد تا »دارند: م میاعال

شود، اما طلبان منسجم میماه آینده بدنه اجتماعی اصالح 1 تقریباً

؛ و «اگر دولت موفق شود، ترمیم این رابطه قدری عقب خواهد افتاد

 دولت اصالحی –های تحولیدر این مسیر امیدوارند که برنامه

بار دیگر  ،در اثر این عدم موفقیت تا نباشد، بخشنتیجه رئیسی

ناجی معرفی  عنوانبهدار فضای سیاسی کشور شده و خود را میدان

های سیاسی در این جریان، میل بخشی از فعالین ناکامی -2. کنند

سوی قدرت ه گیری از قدرت رسمی و رفتن باین اردوگاه را به کناره

اصالحات  ؛الیت اجتماعی را افزایش داده استغیررسمی و فع

تالشی است برای بسیج نیروها و آغاز  ین طیف،امحور مدنظر جامعه

تغییرات ین برای ایجاد یآوردن از پا حرکتی اجتماعی و فشار

های مختلفی خوانش ،که البته در این میاناساسی در ساختار قدرت 

ها از اصالحات درون از این تغییرات وجود دارد که طیفی از ایده

ساالری تا سکوالریزاسیون کردن حاکمیت را مردمحاکمیت و تقویت 

در حال ، بخشیانسجام ریدر مس طلباناصالح -7! گیردمیدر بر 

را بار  دستانشانبهقلمخود هستند و  ایرسانه یهاگروه سازیآماده

میهن به . در همین راستا است که روزنامه هماندگردآوردهدیگر 

رباسچی و با حضور برخی غالمحسین ک نظر ریزپشتیبانی و 

افشین امیرشاهی  ادی،طلبان مثل عباس عبدی، احمد زیدآباصالح

 یزودبهد را کار خو ،اعضای شورای سردبیری عنوانبهو جواد روح 

 6052ارتباط با انتخابات اسفندماه دامی که بیقا ؛آغاز خواهد نمود

آن اقداماتی است که سناریوی  ازجملهتهاجم به دولت  -0 نیست.

مدتی است کلید خورده است. در همین راستا است که تئوریسین 

دولت "دولت سیزدهم را گرفته و  دستبهقلم طلباناصالحمشهور 

نامیده که ناتوان از حل مشکالت کشور است. این در حالی  "آماتور

را باید ذیل عنوان چرخش نخبگان ارزیابی  ادهاست که آنچه اتفاق افت

مهم توسعه سیاسی  یهامؤلفهدر عالم سیاست یکی از  اتفاقاً کرد که 

ای است که با هدف تخریب و است. اتهام آماتور بودن شگرد رسانه

شود. ضمن آنکه اذهان عمومی تحقیر دولت منتخب مردم زده می

طلبان را اصالح تیموردحماای خاطرات تلخ هشت سال دولت حرفه

 : مهدی سعیدی(سندهینواند. )بیرون نکرده شاناز خاطر

 

 
 

 
 

 
 

 نينقش سپاه در توافق و                        روز گزارش▼

بر مذاکرات  تأثیرگذاری یبرا یخبر یشانتاژ و پروپاگاندا ن،یدر مذاکرات و کایاز اقدامات آمر یکی

 یکه بخش ستهاخواسته رشیپذ یبرا یجو روان جادی، اهاخبرسازی نیا یاز کارکردها یکیاست. 

