
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
5911 اسفند 54نبه شدو 1845 شمارهـ  وسهستيبسال   

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

ای عرضها جوری قرار بدهد که یک آدم بینظام جمهوری اسالمی حق ندارد وضع دفاعی کشور ر

او بیاید  ۵۲حسین بتواند بیاید شهر تهران را بمباران کند، موشک بزند و هواپیمای میگ اممثل صد

اسالمی حق ندارد ظام . نروی آسمان تهران حرکت کند و کاری از دست نظام برنیاید. این اتّفاق افتاد

 (91/91/9911) .ایم[ نگه نداشتهیجورنیادارد و ما به توفیق الهی ] کشور را به این شکل نگه
www.basirat.ir 

 

 !راههيدر ب گامبهگام                 روز حرف▼

 یروین کیهمچنان  نژادیاحمد یآقا که تصورند نیبر ا یخبر

به  خواهدیاست و صادقانه م یخط امام و رهبر رویو پ یانقالب

تنها  کنندمیگروه فکر  نیخدمت کند. امردم  و البانقاسالم، 

حل مشکالت  یبرا زمانیعز یبه رهبر تواندیکه م یکس

است. در  نژاداحمدی امور را اصالح کند، رده،کشور کمک ک

 :شودمیفوق به سه نکته اشاره  ینقد ادعا

 به یانامه یرهبر معظم انقالب ط -9 :يليتحل نکات

 اریاسفند یخواستند معاون اول شانیاز اسابق،  جمهورسیرئ

اما از کار را کرد،  نیبا اکراه ا شانیکند. ا یرا منتف ییمشا میرح

 یرهبر ازجمله ،ییبه مخالفان مشا هاهیبا کنا هم نازمهمان 

فراتر از معاون  یاراتیاخت همدولت  ئتیو عمالً در ه نقد داشت

رهبر معظم  991۲در سال  -۵غار خود داد.  اری نیبه ا یاول

خواستند از ورود به  شانیاز ا یخصوص دارید کیانقالب در 

 نیکرده و ا نظرصرف 9911سال  یجمهوراستیانتخابات ر

 یانتخابات یبه سفرها نژادیاحمد یانصراف را اعالم کند. وقت

درس خارج خود  یله در ابتداادامه داد، معظم اهخود به استان

از آن جلسه انتشار  یاخبار نکهی، با توجه به ادر همان سال

گفته شد آمدن  شانیفرمودند که به ا انیبود، آشکارا ب افتهی

با  نژادیاما احمد ست؛یانتخابات به مصلحت ن یشما برا

 -9خود را نشان داد!  یتمداریوال اریع، انتخابات یبرا یسینونام

که « لبنان دیالجد» با شبکه یهادر مصاحبه نژاداحمدی

کرد  یااست، مصاحبه« اهلل لبنانحزب» ویژهبهو « مقاومت»ضد

 یهمان کسان را هیمردم سور کندیممصاحبه تالش  نیو در ا

 اند؛دهیجنگ هیها با دولت سورسال نیکند که در ا یمعرف

به دعوت  هیاهلل در سورو حزب یرانیا یروهایحضور ن کهدرحالی

و شکست  یسازیخنث یبرا همآن ه،یسور یدولت قانون

 نژادیاحمد یجهان اسالم انجام شد؛ ول هیتوطئه عل نیتربزرگ

 !کندیم ادی« دخالت»حضور با عنوان  نیمصاحبه از ا نیدر ا

 نژاداحمدیحرکت  لیاز دال یکی دیبدون ترد :یراهبرد نکته

 نینفوذ است. مصداق ا دهیچیپ انیجر ،نادرست ریدر مس

. در برممی انیبه پا هادلاز سردار  ایتوشهرا با موضوع 

 شیهااز دغدغه شانیا ،نشستم یمانیکنار سردار سل ایجلسه

نفوذ گفت...  انیجر ازجملهکشور و  ینسبت به مسائل داخل

مضمون  نیبه ا بیقر یاکه جمله میو اشاره بگو اختصاربه

 رزنیپ کی مینیبیم کهوقتی م،یبه جد نگران باش دیبا»گفت: 

