
 

 

 
 

 در سپاه فقيهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
9911 اسفند 48نبه شيک 5845 شمارهـ  وسهستيبسال   

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

ز دولت قانونی و به درخواست خودشان بوده، امّا ایم برای دفاع اهر جا حضور پیدا کرده

بایستی  کنند. حتما  کنند و پایگاه ایجاد میها بدون اجازه به کشوری حمله میآمریکایی

هاست. سوریه را هم باید هرچه ها عراق را تخلیه کنند که خواست خود و قانون آنآمریکایی

 www.basirat.ir                                                  (12/21/2911) زودتر تخلیه کنند.

 

 برای تغيير! روشهترين ب             روز حرف▼

؛ سدالی اسدتماندده باقی  2911کمتر از یک هفته به پایان سال 

کروندا گیری همهبحران  افزون بر ها.ها و ناکامیسرشار از کامیابی

بدر سداختار ناشددنی جبرانضدربا  پیدا کدرد و که ابعاد جهانی 

 مشدکت  مدزم اسدتمرار ، کدردوارد  مانکشدوردنیا و اقتصادی 

کاری بی، گرانی، رقمیتورم دو ازجملهمعیشتی مسائل اقتصادی و 

درآمد را دوچنددان فشار به اقشار کمنیز و کاهش ارزش پول ملی 

اد گروهی خواری و فسسودجویی و رانت ،ای  وضعیتبر . اگر کرد

توزید   جدهیدرنتهای درآمدی و موجب تشدید شکافرا که خود 

اولویت و ضرور  فوری و فوتی ، مییفزایب، دوشمیناعادالنه ثرو  

 رکدجامعه را بدا تمدام وجدود  وضعیت موجوددر « تغییر»د ایجا

بهتدری  شدیوه و روش تغییدر وضدعیت اقتصدادی و اما ؛ کنیممی

 چیست؟کشور سیاسی اجتماعی و 

تری  هزیندهتجارب جهانی، بهتدری  شدیوه تغییدر کده کممطابق 

، تغییددر وضددعیت از  ریددق چددرخش نخبگددانی در هاسددتآن

امدا کددام ؛ اسدتاز  ریدق انتخابدا  ساختارهای قدر  و ثرو  

تواند حتل مشکت  باشد و چرخه معیوب مددیریت انتخابا  می

های که بتواند پاسخانتخاباتی  مسلما اجرایی امروز را درمان کند؟ 

و سدیر  کنددارائده مدردم  معتبری به انبوه مشدکت  و معضدت 

بدرعک  نمایدد. آوری اجتمداعی را تدابمنحنی حرکدت کاهشی 

کننده انتخاببیشتری   ییجومشارکتانتخاباتی در پرتو  چنی ای 

پشدتوانه  ،گسدتردهو مشدارکت شدور گیرد. انتخابا  بدا شکل می

امنیدت و منداف   کنندهتضمی مسئوالن آینده و ی ردمم قدرتمند

تدوان گفدت کده بده چندد دلیدل می اید  مددمده،ا بدملی است. 

بیش از انتخابا   2011میزان مشارکت در انتخابا   زیاداحتمالبه

 خواهد بود: 2911 اسفندماهیازدهمی  مجل  شورای استمی در 

دهد، معموال  میدزان مشدارکت در که تجربه نشان می گونهآن -2

 -1 ت جمهوری بیش از انتخابا  مجل  بوده است.انتخابا  ریاس

عتوه بر ریاست جمهوری، انتخابا  شوراهای  2011در انتخابا  

زان که ای  امر بر می شودمیرگزار بهم و ... استمی شهر و روستا 

بی  رقابت و مشارکت نسدبت  -9 گذارد.مشارکت تأثیر مثبت می

مستدیم وجود دارد؛ به میزان افزایش انگیزه رقابت، مشارکت هم 

بدا رقابدت  زیاداحتمالبده 2011باال خواهدد رفدت. در انتخابدا  

 لبان بیشتری نسبت به مجل  یازدهم مواجه خواهیم بود. اصتح

بده  واگذارشددهبا  مجل  را ، نتیجه انتخا11در انتخابا  اسفند 

امدا ؛ ی ، درصدد رقابت با حریف نبودندددانستند و بنابرارقیب می

احتمال احیای برجدام و به دو دلیل اکنون شان  پیروزی خود را 

 به روی کار آمددن دولدت بایددن در با توجهها رف  برخی تحریم

در درون  شدک وحد و احتمداال  احتمدالی  یهداآمریکا و رقابت

 آوری دارندد.یأرو امیدد زیدادی بده  داننددباال می ،جریان رقیب

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 

 