 .شودیممحسوب  مریکاآ یعموم یپلماسیاز د

 دنیبر آنکه دولت با یمطرح شد مبن یرسانه لبنان کی یاز سو یخبر روزید :يخبر يهاگزاره

تعهد دهد دست از انتقام  رانیبردارد، به شرط آنکه ا سمیترور ستیسپاه پاسداران را از ل رفتهیپذ

 یخارج هایرسانه یدر برخ گرید یخبر نیهمچنبردارد!  یمانیشهادت حاج قاسم سل نیعامل

 میدر عوض تحر کایآمر ران،یا رشیداده، در صورت پذ شنهادیپ دنیشده است که دولت با تشرمن

است.  یستیترور هایگروه ستیسپاه، حاضر به برداشتن نام سپاه از ل رتبهعالیچند فرمانده 

 ست؛ین اعتناقابل یلیمتصور است که خ زین یآت یروزها یط هاخبرسازیدست  نیامکان انتشار ا

 نیتوافق و متعاقباًو  یدر ساختار اقتصاد یاست که سپاه چه نقش نیا یاصل سؤال بیندرایناما 

 دارد؟ ییبرداشته شدن نام آن از فهرست کذا یرو یفراوان دیتأک یاسالم یدارد که جمهور

در دوره ؛ سپاه دانست یاز سو هامیتحر تأثیر لیدر تقل دیعلت را با نیاول :يليتحل يهاگزاره

 شتیو مع یدر زندگ هامیسپاه تالش کرد تا با استفاده از تجارب خود، اثر تحر ،یحداکثر یهامیتحر

 ،فارسجیخلستاره  شگاهیسه فاز اول پاال لیبا تکم نیبنز دیمردم را کاهش دهد؛ سپاه در تول

و  نیبنز میکردن تحر اثریبدر  یاثر مهم ا،یدر منطقه غرب آس یگاز عاناتیم شگاهیپاال نیتربزرگ

مانند  یاست که سپاه با اقدامات نیداشته است. علت دوم ا یگاز عاناتیفروش م میکم اثر کردن تحر

 ها،میمختلف، عالوه بر برداشتن آثار سوء تحر عیصنا زاتیانتقال ارز به داخل کشور و انتقال تجه

اساس است که دولتمردان  نی. بر همه استشد هامیتحردور زدن  یموجب کمک به نظام برا

مردم  شتیمع قیطر نیتوسط سپاه هستند تا بد هامیاز دور زدن تحر یریبه دنبال جلوگ ییکایآمر

اقدامات  داومدرباره لزوم ت کایآمر ندگانیاز نما یکی امز،یلیقرار دهند. راجر و یشتریب یرا در تنگنا

 یمال مؤسساتو  رانیاست که فشار را بر رهبران ا نیحرف من ا: »دیگویسپاه م هیکشور عل نیا

نکنند و آن  جادیرخنه ا هامیمرتبط با آن در تحر یمال مؤسساتسپاه و  میتا مطمئن شو دیحفظ کن

از  یکی»: دیگویم زین کایآمر یدارمعاون خزانه اریو دست سیرئ ،ینگزلیلیمارشال ب«. را دور نزنند!

کنند و  جادیا یچارچوب قانون کی دیاست که با نیانجام دهند ا دی( باهایرانیها )اکه آن ییکارها

 ییشوپولمقابله با  نیتا قوان میکنیاصرار م قدرآنپاسخگو باشند و  سمیترور یمال نیتأمتوقف  یبرا

از  ینگزلیلیب انیب نی. ا«میانجام ده یامقابله دامها اقآن یبخش مال هیعل دیو اجرا کنند. با بیرا تصو

توسط سپاه است  هامیدور زدن تحر تیهمان واقع شدهبرگردان ،ییشوپول ایو  سمیترور یمال نیتأم

 روند شود. نیکشورمان، مانع تحقق ا یو مال یگرفتن مبادالت پول اریقصد دارد با در اخت fatfکه 

نام  داشتننگههستند تا با  نیا دنبال به هاییکایآمر ،نیگفت که فراتر از ا دیعلت سوم، با عنوانبه

نظام به بهانه  یاجزا ریسا یهامیتحربرگشت دوباره  یرا برا یمنفذ سم،یترور ستیسپاه در ل

 ایکردند و هر فرد  ادهیلبنان پ اهللحزب هیکه در لبنان عل یاتجربهبا سپاه باز بگذارند؛  یهمکار

