
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 دی 86شنبه سه 9865 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

های مختلف، غیرت دینی ملت ایران عامل نجات کشور در بزنگاه .غیرت دینی را حفظ کنید

       (91/91/9011) .کندمیهدیدها را به فرصت تبدیل غیرت دینی است که ت .بوده است

www.basirat.ir 

 آب حيات پيشرفت کشور            روز حرف▼

پیشرفت و توسعه  مسئلهدر نیمه راه دهه پنجم انقالب اسالمی، 

این موضوع  .ترین اولویت جامعه ایرانی استکشور همچنان مهم

اهمیت دارد که جهت حرکت تمامی مسئوالن کشور را  قدرآن

های مختلف، ها در عرصهتنی بر آن همه فعالیتکند و مبتعیین می

ی از مشکالت مردم بگشاید و یک گام کشور را به اهداف باید گره

تر کند، وگرنه اقدامی خالف میثاق ملی و نزدیک شدهریزیطرح

برای حرکت در این مسیر نیازمند موتور  .مصالح کشور خواهد بود

ی و یهمه توانابرده و  شیپبهمحرکی هستیم که جامعه را 

بدون شک این  .استعدادهای آن را در مسیر اهداف شکوفا سازد

ای از عوامل است که در کنار هم قرار گرفته و موتور حاصل مجموعه

 .کندرا به جامعه تزریق می نفساعتمادبهتکاپو و پویایی و امیدواری و 

حقیقت آن است که اقدامات بزرگ در این کشور محصول 

هایش قوی بوده است که از مسیر انقالب و آرمان هاییاراده

توان در شان را میآفرینیاند و آثار نقشمنحرف و متزلزل نشده

های مختلف سیاسی، امنیتی، تاریخ این سرزمین و در عرصه

آنچه گوهر و جوهر و وجه  .اقتصادی، علمی، فرهنگی مشاهده کرد

دهد، روحیه می مشترک همه این خادمان به ملت و ایران را شکل

ما در کشورمان در » به فرموده حکیم انقالب: .انقالبی آنان است

ایم، حرکت موفّقی که پیشرفتی داشته ییهرجاسال  0۴این 

ایم، آنجایی بوده است که افراد و دست بازی داشته ایمداشته

اند، کار ، وارد میدان شدهروحیه، با مجاهدت فعّالا انقالبی ب

 پیشرفت علمی، در زمینه ما در زمینه .ایماند، پیش رفتهکرده

سیاسی،  یهاشرفتیپ، یفن یهاشرفتیپصنعتی،  یهاشرفتیپ

های گوناگون، آنجایی که افراد مؤمن، آگاه، وارد، انقالبی، وارد بخش

ایم پیشرفت کنیم؛ ]امّا[ هر جا کار زمین میدان بودند، توانسته

ها در میان طلبیبیند پای فرصت، میکندیممانده، انسان نگاه که 

های ، حرکتغیرانقالبیهای و نگاه تریاشرافیاست، پای فساد، 

 (91/91/9011« ).]در میان است[ غیرانقالبی

را باید موتور تحول و دال مرکزی گفتمان  انقالبی گریروحیه 

در سایه توجه به روحیه انقالبی است که  .پیشرفت کشور دانست

الزم برای پیشرفت نیز جان گرفته و در خدمت  هایمؤلفهدیگر 

قدرت نرم  مثابهبهروحیه انقالبی  .ساختن کشور قرار خواهند گرفت

تواند همه موانع و مشکالت پیش روی جمهوری اسالمی ایران می

مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی و  هایعرصهکشور در 

تلف دشمن از تهدید و امنیتی را برطرف کرده و سناریوهای مخ

روحیه انقالبی آب حیات  .را مهار سازد ...تحریم و تحریف و 

گفتمانی فراگیر در ذهن و جان  مثابهبهپیشرفت کشور است و باید 

 روزروزبهکارآمد در امور کشور قرار گیرد و و نیروهای همه نخبگان 

 هدی سعیدی(: مسندهی)نو .در فرهنگ عمومی جامعه تقویت گردد

 

 

 
 

 
 

