
÷  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1081 مرداد 3شنبه دو 3085 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

 یهااستیسبُرد  اد،یز نهیاز قبل شده و با وجود تالش و هز ترفیو غرب ضع کایامروز آمر

 .کم شده است اریبس نیعراق، لبنان و فلسط ه،یدر سور ازجملهدر منطقه ما  هاآن

(82/40/1041)    

www.basirat.ir 

 يا خط تخريب!ابتکار عمل                روز حرف▼

پموتین در خومو   بما در دیمدار رمماهیت 82رهبر معظمم اققمالب 

جنگ یک مقوله خشن و سخت اسمت و » :فرمودقدحوادث اوکراین 

 وجمهچیهبهجمهوری اسالمی از اینکه مردم عادی دچمار آن شموقد 

اما در قضیه اوکراین چناقچه شما ابتکمار عممل را  ؛شودخرسند قمی

گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ دست قمیبه 

متحدالمواضم  های رسماقهاین جملمه در روزی است  چند «.دشمی

 معاقد، مخمالف و منتقمد قظمام جمهموری اسمالمیبیروقی و داخلی 

بازتاب  شدتبهسیاسی و تحلیلی  اظهارقظردر قالب توئیت و  ژهیوبه

همر پذیر شمدن توجیهاز  هاآنقگراقی  مثالًو لب بیان شود. داده می

، و سموریه عمراقافغاقسمتان، آمریکا به حمله  ازجمله یگرتجاوزقوع 

 است. و عربستان به یمن رژیم صهیوقیستی به فلسطین

پیشه بازان سیاستساز توئیتدر فهرست قگران -1 :نکات تحليلي

بمه آمریکما حملمه  ،مردم افغاقستان و عمراق و سموریه در مخیلهآیا 

تجماوز ممردم فلسمطین و یممن بمه اسمرائیل غاصمب و گنجید؟ می

. موضوع سلطه گمری پس ساحت بحث مهم است چطور؟عربستان 

این گروه یما کمتمرین  -8 قه مظلومیت اوکراین. ،و توسعه قاتو است

 شمدتبهیا قدارد و  آنالملل و تحوالت بینشی از حوزه سیاست بین

 آمریکا و اروپا در پمارادایم تغییمر جهماقیرقگ شدن ققش قگران کم

مثممل تهمماجم ی هممایتئوریهمما در مقابممل مبممدع البتممه این !اسممت

طرف آمریکما تند یا هس ساکتیا  معموالً ،... به عراق و  دستاقهپیش

مظلوم است یا عامداقمه و  اوکراینآیا  ها،در قظر این -3 !گیرقدمیرا 

در بمازی آمریکما و شراکت در کیک قدرت جهماقی ا هدف بآگاهاقه 

و  کننمدهتعیینبسیار ، مسئلهبه این قگاه  قوعاست؟ اروپا قرار گرفته 

دسمتور کمار ایمن  یققد و تخریب رهبربازی  -0 است.بخش جهت

و اردوگاه اصالحات رادیکما  های بیروقی و مقامات و رساقهروزهای 

خواه و عمدالتبه اصطالح ریزِ آب به آسیاب دشمن هایشبه جریان

 گر آشفتگی این اردوگماه از بکمارتواقد توجیهبهتر میاست،  اقحرافی

هشمدارها و اوکراینمی باشمد کمه  بمهبردن واژه ابتکار عممل حملمه 

شمدن را جمدی قای روسیه برای پل قاتو های بیش از دو دههقگراقی

ای مبتنمی بمر پمارهکمه ابراز موض  حکیماقمه رهبمری و اال  ؛قگرفت

ژرفمای ایشمان از  فردمنحومربهفهم و بوده از میدان موثق اطالعات 

 .قیستقامتعارفی قکته ، رساقدرا میالمللی تحوالت هندسه قظم بین