 سیکه خود و فرزندانش وصل به سرو (ی)همسر دکتر فاطم

 استینهاد ر یحاال تا اندرونهستند،  سیانگل یجاسوس

 یو مدارک دسترس اسنادکشورمان نفوذ کرده و به  یجمهور

 (یجوان داهللی)نویسنده: «. !کنندیم دایپ

 

 

 افغانستان یبرا کايآمر ديخواب جد                          روز گزارش▼

با  دنیبود، اکنون توسط دولت با دهیافغانستان چ یکه ترامپ برا یمذاکرات صلح طرح

به مذاکرات و  وجهچهیبهاعالم کرده که  کایدولت آمر مواجه شده است و یدیجد هایچالش

 نخواهد بود. بندیپا کایدولت آمر یتوافقات قبل

 یروهایبا طالبان صورت داده بود، ن کایآمر یکه دولت قبل یطبق مذاکرات -9 :یخبر هایگزاره

اعالم کرده  کایاز افغانستان خارج شوند. اکنون دولت آمر مروربه بهشتیارد 99تا  دیبا ییکایآمر

کشور خارج کند. در  نیرا از ا ییکایآمر یروهایو قصد ندارد ن ستین بندیتوافق پا نیکه به ا

 بندیبه توافق پا د،نباش بندیپابه تعهدات خود  کایاعالم کرده چنانچه دولت آمر زیمقابل طالبان ن

توافق  هیرو رییمترصد تغ کایاکنون دولت آمر وانفعاالتفعل نیبا توجه به ا -۵ د بود.نخواه

مبنا  نیاست. بر هم ریدولت فراگ کی لیبه تشک ییکایآمر یروهایصورت گرفته از خروج ن

با  لیدر صورت تشککه  یدولت ؛اندکردهرا مطرح  یدولت مشارکت لیطرح تشک اخیراً هاآمریکایی

طالبان  ،شدهارائه یشنهادهایپ بر اساس نیمواجه خواهد بود. همچن یمختلف هایچالش

مقابل است. در  یاسالم نخواهد شناخت و خواستار امارت تیرا به رسم یدولت نیچن وجههیچبه

 .رفتیا نخواهد پذر یامارت اسالم لیتشک یطرح طالبان برا زیدولت افغانستان ن

ماندن در  یباق برایفرار از توافق صورت داده با طالبان و  یبرا هاآمریکایی :یراهبرد گزاره

دنبال  این پیشنهاداز هدف دو که  اندنمودهرا ارائه  یدولت مشارکت لیافغانستان طرح تشک

( از ب؛ ه سمت دولت افغانستان نشانه رودحمله طالبان را ب کانی( تنش و نوک پالف :شودمی

با  کایگونه خواهد بود که آمر نیبد ویسنار وجود آمده در جهت منافع خود استفاده کند. هبتنش 

طالبان با دولت  یخود با طالبان را به جنگ درون ینینابیجنگ ب یکتدولت مشار لیطرح تشک

صلح و در  نامهتوافقاز خروج طالبان از  یریجلوگ یبرا گرید یخواهد کرد و از سو لیتبد یداخل

 یدولت مشارکت کی جادیرا ا ماندهباقی هگروه، تنها را نیا یاتیماندن از اقدامات عملامان 

همچون عدم تجانس روبرو است  یبا چالش سویکاز  درنهایتکه  یدولت ؛کندمیمطرح ناهمگن 

امر  نیمبنا ا نینرم خواهد کرد. بر هم وپنجهدستمتعدد  یداخل هایچالشبا  گرید یو از سو