 !دوران سخت اندوست                                     روز گزارش▼

 رانیموسوم به اساس روابط ا انعداد معاهده گردسال  یستمیبا ب زمانهم هیروس خارجهامور وزار 

بط دو کشور برشمرد و اعتم در روا یخیقرارداد را ندطه عطف تار  یا یاهیانیبا صدور ب ،هیو روس

اند. به استدبال ای  سالگرد آمده ،هااز دستاوردها در همه حوزه« ایبسته»سکو با تهران و م» ،کرد

ای را اندازهای گستردههای کنونی به کار گرفته نشده و پتانسیل شراکت متدابل، چشمظرفیت

 «.دنکبرای تعمیق و توسعه مناسبا  چندوجهی بی  دو کشور باز می

 ،الوروف یسرگئ ه،یو روس رانیا یروابط راهبرد گاهیو جا تیاهم فیتوص در: يليتحل هایگزاره

 هاییشاخص  یچن رانیا جزبه یکشور چیبا ه عمت مسکو  کرد کهاعتم  شتریپ هیروس رخارجهیوز

دوست  عنوانبهاز مسکو  ،در جم  خبرنگاران روس نیز فیظر متدابت  را ندارد و  یهمکار همهای از 

 گاهیجا  یا. بریمنمی ادیاز  وقتهیچما دوستان دوران سختمان را  ،نام برد و اضافه کرد تدوران سخ

مطرح  هیروس رخارجهیکه وز ایگونهبه ،کندمی میترس یرا فراتر از امکان فعل ندهی، آیراهبرد

است  یادیز مد قرارداد   یسال از زمان عدد ا 11 که میدیرس جهیبه نت یرانیما با  رف ا»: دکنمی

در  هایچالشو  دهایتهد  یو همچن یدر عرصه جهان ایگستردهمد  ما شاهد تحوال    یو در ا

  یبه فکر تدو قرار شد  یبنابرا؛ میبود هاویروسو انتشار  وهواآب تغییرا  سم،یبرابر بشر ازجمله ترور

 جمهوررئی به  یمعظم رهبر مدام ریاخ امیپبا  راهبردینگاه   ی. ا«میباش یدیو ارائه سند جد

مستمر ، روابط درازمد ندشه راه  ترسیم یاراده و عزم دو کشور را برا  ،یو پاسخ متدابل پوت هیروس

مسکو و  یدر مناسبا  راهبرد ،گرید یمنظر از تدویت کرده است.بزرگ  هیدو همسا  یب داریو پا

دارند و  تأکیدجهان  یقطبدو  رف بر نظام چند ،دوجانبه سودمند هایهمکاریعتوه بر  ،تهران

عک  آن  کایآمر یخارج استیکه س یهستند؛ موضوع المللبی در روابط  گراییجانبهیکمخالف 

و  رانیا یقانون گزارش همکار»به نام  ینونقا 112۲در ماه مه سال  کای. کنگره آمرکندمیعمل 

ا تعا  مربوط به سطح و عمق  ه،یو روس رانیا  یب یکرد تا با رصد کردن همکار بیتصو «هیروس

قانون مدابله با دشمنان » 112۲در ماه ژوئ   ازای پ منظم گزارش کنند.   وربهروابط را   ینوع او 

 بیبه تصو کایدر کنگره آمر هیو روس رانیا هی، عل«کاتسا ونموسوم به قان ،هامیتحر قیاز  ر کایآمر

