
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
3011 دی 31شنبه دو 8765 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 -ترامپ و امثال او-کردند  دیکه او را شه هاییآناست، تا ابد زنده است؛  یماندن یمانیسل دیشه

دان، امّا او تا ابد خواهند بود در زباله خیشدگان تاراست و جزو فراموش خیدان تارزباله شانیجا

 بعدازآنکه شاءاهللان لبتّهخواهند شد. ا وگورگماست و دشمنان او  یجورنیا دیزنده است؛ شه

 w.basirat.irww                                         (11/11/1011) .را بدهند شانیویتقاص دن

 ديقهرمان شه ترينامتيو  نيتريمل        روز حرف▼

است؛ در  یمانیسالگرد شهادت حاج قاسم سل نیدوم امروز

 یجمله را مقام معظم رهبر نیبهتر قهرمان، نیبزرگداشت ا

ثابت کرد که هم  ،یمانیسل دیما، شه زیعز دیشه»: فرمودند

 .«چهره نیتریامّتکشور بود، هم  چهره ترینملی توانمی

که است  هاییدوگانهاز  یکیملت  -امت -1 تحليلي:نکات 

انشقاق فکری و ایجاد  منظوربهاشته تا د یسعهمواره دشمن 

و  ندکالقا  فکار عمومیار بآن را  ،دوگانگی هویتی در جوامع

از  یکی درواقع. کنندمیهم غافالنه آن را تکرار  هابرخی

، جانم نه غزه نه لبنان یغفلت در شعار جعل نیا یهانمود

 نینهفته بود. عملکرد حاج قاسم در مقابل ا رانیا یفدا

هم در دفاع  دهه 0از  شیکه ب یقرار دارد؛ کس یدوگانه جعل

ثابت کرد  بزرگوار دیشه نیا درواقع. از ملت بود و هم امت

، کرد و... منطقه را دارد ، فارسیحی، مسهم دغدغه مسلمان

 میتقدجانش را  نانآ تیو امن رانیو هم در راه منافع ملت ا

ها از مرز ع، دفا، حضور در دفاع مقدسی. در عرصه ملکندیم

گسترش  مأموریت ازآنپسو  یدر جنوب شرق در مقطع

، دفع شر اشرار مورد رانیا یاسالم یجمهور ینفوذ معنو

 یبه مرزها هاآنشدن  کیاز نزد یریو جلوگ کایآمر تیحما

بودن  و حلقه وصل سازدمی یقهرمان مل کیکشور، از او 

 دفع یمنطقه برا یهااز سراسر کشور یمردم جیبس یبرا

که اگر نبود  سازدمی یچهره امت کیاز او  ،داعش

امروز معلوم نبود که  یامت اسالم ارانش،یاو و  هایمجاهدت

 ترینامتیو  ترینملیاو  یبود! آر یدر چه وضع وحشتناک

 -2 .استیچشمان مردم دن شیصادق در پ ییقهرمان و الگو

 رد،یقرار گ یتراز نیآنچه باعث شد تا حاج قاسم در چن

او  در برهه فعلیتا  ،انقالب بود نیمکتب امام ریدر مس تیترب

مکتب را در رفتار و عملکرد خود با عنوان مکتب  نیعصاره ا

در  یمردم بازگو کند. مقام معظم رهبر یحاج قاسم برا

را که  یزیآن چ میاگر بخواه»: مکتب فرمودند نیا یمعرف

 دو جمله یکیدر  ،«یمانیمکتب سل» گذاریممیرا  سمشا

مکتب عبارت است از  نیا مییبگو دیبا م،یکن نییکوتاه تب

این شهید بود که  رونیازاصدق حاج قاسم  «.اخالصو  صدق

 انقالب اسالمی یهاآرمانبا  و یبا هدف، با عهد الهبزرگوار 

 یدر وصف اخالص او مقام معظم رهبر .برخورد صادقانه داشت

اصالً  کهیینجایازا د؟یفهم شودیم ااخالص او را از کج» :فرمود

دارند او  ایدن هشده که هم یشدن نبود؛ حاال جور دهیدنبال د

 . )نویسنده: مصطفی برزکار(«نندیبیرا م

 

