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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
9922 بهمن 92نبه شچهار 8645 شمارهـ  وسهستيبسال   

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

به نیروهای جوانم ]و به این[ اعتقاد راسخ دارم؛ مال امروز هم نیست، از قدیم بنده  من معتقد به تکیه

مهم  یهاتیریمددر برخی از  اولا چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که 

و حرکت  دهندیماعتماد بشود؛ ثانیاا از ابتکارهایی که انجام  هاجواناستفاده بشود و به  هاجوانکشور از 

 www.basirat.ir                    (91/91/9911) .استقبال بشود هانیاو حوصله و نشاط کار  هانیا

 

 !ديرس «ناسا» اصالحات به              روز حرف▼

در جبهه  یتازگبهاست که  یدیجد التینام تشک «ناسا»

)ناسا(  طلباناصالح. نهاد اجماع ساز شده است لداصالحات متو

چند  بارهدراین برگزار کرد. یجلسه خود را در هفته جار نیاول

 ؛وجود دارد توجهقابلنکته 

در خصوص مورد  مؤسسان یادعا رغمعلی -9 نکات تحليلي:

از  تعدادی، طلباناصالح انیدر مجدید  التیتشکوثوق بودن 

خط امام  یروهایمجمع ن همچون اراده ملت، طلباصالحاحزاب 

جلسه شرکت نداشته  نیو ... به نشانه اعتراض در ا تی)ره(، جمهور

 نیچن لیتشکبه نسبت  را یتند یانتقادها زین گرید یو تعداد

، اختالف نندهکخستهو  یرا تکرار و آن انددادهاز خود نشان  ینهاد

احزاب،  کنندهتضعیف و کیشبه دموکرات ،ساز و مسبب شکاف

 -2. انددانستهبزرگان اصالحات  یپندار نرالژ جهینت هژمون پرور و

در  یدر حال یهفته جار «رانیجبهه اصالحات ا»جلسه  نیخستن

 یدر راستا» شد: یجماران برگزار شد که روزنامه اعتماد مدع

 ندیگویطلبان محال اصالح ،ریطلبان به حوادث اخاعتراض اصالح

امام)ره( و  یهابا آرمان گریبار د خواهندیم« جماران»با انتخاب 

هدف  آیدمیبه چشم  شتریاما آنچه پ؛ «!کنند مانیپ دیانقالب تجد

 تیحما یتحت لوا کنندمیکه سعی است  التیتشک نیا مؤسسان

امام  شهیاند فیهمچون گذشته به تحر ،امام )ره( تیو ب هاآرماناز 

را  ینیحسن خم دینقش س ،دیجد فیعربازت نی)ره( پرداخته و در ا

از  یکی ،یانتخاب بهزاد نبو -9 .ندیبرجسته نما ازپیشبیش

 عنوانبه ریپ کیمعروف به چر ،طلباصالح هایچهره ترینرادیکال

 التیتشک نیراهبرد ااو  .نیز محل بحث است التیتشک نیا رئیس

آن از  یدایکاند تأییددر انتخابات را مشروط به  یشرکت جد یبرا

ما  یبرا ییدایاگر کاند» :گفته استنگهبان دانسته و  یشوراسوی 

داشته باشد  ییباشد و توانا موردقبولگذاشتند که  یدر صحنه باق

 د،یایب شیپ یها دور آن جمع شوند و وحدتکه احزاب و گروه

 .«میکن یریگیپ تیبا جد دیبا را انتخابات وقتآن

هدف بزرگان اصالحات از  رسدمینظر  به :یراهبرد نکته

و  دومدست هایچهرهکنار زدن  ،«رانیجبهه اصالحات ا» لیتشک

 کیو شبه دموکرات پدرسالرانه ندیآفر کیسوم اصالحات در 

عالوه بر  ،یهمچون بهزاد نبو یهایچهرهبوده تا با حضور فعال 

 تأییدشورای نگهبان را برای انتخابات،  میمستق تیریمد

تنها اصالحات  کهکاندیدایشان در منگنه قرار دهد، با این منطق 

فرد معرفی خواهند داشت که  در انتخابات حضور یدر صورت

صورت  نیا ریدر غ. شود تأییداز سوی این شورا  اششده

در خصوص اعتراضات  طلباناصالحاز  یبرخ شتریکه پ گونههمان

 !خواهد شدتکرار  88سال  مشابه حوادث ،انددادههشدار  یآت

 (نژادینیحس نیحس)نویسنده: 

 

 

 هاايرانيزل اپشت درب من ييناوفاجعه کر                      روز گزارش▼

 یک سالنشان داد و حال با گذشت  ایکرونا ابعاد ناشناخته خود را به دن روسیو ،گذشت زمان با