 مدابله کند.میان دو کشور  راهبردیروابط  از برقراریتا  دیرس

روابط دوجانبه عبور  یاز مرزهادو کشور  هایهمکاری ،یعالپرتو اراده رهبران  در :يانيپا کتهن

در  هیو روس رانیا یاست. همبستگ گسترش یافته یالمللبی و  ایمنطده تیامن تأمی به کرده و 

، «کشورها گریامور د مخالفت با مداخت  غرب در»، «جانبهیکو  یبشرضد هایتحریم»محور  0

 «المللبی احترام به حدوق »و ضرور  « دوجانبهندش عوامل ثالث در روابط  یفایممانعت از ا»

 (انیعباس  ی: حسسندهی)نو خواهد بود.کشور  دو  یا دشمنان مشترک یدشمن کنندهخنثی قطعا 

 روزانه برجام بر کشور ميليارد تومان؛ خسارت 9111              ویژه خبر ▼

، رئی  کمیسیون اقتصادی مجل  در خصوص تبعا  اقتصادی مذاکره «محمدرضا پورابراهیمی»

تنها دلیل ورود جمهوری استمی ایران به برجام و »ها، اظهار کرد: با آمریکا بدون عدم لغو تحریم

ها بود. در مجل  نهم دوستانی در مذاکره با آمریکا، رف  مشکت  اقتصادی مردم و لغو تحریم

دی روزانه های اقتصاگفتند باید برجام به تصویب برسد چراکه تحریممجل  و دولت بودند که می

عدم اجرای برجام و مفاد مربوط  واسطهبهکند. امروز میلیارد تومان هزینه به کشور وارد می 011

میلیارد تومان هزینه به اقتصاد ایران تحمیل  2111های اقتصادی، روزانه بیش از به رف  تحریم

مسیر مذاکره با  شود و ای  هزینه بر عهده کسانی است که هنوز ادعا دارند باید مجددا  ازمی

های آمریکا مشکت  اقتصادی را حل کنیم. آمریکا و اروپا پیش از برجام به عناوی  مختلف دارایی

اند،  بق اخباری که با ما رسیده است آمریکا و اروپا تتش دارند برخی از ای  ایران را بلوکه کرده

هیچ ارتبا ی ندارند، آزاد کنند تا های بسیار جزئی هستند و به برجام را که رقم شدهبلوکهاموال 

 «.مطالبا  قانونی ملت ایران جایگزی  شود یجابهای  مناب  
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 اخبار ▼

 دهدميسيگنال غلط به دشمن ندهيد، مقاومت جواب 

به  زمانهمتئوری بازگشت »رئی  مجل  در امور راهبردی گفت:  ، مشاور«مهدی محمدی»

ندارد. تدبیر  هاتحریم، هیچ معنایی جز ت  دادن به بداء گویدمیکه دولت از آن سخ   برجام

چیزی است  دقیدا ست و ای  هاتحریمآزمایی لغو تب بازگشت به برجام پ  از راستیرهبر اند

بازگشت امریکا به  اندکرده. هم واعظی و هم آشنا سعی خوردمیدور « زمانیهمتئوری »که در 

درس تاریخ برجام به ما ای  است که  کهدرحالیتحریم جلوه بدهند،  مساوی لغوبرجام را 

مساوی لغو واقعی تحریم نیست بلکه برعک  اگر ایران  تنهانهعملیا  حدوقی بازگشت به برجام 

بر راستی آزمایی پافشاری نکند، ابزار حفظ تحریم هم هست. دولت بایدن هیچ ابهامی باقی 

است و تنها ابزار آن برای ای  کار  ایمنطده توسعه برجام به حوزه موشکی ونگذاشته که درصدد 

قبل از بازگشت امریکا به  هاتحریمست. اگر ایران بر لغو راستی آزمایی شده همه هاتحریمحفظ 

در چارچوب ای  راهبرد عمل کرده است. هر نوع ابتکار دیپلماتیک در  دقیدا برجام اصرار نورزد، 

باشد نه بیرون آوردن دولت بایدن  هاتحریماس باید متمرکز بر لغو پایدار و واقعی ای  مدط  حس