 

 
 

 
 

 !عراق ياسيس ندهيآ                          روز گزارش▼

دولت و  لیتشک رامونیپ یادیز هایتالش ،یعال یایساریانتخابات عراق توسط کم تأییداز  بعد

صدر در قالب  انیجر رازیغبه انیعیبه وجود آمده است. ش ارلمانپدر داخل  تیائتالف اکثر

مترصد  هاانیجر ریکتله اکبر را دارند و سا لیقصد تشک ،یچارچوب هماهنگ ای یقیتنس ئتیه

موارد و تحرکات  نیکتله اکبر هستند. با توجه به ا لیتشک یبرا یعیش هایجریانائتالف با 

 است. تیموجود ذکر چند نکته حائز اهم یاسیس

 کینزد یزیچ، یهمان چارچوب هماهنگ ای یقیاطار تنس هایکرسیتعداد  نکهیبا توجه به ا -1

صدر با  انیجر ،ا داردر ندهیکتله اکبر و دولت آ لیتشک یبرا یاصل انیجر و باشدیم ۰1به 

 ای یسن هایجریان ریساائتالف  کتله اکبر با برای تشکیل ادیتالش زپس از ، یکرس ۳۷ اشتند

خواهد کرد و  یهمکار یقیاعالم کرده که با اطار تنس اخیراً ،نبوده است مؤثرتاکنون  هک ،یکرد

 نیترکه مهم یسن هایجریان -2 است. رفتهیرا پذ یچارچوب هماهنگ نیا یادیتا حدود ز

و اعالم  اندنپذیرفتهرا  یانیجر چیبا ه ییهاتقدم و عزم است، تاکنون ائتالف ن انیجر هاآن

 تیوضع ،هاجریان نیموجود از منظر ا طینظور از شرامموجود هستند.  طیکه تابع شرا اندکرده

 زین یکرد انیدر جر -۷ کتله اکبر است. لیبه تشک هاآنو نگاه  تیاکثر ونیفراکس لیتشک

ائتالف را منوط به  یعنی؛ گرفته است شیدر پ یحلبوس انیمشابه جر یحزب دموکرات مواضع

 انیجر یاوصاف و با توجه به اعالم همکار نیبا ا -0 رو کرده است. شیپ تیو وضع طیشرا

 یکتله اکبر به رهبر لیعنوان کرد که احتمال تشک گونهاین توانمی ،یقیصدر با اطار تنس

 .واهد شدخانتخاب  انیجر نیا انیاز م وزیرینخستاست و  شتریب ،یچارچوب هماهنگ

شکل آن از حالت  رییاز عراق و تغ ییکایآمر انیبه اعالم خروج نظام توجه با پاياني:نکته 

خواهد  شتریعرصه ب نیدر ا کایآمر هایکارشکنیو  یاسیس هایدخالت ،یبه مستشار ینظام

به  وستنیاحزاب در پ یبرخ دیاقدامات واشنگتن همچون تهد یبرخ انیم نیشد و در ا

در عراق  یاسیس ثباتیبی تیوضع کی یواشنگتن برا ریزیبرنامهنشان از  ،رو شیپ هایائتالف

 یبهتر لیر کیعراق در  یاسیدر عرصه س طیشرا، تگف توانمی درمجموع، حالباایندارد. 

رو  شیپ ندهیدولت در آ لیبه تشک دواریام توانمی انیم نینسبت به گذشته قرار گرفته و در ا

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( بود.

