
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6076 خرداد 61شنبه دو 0770 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

آن دل مطمئن، آن زبان ذوالفقارگونه که توانست  ن،یفوالد تیشخصآن دست قدرتمند، آن 

و  أسینگه دارد،  دانیرا در م هانیاکند،  دانیمختلف وارد م یانسان را از قشرها هاونیلیم

بدهد، عبارت بود از امام بزرگوار؛  میتعل هانیادور کند، جهت حرکت را به  هانیارا از  یدینوم

 www.basirat.ir                                    (41/30/4134) !میعظ ینیخمبود از  بارتاو ع

 فيتحر انيمقابله با جر یراهنما        روز حرف▼

امام ارتحال سالگرد  نیوسومیدر مراسم س یمعظم رهبر مقام

 ،یمهم، مردم و فعاالن انقالب ییهاهیتوص انیبا ب)ره(، ینیخم

از  ییزداتیاز هو یریرا به جلوگ یو اقتصاد یاسیس ،یفرهنگ

 یریجلوگ ن،دشم یدروغ و جنگ روان یامام، افشا فیانقالب و تحر

از  یو قدرشناس یغرب یارتجاع و سبک زندگ یهااز نفوذ رگه

 نیبا مفروض گرفتن ا شانیا سفارش کردند. یمسئوالن انقالب

تا با  کندیخود تالش م یکه دشمن در جنگ شناخت تیواقع

و... به جنگ  یاز مسئوالن انقالب ییاعتبارزدا ،ییزداتیهو ،ییزداامام

برود، تالش کردند تا  یانقالب و نظام اسالم یعوامل بقا و ماندگار

همگان را  ،یضمن اشاره به نقاط هدف دشمن در جنگ شناخت

 کنند. نییتهاجم؛ در قالب جهاد تب نیمتوجه راه مواجهه با ا

همچون  زیامسال نمعظم انقالب  یرهبر -4 تحليلي:نکات 

« ها و گفتار و رفتار امامدرس»به ضرورت توجه به اخیر  یهاسال

 شتریکردند، اما پرداختن ب دیتأکدر سالگرد ارتحال ایشان 

و  یارسانه -یدر بعد روان ژهیوبهکشور  یله به مسائل جارمعظم

که  هددیحوزه نشان م نیدشمنان در ا ینقاط هدف و ترفندها

تا به  کنندینقطه تمرکز دشمن، تالش م قیبا درک عم شانیا

 یدر برابر جنگ شناخت نییجهاد تب تیبا محور یهمگان جیبس

 یبر محورها شانیا دیتأک -2شکل و انسجام دهند.  ،دشمن

که  دهدینشان م نآدشمن و ضرورت مقابله با  یتهاجم شناخت

در مواجهه با جبهه دشمنان،  یاسالم رانیا شان،یا یابیدر ارز

 ینییاز ضعف در حوزه رسانه و اقدامات تب ،یااز هر حوزه شیب

نقاط قوت و  تواندیاست که دشمن م لیدل نی. به همبردیرنج م

 یافکار عموم یو شکست برا ضعفنقطه عنوانبهرا  هایروزیپ

 انیم یشکاف ادراک جادیضعف، ا نیا امدیجلوه دهد. پ

 هاتیاز آن واقع یافکار عموم یذهن ریشور و تصوک یهاتیواقع

 یحت شانیا ف،یو تحر میتحر یبا توجه به وابستگ -0. است

 فیتحر انیرا در خلع سالح جر میچون تحر یحل مسائلراه

از  یدر داخل را ناش هامیتحر یسازیخنث عدم یعنی داند؛یم

که در  دانندینادرست م یهاتیمحاسبات غلط و ذهن یکسری