نیز جرای این سیاست آمریکایی در کشور ادر صورت  ؛شد میتحر اهللحزببا  تباطبه بهانه ار ینهاد

امل داخلی در وعوزن  بیرونی، یهامیتحربود که عالوه بر  میدر درون نظام خواه یمیخودتحراهد ش

 .واهد دادخافزایش ا ربر مردم  یاقتصاد هایفشارافزایش 

نظام  ریینتوانسته منجر به تغ هامیتحرو  یکه فشار حداکثر دانندیم هاییکایآمر :يانيپا نکته

به خود  ،یانرژ متیق شیمانند افزا یلکه مانند بومرنگ کمانه کرده و با مسائلشود، باسالمی ایران 

ا فرسایشی کردن مذاکرات و اقدامات باما  ؛لذا مجبور به مذاکره و توافق هستند ؛ضربه زده هاآن

 ینیزبیباز بگذارند که با ت هامیتحربازگشت مجدد  یبرا ار یمنافذ تالش دارند ،ایرسانه دارجهت

 )نویسنده: اکبر کریمی( .اندنبودهوفق موز تا به امر تیو حاکم یپلماسیدستگاه د

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 !ميگذارينمتان آرام :يستيونيصه ميرژ ايران بهيام پ

 نیا یستیونیصه میرژما به  امیپ»در سخنرانی دیروز خود در مراسم رژه ارتش، گفت:  جمهورسیرئ

حرکت شما از  نیترکوچک د،یمنطقه هست یهادر روابط با کشور یسازیاست که اگر به دنبال عاد

مسلح ما  یهارویمقصد ن ،حرکت نیدر ا دیبدانو مسلح ما پنهان نخواهد بود.  یتیامن یهاروین دید

 یروهاین نیزبیدشمنان از چشمان ت هیاز ناح یتحرک نیترکوچک خواهد بود. یستیونیصه میمرکز رژ

با نظام مقدس  خواهندیاست که م ی. شکست مفتضحانه سرنوشت کسانستین یمسلح ما هرگز مخف

به طور گسترده ئیسی را رسخنان ، این بخش از یخارج هایرسانه .«تندفیدر ب یاسالم یجمهور

 یروهایروز دوشنبه هشدار داد که ن رانیا یجمهورسیرئ» فرانسه نوشت: یخبرگزار ؛بازتاب دادند

 ،یاقدام هرگونهاجازه نخواهند داد که در صورت  لیاسرائ یعنی رانیا یکشور به دشمن اصل نیمسلح ا

اگر  ،دهدیمرا هدف قرار  لیقلب اسرائ رانیا دیگویم یسیرئ» نوشت: ترزیرو یخبرگزار .«ردیآرام بگ

 لیتهران به اسرائ» زد: تریت زین تدپرسیآسوش یخبرگزار .«انجام دهد رانیا هیعل یاقدام لیاسرائ

 .«بازدارنده است رانیا یقدرت نظام ،گفت یسیرئ هشدار داد. رانیا هیعل یتحرک نیترکوچکدرباره 

 !شوديمتمام  ينوکر خيتار يوقت

 هخودخواند جمهورسیرئ ،یمنصور هاد یگزارش داد که عربستان سعود «ژورنال تیاستروال»

اش بازداشت و ارتباطات او را کرده بود، در خانه یریگاز سمت خود کناره شیپ یرا که مدت منی

از زمان  یکه منصور هاد شده یمدع یمقام سعود کیروزنامه به نقل از  نیا است. محدود کرده

منع  زیبه تلفن ن یبه سر برده و از دسترس یدر بازداشت خانگ ،تیاز مسئول یاجبار یریگکناره

بر انتقال قدرت به  یمبن یمیبا صدور تصم یمنصور هاد ،یالدیم یماه جار لیشده است. اوا

هست  زیمسبوق به سابقه ن هایسعوداقدام  نیا البته خود را اعالم کرد. یاستعفا ،یرهبر یشورا