، ایمدهگاقه بنیادین سهاضالع ققد و تخریب ارکان و خط  :انينکته پاي

گمل  که این روزها قظام جمهوری اسالمی یکارگزارساحت و  ساختار

در  هماآنداخلمی  سمتگانابومواضم  دستور کار دشمنان و درشت در 

راهبمرد تحمو   ابقرار دارد، ها سازی از واقعیتجنگ شناختی و روایت

امثما  براقمدازی قمرم و بمدون اسملحه وسل بمه تدر مفهوم براقدازی و 

ضمرورت » طخمش آخمرین تموئیتدر وی  ؛شودپشتیباقی می زادهتاج

سمازی محمیط دشموار زقمدگی را بمرای قاامن «گو کردن رهبریپاسخ

ممردم خمود ایمن خمط را پما   ،رسمتدتبیمین  ابم. کردمردم صادر 

 پریشان( اهللفتح)قویسنده: کنند. می

 

 
 

 

 
 

 ، چي شد؟!کردميچي فکر ايدن ب                        روز گزارش▼

و  کایآمر یبرا کیاستراتژ کامالًشکست  از تحلیلگران، یاریبه منطقه به اذعان بس دنیسفر با

 ران،یا جاقبهسهقشست  ،. در مقابلامدیق رونیاز آن ب یخاص جهیقت رایز ؛بود یستیوقیصه میرژ

که همچنان  ملموس بوده است یبا دستاوردها قشست مثبت همراه کی هیو ترک هیروس

 .ندیگویمجهان درباره آن سخن  یهارساقه

 یراه دنیکه جو با یزماق»قوشت:  یدر مطلب مزیتاواشنگتنروزقامه  -1 :یخبر یهاگزاره

 ؛وجود داشت یدیکل نهیدر دو زم شرفتیپ یبرا یادیز دیو عربستان شد، ام لیسفر به اسرائ

در مواجهه با  یامنطقه یتیاتحاد امن کی جادیفر، کمک به اس نیا یهدف احتمال نیتریاتیح

 دیتول شیافزا یبرا هایالتماس به سعود زیهدف ق نیدوم بود. رانیا یاهسته ندهیافز دیتهد

کرده بود را حل کند.  جادیکه در داخل کشور ا یاز مشکل اقرژ یبتواقد بخش دنیقفت بود تا با

خود با اشاره  در مقاله قیز گنا یس یلید هیقشر -8 .«شکست خورد شدتبهاو در هر دو مورد 

ممکن است  نیپوت»به منطقه بود، قوشت:  دنیسفر با یبه تهران در تالف نیسفر پوت نکهیبه ا

 .«کند یتالف رانیخود با ا یروابط قظام تیرا با تقو نیاز اوکرا کایآمر یقظام تیحما

به منطقه دستاورد  دنیاعتقادقد که سفر با نیگران بر ا لیتحل اکثر -1 :يليتحل یهاگزاره

 دیتول شیکردن عربستان به افزا یو قه در راض رانیا هیائتالف عل لیقه در تشک؛ قداشت یخاص

عربستان اعالم کرد که آماده توسعه  دن،یکه در همان مقط  سفر با یاگوقهبه ؛قفت

است.  رانیاعالم کرد خواهان بهبود روابط با ا راًیاخ زیران است. اردن قیبا ا یشتریب یهایهمکار

همه کشورها  م،یستیما خواهان تنش در منطقه ق»: گفته است پادشاه اردن عبداهلل دوم ملک

 تیاحترام به حاکم ،یجوارهمخواهان روابط خوب با تهران بر اساس احترام متقابل، حسن 

به  زیقفت ق دیتول شیعربستان در بحث افزا ،مسئله نیدر کنار ا .«هستند مداخلهعدمکشورها و 

 1۵4 تاًیقهاداد و اعالم کرد که  یجواب منف دیتول شیدر بحث افزا کایبه آمر یحیصورت تلو

ژیم رو  کایآمر ققشه جدید شکستدر مقابل  -8 !را دارد دیتول تیظرف شیافزا ییهزار بشکه تواقا

در تهران برگزار شد که  هیو ترک هیروس ران،یا نیب جاقبهسه یقشست ،صهیوقیستی در منطقه