 هاتیتوج ،یتیامن خأل نیهمدر داخل افغانستان خواهد شد و  یتیمنجر به وقوع موارد امن

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( را فراهم خواهد کرد. کایحضور آمر

 نيمنافق انهيوحش یهاتيجنااز  ایگوشه                  ویژه خبر ▼

 نیمنافق یستیسابق گروهک ترور ینفر از اعضا ۲۵ تیبه شکا یدگیرس دادگاه اول جلسه

را  نیمنافق یهاافراد در دادگاه، شکنجه نیچند نفر از ا .برگزار شد یو مسعود رجو میمر هیعل

سال بعد از  9.۲حدود »: گفت نیاز جداشدگان از منافق یکی ،یشیدرو ریاردش .کردند تیروا

با  خواستمینم گریچون د ۳9در سال  .امتازه متوجه شوم که اشتباه کرده نیبه منافق وستنیپ

با انبردست و کابل  آنجا .بودم یزندان یمتر میونکیسلول  کیماه در  ۲ها باشم به مدت آن

 یعل .«کردمیم یدر آن مدت انگار در غار زندگ .کردندیم نزایآو پاشکنجه شدم و من را از 

سازمان نامه  م،یکه در کمپ اشرف بود یزمان»: ، جدا شده دیگر از این گروهک گفتیمراد

گفتند که  ،بود دهیبه دست من رس کهآناز  یاو در نمونه کردیم یکارما را دست یهاخانواده

 ییکردن خانواده بودند تا جا یسران فرقه به دنبال متالش .همسر من را گرفتند و اعدام کردند

 یرجو میمر .فساد است یبود خانواده مساو وشتهن ییکه شخص سرکرده فرقه در تابلو

ما استفاده  یآرزو نیتربزرگ .حالل است یزنان شما بر شما حرام و به مسعود رجو گفتیم

: توابین افزود، یکی دیگر از یاسکندر صمد .«خوب و استحمام بود یغذا ،یبهداشت سیز سروا

دادند  لیرا تشک یجلسه بزرگ ،فرقه متوجه شدند یاعضا یوقت .دمیروز خواب مادرم را د کی»

 .«!امدهیو از من خواستند که در آن جلسه اقرار کنم که چرا خواب مادرم را د

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

 

  
 اخبار ▼

 دائمي در اوراسيا عضويتايران برای عزم 

یک رویداد بزرگ تجاری برگزار  اتحادیه اقتصادی اوراسیا هر سال»گفت: ی کشورمان وزیر نیرو

 99الی  ۵۲نخستین نمایشگاه اوراسیا در تاریخ  شدهانجامهای ریزیکه بر اساس برنامه کندمی

برگزاری این »افزود:  ،رضا اردکانیان با اعالم این خبر .«شودمیدر تهران برگزار  9۲11اردیبهشت 

 ویژهبهایرانی و کشورهای همسایه و  تولیدکنندگاننمایشگاه فرصت بسیار خوبی را برای تجار و 

هستیم که ارتباط  درصددما »وی تصریح کرد:  .کندمیاعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم 

کشورهای عضو اتحادیه  مختلف ایران را با شرکای خود در هایاستانبازرگانی در  هایاتاق

برگزاری این رویدادها عزم ایران  قطعاً»وی افزود:  .«اقتصادی اوراسیا فراهم کرده و توسعه دهیم

دولت مصمم است که  .کندرا جزم می ایاوراسبرای استفاده از توافقنامه تجاری ترجیحی ایران با 

اقتصادی با کشورهای عضو  پردامنهاین عضویت را به شکل دائمی درآورد و بتوانیم در یک ارتباط 

ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا،  پس از عضویت»بیان کرد:  اردکانیان .«اوراسیا قرار بگیریم

 برقراردالر  غیرازبهمرکزی دو کشور برای استفاده از سایر ارزها  هایبانکمنظمی بین  هایتماس

