
 

 
 

 فقيه در سپاه  نمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9911 فروردين 52 شنبهيک 2525 شماره ـ وموس بيستسال 

 العالي( )مدظلهای  امام خامنه

مسئولین و فعاالن جوان در عرصه علم و فناوری نباید جهش تولید را فراموش کنند و 

شور را جهش دهیم. جوانان باید بایستی به هر قیمتی که هست آن را دنبال کرده و ک

 12/12/2911.دنبال کنند ]را[ ها های فراوان کشور در آزمایشگاه ساخت و ساز و تولید نیاز

www.basirat.ir 

 رونق خيرخواهي                  روز حرف ▼ 

رهبر معظم انقالب به مناسبت نیمهه عهعبان از یریهس رسهانه     

ملی با مردم سخن گفتند که حاوی دو محور عمده بهود  ییهی   

راجع به منجی و احساس نیاز آحاد بشر در دنیا به ظهور منجی 

گیهری   موعود و دیگری عهرای  کنهونی کشهور در زمانهه همهه     

ههایی   ها توانستند از تهدید کرونا فرصت ی کرونا که ایرانیبیمار

عناسی و  مسئولیت  بسازند و تصاویری از وحدت و انسجام ملی،

هها و   ایثار را به سبک و سیاق دوران دفاع مقدس و سایر بحران

 بالیای یبیعی مانند سیل و زلزله بیافرینند. 

ی است که ها و تهدیدهای این موضوع سویه دیگر بحث از فرصت

در دنیا ایجاد کهرده اسهت. آحهاد     کرونابیماری ناعی از  هامروز

بشر مستأصل امروز در مصاف بها ویروسهی نادیهدنی بهه عینهه      

دیدند و دریافتند که چقدر ضعیف هستند و مهدعیان هندسهه   

قدرت جههانی بهه مهوازات ادعایشهان در برخهورداری از کیهک       

ود به جههان مخهابره   تر از خ المللی تصویری درمانده قدرت بین

ههای خهود برداعهتند و     کردند و بیشتر پرده از نواقص و ضعف

آنچه در این میان به چشم آمد، قدرت برتر الهی بود. این آورده 

مهم کرونا ویروس است، به عرط آن که فراموش بشهر نسهیان   

زده و دارای نقصان نشود. دومین آورده، تجدید باور و ایمانمان 

ازجمله میتب نورانی توحید و نگاه غایت مدار هایمان  به داعته

گهاه را در زمانهه    ترین نگاه و تییه مذهب تشیع است که متعالی

ایهن بحهران و    -یهک   دهد: تنگنای زندگی انسانی به او ارائه می

با توکل و حرکت و تالش علمی  -بیماری آزمون الهی است، دو

چهرا کهه      توان به مصاف آن رفت و امید به پیروزی داعهت  می

خالس انسان و جهان انسهان را دوسهت دارد و در همهه حهال و     

  کنهد. سهومین فرصهت،    ها دست انسان را رها نمی ویژه بزنگاه به

است کهه در ییهل ایهن بیمهاری      و نییوکاریرونس خیرخواهی 

همانند نسیمی خوش در کشور وزیدن گرفته است. رهبر معظم 

در ایههن روزههها انقههالب فرمودنههد مههردم هههوای کسههانی را کههه 

کساد عده و همچنین اقشار ضهعیف جامعهه را    انوکارع کسب

بسیج امیانات و کمک به داعته باعند. این کالم موجی تازه از 

 رقم زده است. در جامعهو کاسبان و کارگران را محرومان 

های اسالمی و انسانی عیل گرفته و  آموزهنظامی که مبتنی بر 

حوریت نگاه توحیدی و عدالت به ساختارها و کارگزاران آن با م

ظرفیههت   کنههد، هههای عههانه نگههاه مههی مههردم بههه مثابههه دندانههه

سازی اسالمی، هدایت و مدیریت جههانی را دارد. جههان    تمدن

های دروغین قدرتمداران عالم در  خسته و ناامید از وعده  بیمار،

منجی و موعودی است و آن موعود، اسهالم   نظام،انتظار چنین 

 م. است والسال

 
 
 

 