 ا فراموش نخواهيم کرد!رفرودگاه اين                          خبر ویژه     ▼

 شهید بزرگداشت مراسم در نفر هزار هاده حضور با شبکه خبری المیادین گزارش داد که 

در جاده منتهی به  هاآنهید ابومهدی المهندس در محل ترور ش و سلیمانی قاسم سپهبد

، فرزند زینب سلیمانی .موقت متوقف شد طوربهالمللی فرودگاه بغداد، فعالیت این فرودگاه بین

 میصم از پدرم»: ، گفتران مقاومتو عاشقان سردا فادارانوشهید سلیمانی با حضور در جمع 

را وقف  خود یزندگ یابومهد دی. شهدیشیاندیم یقو یقلب عراق را دوست داشت و به عراق

 .شودیم لیتبد یبه شاد هاییکایعراق از آمر یاندوه با آزادساز یهااشک خدمت عراق کرد.

فرودگاه  نیها و اخون نی. واهلل امیریرا بگ دینخواهد گذشت تا انتقام فرماندهان شه یادیز زمان

ابومهدی المهندس  ،شهیدفرمانده دختر « مناره جمال المهندس» .«کرد میرا فراموش نخواه

خطاب به پدر شهیدش و  از آمریکا تأکید کرد گیریانتقامدر جمع تجمع مردم بغداد، بر  یزن

خاک عراق را که سفارت آمریکا بر آن . انتقام تو، برادرت و دوستانت را خواهیم گرفت»گفت: 

 .«تمسلط شده است، باز پس خواهیم گرف

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 روحاني اقتصاد و معيشت مردم را شرطي کرد؟دولت چگونه 

در دولت  مذاکرات وین یریازسرگدر تحلیل الی امنیت ملی نزدیک به شورای عرسانه « نیوزنور »

در حال  0+1فرآیند جدید مذاکرات وین در حالی میان ایران و نمایندگان »سیزدهم نوشت: 

های یازدهم و دوازدهم، افکار عمومی بدون ایام مذاکرات مشابه در دولت برخالفبرگزاری است که 

های کاذب و گیری دوقطبیکند و از شکلنتایج آن را پیگیری میالتهاب و تشنج روند گفتگوها و 

 باوجوداست که چرا مذاکرات جاری این کلیدی مطرح  سؤال .ضد آرامش در جامعه خبری نیست

ریختگی فضای اجتماعی و اظهارنظرهای تند و همآن، چون گذشته موجب به توجهقابلحساسیت 

 رسانه در ادامه بااین «. ؟سی علیه یکدیگر نشده استهای مختلف سیاساختارشکنانه گرایش بعضاً 

با مذاکره و  صرفاً  هامیتحربرداشته شدن  ه معتقد بود،ک ۰2اشاره به شعار روحانی در انتخابات سال 

مشکالت اقتصادی عامل  نیترمهم عنوانبه هامیتحرمعرفی کردن و  شودیمتعامل با غرب حاصل 

پیشبرد این راهبرد را  شخصاًهای یازدهم و دوازدهم، رئیس دولت عنوانبهروحانی : »آوردیم، کشور

ی با هدایت دولتی و حاکمیت یهاخطابه زیمرسانی و های اطالعبر عهده داشت و مجموعه دستگاه

های یازدهم و در طول فعالیت دولت .دولت، تحقق این رخداد را به مطالبه عمومی تبدیل کردند

آمریکا از دستور  ژهیوبهگاه موضوع مذاکره با غرب و ادعا کرد که هیچ توانمیدوازدهم، بدون اغراق 

ه این راهبرد گره کار نخست دولت خارج نشد و مستقیم و غیرمستقیم مجموعه مقدرات کشور ب

اقتصاد  عمالًهای خارجی تشدید مشکالت اقتصادی کشور و مرتبط نمودن آن با تحریم .خورد

فرآیند اجرای توافق برجام  ازآنپسای شرطی کرد و موضوع مذاکرات و سابقهکم صورتبهکشور را 

