
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1399 بهمن 12شنبه کي 6545 شمارهـ  وسهستيبسال   

 (يالعال)مدظله ياامام خامنه

کشور جرئت  ريهنر را به وجود آورد که به مرد و زن کشور، به جوان و پ نيانقالب در کشور ا

تمام  جرئت امروز وجود دارد، جوان ما با جرئت نيدشوار بشوند. ا يهانيداد که وارد سرزم

 يحتّ - گرانيد دهد،يانجام م يمهمّ يکارها شود،يم دهيچيدشوار و پ يلمع حوزه کيوارد 

 www.basirat.ir     ( 17/7/1398) .کننديم نيمهم را تحس يکارها نيا - دشمنان

 

 

 

 آغازگر انفجار نور!                 روز حرف▼

 ديامروز دوازدهم بهمن مصادف با سالروز بازگشت امام امت از تبع

 يبود برا يامام و فراق امت با رهبرش، فرصت ديساله است. تبع15

 ،يعاطف ونديپ ميتحک ه،يفق تيوال يحکمران يخوردن تئور قليص

 يتيريکادر مد يسازآمادهو  تيامام و امت و ترب ينيو د يعقالن

امام)ره( در انقالب  يرهبر تيحکا ن،يب ني. در ايانقالب اسالم

انقالب در کنار نقش  يروزيگانه پاز عوامل سه يکيبه عنوان  ياسالم

و  شماريب يهايبا شگفت يتياسالم، حکا يدئولوژيمردم و ا

امام در رفتار  هيناب است؛ از سلوک توام با آرامش و طمان يهاصحنه

و قاطعانه  مانهيحک يهاميمردم تا تصم گرانهتيگرفته تا سخنان هدا

همه آن  يترجمان عمل ،يدر مورد انقالب و پس از آن نظام اسالم

و منابر وعظ و خطابه در باره  ينيبود که مردم در نصوص د ييزهايچ

 بودند. دهيخوانده و شن يو قرآن ياسالم ميمفاه

که  يمختلف انقالب اسالم يهار برههمستحکم امت و امام د رابطه

 يروزيعامل پ م،يفجر آن قرار دار نيورود به چهل و دوم عهيدر طل

که مورد طمع  زيانقالب بود و امروز ن ديانقالب و درخشش خورش

از  ياريبس يسازيعامل خنث نيمهمتر نايقيدشمنان هست، 

ح امام رابطه با خلف صال نيهم تيبو تث ميها و عنادها، تحکتوطئه

 ياياح ژهيو تيبا مامور ياله يامام، رهبر ران،ياست. از نظر مردم ا

و  رانيملت ا» زيو عزت و کرامت انسان بود و از نظر امام راحل ن نيد

آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اهلل  يونيليتوده م

« )ص( يبن عل نيو حس نيرالمؤمني)ص( و کوفه و عراق در عهد ام

انقالب و  يروزيسال از پ 42پس از  يانقالب اسالم دشمنان ند.بود

رابطه را بر هم  نيا کننديسال از ارتحال امام همچنان تالش م 31

آن به  يکنند و سطح و عظمت دستاوردها فيزنند، انقالب را تحر

 سيهمانند استقالل، تاس يانقالب اسالم يمعنو يدستاوردها ژهيو

ملل  ران،يبه ملت ا يکرامت بخش وعزت  ،ينيساالر دنظام مردم 

دهند.  ليجهان تقل خواهيآزاد يهامسلمان منطقه و امت

و ملموس کشور و ارتباط  يماد يهايو کاست صينقا يسازبرجسته

راستاست.  نيدر هم يبه انقالب اسالم يمشکالت اقتصاد نيدادن ا

 اتخدم را نه در ياست امام فتح الفتوح انقالب اسالم يدر حال نيا

و  تيحائز اهم اريخود بس يو ملموس آن )که در جا يماد شماريب