 جادیا یهاشیگشا باوجودتر آن است؛ و خطرناک یافتهجهشاز حضور منحوسش، سخن از انواع 

وجود  نآ ندهیاز آ یدرست بینیپیشوز هن ا،یدر دن ونیناسیواکسن و شروع واکس دیشده در تول

 هایپروتکلت یو رعا روسیانتشار و رهیقطع زنج ،و تنها راه ستین شیهم برا یندارد و درمان

 .است یبهداشت

با اشاره به پخش شدن ویروس انگلیسی در کشور  بهداشت ریوز« ینمک» :یخبر هایگزاره

. دیکن ادهآم روسیو ترینچموشمبارزه با  یآغاز شده و خودتان را برا یسخت یروزها»: گویدمی

 هاپروتکل تیرعا دیندارد و با یکرونا تفاوت میقد روسیو و دیجد روسیروش مبارزه با و

 تینقاط کشور رعا یدر برخ نکهیا انیبا ب ینمک. «ردیقرار گ توجه مورد شتریب یبهداشت

است که  نیا یاضطرار یهاتوصیه»افزود:  ،درصد کاهش داشته است 91 یبهداشت هایپروتکل

و  تیسرا تیمهاجم، سرکش و با قابل روسیو نی. امیمواجه هست روسیو دیدج کردیبا رو

مرجع  شگاهیآزما سی)رئ یریوز یصالح یدکتر مصطف -2 .«است شتریب ومیرمرگو  زاییبیماری

ا چه گفت کرونا ت توانینم»اظهار داشت:  سنایا خبرگزاریدر مصاحبه با ( 91 دیکوو یکشور

و از خود و جامعه محافظت  میده قیتطب طیخودمان را با شرا دیبابا ما خواهد بود؛ بلکه  یزمان

 .«داشته باشد یوستگیو پ یهمبستگ دیرفتارمان با .میباش یتا در معرض خطر کمتر میکن

موفق شد با  و فشارهای حداکثری هاتحریمدر اوج  یاسالم یجمهور -9 :يليتحل هایگزاره

 یرا کنترل کند و حت یماریب نیا ،تقدیرقابلو  قبولقابلمردم تا به امروز در حد  یهمکار

 یاشرفتهیپ یکشورها ییکرونا تیاست که وضع یدر حال نیآن را هم بسازند. ا یرانیواکسن ا

هزار نفر  9 به روزانه کایحاضر آمار تلفات آمر حالاست. در  بارفاجعهو انگلستان  کایمثل آمر

 هایپروتکل تیرعا درمردم  یهمکار ،روسیو نیا تیریمد یاصل هیپا قطعاا -2ت. اس دهیرس

قبلی  هایموجهمراهی جامعه با بخش بهداشت و درمان کشور در  باوجود. است یبهداشت

دارد در کشور  ماهدی لیاز اوا بهداشتی هایرعایتکاهش ام نشان از قآمار و ار کرونا در کشور،

بر اساس است و  دهیدر کشور رس یدرصد 91 کنندهه سطح نگرانب هاتوجهیبیاین که 

به رعایت  توجهبیدرصد مردم  01از  شتریب یها حتاز شهرستان یدر برخرسمی،  هایگزارش

از  یبرخ توجهیکمو  یو خستگ رانیدر ا یسیانگل یکرونا وعیش -9. اندشده هاپروتکل

و مجدداا  باشد بارفاجعهکشور  یبرا تواندمی یبهداشت هایپروتکل تیجامعه در رعا یاعضا

لذا وضع مقررات  ؛بکشاندوکارها تورم بیشتر و تعطیلی کسبرکود اقتصادی، به کشور را 

در کشور  بارفاجعهبرای جلوگیری از وضعیت سازی درست فرهنگو لزوم  گیرانهسخت

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .رسدمیبه نظر  یضرور

 !شوديم تريضد اسالم فرانسه                                 ویژه خبر ▼

امکان را خواهد داشت  نیکه پارلمان فرانسه وضع کرده، دولت فرانسه ا یدیجد قانون اساس بر

که به  ییهایکرده و مانع از انجام سخنران لیمسلمانان را تعط یهاعبادتگاهو  یتا مدارس مذهب

سال  98 ریقانون، دختران مسلمان ز نیاز ا گرید یبخش در است، شود. انهیگرازعم دولت افراط

خبری، در  یهارسانههمچنین به نقل از برخی  اند.منع شده یاز پوشش حجاب در اماکن عموم

از  1۹انقالب در سال  معظم رهبرسال قانونی شده است.  98فرانسه ازدواج با محارم بالی 

 در هایغرب ندهیاز آو  رب سخن گفتهبودن فرهنگ غربی و فساد اخالقی گسترده در غ زوالروبه

 خبر داده بود. به ازدواج با محارم دنیرس

http://www.basirat.ir/


 