 9که از جیب ملت پرداخت خواهد شد. تجربه همی   هاتحریمبا هزینه بداء  همآن، بستب از 

 «.، اگر سیگنال غلط به دشم  داده نشوددهدمیمداومت جواب  دهدمیماه گذشته نشان 

 متهم رديف اول حمله به کشتي ايراني

که متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری استمی است، روز « ایران شهرکرد»ر کشتی کانتینرب

دریای  المللیبی  هایآباسفندماه در مسیر حرکتی خود از ایران به اروپا در  11چهارشنبه 

شد. یکی از اعضای تیم فنی  سوزیآتشاصابت شئ انفجاری دچار  به دلیلمدیترانه 

موضوع دست داشت  رژیم صهیونیستی در »تم کرد: آثار حمله به ای  کشتی اع کنندهبررسی

اشیاء انفجاری از »ای  فرد آگاه گفته است: «. ای  اقدام تروریستی از احتماال  بسیار قوی است

ارتفاع باال به تعدادی از کانتینرهایی که روی عرشه کشتی قرار داشته برخورد کرده و باعث 

از یک وسیله پروازی به سمت کشتی شلیک  تواندمیهای انفجاری شده است؛ پرتابه سوزیآتش

جغرافیایی و نحوه هدف قرار گرفت  کشتی، یکی از احتماال  قوی  موق بهشده باشد. با توجه 

سامانه خبری «. ای  است که ای  عملیا  تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی انجام شده باشد

عی شد که امکان دارد اسرائیل در ای  ای صهیونیستی است، روز گذشته مدوای نت که رسانه

 هایمداماسفند به ندل از  12ژورنال نیز پنجشنبه  استریتوالحمله ندش داشته باشد. روزنامه 

 هاآنکشتی که بیشتر  21کم تاکنون دست 1121آمریکایی اعتم کرد، اسرائیل از اواخر سال 

ای  روزنامه مدعی شد بیشتر حامل نفت ایران به سوریه بودند را هدف قرار داده است. 

 استریتوالبوده است.  کشنفترا هدف حمله قرار داده  هاآنهایی که رژیم صهیونیستی کشتی

آغاز شده  1121های آمریکایی نوشته است که ای  حمت  از اواخر سال ژورنال به ندل از مدام

ا ق دیگر حامل های دیگری که در دریای سرخ و منهای ایرانی و همچنی  کشتیو کشتی 

 های نفت ایران بودند، مورد حمله قرار گرفتند.محموله

 ميليارد توماني در واگذاری يک بندر 9111خسارت 

از ورود ای  کمیسیون به پرونده واگذاری بندر  11سخنگوی کمیسیون اصل « خضریانعلی »

برخی از تخلفا  و سوء  شدهبررسیدر موارد  متأسفانه»گفت: خبر داد و  فارسخلیجنفتی 

تجهیزا  جدید و  کارگیریبهها تومان برای رغم هزینه کرد میلیاردعلیاست.  تأملقابلها مدیریت

های مستدر در سازمان بنادر در اقدامی عجیب کلیه ا تعا  حیاتی ای  تمامی سرو کردنجم 

 برگشتغیرقابلبسیاری از ا تعا  مالی در ای  سازمان دیگر  کهنحویبه رفتهازدستسازمان 

های کشتیرانی بوده که امروز با بحران مواجه های مالی شرکتعا ،  رحای  ا ت ازجملهاست که 

وی اظهار «. ها را فراهم کرده استبا مشتریان زمینه برخی از گرفتاری حسابتسویهشدند و در 

ها حاکی از ای  است که از بی  رفت  ا تعا  عمدی بوده و با هدف برخی از اخبار و ادعا»کرد: 

های کتن مجموعه صور  گرفته است. در بررسی ها و فسادوء مدیریتسرپوش گذاشت  بر س

خضریان پرونده «. ی استتأملقابلاولیه خسار  ای  اتفاق هزار میلیارد تومان برآورد شده که رقم 