گذشته و  ميملموس انقالب با رژ يالزم است و البته اتفاقا دستاوردها

 تي( بلکه در تربستين سهيقابل مقا ياتراز منطقههم يکشورها

که قادر به  دانستيم نيآفرحرکت يمومن و انقالب يانسان يروين

موفق  تيريو مد رانيملت ا يليتحم يهايعقب ماندگ هاجبران سال

و  ديجنگ، تهد يهااز دل آتش يعبور دادن انقالب و نظام اسالم

و  يانقالب يبه دولت يده. شکلداننديبزرگ م يهاقدرت يهاميتحر

است که رهبر معظم انقالب آن را عالج  يزيمومن، همان چ

 (هلل پريشانفتح ا: سندهي)نو.  داننديمشکالت امروز م

 

 

 در صدر جدول "رانياکوو"                                     روز گزارش▼

انجام  يهاشيفرمان امام اعالم کرد: آزما ييواکسن در ستاد اجرا ديتول ميمسئول ت يليجل دکتر

 را بطور يسيانگل افتهيجهش روسيکامل، توانسته و تيبا موفق يرانيگرفته نشان داده واکسن ا

 «رانياکوو»واکسن  ينينظارت بر فاز مطالعات بال ميمحرز مسئول ت دکتر کند. يکامل خنث

 ليهمه ما تبد يبرا يسيانگل روسيگفت:  و يرانيواکسن ا ديجد تيخصوص موفق در زيبرکت ن

 يمعمول يکردن کرونا يفقط قدرت خنث دشدهيواکسن تول ايشده بود که آ يدغدغه جد کيبه 

 نيشکر امروز ا را هم از پا درآورد که خدا خطرناک را روسيو نيخواهد بود که اقادر  ايرا دارد 

 درمان و سالمت کشور درآورد. ميواکسن و ت يياجرا ميما و همه ت را از تن يخبر خوب، خستگ

انقالب  يروزيسال پ نيخبر خوب در آستانه ورود به چهل و دوم نيا -1 :يليتحل يهاگزاره

 يبرا کشور يو پزشک يبهداشت يدستاورد ها نياز باالتر يکي انگريعمل بدر   ران،يا ياسالم

 است. ينيآفر ديدر عرصه جهاد ام يو روشنگر نييتب

 سيسوئ تجارتروزنامه نيز قابل توجه است.  يرانيواکسن ا ديخر يها برايسيسوئ يدستشيپ. 2

 سيسوئ س،يانگل يترازنکابودن محصول آس دهيفايو ب ييکايآمر زريفا يبدقول ليبه دل»نوشت: 

با  رانياکشور ،  نيترکه مطمئن کند،يمذاکره م يرغربيکرونا با چند کشور غواکسن  هيته يبرا

از  ين خبر نشانه ايا «بهداشت است يسازمان جهان دييسطح تا نيبا باالتر يديتول واحدپنج 

که بنده آرزو  يهمان»د: نه بودفرمود است که يي رهبرآرزو يپلکانر تحقق يمسگام گذاشتن در 

 ديجد يبخواهد مرزها ايدر دن يکه[ هر کس ميرسيم يي]به جا گريکردم ... مثالً تا پنجاه سال د

  «. رديبگ ادي يمجبور باشد فارس اورد،يرا به دست ب معل

 يخدمات درمانارائه که در ظاهر  کايآمر يرانسانيغ يهاخباثت يبلندباال ستيبه ل يبا نگاه. 3

 يينمونه ها است. يفاحش ين کشور خطايمعلوم است که اعتماد به ا يبه خوب شده است، دنبال

نوزاد  15۰۰ يسرخک بر رو شي(، آزما1948 -194۶) در گواتماال سيسفل شيآزماچون: 

 شي(، آزما1931)کويمبتال کردن به سرطان در پورتر شي(، آزما199۰)پوستاهيو س يياياسپان

 و ... (1982 -1981) دنگو در افغانستان، پاکستان و باکو روسينتشار و(، ا1959)قايدر آفر دزيا