برای بررسی وضعیت کشور  آستاقه یاقشستهقشست در قالب  نیآن مثبت بود. اگرچه ا جیقتا

کار سران سه  در دستور قیز نیمابیف یهایهمکاردر حوزه  جاقبهسهوجاقبه و دبود، اما  سوریه

مسائل  نیا. زه اقتوادی بودوحدر  گاقهسهائتالف  لیتشکآن  نیترمهم که کشور قرار گرفت

 هاآناست که محور  یریگشکلدر منطقه در حا   یدیجد یهایبندجبههکه  دهدیمقشان 

 اوالً  کایکه ائتالف با آمر اقددهیسر جهیقت نیاز کشورها به ا یاریبس رایز ؛ستیق کایآمر گرید

خود بر کشورها  و مناف  حفظ سلطهدر  یهمواره سع کایآمر رایز ؛است یرعملیغ اًیثاقزا و نهیهز

 )قویسنده: محمدرضا فرهادی( را دارد. هاائتالف نیدر ا ژیم صهیوقیستیرققش  شیافزاو 

 هدف جاسوسان موساد چه بود؟                       خبر ویژه     ▼

 اتیاقجام عمل یاز عوامل موساد که برا یاشبکه کرد اعالم اطالعات وزارت روز پیشو د

عناصر  دهدیمقشان  هایریگیپ وارد کشور شده بودقد را بازداشت کرده است. یستیترور

 یهاآموزش ییقایکشور آفر کیدر  یاتیعمل نیچن یاجرا یقبل برا هاماهشبکه  نیا یاتیعمل

 اجرا کرده بودقد. یسازهیشبمورد قظر را به صورت  اتیبار عمل نیبودقد و چند دهیالزم را د

کشور  یتیامن ستمیس یهااتیعمل نیتردهیچیپاز  یکیشبکه  نیضربه به ا شودیم دهیشن

در  یقظام -یتیاز مراکز حساس امن یکیبوده است. هدف جاسوسان موساد منفجر کردن 

 ازیموردقدرون مجموعه مواد منفجره  ،یارتباط با عناصر قفوذ لهیوسبهشبکه فوق  .صفهان بودا

 بازداشت شدقد. ،اتیعمل لیاما چند ساعت ماقده به اقفجار و تکم ؛ودقدرا هم کار گذاشته ب
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 خبارا ▼

 ميرژ نيا ندهيدرباره آ يستيونيصه ميهشدار مقام سابق رژ

و  یستیوقیصه میسابق وزارت خارجه رژ رکلیمد «لیگ یآو» وم؛یال یرأ روزقامهگزارش به 

خطرقا  ضعف  یهاامدیدرباره پ هود،ی یعموم استیدر موسسه س گرلیتحلکارشناس و 

به  تواقدیامر م نیا ،کرد دیتأکهشدار داد و  «لیاسرائ» ندهیآ یبرا نیفلسط یرسم التیتشک

مقام وزارت خارجه  نیا منجر شود. ژیم صهیوقیستیر ندهیآ یکشنده و مرگبار برا یعقوبت

 تیواقع ،اعالم کرد «ویمعار»زبان  یدر روزقامه عبر یابا اقتشار مقاله ژیم صهیوقیستیر

از  ژیم صهیوقیستیرکه  رانیا یقدرت و تواقمند؛ کندیرا آشکار م یتناقض جالب کی یاسیس

شده  یکشور عرب چندبا  ین رژیماروابط  میو تحک تیآن هراس و وحشت دارد، منجر به تقو

از  یاریکه بس نیخودگردان فلسط التیتشک و یضعف دولت رسم ،به موازات آن است.