 یراحتبه ها،تیو زدودن آن محاسبات و ذهن نییصورت جهاد تب

محاسبات  باوجود رایکرد؛ ز دایهم غلبه پ هامیبر تحر توانیم

 .ردیگیشکل نم میمقابله با تحر یو عزم الزم برا زهیغلط، انگ

نقشه دشمن و گوشزد  میقعمعظم له با درک  نکهیا تیدرنها

، فیتحر انیدر قبال جر ی، ضمن افشاگرمواجهه با آن یهاراه

 یبرا هزیو انگ هیروححفظ و ارتقاء به  را نییتبعرصه جهادگران 

در برابر  ینیدآفریدشمن و ضرورت ام یغاتیشکستن محاصره تبل

 .ردندکتوجه م فیتحر انیجر یروان یهایپاشسم

 )نویسنده: مصطفی قربانی(

 
 
 

 
 

 
 

 هيترک انيپايب یهايطلبتوسعه                   روز گزارش▼

 اتیکشور در نظر دارد عمل نیاکنون ا ه،یدر شمال عراق توسط ترک ینظام اتیاز انجام عمل بعد

 را مطرح کرد. ینکات دیاقدام با نیا لیانجام دهد. درباره اهداف و دال هیدر شمال سور یگرید ینظام

انجام  هیاشغال شمال سور یبرا اتیتاکنون سه عمل 234۲از سال  هیترک -4 :حليليت یهاگزاره

در  لومتریک 03به عمق  یحائل منطقه جادیا ،هیدر آن ناکام مانده است. هدف ترک هر بارداده و 

دنبال  گذشته ترکیه در خاک سوریه یهااتیعملو در طی بار  هر ین هدفااست که  خاک سوریه

 هیو روس کایآمر رایز ؛داندیمزمان  نیبهتر یرا از نظر بازه زمان یمقطع فعل هیترک -2 شده است.

ی کردها یبه عنوان متحد اصل کایآمرسویی دیگر، ز . اتنش هستند ریدرگ نیجنگ اوکرا لیبه دل

دو  تیعضو یبرا هیترک تیبه دنبال رضا ،نیبودن در جنگ اوکرا ریعالوه بر درگ شمال سوریه،

را  یلعوامل باعث شده که اردوغان زمان فع نی. استات در ناتو یکشور فنالند و سوئد جهت عضو

 هیبه شمال سور هیترک نیشیحمالت پ -0 انتخاب کند. هیدر شمال سور ینظام اتیبه عنوان عمل

تورم . شده بود ترکیه یاردوغان نزد افکار عموم تیموجب محبوب ،ک.ک.پدر جهت مبارزه با 

ترکیه  2320انتخابات برای پیروزی در وغان اردو  است دهیدرصد رس ۳0به در مقطع فعلی  رکیهت

با پیش کشیدن است تا  یبه افکار عموم یدهجهتبه دنبال و  از به بازآفرینی عملکرد خود داردنی

کارآمدی دولتش داشته باشد و از  مبنی بر ندهیدر انتخابات آامتیاز تبلیغاتی مسائل فراسرزمینی، 

 سرپوش بگذارد.کشورش  یبر مشکالت اقتصاداین طریق 

منصرف شده  هیدر شمال سور ینظام اتیانجام عملاز  هیترک فعالا گفت هرچند  توانیم درمجموع

 یبرا منظر کیاز  دهایتهد نیوجود دارد. ا اتیعمل نینه چندان دور احتمال ا ندهیاست، اما در آ

 فرمانده؛ است هیمقابله با ترک یبرا هیاتحاد کردها با ارتش سور زیفرصت است و آن ن هیسور

 ه،یمقابله با ترک یبرا است گفته که حاضر هیسور کیدموکرات یروهایکُرد موسوم به ن انینظامشبه

محرز شود که خروج  زیکشورها ن ریسا یبرا دیبا امر نیاد. کن یهمکار هیارتش سور یروهایبا ن