 دهد.ها در سده اخير را نشان ميعمق جنايات آمريکايي

 رديگيرا که در کشور انجام م يهر کار بزرگکه هستند  يبعض کشور در» متاسفانه :يانيپا نکته

 يروانعمليات  نيسنگ يهاجمهو ه يداخل قيدق يعدم اطالع رسان و ضعف« .داننديمستبعد م

 نينقش را در ا نيشتريانقالب، ب نيا قابل انکار ريغ يهاشرفتيپ يساز يدشمنان در خنث

است که  ي، گمشده اييگوو حُسن ييحُسن جو کيکه تکن رفتيپذ ديبرداشت نادرست دارند. با

 (انيعباس نيحس)نويسنده:  است.نرفته  شيپانقالب اسالمي  يشرفت ها و دستاوردهايپ يهمپا

 

 ها، آماده مجاهدتدهه هفتادي                        ژهيو راخبا ▼

درصد مردم معتقدند که در صورت  ۶۰به  کيصورت گرفته شده، نزد ينظرسنج کيبر اساس 

از  يبود و  بخش کمتر ميخواه  -همانند زمان دفاع مقدس -وقوع جنگ شاهد حضور جوانان 

دارند. الزم به  يليبا دوران جنگ تحم سهيها در مقاهش حضور در جبههاعتقاد به کا زيجامعه ن

 لياز دال يکي رياخ يدر تمام سالها ييکايآمر يها شکدهيبرآورد اکثر اند ساسذکر است که بر ا

 نيو همچن يموضوع بوده که جنگ سبب اتحاد و همدل نيا ران،ينامطلوب بودن جنگ با ا

خواهد شد. از  کايدر  مواجه با آمر رانيمردم و جوانان ا نيدر بباالرفتن کم سابقه تفکر مقاومت 

متولد  ديجد يتجربه مدافعان حرم نشان داد که نسل ها ،ياسيس نياعتقاد ناظر هب گريد يسو

 از نسل اول انقالب آماده دفاع از کشور هستند. شتريب يدهه شصت و هفتاد حت



 

  
 اخبار ▼

 مشخص شدن سهم ها قبل از ائتالف!

ن يدغدغه ان يمهمتر ،14۰۰سال  ياست جمهورير حضور در صحنه انتخابات يمساله چگونگ

در مورد آن اختالف است و  که هنوز  يکشور است. موضوع ياصل ياسيان سيدو جرروزهاي 

ام در اوج است و ين ايدر ا اصالح طلباناختالف  ده اند.ينرس يان به نظر واحدياز دو جر چکداميه

 يکه به نفع آقا 1392نامزد انتخابات محمدرضا عارف شود. ينقل م يمختلف يث هايحرف و حد

براساس سازوکار  دياگر قرار بر ائتالف باشد، ائتالف با»معتقد است: ن بار يانصراف داد ا يروحان

از قبل مشخص شود که  ديدولت بنا بر ائتالف شد، با ليتشک يانجام شود مثال اگر برا يمشخص

هشت  ايجمهور از شما، معاون اول از ما  سيمثال رئ دولت چقدر است؟ تيفعال در انيسهم هر جر

ها  تيو مسئول يافتيآورده و در ديقرار به ائتالف باشد، با اگراز ما و...  ريوز ازدهياز شما و  ريوز

 ديمعتقدم با ينگاه را  قبول دارم، ول نيمردم بود. من شخصا ا يمشخص شود تا بتوان پاسخگو

توافق ها روشن  ديخود را داشته باشند و اگر بنا بر ائتالف شد، با يداهايکاند ياسيس يها انيجر

 «آنها باشد. دييها هم برسد و عمال مورد تا انيباشد و به اطالع هواداران جر

 يدر خدمت خودروساز يالت بانکيتسه

بخش قرار بود آن  يرقابت که اجرا يشورا ياز سو« خودرو متيق يفرمول آزادساز» قيبا تعل

