
 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي اسينشريه روزانه )داخلي( معاونت سي

 2231فروردین  32 شنبه 0234 شماره -نوزدهمسال 

 

 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه
 

کنیم؛ به  کنیم؛ اساس کار این است. ما باید به خودمان اتّکا ما به خودمان اتّکا
 .شود اعتماد کردکرد، نمی شود اتّکاکرد، به بیگانگان نمی شود اتّکادیگران نمی

(21/2/31) 
 

www.basirat.ir 

 

 الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي         روز حرف ▼

روز چهارشررنبه شتشررته  یرهبررر مم ررم اناررم  اسررمم

برا   یمیصرم  يداریر د ،دن سرال نرو  یمناسربت فررا رسر   ه ب

ضررمن و در آن ن سرره هرروه داشررتند  از مسررلوا یجممرر

، نکررا  ین ن رراا اسررممبرره همرره مسررلواابررراز متبررت 

کردنرد کره توجره     يادآوریر شرمار سرال    رهبرا را در یمهم

در  «اهرررداا و عمررر »رمرررح تتاررر   دتوانررریبررره آن مررر

 باشد. یاهتصاد مااومت ویژههمختلف، ب يهاعرصه

م فرزانرره اناررم   ید حکرریررکأن نکترره مررورد ت یاولرر

اسررت.  نمسررلوا یو همحبرران ی، ضرررور  همرردلیاسررمم

سرال، متناسر     يشرمارها شران انتخرا    یبه واهع از نگاه ا

ر بوده و عمر  بره شرمار سرال شتشرته، ازمره       وارهیو زنج

 ،شررانیا برره عایرردهش رو اسررت. یتتارر  شررمار سررال  رر 

ن زبررانی و همرردلی مسررلوااتترراد و هررمسررخن شنررتن از 

 ،نردارد  یمنافرات  هرا دیردشاه و  هرا با اخرتم  سرلیاه  کشور 

ی برروده و از آن شریررحي مرریهررا  بن تنرراو یررچرررا کرره ا

اسررت کرره وحررد  جهررت، وحررد   آنمهررم امررا  ؛نیسررت

. برا ایرن نگراه اسرت     وحد  هد  متنرو  بمانرد  و  رمسی

ي ترروان در ضررمن منتاررد بررودن و نگرراه انتارراد  کرره مرری

برخری عملکردهرا، برر  بر  تنرهره و ت رمیف       داشتن بره  

 ه داد.ین هدنکوفت و ناد منصنانه را به مسلوا

 ینیفرآبر ضرور  ناش یرهبر مم م انام  اسمم دیکتأ

است که  ايد هاب  ممح هیکتأح ین یهرارشاه اهتصاد مااومت

آن را دنبال ت ید به جدید بایر و امین دولت تدبمسلوا

ده و یکی از مطالباتی است که ملت نیح باید در کنار کر

ضمن رهبري از دولت خواهان باشند. هرارشاهی که 

و هم اشد بمرکح فکر باید هم برداشتن موانع حرکت ملی 

ر یمس يحیرو  رح ي ردازدهیضمن ا یمنی ،مرکح عم 

 يریگی و کرده را صادر ا  ازا دستور دیااهداما ، ب

ی اهتصاد مااومتی به انجاا تتا  عین يمتناظر با آن را برا

 رساند.

له تمش براي جبران آخرین ممح ه مورد تاکید مم م

است. واهمیت آن  ییجوصرفهاز  ری  کمبود اعتبارا  

هاي ملی در سطوح هدر دادن سرمایهاسرا  و است که 

 ها،یادآوريو  هاانتار همه با شوناشون هايمختلف و عرصه

آید و تا فکري جدي می شمارم لی جدي بههمچنان م

هطار اهتصاد مااومتی به ماصد نخواهد  ،براي آن نشود

 ! رسید

 

 

 درس خواهیم گرفت؟آیا             روز گزارش▼ 

اي خرود را  ایرران بایرد برنامره هسرته    »، «کننرده اسرت  ایرران نگرران   ايبرنامه هسته» 

را ایرران   ايبرنامره هسرته   ،کره در اختیرار داریرم    یما با ابحارهراي مختلنر  » ،«متوهف کند

 را بررازایررران اي هرراي برنامرره هسررتهمهرررهو آرزو دارا تررت تررت  رری  » ،«چینرریمبرمرری