در  ،اسبق لبنان را در هنگام سفر به عربستان وزیرنخست یری، آل سعود سعد حر2563در سال 

که بعدها به سفر وحشت معروف شد  یسمت نمود. سفر نیاز ا یحبس و مجبور به استعفا اضیر

گروگان  هایسعودپسر و دختر او توسط  ،به لبنان یریو مشخص شد که پس از مراجعت حر

و  کایآمر نیمشابه در ب کردیرو کی ظاهراًکه  دهدیمبرخوردها نشان  گونهنیا گرفته شده بودند.

 مصرفخیتاراست که پس از اتمام  نیا همآنارد و دوجود  متحدش اصطالحبه یهادنباله

 کی عنوانبه یپهلو یکه درباره محمدرضا یامسئله. اندازندیم دانزبالهرا به  هاآن ،ابستگانشانو

و  رشیحاضر به پذ یحت یپس از انقالب اسالم هاییکایآمررخ داد و  کایروابسته به آم کامالًمهره 

 مرد. یماریمحمدرضا نشدند و او در غربت و بر اثر ب یمداوا

 پاکستانتحوالت آمريکا در  قشن

 وزیرنخستدرباره تحوالت سیاسی در پاکستان و تغییر  المللبینکارشناس مسائل  «سعداهلل زارعی»

دستگاه اطالعاتی  چنانچهدر پاکستان قدرت دوم است و اگر  وزیرنخست»در این کشور، اظهار داشت: 

شود؛ لذا کستان محسوب میقدرت سوم در پا وزیرنخستاین کشور جدای از ارتش فرض شود، 

ها نفوذ اساسی در پاکستان دارند و آمریکایی. ارددقرار  آمیزمخاطرههمیشه این قدرت در وضعیت 

. «نفوذ آنان هم از طریق ارتش بوده و این موضوعی است که از قدیم بوده و چیز جدیدی هم نیست

، کنار گذاشته شدن عمران خان، بیش از آنکه او ادعا المللبینبه نظر این کارشناس مسائل  حالبااین

شی از اختالفات در درون پارلمان این کشور و اختالف ارتش کرده، یک کودتای نرم آمریکایی باشد، نا

است اما  وزیرنخستدر اختیار فرماندهی نیروهای مسلح »قانون پاکستان،  در ؛با دولت خان بوده است

ارتش قدرت خودش را دارد. به . بر ارتش این کشور تسلط دارد وزیرنخستبه معنای این نیست که 

توسط ارتش به کنار زده  ،های ارتش مخالفت کندی که با سیاستوزیرنخستهمین خاطر هم 

که آیا  سؤالوی در پاسخ به این «. باشد آمیزمسالمتیا به شکلی که کودتا  وسیلهبهشود، حاال یا می

ایجاد کند، توضیح داد:  آباداسالمتواند خللی در روابط تهران و در پاکستان می وزیرنخستتغییر 

رسد ای بوده و لذا بعید به نظر میی و منطقهالمللبینفضاهای  تأثیردولت در پاکستان بیشتر تحت »

گرمی بین ایران و در این موضوع داده شود. در دوره عمران خان هم شاهد یک روابط که تغییری 

ران و همیشه در بازی بین ایران و عربستان، بین ایران و ترکیه و بین ای هاپاکستانی. پاکستان نبودیم