 

  
 اخبار ▼

 بگيرد!و از ايران فاصله  ترفند آمريکايي: انصاراهلل به ميز مذاکره بازگردد

بدون اشاره به تداوم تهاجم نظامی ائتالف  یاهیانیببا صدور  شنبهسه دیروزوزارت خارجه آمریکا 

پیشروی در مأرب و نیز تمامی  خواهدیمها به سرکردگی ریاض اعالم کرد که واشنگتن از حوثی

امروز »ه آمده بود: یبیاناین در  !های نظامی را متوقف کرده و به میز مذاکره بازگردندعملیات

خارج کرد. از این به بعد  هامیتحرور خارجه آمریکا انصاراهلل را از لیست وزارت ام ،شانزدهم فوریه

 یدارخزانهخارجی وزارت  یهاییداراافراد و نهادهای آمریکایی نیازی نیست از دفتر کنترل 

(OFAC)  در ارتباط با انصاراهلل درخواست مجوز  شانیهاتیفعالبرای انجام معامالت یا انجام

 ندهینماهمچنین،  .«تحریم شده دیگری موردنظر باشد یهاتیفعالفراد یا کنند، مگر اینکه ا

حمله به فرودگاه ابهاء در عربستان را متوقف کند.  دیانصاراهلل با»: گفت منیواشنگتن در امور 

در  رانی. نقش ارندیفاصله بگ رانیاز ا دیخود هستند با تیدنبال اعالم حسن ن اگر به هایحوث

 .«ستیپنهان ن هایحوث مسلح کردن

 22صادرات و واردات کشور در سال 

کارنامه تجارت »: گزارش داد گمرک یرساناطالعشورای دبیر  «سید روح اله لطیفی»

صادرات میلیون دلر بوده که سهم  ۲12میلیارد و  ۹8ماه سال جاری  91 درمجموعکشورمان 

میلیون  091میلیارد و  91به ارزش میلیون دلر و سهم واردات  09میلیارد و  28ارزش به 

 82۲چین با »، توضیح داد: ماهیددر خصوص مقاصد صادراتی کشور در . وی «دلر بوده است

میلیون  91۹با میلیون دلر، ترکیه  ۷۷1میلیون دلر، امارات با  ۷0۲میلیون دلر، عراق با 

 0۷پنج مقصد نخست صادراتی کشورمان بودند که میلیون دلر،  988دلر و افغانستان با 

را به خود  ماهیددرصد ارزش کالهای صادراتی کشورمان در  ۲91۲صد کل وزن و در

وی در خصوص کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کال گفت:  .اختصاص دادند

میلیون  ۷91ترکیه با  میلیون دلر، 118میلیون دلر، چین با  911یک میلیارد و امارات با 

دلر به ترتیب پنج کشور طرف معامله  ونیلیم 928میلیون دلر و هند با  9۷0با  دلر، آلمان

 ماهیددرصد ارزش واردات در  ۲2درصد وزن و  ۷1برای واردات کال به کشورمان بودند که 

 .«ور اختصاص داشته استبه این پنج کش

 در وزارت نفت! يرقانونيغ يقيشوت هيدو پا یاعطا

مصوبه  ،ینفت ریمد 99العمر به مادام یقیتشو هیدو پا یبا ورود به پرونده اعطا یبازرس سازمان

 یعدالت ادار وانید جهیدرنتدانست.  یادیابهامات ز یو دارا یرقانونیرا غ بارهنیدراوزارت نفت 

 هیمصوبه، وزارت نفت بالفاصله اقدام به ته نیا ابطال از پس مصوبه صادر کرد. نیحکم به ابطال ا

به  9/9/11 خیاز تار رتریگهمه یاز دست رفته را در قالب دیکرده تا بتواند دو گر یگریمصوبه د

مصوبه امتناع  نیا یاز امضا یو استخدام یسازمان ادار سیبازگرداند. تاکنون رئ ینفت ریمد 99

بر همان  یرقانونیغ ژهیو ازیامت نیا یاعطا یراوزارت نفت ب زین دیجد مصوبه در .است کرده

 یایحقوق و مزا شیافزا یبه بهانه مجوز قانون برا خواهدیاستناد کرده و م یمصوبه قبل نیقوان

 اعطا کند. العمرمادام یقیتشو هیخود دو پا ریمد 99به  ،یاتیکارکنان مناطق عمل

 !برايمان مفيد باشد FATFبرداشته شود، شايد  هاميتحراگر 

، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل پیشنهاد اخیر «شهریوحید شقاقی»

 و  FATF ها در رابطه باعدم انتشار اطالعات مربوط به دور زدن تحریم بر یمبنجمهور رئیس