شرردند، مرریهررا در آن  ررپ و  رریش  گررر کرره تنهررا وا ه و هررحار و یررت جملرره دی  «کررنم

تروافای   ؛شرد  منجرر اي سررانجاا توافارا  هسرته    اي وهراي هسرته  ریمتتر که به  یجممت

موجر  برچیرده شردن    کره  کتمران کررد    تروان و دسرتاوردهایش نمری   هاکه با همه حسن

نری  از اورانیروا    یهابر  تروجه   ماردار و خررو    ماناي کشرور سیسا  هسرته تأاز  یبخش

لغررو  ،مسررلوان دولترری شنتررهبرره  و چنررینی ایررن ررپ از ترروافاامررا ، ایررران شرردشررده از 

بنررد برنامرره ایررن بررار بررا ترجیررع ،جمررم همرران  شرراهد بررار دیگررر ،هررابرخرری از تتررریم

جرران کررري، وزیررر امررور   اظهررارا از ایررن در آخرررین نمونرره  ؛هسررتیمموشررکی ایررران 

 وزرايرش برره منطارره  ررر  آسرریا  ررپ از دیرردار بررا   یکررا در حاشرریه سررن آمرجرره رخا

فررارس بررا ابررراز نگرانرری از برنامرره  خلرری  همکرراري شرروراي ع ررو کشررور شررشخارجرره 

 هراي آزمرایش  علیره  فرارس خلری   کشرورهاي  برا  آمریکرا  اینکره  بیران  برا  موشکی ایرران و 

 کرره کنررد روشررن همرره از اول بایررد ایررران کنرردمرری کیرردتأ ،اسررت متتررد ایررران موشررکی

 است! هاییفمالیت چنین کاهش آماده

از  ،ايمجهرح بره کمهرت هسرته     و دنردان مسرل   برن  انگیرح نیسرتد دشرمن ترا     حیر 

خواهرد  مری  ،رو اسرت هکه همواره با تهدیردا  مسرتایم ن رامی همرین آمریکرا روبر       ایران

 !که توان دفاعی خود را تمطی  کند

هررا  رریش از توافرر   اهکرره مرر سررخنان رهبررر مم ررم اناررم ،  آشررکارا ،ایررن حکایررت

اصرر  اناررم   ایررن ملررت و ، آنهررا بررااي بهانرره اسررتمسررلله هسررته»اي فرمودنررد هسررته

آنچره در   بره حایارت   .کشرد را در برابرر دیردشان مرا بره تصرویر مری      « .انرد اسممی دشمن

 لره مم رم  همران تجربره تراریخی اسرت کره      ،برجاا و  سرابرجاا ر  داده و ر  خوهرد داد  

 .میامید است همه ما از آن درس بگیره ک ايفرمودند، تجربه
 

 اوباما براندازی نظام ایران استدف ه   ویژه خبر ▼

 برا  « سرت  ینگتونهاف» در «ابدي دشمن ایران» عنوان با ايمااله در برنر مایک   رفسور

 شرکوفایی  ازمره  کره  واشرنگتن  ايهسرته  امنیت نشست در اوباما باراک اظهارا  به اشاره

 هرد   کررد،  عنروان  ايهسرته  توافر   روح به عم  را هاتتریم رفع از انتناع و ایران اهتصاد

 آمریکرا،  ورجمهر رئریپ  :نوشرت  مااله این در برنر .دانست ایران ن اا براندازي را وي اصلی

 کره  اسرت  ايهسرته  تواف  روح با مغایر وي ادعاي به که رفتاري علت به را ایران زمامداران

 کره  اسرت  علرت  همرین  بره  ،شویرد مری  وي. است کرده متکوا آمد، دست به شتشته سال

 جمهروري  تجاري عادي روابط سرشیري از کردن متدود براي خود هايتمش به واشنگتن

 ادامره  اسرت،  شرده  بینی یش ايهسته تواف  در که جهان کشورهاي دیگر با ایران اسممی

 کردن متکوا توجیه براي اوباما باراک که منطای در: دوافح ادامه درهمچنین،  وي. دهدمی

 برا  وي اینکه ،آن و خوردمی چشم به عجی  نکته یت ،بردمی کار به ایران زمامداران رفتار

 برا  روابط سازيعادي جهت در که شامی هر کندمی تمش آمریکا است کرده اعما صراحت

 دامنره  که را باایی بلند کینرخواست ایران که باشد این به وطمشر ،شودمی برداشته تهران