  است متفاوت فلسطين در کرونا                         گزارش روز ▼

 همگانی کمک به نیاز آن مهار و کنترل برای که است به نحوی کرونا منحوس ویروس ماهیت

 مظلوم مردم محدودسازی امروزی، عرای  در ویروس کرونا تهدید به توجه با رو ازاین است،

 . دارد رژیم این انسانی ضد ماهیت از نشان یصهیونیست رژیم یرف از غزه

  خبری های گزاره

 از سال 2۱ امروز به تا. است کرونا ویروس از تر خطرناک غزه نوار علیه محاصره اسرائیل-2

 محمود. است بوده توجه بی آن به المللی بین جامعه و گذرد می غزه غذایی و دارویی محاصره

 تمام بر منفی اثری محاصره این :گوید می ت اسالمیسیاسی جنبش مقاوم دفتر عضو الزهار

 .است گذاعته کند، مقابله کرونا ویروس با باید که سالمت بخش ازجمله زندگی، های بخش

 یک در نفر میلیون 1 بر بالغ که غزه در جمعیت فشردگی به توجه با المللی بین های رسانه-1

 به نزدیک کابوسی غزه در کرونا گیری ههم که دهند می هشدار عود، می برآورد کوچک بارییه

 است. واقعیت

 مرکزی آزمایشگاه در آزمایش که کرد اعالم غزه بهداعت وزارت سخنگوی ،«الغدرا اعرف»-9

 .است عده متوقف کروناویروس آزمایش های کیت اتمام خایر به منطقه این

  راهبردی نکته

 قطعی درمان گونه هیچ اآلن به تا و است بشری ضد و خطرناک ویروس یک کرونا که ازآنجایی

آن، جلوگیری از عیوع  عیست برای بشری جامعه که است مسلم است، نشده کشف آن برای

 لذا. اقدام کنند آن مقابل در ییپارچه و متحد بیش از پیش و جلوگیری از فاجعه انسانی، باید

ر غزه، توس  رژی د جان بشریت به تهدید نسبت انسانی جامعه کنونی الزم است، وضعیت در

 پا به های ستم دیده از جمله  یمن، سوریه، افغانستان و ... صهیونیستی و حتی در دیگر ملت

 نجات ستم، تحت های ملت همه در کرونا با مقابله المللی برای بین پویشی با تشییل و خیزند

 .فریاد زنند بشریت را

 !؟است کرونا مقصر نگهبان شورای                      اخبار ویژه ▼

 از بعد که دوازدهم و یازدهم های دولت مستعفی نهایت در و ناکارآمد وزیر آخوندی، عباس

 آورده روی فلسفی مسائل یرح به عهرسازی و راه وزارت در بارش خسارت فعالیت پایان

  پدیده پذیرش کرونا، با نبرد در پیروزی برای کافی و الزم عرط: »است گفته بار این است،

 با خود که را ایران المللی بین مالی و تبادل تجارت که آنان اینک است... آیا عدن نیجها

 آغاز روز از و بردند محاق به FATF به پیوستن ساختن متوقّف با بود، رو روبه مشیل هزاران

 اساسی قانون از فراتر که نگهبانی ... عورای جنگیدند؟ خود کشیدنِ باال منظور به برجام با

 ملّت از عظیمی بخش انتخابات فرایندهای کنترل و گسترده های صالحیّت رد با و کرد عمل

 اسالمی جمهوری تاریخ انتخابات سردترین و ساخت محروم و دلسرد انتخابات در عرکت از را

 «دارند؟ را کرونا ویروس  مسئله حل عد... یارای موجب را

 هرم رأس در سال چندین متأسفانه که کند مطرح می کسی را مبنا بی سخنان این

 بسته درهای پشت ها سال را خانمان بی مردم ها استدالل همین با و است بوده سازی تصمیم

 غرب» برافتاده پرده اوضاع به نگاهی عده که هم کرونا بهانه به باید او .داعت نگه مهر مسین

 عورای که آنهایی است؟ چگونه عهرعان آرمان کنونی اوضاع ببیند تا بیندازد «وحشی

 فالکت وضعیت چه امروز در بودند، آمرییا اختیار در دربست که آنهایی نداعتند، نگهبان

 .اند افتاده کرونا با نبرد در باری



  

 اخبار ▼

 گيرد سرعت ميبا بودن کرونا افول رهبری امريکا 

 ظهور از بعد: »نوعت افیرز فاریندر  آمرییا خارجی رواب  عورای رئیس «هاس  ریچارد»

 انتظار برخی و عد مطرح پساکرونا جهان نوع به نسبت مختلفی های تحلیل کرونا، ویروس

 با خاصی تفاوت است بعید گیر همه بیماری بعدازاین جهان اما. دارند را متفاوت کامالً دنیایی