مشخص است و  FATF قوانین»، معتقد است: اقدامی از سوی ایرانچرایی عدم امکان چنین 

 FATF ها و محورهاینامهزند، اعالم نشود، با آییناگر قرار باشد مواردی که ایران دور می اتفاقاا

های تحریم باوجود. هماهنگ نیست و به همین دلیل این امر قابلیت اجرا شدن نخواهد داشت

های اگر تحریماما ؛ چندانی در اقتصاد ایران ندارد ریتأث FATF آمریکا پذیرش یا عدم پذیرش

گیرد، شاید در اقتصاد ایران اثرگذار آمریکا حذف شود و آن زمان این موضوع مورد بررسی قرار 

 «.را باید مدنظر قرار داد تأخرباشد، لذا این تقدم و 

 اخبار کوتاه

 /داعش است یايدنبال احبه  بايدن: سيد حسن نصراهلل ◄

درصدد است  کایآمر دیجد دولت»لبنان گفت:  اهللحزبدبیر کل 

و  هیحضور خود در سور هیتوج یداعش برا یستیاز گروه ترور

 هاستیونیکه صه ندهیآ یاحتمال جنگ هر در عراق استفاده کند.

را بزنند، . شهر ما میکنیمقابله م تیبا قاطع ،کنند لیتحم

 یلیاند که ساکنان اسرائ. خودشان گفتهمیزنیشهرشان را م

 یبازآتش لیکه اسرائ دهمیم هشدار هستند. رهیذخ یارتش

با  لیاسرائ ی. جبهه داخلمیگردینکند؛ ما به معادله قبل باز م

 .«باشد دهیرو خواهد شد که قبالا ندروبه یاتیواقع

گزارش  محاسبات وانید /وضعيت تحقق اهداف برنامه ششم ◄

درصد احکام برنامه ششم توسعه از اول  ۲۲نمونه  یررسب: داد

 9۹از آن است که تنها  یحاک 11 وریشهر انیپا تیلغا 10سال 

درصد  0۹کرده و در  دایبرنامه کامل تحقق پ نیدرصد احکام ا

 درصد محقق نشده است. 911 صورتبه گذاراحکام، اهداف قانون

 بیدرصد از احکام برنامه ششم توسعه به لحاظ تصو ۷9 حدود

ها نشان شاخص یاست. بررس فیبالتکل ،مقررات مدنظر قانون

داشته  ینزول یکشور روند تیکه نرخ رشد جمع دهدیم

است.  افتهیدرصد کاهش  کیدرصد به  912۷از  کهیطوربه

درصد انحراف نسبت  9۲حدود  زین ینگیمتوسط سالنه رشد نقد

 انجام شده در برنامه دارد. یگذاربه هدف

 /مانديمتا انتهای دولت روحاني باقي  يتومان 69۴۴ارز  ◄

 کهنیا یبرا»: گفت وبودجهبرنامهرئیس سازمان « نوبخت»

 0توافق شد که در  میوارد نکن هامتیبه بازار کال و ق یاتکانه

 می( را حفظ کنیتومان ۷211) یحیترجارز  ندهیماه اول سال آ

که اگر  میبسترها را آماده کن یاگونهبهماه  0و بعد ظرف 

 .«وارد نشود هامتیبه ق یدیبه حذف آن شد تکانه جد یاقدام

با این حساب، ارز ملقب به جهانگیری یا همان ارز رانتی تا 

پایان دولت فعلی باقی خواهد ماند و این دولت آینده است که 

باید چوب ضعف مدیریتی دولت فعلی را بخورد و با حذف این 

 ارز، پاسخگوی گرانی برخی کالها در کشور باشد.

 یسخنگو مزدی رئيسي برای انتخابات/از شکايت روحاني تا نا ◄

 مسئولن به اهانت» گفت: دیروز یدر نشست خبر هیئقوه قضا

 یخصوص یشاک ازمندین یدگیرس یاست و برا گذشتقابل یجرم

با این توصیف برای برخورد قضایی با جوانان اصفهانی که  .«است

 هاآنشعار داده بودند، به شکایت روحانی از  جمهورسیرئعلیه 

 اهللتیآتگی دارد. غالمحسین اسماعیلی همچنین تأکید کرد که بس

رئیسی بر اجرای سند تحولی قوه قضائیه متمرکز شده است و نامزد 

 ریاست جمهوری نخواهد شد. 9۷11انتخابات 

 و تبیین راستای در آیا (:969 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 هایساختمان و اماکن دیوار و در بر توانمی سیاسی روشنگری

کرد؟  نصب.. . و پوستر یا کاغذ ،سیاسی روشنگری بنر شخصی

 حالنیدرعمالکان جایز نیست؛  تیعدم رضا در صورتپاسخ: 

 بستگی به ضوابط و قوانین دارد.