 «.و این تحول به معنای کاهش وابستگی دالر در تجارت بین دو کشور است شده

 5811گزينه نظامي برای انتخابات 

 گزینه نظامی برای ریاست جمهوریطرح ره دربا فعال سیاسی اصولگرا «باهنرمحمدرضا »

فضا  از نظرتواند کاندیدا شود، قانون، نظامی می از نظر: »، گفتهارسانهاز سوی برخی  119۲

؛ من خودم شخصاً معتقدم ما انتخابات ریاست جمهوری را صنفی نکنیم، چه مثبت و چه منفی

از آن  .قادی ندارمنه، من اصالً اعت .ما نباید نظامی باشد جمهوریرئیسگوییم یعنی اینکه می

ما نباید سمنانی باشد،  جمهوریرئیس .گوییم باید نظامی باشد، اصالً اعتقادی ندارمطرف می

حتی این  .سمنانی داشتیم، سومی هم سمنانی باشد، خب باشد جمهوریرئیسچون ما دو تا 

بگویم ما خواهم ما آخوند باشد یا نباشد؟ من می جمهوررئیسپرسند که ها میسؤال هم بعضی

 نظامی هم ممکن است یک نفر  اآلنیک نظامی ممکن باشد، همین  .اش کنیماصالً نباید صنفی

 و باشد عُرضهبی باشد نظامی یک هم موقعی یک .جلو ببرد بتواند خوب هم را مملکت و باشد

 .«کند ترخراب را اوضاع دوباره

 زني نيستآزمايي در تهران ابزار چانهاوليانوف: راستي

های ضدایرانی از لزوم برداشته شدن تحریمیکشنبه در پیامی ، دیروز در وینیه نماینده روس

زنی نخواهد بود. در ایران ابزار چانه اعتمادقابلراستی آزمایی »نوشت:  بارهنیدراوی . فتسخن گ

ها بوده که باید شامل این موضوع بخشی از بازیابی اجرای کامل برجام توسط تمامی طرف

روسیه »ر توییت دیگری اضافه کرد: د« میخائیل اولیانوف». «ها نیز باشدبرداشته شدن تحریم

آماده تعامل با شما )آمریکا( و دیگر شرکای برجام در راستای بازیابی کامل تعهدات در توافق 

در پاسخ به توییت نمایندگی  اولیانوفصریح  یریگموضع. «ای در اسرع زمان ممکن استهسته

 .ای ایران روی داده استهآمریکا در سازمان ملل در وین پیرامون راستی آزمایی در برنامه هست

 عنوانبهدر ایران  اعتمادقابلآمریکا با راستی آزمایی »ادعا کرده بود:  بارهنیدراآمریکا نمایندگی 

امکان  دهندهادامهزنی برخورد نخواهد کرد؛ در عوض، چنین راستی آزمایی ابزاری برای چانه

 «.!ون بسیاری از ما به دنبال آن با ایران هستیمای است که اکندستیابی به نتیجه

 دوباره اشک پياز در آمد!

به  ازیپ متیق دیافت شد امسال .بودهزار تومان  9۲باالی پیاز  کیلوهر سال گذشته همین ایام 

و  هیهرمزگان در خطر از دست دادن سرما یدر هشتبند ازکاریکه کشاورزان پ دهیرس ییجا

 کشاورزاناین  محصولو دالالن  رفتن است نیدر حال از ب ازیهزاران تن پ .دسترنجشان هستند