 بحران این خود که کرد بینی پیش بتوان است زود خیلی اکنون. باعد داعته کنونی دنیای

 های مشخصه با دنیایی آید می ازآن پس که دنیایی ،حال بااین. رسد می پایان به زمانی چه

 قدرت سر بر عدید اختالف جهانی، همیاری در نقص آمرییا، رهبری افول. است خاص

 ظهور از پیش الملل بین محی  های مشخصه از موارد این همه. است ها خصلت این ازجمله

: افزاید می ادامه در وی .«است کرده تر سریع را ها آن روند بیماری این که بودند 21-کووید

 نتوانست آمرییا. است آمرییا جهانی رهبری نقش فقدان کنونی، بحران های مشخصه از ییی»

 حتی. کند همراه ییدیگر با آن اقتصادی تأثیرات یا ویروس با مقابله برای تقال در را دنیا

 الگویی عنوان به را خود کشورش، داخل در مشیل این به رسیدگی نوع در نتوانست آمرییا

 بودن مضر دیدگاه عایع، بیماری این ها، آمرییایی از بسیاری نظر از. دهد نشان جهان برای

 باید آمرییا که گفت خواهند ها آمرییایی. کند می تقویت را جهان نقاط دیگر در آمرییا حضور

 «.کند صرف داخل در کشور از بیرون جای به را منابعش و کرده تمرکز خود بر

 سليماني سردار به بهداشت وزير نامه

 سازمان رئیس سلیمانی غالمرضا سردار به یا نامه در پزعیی آموزش و درمان بهداعت، وزیر

 مردم از نفر میلیون ۰1 غربالگری در ایشان همیاری از قدردانی ضمن مستضعفین، بسیج

 در ملی بسیج این دوم گام عروع از کرونا، بیماری با مبارزه ملی بسیج اول گام در کشور

 با مبارزه ملی بسیج دوم آورد  در گام داد. دکتر نمیی در توضیح این مرحله می خبر کشور

 عالمت که را آنان با مرتب  افراد قبلی، عده د عناسائیموار کرونا، عالوه بر پیگیری بیماری

 پایش را هوعمند گذاری فاصله یرح اجرای بر نظارت و میده یم قرار آزمایش تحت ندارند

 عرصه در ایران اسالمی جمهوری برای دیگری بدیل بی دستاورد اول گام همچون ،نمائیم می

 معظم مقام عریف، مردم رسندیخ موجب عک یب و رساند خواهد ثبت به جهانی و ملی

 .عد خواهد( عج) عصر یول حضرت و دلسوز مسئولین رهبری،

 کرونا به «األسد عين» پايگاه در آمريکايي نظاميان ابتالی

 به األسد عین پایگاه در آمرییایی تروریست نظامی 1۲ تا 11 ابتالی از «المعلومه» عراقی وبگاه

 تخلیه را عهر این بزرگ های هتل از ییی اربیل مقامات .ادد خبر اربیل به ها آن انتقال و کرونا

 وخیم ها آن از نفر پنج حال .عود سپری جا آن در ها آمرییایی قرنطینه دوران تا اند کرده

 اربیل هتل در گرفته صورت اقدامات .اند عده منتقل اربیل در بیمارستانی به و عده گزارش

 افزایش ها آن تعداد عده  بینی پیش یا باالست اربسی مبتالیان تعداد یا است این از حاکی

 غربالگری به اقدام گذعته، روز سه از آمرییایی پزعیی تیم همچنین یک .یافت خواهد

 .است کرده عراق در کشور این نظامی های پایگاه در آمرییایی نیروهای

 کرونا با مواجهه در دولت بازوی چهار

 ترین سرعناس :نوعت کرونا اقتصاد با برخورد وشر از گزارعی در اقتصاد دنیای روزنامه

 چهار نیازمند کرونا ویروس مهار برای ایران دولت دارد اعتقاد جهان در تبار ایرانی اقتصاددان

 به آنان انتقال و بییاران برای حمایتی پوعش عرضه، احیای تقاضا، توان حفظ است  بازو

 محمد پرفسور. اجتماعی گذاری فاصله حیر حوصله با اجرای و کار نیروی متقاضی های بخش

 در الیوت جان اقتصاد عالی کرسی صاحب و کمبریج دانشگاه بازنشسته استاد پسران هاعم

 اقتصادی های سیاست کنار در اجتماعی گذاری فاصله: دارد اعتقاد جنوبی کالیفرنیای دانشگاه