را از دیگر موضوعا  بدهکاران بانکی کشور  تری بزرگبه یکی از  فارسخلیجواگذاری بندر نفتی 

 .مجل  عنوان کرد 11طرح شده در کمیسیون اصل م

 اخبار کوتاه

اسرائیل روزنامه  االقصي/سلمان به دنبال جای پا در مسجدبن ◄

هیوم روز جمعه، در گزارشی از درگیری پنهان اردن و 

عربستان سعودی بر سر تولیت اماک  مددس استمی در شهر 

سلمان در تتش ب : »قدس خبر داد. ای  رسانه گزارش داد

خواهد در است تا وضعیتی جدید در قدس ایجاد کند. او می

گذاری سازی روابط با اسرائیل، مبالغ گزافی سرمایهکنار عادی

نتانیاهو در «. کند تا اداره مسجداالقصی را هم به دست بگیرد

شده و ای  اردن را گو وها وارد گفتای  مورد با سعودی

خشمگی  کرده زیرا تاکنون متولی رسمی و تاریخی مددسا  

استمی قدس، اردن بوده است و ای  جایگاه در ثبا  حکومت 

 ای  کشور ندش اساسی دارد.

خواه نشریه جمهوری يران بدهکار است/ويک: آمريکا به ا ◄

جانبه از برجام و با خروج یک متحدهایاال »آمریکایی نوشت: 

ها، به خسارا  اقتصادی از  ریق بازگرداندن تحریم واردکردن

ایران بدهکار است و باید دِی  خود را ادا کند. در ای  یادداشت 

ه داد که هر آمده است: جو بایدن در تبلیغا  انتخاباتی خود وعد

تتشی که بتواند برای بازگشت به برجام انجام خواهد داد، اما 

پنجاه روز پ  از آغاز ریاست جمهوری او، پیشرفتی در ای  

 «.ای( در آستانه فروپاشی استزمینه حاصل نشده و توافق )هسته

 رئی « توانگر» پسابورسي برای دارايي مردم/ تله رمز ارز؛ ◄

با توجه به تمایل مردم »کمیته اقتصاد دیجیتال مجل  گفت: 

ه هایشان در بورس، هرچرمزارزها برای جبران ناکامیبه معامله 

تر باید بانک مرکزی و سازمان بورس اقدام نمایند و اگر سری 

دولت مایل است الیحه به مجل  تددیم کند. برخی افراد با 

سهام های باال شامه قوی هستند که هم در بورس، در قیمت

 در حالوارد شده و  موق بهفروختند و هم در ای  بازار 

اضی هستند و فروخت  رمزارزهای خود به ای  سیل مردم متد

 «.گیرنداز مردم نوسان می جاهمه معروفقولبه

اوپک در گزارشی آورد:  رونق صادرات نفت به مشتری دائمي!/ ◄

نسبت به ماه قبل با افزایش  تولید نفت خام ایران در ماه فوریه»

هزار بشکه  211میلیون و  1ای روبرو شده و به هزار بشکه 9۳

 ۲211 بربالغ نفت سنگی  ایران نیزدر روز رسیده است. قیمت 

«. دالر در هر بشکه رسیده است ۲12۲۲و به  یافتهافزایشدالر 

به اسم کپلر نیز  کشنفتدر آخری  گزارش یک شرکت ردیابی 

که  یافتهافزایشآمده است که واردا  چی  از ایران به حدی 

 موجب ایجاد ترافیک در بندر شاندونگ شده است.

روابط عمومی  ای در فضای مجازی ندارد/فرمانده سپاه صفحه ◄

فحا  منتسب به سرلشکر ستمی در توییتر و ص»سپاه گفت: 

های اجتماعی جعلی است و مواض  فرمانده سپاه دیگر شبکه

 «.شودنیوز منعک  میفدط از سایت سپاه

با استدبال زائران از ایجاد چایخانه در  بفرما چای حضرتي!/ ◄

چایخانه حضر  در صح  کوثر حرم امام رضا)ع(، دومی  

صح  غدیر افتتاح شد و قرار است دو چایخانه دیگر نیز 

 ساخته شود.