تحقق  يبرا گذاراستيکند، حال س نيرا تام ديجهش تول يخودروسازان برا ينگياز نقد يمهم

 کلسياساس رئ نيبر ا .متوسل شده است يو بانک يپول يوعده جهش خودرو باز هم به نهادها

 يدرصد 5۰ شيافزا يبه خودروسازان برا يتومان ارديليهزار م15 التيارائه تسه يمرکز بانک

 ياژهيحساب و د،يطرح جهش تول يخودروسازان برا نکهيکرد. آنچه مشخص است ا دييرا تا ديتول

البته انتظار طرح باز کرده بودند.  نيا ينگينقد نيتام يدر راستا راژيتمحصوالت کم يبر آزادساز

د يتول يهانه ياز هزنه و ...( يت هزيري، مدي)از جمله ارتقاء فناور ير کارشناسيآن است که باتداب

 رد.يار مصرف کننده قرار گيمت مناسب در اختيت و قيفيکاسته شود و خودور با ک

 يگردشگر ين سال برايبدتر 2020سال 

امر  نيمواجه شده که ا يگردشگر خيشده در طول تارسال ثبت نيجهان با بدتر يبازار گردشگر

جهان است. در  يکشورها يامگسترده سفر در تم يهاتيتقاضا و محدود سابقهياز کاهش ب يناش

 ،يبهداشت ياضطرار تيوضع کيبحران خود را در  نيتربزرگ يکرونا، جهانگرد يريگبروز همه يپ

 يالمللنينفر گردشگر ب ارديليم کيتجربه کرده که حدود  2۰2۰در سال  يو اقتصاد يعاجتما

منجر  يالمللنيب يسقوط سفرها. مواجه شده است يدرصد 74خود را از دست داده و با کاهش 

شدت به زيبحران مشاغل را ن نيا .دالر درآمد شده است ارديليهزار م 1 /3به از دست رفتن 

را در معرض خطر قرار  ميمستق يشغل گردشگر ونيليم 12۰تا  1۰۰ نيقرار داد و ب ريتاثتحت

 .رنديگيکوچک و متوسط دربر م ياهرا شرکت دهيدبيمشاغل آس نياز ا ياريداده است که بس

 زانيم نيشتريب يالمللنيدر ورود گردشگران ب يدرصد 84با کاهش  هيانوسيو اق اياساس آس نيبرا

با سال گذشته از دست  سهيمسافر خود را در مقا ونيليم 3۰۰سقوط را تجربه کرده که حدود 

 داده است.

  يشت تنش عرببازگ

و مصر، دوحه را به تعلل  نيکه امارات، بحربه نقل از منابع آگاه فاش کرد لبنان روزنامه  االخبار  

 ريتوافق العاُل، در نشست اخ ند.اهمتهم کرد« العال»توافقات صورت گرفته در اجالس  شبرديدر پ

که مفاد آن تنش  يتوافق .امضاء شد يفارس در شهر العاُل عربستان سعود جيخل يهمکار يشورا

روزنامه به  نيا و مصر( با قطر بود. نيرات، بحراما ،ي)عربستان سعود يکشور عرب چهار انيم ييزدا

ساعات گذشته از سفر به  يقطر ط ريام «يبن حمد آل ثان ميتم»نقل از منابع آگاه نوشت که 

سفر از  نيا نکهيبه رغم ا .در روابط دو کشور سر باز زده است يديصفحه جد جاديقاهره به منظور ا

از حضور مصر  جمهورسيرئ« يسيالس»ز ين نيش از ايپ .زمان اجالس العال خواسته مصر بوده است

خارجه  ريوز «يسامح شکر»او  يسر باز زد و به جافارس  جيخل يهمکار يشورا ريدر اجالس اخ

 باشد.يممصر با قطر  يبر سر راه آشت يوجود اختالفات جد انگريب يبه نوعحاضر بوده که مصر 

 ختلف ادامه خواهد يافت.اختالفاتي که در روزهاي پيش رو نيز به انحاء م

 