 دور است. دانچننه ندهیدر آ هیدولت سور یآت تیاولو زین کایاشغالگر همچون آمر یکشورها

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی(

 يجاد نااميدی در کشور!ابا  یزيانگفتنه                  خبر ویژه        ▼

در  ،مقام معظم رهبری در بیانات روز شنبه خود که به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی)ره(

 «بستشرایط بن»هوم امیدآفرینی و مذمت القای به مف شانهای مکرری از سخنانبخش

حرکت امام  .خصوصیات بارز امام راحل بود جمله از امید به آینده»فرمودند: له معظم  .پرداختند

در دوران مبارزه چند نقطه برجسته داشت که عبارتند از نترسیدن، صراحت با مردم، اعتماد به 

 خاطر بهای یا از روی غفلت و یا عده .هادلمردم، قدردان مجاهدت مردم بودن و دمیدن امید به 

ها ای در روزنامهبست رسیدن کشور است البته در زمان امام هم عدهپول، کارشان القاء به بن

اید بست رسیدهبست رسیده است که امام فرمودند این شما هستید که به بننوشتند کشور به بن

 یاهیانیب)ره(، در سالگرد رحلت امام  مجمع روحانیون مبارز ،حالنیباا«. نه جمهوری اسالمی

هزاران »نوشت:  صادر کرد و در بخشی از آن کشور رایب بستبنشرایط  القاکنندهو  دکنندهیناام

در گرداب هولناکی از  هایناخالصو  هایریتدبیبافسوس که امروز کشور و ملت در پی برخی 

از  تروحشتناک اشندهیآه است ک وتاررهیتامروزش  تنهانهمشکالت چنان گرفتار آمده است که 

نشان دادن کشور به وقت تکیه  وبلبلگلاورهای جامعه و بازی با افکار و بسیاسی  «.!امروز است

در وقت برکناری از قدرت به بر اریکه قدرت و در منجالب مشکالت و رو به سقوط نشان دادن آن 

و افکار  هاانیجر گونهنیاپس زدن  ،آن هاییننتیجه است که دست ملت، جرمی نابخشودنی 

این  ازبا این حال،  .خواهد بود ز سوی افکار عمومیا ان به نرخ روز خورنو  طلبمنفعت سیاسی

 .رسدبوی فتنه اقتصادی به مشام می، نماسیاهبیانیه سراسر 

http://www.basirat.ir/


 

 

                    

 اخبار ▼

 شدن ديپلماسي خفته گازیفعال 

های وزارت نفت در دولت سیزدهم سازی دیپلماسی انرژی یکی از محورهای مهم فعالیتفعال

بوده است، در این راستا، در چند ماه نخست کار دولت سیزدهم بود که قرارداد سواپ گاز 

به ترکمنستان از سوی وزیر نفت  یسیرئسال وقفه در سفر  5ترکمنستان به آذربایجان پس از 

میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از مسیر ایران  2تا  455اس این قرارداد حدود بر اس .امضا شد

عنوان حق ترانزیت یا سواپ شود و ایران بخشی از این گاز را بهبه آذربایجان منتقل می

نکته بسیار مهم در این قرارداد، عدم نیاز به مبادالت مالی برای اجرای آن است که  .داردبرمی

وزیر نفت  روزهای اخیرطی  .جرای قرارداد بسیار روان و بدون مشکل انجام شودشود اباعث می

و اعالم  کردآذربایجان را با مقامات آذری امضا سواپ گاز ترکمنستان به نامه دو برابر شدن تفاهم

 سوکیقرارداد سواپ گاز از دارد. برابر را نیز  1یا  0ایران ظرفیت باالتر بردن این میزان تا  هکرد ک

کند و از سوی دیگر مسیر ایران کمک زیادی می شورمانکبه پایدارتر شدن شبکه گاز شمال شرق 

سال  5الوه بر این، احیای این قرارداد پس از ع .کندرا در تبدیل به هاب انرژی منطقه هموارتر می

شده دیپلماسی  دن آن در کمتر از چند ماه، در واقع باز کردن مسیر مسدودوقفه و دو برابر ش