سازی اقتصاد ثباتهای غربی برای بیو وضعیت پس از آن را به ابزاری برای عملیات روانی طرف

 «.درز و قیمت کاالها و... تبدیل نموکشور و باال و پائین بردن نرخ ا

 !اصالحات در جامعه تخريب شده است وجهه جريان يزد:فتاب آ

 هایدولتاگر خود رئیس » وشت:نخود  یروزدآفتاب یزد در سرمقاله  طلباصالحروزنامه 

او از  یرأ، میزان شدمیو در جریان انتخابات حاضر  شدمیهمتی کاندیدا  جایبهاصالحات هم 

قبل  هایسالمرور تجربه »این سرمقاله آمده است: در  «.رفتینمهمتی فراتر  یرأمیلیون  2.2

به پاستور شد  دارسکاننژاد یعنی درست زمانی که بعد از سید محمد خاتمی، محمود احمدی

شری با بنی ب ،پذیرلب باشد و نفوذشان در جامعه غاطلبان اگر گفتماناصالح دهدنیکی نشان می

طلبان با سید فلذا این مهربانی با اصالح د.برنش را زیر تیغ نقد میتعارف ندارند و وی و دستگاه

یزد در ادامه آفتاب «. ابراهیم رئیسی نه از باب مهربانی که از باب خالی بودن دستان است

حسن روحانی بشکنیم؛ باید از عملکرد  بر سرها را درست نیست همه کاسه و کوزه: »آوردمی

بازی، خواری، فامیلباندبازی، رانت. از عملکرد دولت وقت شکوه کرد نظرصرفطلبان نیز اصالح

به  سوکیسال دولت تدبیر و امید از  8طلب حاضر در قدرت طی ویژه خواری و... جماعت اصالح

تر نیز است وجهه جریان چپ ایران را دولت حسن روحانی ضربه زد و از سوی دیگر که مهم

مردم فهمیدند  طلبان بود و هست؛ اول اینکهدو مشکل و گره عمده در کار اصالح .ردتخریب ک

اش شد ناکارآمدی آغشته به فساد و دوم اینکه این جماعت آن سخنان قشنگ و رمانتیک نتیجه

به آن نشان که  نشان است. گونهاینو حتی اکنون نیز  دکننمردم را خفیف و نادان فرض می

 «.طلبان عبدالناصر همتی را علم کردند تا مردم را به خیال خود گول بزنندحبخشی از این اصال

 ک سال گذشتهيمن در يميداني دستاوردهای 

های مردمی این ارتش و کمیته هایعملیاتنتیجه سخنگوی نیروهای مسلح یمن،  «یحیی سریع»

تا  2121 هایسالبا بیان اینکه نیروهای مسلح یمن طی  وید. را تشریح کر 2121کشور در سال 

بار حمالت  22۷نیروهای مسلح یمن، بیش از »ند، گفت: شدمی، از فاز دفاعی، وارد فاز هجو2121

 زمینی نیروهای یمنی هایعملیاتع ومجمسریع «. اماراتی[ را دفع کردند-ائتالف متجاوز ]سعودی

، هاعملیاتاین که در شاره به اینبا ا. وی مردشمورد  12۱هزار و  01 ،را در سال گذشته میالدی

 2۰8، دو هزار و 1-زلزال هایموشککرد، با  تصریح ند،شدمیزخ و کشته مزدور هزار  20بیش از 

اذعان کرد،  سریعادند. دعملیات را انجام  0۰۳پهپادهای یمنی چهار هزار و  و عملیات انجام شد