 اخبار کوتاه ▼

پرداز  يتئور انيحجارسعيد  / يپروژه فشار حداکثر ◄

 يعنيشدن،  ديدندانه کل»نوشت:  يتيدر توئان اصالح طلب يجر

دولت و  يددارياز خودمان نبوده است. الزمه کل ديکل

 انيو پا ينظارت استصوابلغو  ياسيس يريپذتيمسئول

ت از آن يحکا يت به خوبين توئيا «.است يابتين يورزاستيس

ورود به  ينگهبان برا يبر شورا يدارد که پروژه فشار حداکثر

است  ين در حاليد خورده است. اينک کلياز هم 14۰۰انتخبات 

ت ين معضل اصالح طلبان کارنامه دولت مورد حمايکه بزرگتر

 ان را سرخوردهين جرياز هواداران ا يآنان است که بخش عمده ا

مجدد، ابتدا  يکسب را يکرده و امروز پس از هشت سال برا

 ن عملکرد پاسخگو باشند.يد نسبت به ايبا

چاپ « ال موندو»روزنامه  /جنجالياده زاده قري آيدستگ ◄

فعال در  يهااز چهره «يساشا سبحان» يرياز دستگ اياسپان

خبر  نترپليتوسط ا ييبه جرم قاچاق انسان و پولشو نستاگراميا

 ديها در ونزوئال اقامت داشت و پس از آن به مادرسال يو .داد

نقل مکان کرد. نام ساشا با انجام اقدامات هنجارشکنانه  اياسپان

در گرداندن  نيمعروف شد. او همچن يمجاز يدر فضا

 ريسففرزند  سبحانيداشت.  تيهم فعال يبندشرط يهاتيسا

از  ييايه اسپانرسان نيااست.  کيدر ونزوئال و مکز رانيا نيشيپ

خواسته تا  اياسپان يينوشته که از مقامات قضا يقول ساشا سبحان

 ندهند. ليتحو رانياو را به ا

 ي/ وزارت دفاع جمهور باغدر قرهبان مشترک دهيد ◄

 يبرا هيو ترک هيمرکز مشترک روس تياز آغاز فعال جانيآذربا

 انياماز نظ يباغ خبر داد. گروهکنترل آتش بس در منطقه  قره

 يخواهند داشت، وارد جمهور تيمرکز فعال نيکه در ا هيترک

مشترک، ذاکر  يباندهيدمرکز  نيشده اند. در افتتاح ا جانيآذربا

اوغلو، امره کاراعثمان ونسي جان،يدفاع آذربا رياف، وزحسن

دفاع  ريمعاون وز ن،يفوم الکساندر ٬هيترک يدفاع مل ريمعاون وز

 حضور داشتند. هيروس

عضو  «يالحوث يمحمد عل» / يفاجعه بشر نيزرگترب ◄

 يشورا ندگانياز نما تريدر صفحه توئ مني ياسيس يعال يشورا

 انيدر جر کيدعوت کرد، به کشورش سفر کنند تا از نزد تيامن

از ادامه  يکشور ناش نيا يو بحران انسان منيبار اوضاع اسف

د که اوضاع کر ديتأک يالحوث .رنديقرار بگ يحمالت ائتالف سعود

فاجعه  نيبزرگتر»آن را  توانيکه م دهيرس يطيبه شرا مني

اروپا  يشورا ندگانيافزود: ما از نما يو کرد. فيتوص «يبشر

 ،يمقابله با گرسنگ يخود را برا يانسان تيکه مسئول ميخواهيم

 .رنديبر عهده بگ منيملت  ميمحاصره و تحر

ابات کشور ستادانتخ يسخنگو /زمان ثبت نام انتخابات ◄

شهر و روستا  ياسالم ينام انتخابات شورازمان آغاز ثبت: گفت

 يمجلس شورا يادوره انينام انتخابات ماسفند، ثبت 19

مجلس  يادوره انينام انتخابات مثبت ن،يفرورد 8 ياسالم

 21 يجمهور استينام انتخابات رو ثبت نيفرورد 13خبرگان 

 خواهد بود. 14۰۰ بهشتيارد