 .بپتیرد است، ايهسته مسلله از فراتر مرات  به آن



 اخبار ▼

 اسالمي کنیممانند سیاست اقتصاد را هم باید 

ماننرد  : مرا بایرد اهتصراد را هرم     شنرت دبیر مجمع تشخیص مصلتت ن راا   ،متسن رضایی

بایرد ماننرد   کشراورزي   و اسممی کنیم. همره شرلون زنردشی، صرنمت، مممراري      ،سیاست

داري هحینره دارد و  مرد دیگرر، حکومرت   مردمی و اسممی شود. از ب ،امنیت و دفاع ،سیاست

تروان  . نمری نیاز دارددفاع از کشور نیازمند اهتصاد هوي است. ممیشت مردا به اهتصاد هوي 

برا   وي .برداري صتی  از منابع و اهتصاد، زندشی مردا و فرهنگ را متترول کررد  بدون بهره

رهبرر مم رم    سرال اخیرر،   21 شنت: به همین دای  است کره در ، 31اشاره به شمار سال 

اند. باید توجه داشرت کره   شتاري فرمودههاي مرتبط به اهتصاد ناابا عنوانسال را  3 انام 

در ایرن فراینرد اشرتغال،     ؛کنریم اهتصاد با رفاه تناو  دارد. فاط به نتیجه اهتصاد نگاه نمری 

در آن نباشرد.  شیرد. هی  فمالیت اهتصادي نیست کره فرهنرگ   تولید، صادرا  و ... هرار می

جویی  پ از مصر  نیرح بایرد   حتی صرفه ،مصر  صور  شیرد و جویی در تولیدباید صرفه

 هرار شیرد.باید مدن ر هم ها و حتی در بازیافت زباله باشد
 

 کشدطول مي شاناما سرعت رفع ،اندها برداشته شدهتحریم

 «ایتارتراس »برا خبرشرحاري    اير مصاحبهیروز ددکشورمان وزیر خارجه  ،جواد ظریفمتمد

ها در روابط دوجانبره هردري   اما سرعت رفع تتریم ،اندها برداشته شدهشنت: تتریم روسیه

ایران و روسیه چگونه برر سرایر   که روابط   رسشدر  اسخ به این  وي .کشدبیشتر  ول می

شرایی ایران و روسیه در مبارزه با افراطکنم شنت: فکر می ،شتاشت دمنا   جهان اثر خواه

المللی کمت کرده است. ایران و روسیه برراي  اند و این به جاممه بینو تروریسم جدي بوده

سرتودند، همکراري    دسرتاوردي مهرم   منحلره که همگان آن را به ايرسیدن به تواف  هسته

ناشری   اي، متوري بود و مرا از نحدیکی داشتند. ناش روسیه در رسیدن به این تواف  هسته

کنریم. بنرابراین،   و دولت روسیه در این فرایند بازي کرد، تاردیر مری   «سرشلی اورو »که 

توانرد نیرویری برراي ایجراد صرل ، رفراه و ماابلره برا         همکاري ایران و روسیه با یکدیگر می

 .هاي مشترک باشدچالش
 

 نویس قانون اساسي جدید سوریهرایزني برای تهیه پیش

 ،انرد دهمردعی شر   «بلرومبر  »شبکه خبرري  شو با ودر شنتاي سه دیپلما   ربی و روسیه

نرویپ هرانون اساسری جدیرد سروریه      واشنگتن و مسکو در حال همکاري براي تهیه  ریش 

 :ه برود هایی در کرملین شنتاز رایحنی پ مارس  30جان کري، وزیر خارجه آمریکا . هستند

نرویپ هرانون اساسری    کشورش با روسیه بر سر ایجاد چارچوبی براي انتاال سیاسی و  یش

مارک تونر، مماون سخنگوي وزار  همچنین . تواف  رسیده استسوریه تا موعد آشوست به 

باره، بیانیه دو هنته  یش جان کري را تکرار کرده در این رسشی خارجه آمریکا در  اسخ به 

اي براي انتاال سیاسی به رهبري سوریه ترا مراه   بر سر برنامهروسیه و آمریکا  :استو شنته 

 .انددهبه تواف  رسی ،شودشام  هانون اساسی هم میکه آشوست 
 

 شرط عربستان برای برقراری رابطه با ایران

مااما  سمودي بار دیگر با ادعاهاي تکراري خود براي برهراري  «المیادین»به شحارش 

وزیر خارجه عربستان « عادل الجبیر» شرط تمیین کردند.روابط با ایران به نوعی  یش

کند، شنت: اشر یدر منطاه اتخاذ م« خصمانه»هاي سمودي با ادعاي اینکه ایران سیاست

هاي خود ادامه دهد، برهراري روابط عربستان با این کشور سخت و ایران به این سیاست

شاهحاده سمودي و رئیپ اسب  دستگاه « ترکی فیص » نیح  یش از این دشوار است.