 .کندمی ا دیگر کشورهای منطقه را فراهمانرژی است و امکان انعقاد قراردادهای مشابه ب

 د بايدن به نفت ايران و عربستان!اميشم چ

گر نفت خام اعالم کرده شرکت عمده و مستقل معامله کی»شد:  یبلومبرگ مدع ییکایآمر سانهر

 یآوردن بها نییو پا یجهان ینفت خام به بازارها شتریعرضه ب یواشنگتن برا احتماالااست که 

ادامه  رغمبه رانیا دهدیکرده و اجازه م یپوشچشم رانیعرضه نفت ا شیاز افزا کایسوخت در آمر

به سفر  یادداشتیدر نیز  مزیتا ننشالیفا یسیانگل روزنامه«. صادر کند یشترینفت ب هامیتحر

 رخواست افزایش تولید و عرضه نفتدآمریکا به عربستان برای  جمهورسیرئبایدن،  الوقوعبیقر

 یبه عربستان که تنها برا دنیبا یرو شیپ سفر در»: فزوداپرداخت و  ط رژیم سعودیوست

عربستان  دهد،یکردن کمبود در بازار رخ م نیگزینفت و جا دیتول شیفزاا درخواست کمک بابت

 دیتأک خود را مطرح خواهد کرد. نیسنگ یهادست نخواهد گذاشت و درخواست یدست رو زین

و  دیجد یتیامن یهانیتضم ش،یو بازوها رانیمقابله با ا یبرا کایتوسط آمر حیعربستان بر ادامه تسل

 «.خواهد بود کایعربستان از آمر یهااز درخواست یتنها بخش وت،یپاتر یهاسامانه

 پادشاهي سعودی به زنان و کودکان يمن! سالههشتخدمات 

هشت سال جنگ طی در گزارش خود اعالم کرد،  رصد نقض حقوق بشر در یمن نی ویژهائتالف یم

چندی  .استان یمن کشته شدند 23دختر در  0۱۳پسر و  2۳۷5کودک یمنی شامل  04۱2 نیم

بار زنان در درباره وضعیت فاجعه زحامی حقوق کودکان و زنان نی« صافانت»پیش، سازمان یمنی 

زن یمنی  2142، 2345مارس  2۲الف سعودی به یمن در ، از ابتدای تجاوز ائتگزارش دادیمن 

ها و انتصاف افزود، حمله ]عربستان[ به بیمارستان .اندزن دیگر نیز زخمی شده 2۱25کشته و 

مراکز بهداشتی باعث شده زنان یمنی از دستیابی به خدمات بهداشتی محروم بمانند. اضافه آنکه 

در میان زنان باردار و شیرده بعالوه افزایش میزان  ژهیوبهذیه ی و افزایش سوءتغباید به شیوع بیمار

 .های ممنوعه ائتالف سعودی اشاره کردسالح جهیدرنتهای مادرزادی و ناهنجاری نیجنسقط

 بازار ارز نوسان دارد؟!را چ

شد،  لیتشک جمهورسیرئ استیسران قوا که به ر یهماهنگ یعال یشورا خیرا جلسه در

 ت،این اختیاراا ببازار ارز داده شد.  تیریمد یبرا یبه بانک مرکز یاژهیو و دیجد اراتیاخت

گفتنی است. آغاز شده  واقعی و برای تثبیت قیمت ارز در کانال در بازار ارز یمداخله بانک مرکز

ترویج شکست است، مدتی است که دالالن و سودجویان ارزی با ایجاد التهاب در بازار ارز و 

قتصاد کشور، تالش دارند سایه برجام را همچنان بر مذاکرات احیای برجام و تأثیر منفی آن بر ا

بازی گرفته و ، به گرانی -دوگانه توافقروانی را تحت فشار مردم سر اقتصاد کشور حفظ کنند و 

 منافع خود را از این میانه برگیرند.