 تر سریع چه هر گشتباز و ویروس اثرات کاهش به که هستند بازویی سه مردم، همیاری و

 اقتصادی خاص عرای  دلیل به این صورت غیر در. کرد خواهند کمک اصلی مدار بر اقتصاد

 .داعت خواهد کشور اقتصاد بر را یریناپذ جبران اثرات تقاضا عوک عدن یوالنی کشور،

 کوتاه اخبار ▼

 اینیه بیان با ولتد سخنگوی ي/ميليون 2 بيکاری خطر ◄

 ۱  به مختلف یها بخش در بییاری نشود توجه اقتصاد به اگر

 در کارگر میلیون 21 از بیش: گفت ،رسد یم نفر میلیون

 21 در بییاری اولیه آثار و کار هستند مشغول خدمات بخش

 .هویداست ،عدند تعطیلی دچار بیماری عیوع با که ای رسته

 اقتصادی امور وزیر های دولت/ دارايي ارزيابي تجديد ◄

 هزار هزار ۰ های دارایی درصد 11 حداقل است قرار :دارایی و

 1 از بیش امروز. عود ارزیابی تجدید دولت تومانی میلیارد

 و عده ارزیابی دولتی عرکت تومان میلیارد هزار 011 و هزار

 11 اگر. دارند واگذاری قابلیت که داریم کشور در عده روز به

 های دارایی مانند کنیم، عرضه                  را دولت های دارایی مازاد درصد

 .کرد ایجاد رونس توان می ،عهر امید پروژه

 دموکرات حزب رئیس /بارزاني چندبارهاعتراف  ◄

 سردار عهید و ایرانبرای چندمین بار گفت:  عراق کردستان

 در منطقه این به که بودند کسانی اولین سلیمانی قاسم حاج

 ولی بوده قدیم از تروریسم. ندکرد کمک داعش با مواجهه

 .بود بیوغر بیعج ای پدیده داعش

 /کرد؟ کوچک چقدر را خاورميانه های اقتصاد کرونا ◄

 گسترده عیوع و نفت قیمت عدید افت از ناعی عوک

 اقتصاددانان که بوده ناگهانی و سنگین چنان آن کرونا ویروس

 بر اساس. اند عده ناتوان سابقه کم های رویداد این تحلیل از

 خاورمیانه های کشور اقتصادی های عاخص از جهانی بانک برآورد

 منطقه این های کشور اقتصاد آوریل ماه ابتدای تا آفریقا، عمال و

 نسبت صددر 9.۰ حدود معادل یعنی دالر میلیارد 22۱ حدود

 .است عده تر کوچک گذعته سال به

در مصاحبه با  نیمع یمصطف !/کنند نميمردم اعتنا  ◄

 نیب یحوصله و تحمل دعوا گریمردم ما د خبرآنالین گفت:

جنگ قدرت مسئوالن را ندارند و  ایو  یاسیس های جناح

کنند. مردم به دنبال رفع مشیل  ینم ها آنهم به  یاعتنائ

و  یعرافتمندانه و مطالبات اقتصاد یاعتغال، زندگ شت،یمع

مانند  یمدن ینافرمان صورت بهخود هستند و آن را  یاجتماع

 یبا اعتراض به فقر و فساد، نابرابر ایعدم عرکت در انتخابات و 

 یخدمات دولت ،یارزاق عموم ن،یبنز متیبردن ق باال ض،یو تبع

چنین سخنانی از زبان این  .اند دادهنشان  ها آناز  یو تورم ناع

که تا  عود میدر حالی عنیده  یلب اصالحفعال سیاسی 

را  یرانمشیالت اصلی جامعه اوی  های ییفیهم  ازاین پیش

و امثال آن  عدن جهانی، با امرییامذاکره  کنسرت، برجام،

 .عمردند می

رئیس مرکز /وکار کسبکاهش زمان صدور مجوزهای  ◄

وزارت اقتصاد از موافقت رئیس  وکار کسببهبود محی  ملی 

قوه قضائیه با ایجاد مجتمع دعاوی تجاری خبر داد و گفت: با 

 9روز به  ۰1.۲اخذ مجوزها از  وکار کسبایجاد پنجره عروع 

 .یابد روز کاهش می