ت مشابهی مثل در محصوال هرساله! علت این نوع نوسانات که خرندیمتومان  111را 

نبود سیستم یکپارچه مدیریت اراضی  سوکیاز ، شودیمگوجه نیز مشاهده  و ینیزمبیس

و ثابت مستمر  یهااستیسنبود ن همچنیو و میزان صادرات  مصرف داخلیبر اساس کشاورزی 

یک سال محصول  شودیمدر حوزه صادرات محصوالت کشاورزی و باغی است که موجب 

کمیاب شود که  یااندازهبهدستش بماند و فاسد شود و سالی دیگر همان محصول  دکنندهیتول

 کند. حکم طال را پیدا

 اخبار کوتاه

شبکه المیادین تصاویری  ايراني!/ سنجدروغپهپادهای  ◄

منتشر کرد  فارسخلیجاز کشتی باری رژیم صهیونیستی در 

این  .شد و آتش گرفت سانحهپیش دچار  آبان هشتمکه 

دهد پهپادهای ایرانی ثبت شده و نشان می توسطتصاویر 

خارج به آن اصابت کشتی از درون منفجر شده و چیزی از 

هرگونه دست داشتن در  اًیقون راای کهیدرحال .است نکرده 

وزیر انفجار این کشتی را رد کرده است، اما نتانیاهو نخست

هران در پشت این رژیم صهیونیستی مدعی شده است که ت

 !ماجرا قرار دارد

به  /!؟«ويروس سياسي»مبارزه مشترک چين و روسيه با  ◄

وزیر خارجه چین در کنفرانس گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، 

روسیه و چین در شرایط مقابله »مطبوعاتی ساالنه خود گفت: 

ما  .کنندایستند و همکاری میبا اپیدمی قرن در کنار هم می

 «ویروس سیاسی»کنیم و با مشترک با کرونا مبارزه می صورتبه

روسیه و چین همچنان »: افزودوی  .«کنیمنیز مقابله می

 .«پشتیبان ثابت صلح و ثبات در تمام جهان هستند

 /شوديم کسانيبا خاک  فايو ح ويآوتلنده، يک اشاره فرما با ◄

دادند  هاستیونیپاسخ به صه یخوببه شیپ هاسال انقالب رهبر

 یکه با جمهور ستین یدر حد یستیونیصه میند رژو فرمود

سر بزند،  هاآناز  یها بدانند اگر غلطآن .کند یدشمن یاسالم

 .کندیم کسانیرا با خاک  فایو ح ویآوتل یاسالم یجمهور

 نیاجرا شده است و ا دقتبهمعظم کل قوا  یامر فرمانده نیا

 .شودیاجرا م یاشاره فرمانده کیبه طرح شده و با  لیامر تبد

مرکز  سیرئ/ کنديممان ريپذبيآس FATF: يزاکان ◄

به رفع  یکمک FATF» :معتقد است مجلس یهاپژوهش

 یبه پا یبلکه بند ،کندیو انتقال پول به کشور نم هامیتحر

 .کندیبرابر م ما را چند یریپذبیاقتصاد کشور است و آس

خود  یهادست ،یسازاصطالح شفافآن و به رشیپذ با درواقع

و  میکنیدشمن رو م یبرا هامیرا در اقتصاد و دور زدن تحر

 .«ردیپذیرا نم نیا یمیعقل سل چیه

 دادستان /و بلوچستان ستانيباند قاچاق انسان در سانهدام  ◄

 صورتبهشبکه  نیا» :اعالم کرد رانشهریو انقالب ا یعموم

به داخل کشور و  یورود یبه قاچاق انسان از مباد یافتهسازمان

 حجم .اقدام داشته است هیهمسا یکشورها ریبعضاً به سا

 ۲11هزار و  کیروز تا باند در شبانه نیاتباع توسط ا یورود

در  رانشهریباند با رصد اداره اطالعات ا نیو ا دیرسینفر م

 .«و منهدم شده است ییشناسا «گانیتمپ ر» یوستار

 بانک مسکن رعاملیمد /افتيکاهش سود وام مسکن  ◄

بانک، نرخ سود  مدیرههیئت دیبه جدمصو بر اساس»: خبر داد

دوره بازپرداخت  یبرا جوانان مسکن اندازپسحساب  التیتسه

 .«کرد دایدرصد کاهش پ 1درصد به  1ساله، از  ۲حداکثر 