 اخبار کوتاه

االسالم حجت دشمن برای مقابله با ايران/ يضلعسهنقشه  ◄

سید اسماعیل خطیب در دیدار فرمانده نیروی زمینی سپاه، 

، از سه اه قدس و مسئوالن نظامی و امنیتیفرمانده قرارگ

امنیتی دشمن علیه کشورمان پرده برداشت و گفت: استراتژی 

دشمن در مقطع فعلی بر روی سه موضوع متمرکز شده »

اول روی اعتراضات و شرایط اجتماعی ما حساب باز  ؛است

 با …کرده در بحث مطالبات، اعتراضات، تجمعات، اصناف و

 .کندمی تالش هاآن گسترش برای یدهسازمان و یسازشبکه

 یستیونیصهآن رژیم  دارپرچمدوم اقدامات تروریستی که 

ها است و سومین مورد از طریق فضای مجازی تالش دارد ذهن

 «.درا به ایران اسالمی مخدوش کن

 «یریبهرام مش» /!ميقدردان آخوندها باش ديضد انقالب: با ◄

 زیانگشگفت یدستاوردها به ذعاناا بخارج نشین  ضدانقالب

 :دیگویم، با عنوان حکومت آخوندی رانیا یاسالم یجمهور

 ترسدیماز آخوندها  شدتبه، اشینظامبا تمام قدرت  کایآمر»

درست و  کامالا هاآندر قبال  یاخامنه یعل دیس کردیو رو

علم،  شرفتیآخوندها در پ یدستاوردها بوده. زیآمتیموفق

است که چهره  ادیز یبه حد ... و یراه ساز ،یاتم ،یفناور

 رضاشاهصد برابر  ونیروحان .شده است دگرگون نیزمرانیا

و  میگیرو نم هانیخدمت کردند، چرا ا نیزمرانیابه  یپهلو

 «.میکنیم نیفقط توه

 وسط يک صهيونيست/ت «نترنشناليا رانيا»معرفي  ◄

 یهارسانه ا انتقاد ازب هیونیستصخبرنگار  ،«دیراو باراک»

شبکه ضد ایرانی  یارسانهخط  یرودنبالهدر  یستیونیصه

شبکه  کی نترنشنالیا رانیا: »گفتایران اینترنشنال سعودی 

شبکه از  نیا .شودیپخش نم رانیاشبکه از  نی. استین یرانیا

و وابسته به مخالفان  کندیم تیفعال یلندن و با بودجه سعود

 یبرا لیاسرائ انیعنوان خط جربه زین یبوده و گاه یرانیا

 یبا تشنگ یلیاسرائ یهارسانه .کندیانتشار اطالعات عمل م

را  نهیشیپ نیا نکهیو بدون ا بلعندیشبکه را م نیا یهاگزارش

 !«.بس است گری. دکنندیپخش م ،بدهند هایلیبه اسرائ

امور وزارت  یسخنگو /فارسجيخلی ايران در ابدقلمرو  ◄

 ورایشکشورمان در واکنش به بیانیه مداخله آمیز  خارجه

جزایر صوص حاکمیت امارات بر خدر  فارسجیخلهمکاری 

قلمرو  ،گانهسه ریجزا»: ، گفتفارسجیخلایرانی در  گانهسه

 و چشمفارس و  شهیهم جیسرافراز در قلب خل رانیا یابد

 «.وطن هستند چراغ

 یسازیخصوص سازمان /رنديگيسهام عدالت م نفر ونيليم 613 ◄

نفر از  ۳33هزار و  0۲0و  ونیلیسه م ،درمجموع»: اعالم کرد

سهام عدالت ندارند  یستیو بهز امداد تهیکم تیافراد تحت حما

سهام دولت به  رماهیت از .ردیافراد سهام تعلق بگ نیبه ا دیو با

 .«ابدییاختصاص م یتیحما یجاماندگان تحت پوشش نهادها