اشر ایران نیروهاي خود را از  ،سی شنته بودبیا معاتی عربستان در مصاحبه با شبکه بی

 .وارد متاکره مستایم شودن کشور کند، عربستان آماده است با ای سوریه خار 

 کوتاه اخبار ▼

تجرار  خرارجی    بیشرترین  ،اس شرحارش شمررک  بر اس ◄

 014میلیارد و  24 مادلمکه  بودهچین از  30ایران در سال 

میرحان واردا  کراا از   میلیون دار کاا وارد کررده اسرت.   

میلیرون   128امارا  متتده عربی به ارزش هنت میلیارد و 

بروده  میلیرون دار   413دار و از کره ممادل سه میلیارد و 

میلیون دار کاا  22سه میلیارد و رکیه از تهمچنین است. 

میلیرون دار کراا    123ممرادل دو میلیرارد و   از سوئیپ و 

کشرورها نیرح   دیگرر  ارزش واردا  ایران از  وارد کرده است.

 میلیون دار است. 382میلیارد و  22ممادل 

هرا دربراره نامحدهراي    از آخرین ن رسرنجی  یکینتای   ◄

متبوبیرت   ،دهدجمهوري آمریکا نشان میانتخابا  ریاست

در سه ماه شتشرته سریري نحولری داشرته     « دونالد ترامپ»

وي ن رسنجی که بره  رور مشرترک از سر    این نتای   است.

سسررره تتایاررراتی  مؤو « آسوشررریتد رس»خبرشرررحاري 

 ،دهرد ، نشران مری  اسرت صور  شرفته آلمان « کِیا جی»

ها از هر جنپ، نژاد و شررایش سیاسری کره    براي آمریکایی

نررامحد جمهوریخررواه انتخابررا  « دونالررد ترامررپ»باشررند، 

جمهوري آمریکا از متبوبیت بسیار کمی برخروردار  ریاست

 است.

آمر  در مجلرپ   مرردا  نماینرده   ،اله یوسنیان ممعح  ◄

هراي دولتری از   اشرتاري زمرین  شوراي اسممی با اشاره به و

ها و سازمان امور اراضی سوي منابع  بیمی، سازمان جنگ 

سرال   24ها براي مااصد ممین، شنت: در به افراد و شرکت

 24یمنری حردود    ،شتشته سه میلیون هکتار زمین دولتری 

ه هرا واشرتار شرد   میلیارد متر مربع زمین براي انجاا  ررو ه 

هرا  رپ از   ایرن زمرین  سنانه ن ار  هانونی بر متأاما  ،است

 واشتاري صور  نگرفته است.

شنت: موکلم در بابت زنجانی  وکی  ،زادهیهرسول کوهپا ◄

ترین اهداا خود و به من ور جبران خسار  و تسویه تازه

به همراه یت وکالت را  خودبدهی، فهرست اموال خارجی 

، امیدوار استافحود:  وي داده است. ننت بمعحل به شرکت

 را فراهم کند. موجبا  تخنیف مجازا  متهم این اهداا

 شحارشی انتشار با «ووکاتیو» آمریکایی-تتلیلی شاهو  ◄

 از داعش تروریستی شروه انتتاري عملیا  تمداد: نوشت

 3424 سال مارس 21 ات 3421 سال سپتامبر 21 تاریخ

 تمداد شحارش، این بر بنا .است شده برابرچهارونیم  حدود

 برابرن    ،ماهه شش بازه در عراق در انتتاري عملیا 

 .است شده

سرکنسرول جمهروري اسرممی     ،میرمسمود حسرینیان  ◄

زائرران  شردن  ر سره برابر  اشاره به با مملی  ایران در کربمي

هحار زائر  23تاریباً  :تأکید کرد ،31 عتبا  عالیا  در نوروز

 در نوروز به عراق سنر کردند.