 تیهودی تیدرباره ماه سؤا عالمت  کی داقند،یمبار  م یدستاوردرا آن  هاستیوقیصه

در شهر  یتیوض  و بافت جمع ریتوو ،لگریتحل نیاعتقاد ا به .کندیم جادیا ژیم صهیوقیستیر

 کندیم دیرا تهد ژیم صهیوقیستیراست که  یتیقوم یدرباره دوگاقگ تیواقع نیترایقدس گو

 ینیکه اعراب فلسط یدر روز ین رژیمازدن به  یلیس ی( برالیگ یباور آو ه)ب تیواقع نیو ا

مقام سابق  نیا است. یکاف رقد،یبگ هایبه شرکت در اقتخابات شهردار میساکن قدس توم

 یبا دوگاقگ یبه دولت لیدر آن صورت اسرائ»کرد:  دیتأک ژیم صهیوقیستیروزارت خارجه 

 .«خود را از دست خواهند داد گاهیجا یهودی یهاخواهد شد که قماد لیتبد یتیقوم

 عام استاد حوزه در دفاع از حجاب یهااستدالل

 یاستاد اقامه قماز، در قامه سیو رئ میمفسر قرآن کر ،یاستاد قرائت نیوالمسلماالسالمحجت

 :دیافکر کرده سؤاالت نیتاکنون به ا ایآ و دخترم! خواهرم» قوشت: یاسالم رانیبه دختران ا

را از ما بخل و قسبت به آقچه دختران و پسران ما  یعلم یهاشرفتیپ اسباب دشمنان چرا -1

مادران محجبه فرزقدان خود را  هن،یم از دفاع در -8 ؟کنندیمبخشش  سازد،یرا منحرف م

شود، مردان و  یما هجوم زیعز کشور به امروز اگر -3 حجاب؟یزقان ب ایبه جبهه فرستادقد 

آزار  ،یبشر جوام  همه در -0 مان؟یا عناصر سست ای کنندیم یستادگیا مانیزقان باا

ازدواج  یبنا شما برادر اگر -۵ ؟یدختران رها و الابال ایاست  شتریب دهیو پوش فیدختران عف

هر روز خود را در که  دیکنیرا اقتخاب م یخود کند، شما دختر لیداشته باشد و شما را وک

 بازانهوستر و از چشم که عفاف و حجاب او کامل یکس ایمعرض قگاه جواقان هرزه قرار داده 

و  یو اضطراب، امراض رواق یافسردگ ،یلیتحو افت طالق، آمار -6 به دور بوده است؟

دختران  انیدر م یبندوباریبگناه و  ،ییگرافرار از خاقه، اسراف و تجمل ،نیجنسقط ،یمقاربت

 نید اتیاز ضرور حجاب و دخترم، خواهرم ؟یدختران رها و الابال ایاست  شتریب فیپا  و عف

با حجاب کامل به  کردهلیتحو. امروز هزاران دختر دیفرزقد اسالم هست بحمداهللاست و شما 

 ،یو اقتواد یاسیس ،یعلم یهاعرصهو با حضور خود در  اقددهیرس یدرجات علم نیتریعال

 .«ستیق شرفتیو رشد و پ یاجتماع یهاتیکه حجاب ماق  فعال اقددادهقشان 

 تکذيب شد يزن حيد اشتریوجديد ادعای 

دفتر حفظ و قشر »قوشت:  باققال معظم حفظ و قشر آثار رهبر معاون دفتر «یفضائل یمهد»

روزها  نیدر خوو  آقچه ا ییادعا یحت ای تیشکا چیه یاخامنه یالعظماهللتیآآثار حضرت 

 یرا برا یموارد نیقداشته و قدارد و مبنا قرار دادن چن ،شده است یارساقهفعا   کیمتوجه 

جنبش »ربران موسوم به از کا یاشتروحید  .«داقدیم یقگیسلکج یصدور حکم، قوع

حکم  اخیراً ه ترکیه بود کهفر خاقواده رئیس مجلس بس دهندهبازتاب، اولین «خواهعدالت

در خوو   را قتیجه اقداماش حکم قضایی ،نیازاشیپاست. او گرفته  دوساله ریتعز

 ،در حکمش ،گفته دشیجد تییتو بیان کرده بود ولی درو شکایت قالیباف سیسموقی گیت 

 !موجود است زیق معظم اققالب رهبر تیسا کی تریتمسخر ت

 اخبار کوتاه

 /ابدييمکاهش  بدون برجام يحت 0841تورم مجلس: نماينده  ◄

را که  یدولت قاقوق»: گفت قم ندهیقما ،«یفراهاق یرآبادیام»