 .شد کیلومترمربعهزار  12منجر به آزادسازی  2121این کشور در طی سال عملیات مجموع 

 اخبار کوتاه

معاون  /!ر ايراندکاهش جمعيت بر  «وباه پيرر» ريزیبرنامه ◄

 «ام ای سیکس»اسناد لو رفته از »گفت:  بهداشتی وزارت بهداشت

دهد که دشمن نشان می)سرویس اطالعات مخفی انگلستان( 

روی کاهش جمعیت و نابودی کشور حساب کرده است، باید با 

حیدری دکتر  .«بصیرت و بینش عمیق در این حوزه اقدام کرد

جلسه توجیهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی در 

اقدامات برای »: فزودا ،بهداشت و درمان وزارتجمعیت در حوزه 

که  طورهمانافزایش جمعیت باید با بصیرت همراه شود و 

در راستای کاهش جمعیت  ریزیبرنامهها با دشمنان طی سال

 .«باید با برنامه درست در این مسیر گام برداشت ،اقدام کردند

 صفحه /قياز انگشتر عق يهک روزنامه جروزالم پست با نشان ◄

 یترییجروزالم پست و اکانت تو یستیونیروزنامه صه ینترنتیا

 در هک شدند. یستیونیصه میمتعلق به رژ ویمعار تیسا

 کی قیعق نیاز نگ یروزنامه، موشک نیا تیسا شدههک ریتصو

فرود آمده  یستیونیصه میرژ یاتم تأسیساتانگشتر به سمت 

 کیما به شما نزد»نوشته شده است:  ریتصو نیا یو بر رو

 .«دیکنیفکرش را هم نم که ییجا م،یهست

بر  جمهوررئیس /ناپذيراجتنابضرورتي ، صرفالگوی مصالح ا ◄

 دیدر کشور تأک یمصرف انرژ حیصح یالگو نییضرورت تب

خواست عواقب و مضرات اسراف در بخش  مایسوکرد و از صدا

 کند. نییمردم تب یمصرف در کشور را برا یالگو ارائهو  یانرژ

 ۱سرانه مصرف برق خانگی ایران ، رسمیاساس آمارهای بر 

 .تبرابر میانگین جهانی اس

 ریوز /دارو نباشند متيق شي: مردم نگران افزاياللهنيع ◄

ما قرار گرفته است؛  اریدر اختدارو  یبرا یکاف ارز» :گفت بهداشت

 نگران مردم .وجود ندارد یکمبود یاساس یدر مورد داروها

اعتماد کنند،  یداخل داتیدارو نباشند و به تول متیق شیافزا

 «.نکنند زیدارند را تجو یکه مشابه داخل ییداروها زیپزشکان ن

 کل فرمانده /ميجز مستقل بودن ندار ي: راهيسردار سالم ◄

کارآزمایی بالینی واکسن نورا،  سومفاز آغاز در مراسم  سپاه

 امروز» :گفت ،سپاه توسط دشدهیتولتزریق این واکسن  منض

 یملت و القا نفساعتمادبهبردن  نیاز ب یبرا دشمن تالش

و  میجز مستقل بودن ندار یراه چیت و ما هاس یخودباختگ

 .«مینفوذ کن نیدر آسمان و زم میبا علم بتوان دیبا

 مسئول /ر سر مزار حاج قاسمبکشور  01 ي ازحضور زائران ◄

 11۳» :اعالم کرد مکتب حاج قاسم جیستاد ترو یمردم مواکب

در کرمان به زائران  ساعته 20 صورتبهاستان کشور  11موکب از 

کشور  0۷ از. دهندیمانجام  یرسانخدماتمقاومت  یدالشهدایس

 ،کرده دایحضور پ یمانیقبر مطهر سردار سل ارتیز یجهان برا

 .«کردند دایدر کرمان حضور پ یهم زائران کایاز کشور آمر یحت

رئیس سازمان غذا و  /واکسن کرونا ممنوع شد!اردات و ◄

شور برای مقابله با شیوع کسبد واکسیناسیون  صوصخدارو در 

تولید . وارداتی از خارج از کشور نداریم گونهچیه»: کرونا گفت

 .«دُز سوم خواهد داد ازجملهداخل کفاف نیاز ما را 