 .«نداشتند یباثباتآمریکا یک وضعیت مردد داشتند و وضعیت 

 اخبار کوتاه

 /ياساس يکاالها نيتأم يبرا هيبا روس رانيا بلندمدتتوافق  ◄

جنگ  میکنیم ینیبشیپ»: گفت سازمان توسعه تجارت سیرئ

 لیحوزه تحم نیدر ا یداردامنه یهامیشده و تحر یطوالن هیروس

روغن، گندم  نیتأم ،ییغذا تیبحث امن ،رابطه نیخواهد شد. در ا

 نیتأم یبرا یراستا توافق بلندمدت نیشد و در ا یبندتیو جو اولو

لحاظ اقدامات الزم در  نیاقالم در دستور کار قرار گرفت و از ا نیا

 .«ام شده استبا طرف روس انج یهماهنگ

 انیدر پا رانیا یخارج یبده بدهي خارجي!/ ايران درجايگاه  ◄

دالر  ونیلیم ۸۸0و  اردیلیم ۸به رقم سال گذشته،  ماهبهمن

درصد  406معادل  6700که نسبت به مدت مشابه سال  دهیرس

در با ثبت این میزان بدهی خارجی، کشورمان  کم شده است.

رهبر  .تجایگاه صد و دهمین کشور بدهکار جهان قرار گرفته اس

 مسئوالن نظام با معظم له ایراد شد، اخیر یدارددر معظم انقالب 

به لحاظ  .«تصفر نیست، امّا نزدیک صفر اس مابدهی »فرمودند: 

نسبت بدهی خارجی به  و یلیارد دالر(م ۸4۸۸0) میزان بدهی

شود، در مقایسه تولید ناخالص داخلی که یک درصد برآورد می

 .شودهیچ محسوب می باًیتقربا دیگر کشورها، بدهی کشورمان 

 یسخنگو توليد سيگار خارجي که روحاني افتتاح کرد!/خط  ◄

 عامل ریطبق گزارش مد»: گفت مجلس یاجتماع ونیسیکم

 به درصد ۸0 از بازار ایران از شرکت این سهم  ات،یشرکت دخان

 65 از شرکت این کارگران تعداد و یافته کاهش درصد 65 حدود

سطح زیر  ،عالوه بر این .است یافته تقلیل نفر هزار 0 به نفر هزار

هزار هکتار به هزار هکتار کاهش  0ز شت توتون در کشور اک

ورود سیگارهای خارجی ، ترین علت این وضعیتمهمست. ایافته 

 جمهورسیرئبر اساس این گزارش، همچنین  .ستابه بازار ایران 

 0255ارز  یخارج گاریس دیخط تول یاندازراه یسابق برا

 .«را افتتاح کرد دیخط تول نیداده و بعد خودش ا صیتخص

در  هیروس جمهورسیرئ /!ميکنيم تيحما نيفلسطاز  :نيپوت ◄

از  هیروس» :گفت خودگردان التیتشک سیبا رئ یتماس تلفن

 .کندیم یاسیس تیحما یالمللنیدر همه محافل ب نیمسئله فلسط

آزادانه  یمانع از دسترس یستیونیصه میرژ خصمانه اقدامات

 گاهیو لزوم احترام به جا شودیم ینمازگزاران به مسجداالقص

صهیونیستی در رژیم  .«ستیالزام المقدستیبموجود  یخیتار

 یهااستیساز  یاسرسختانهیت ماجرای بحران اوکراین، حما

هدف قرار گرفتن ناو روسی طی  شودیمو گفته نسکی داشته لز

ام گرفته صهیونیستی انج یهاموشک وسیلهبهروزهای اخیر نیز 

رژیم صهیونیستی،  ایهرفتارنوع این  رسدیمنظر به است. 

 .کامالً دچار تغییر کندرا در قبال آن دولت روسیه  یهااستیس

و  یسیع خیش گاهیدو پا نیبحر کشور /نيبه بحر رانيهشدار ا ◄

 یبرا یستیونیصه میرژ یستیارتش ترور اریرا در اخت ریالجف

 یکیدر نزد یاسالم یجمهور یمل تیو اقدامات ضد امن یجاسوس

اعالم کرده است که  حاً یصر رانیاقرار داده است.  رانیا یآب یهامرز

 دیتهد گونهچیه ،ودخ یو خارج یداخل یمل تیدر جهت حفظ امن

 .تحمل نخواهد کرد هیدر خاک همسا باألخصرا  یخارج