کرده، به اجرا گذاشته است، دست دولت هم درد  بیمجلس توو

برقامه  نیدر اقتظار اقتواد کشور است. با ا یخوب ندهیقکند چون آ

 رد،یاگر برجام هم شکل قگ یحتگرفته،  شیکه دولت پ یاقتواد

 درصد 18به  1043و در سا   درصد 34به  ندهیقرخ تورم سا  آ

 یهدفمنداز محل  ا یر اردیلیهزار م 644دولت  .دیخواهد رس

اقتواد را اقجام  یدرصدهشتکرد که رشد  ینیبشیپ هااراقهی

 یادامه دارد، ول هایسخت یسا  جار ماهید ایتا آذر  تاً یقهادهد، 

 .«کرد میرا تجربه خواه یخوب یاقتواد طیشرا

 یگودرز سردار /ک سال!يهزار قبضه سالح در  0ف کش ◄

 کی یمرزباقان ط»: گفت رانیا یاسالم یجمهور یفرماقده مرزباق

رساقدن  یمسلح که برا یقاچاقچ 102سا  گذشته هزار و 

 کردقد. ریدستگ ،قود ورود به کشور را داشتند ،قاچاق یکاالها

کشور  یاز چهار هزار قبضه سالح و مهمات در مرزها شیکشف ب

ی گفتن .«بوده است انیچاقچدر برخورد با قا یاز اقدامات مرزباق

وهای مسلح از سالح و مهمات در مرزها است، آمار کشفیات قیر

ز اطی یک سا  گذشته افزایش چشمگیری داشته است که 

 برهم زدن امنیت کشور حکایت دارد. دشمن برای تالش

 /صادرات نفتي و غيرنفتيدر قابل تحقق شکني کوردر ◄

در سا   زانیم نیا ،یقفت یدرآمدها دیشد سقوط سا  دو از پس

درصد قسبت به سا   20و حدود  افتی یتوجهقابلبهبود  1044

هنوز با ارقام درآمدهای قفتی ، حا نیبااکرد.  دایپ شیافزا 99

 یبررس نیدارد. همچن یدالر اردیلیم 12فاصله حدود  99سا  

از  زانیم نیتررقم به باال نیا دنیاز رس ،یرقفتیغروقد صادرات 

در صورت تداوم رشد  رسدیمدارد. به قظر  تیحکا 99سا  

کل صادرات  یرکوردشکن ،یرقفتیغصادرات  زیصادرات قفت و ق

 دور از دسترس قباشد. سالهپنج قسبت به بازه

با موضوع معاونت سياسي همايش  نياميسبرگزاری  ◄

با  «تیجمع یسازجوان» شیهما /«جمعيت یسازجوان»

و  ونیروحاق ن،یطرح صادق انیمرب ،یاسیس انیحضور هاد

 .واهد شدخبرگزار  (مردادماه ۵ ،شنبهسه) رداف، ارانیفرهنگ

 یهاروشو  هاتیظرف راهکارها، ییشناسا ،شیهما نیاز ا هدف

 .است یجواقان به ازدواج و فرزقدآور جیو ترو بیترغ

 نیاربع یمرکز ستاد مديد شد/ت نيزائران اربع یبرا نامثبت شيپ ◄

 یبرا قامثبت شیمهلت پ»اعالم کرد:  یاهیاطالع)ع( در  ینیحس

 .«شد دیمرداد تمد 19 خیا تارت ینیحس نیزائران اربع

دولت موقت  ییدارا وزارت /!رانينفت اجديد  یمشتر ◄

خبر  رانیقفت از ا دیقرارداد خر یشنبه از امضا وزرطالبان 

هزار تن  3۵4 دی، قرارداد خرخاقهوزارت نیداد. بنا بر اعالم ا

در  یمواد سوخت متیمنظور کاهش قبه رانیقفت از ا

 افغاقستان امضا شده است.