 !؟هستيم هيو روس نيبا چ یبه دنبال توافق راهبردچرا              روز گزارش▼

 .ستا یسیخارجه دولت رئ استیس یاز مسائل اصل یکی نیو چ رانیا یراهبرد توافق

 جمهوررئیسوافق راهبردی ایران و روسیه در آستانه سفر بودن ت الوقوعقریبموضوع دیگر 

 فی از سویمختل هایبازتاب گذشته هایهفتهی روزها و طبه مسکو است؛ این دو موضوع 

صلی در پس بیان نقاط مثبت و منفی سیاست جدید ا سؤال .ستا اشتهد یداخل هایرسانه

به دنبال  در قبال تعامل با این دو قدرت شرقی این است که چرا ایران یاسالم یجمهور

 ؟ستا هیو روس نیبا چ یتوافق راهبرد

: نویسدمی نیو چ رانیساله ا 52در خصوص توافق  تایمزنیویورکروزنامه  -9 :یخبر هایگزاره

 یعنی انهیو دشمن واشنگتن در خاورم نیچ یعنی ایدر آس کایرو به رشد آمر بیرق کی یهمکار»

 گونهاینتوافقنامه  نیا .شودمیمحسوب  دیتهد انهیدر خاورم متحدهایاالت تیموقع یبرا ران،یا

نقش  رانیا یدر روند توسعه اقتصاد هاینیچ ن،یبه چ رانیارسال منظم نفت ا یازااست که در 

نیز در خصوص علت سفر « دولت یسخنگو» یجهرم یبهادر یعل -5 «.خواهند داشت یادیز

 تیسفر خواهند داشت، محور هیبه روس نیوتبه دعوت پ جمهوررئیس»: گویدمیرئیسی به مسکو 

 یو تجار یاقتصاد هایهمکاری تیراهبرد دولت توسعه و تقو .خواهد بود یو تجار یاقتصاد ،سفر

 بندیحوزهکشور منطقه در  کی عنوانبه هیکشور روس .است هیبا کشور روس داریپا صورتبه

تعامالت  تیمنطقه را در اولو یدولت با داشتن نگاه متوازن به جهان که کشورها یپلماسید

 .«پرتعامل دولت خواهد بود یکشورها ءجز ،قرار داده است چندجانبهدوجانبه و 

را بر ملت  «یفشار حداکثر»گذشته دشمن راهبرد  هایسالدر  -9 :يليتحل هایگزاره

 ،یبر اساس حسابگر ینداد، دولت فعل انیرانیدارو را به ا دیاجازه خر یکرد و حت لیتحم

حرکت کرده  هیو روس نیبه سمت تعامل با چ هاتواناییو  یگر ایحرفه، ی، سودمندتیعقالن

 منظوربه رانیا -5 .شده است رانیبه تعامل با ا حاضراساس  نیطرف مقابل هم بر ا قطعاً .است

 یارز داریبه درآمد پا ازین یجهت توسعه اقتصاد ریزیبرنامهدر کشور و  یتحقق ثبات اقتصاد

است که در دوره  یاست و تنها کشور رانینفت ا داریپا دیخر یبرا نهیگز نیبهتر نیچ .دارد

اهداف و موضوعات  شبردیپ یبرا رانیا -۴ .خریدمینفت  رانیاز ا کایآمر یحداکثر هایتحریم

به  کایهمچون آمر ی( در برابر دشمن...و  منی ه،یمسائل سور ،ایهسته) ایمنطقهو  یمهم جهان

با در نظر گرفتن  توانمیپس داده و  هیدرس خود را در سور هیدارد، روس ازیتمند نقدر یشرکا

 رد.ک دایدست پ زین یتوافقات راهبرد نیبه چن یمنافع مل

با هدف  ،ینگرش کالن به منافع مل یبه جا یداخل یاسیاز احزاب س یبرخ :يانيپا نکته

از  برداریبهرهنظام ) یخارج استیراهبرد س بیو تخر یینمااهیدر صدد س یاسیس برداریبهره

از  یبرخ یهمراه با ناآگاه تیمسئله باعث حساس نی( هستند، ایخارج هایقدرت هایظرفیت

 زاده(. )نویسنده: فرهاد کوچککندمیروشنگری را دوچندان  و ییافزا رتیبص زومو لشده مردم 

 کندميستفاده اواردات کاال  یاز رمزارز برا زودیبه يرانا               خبر ویژه▼

در )درباره استفاده از رمز ارز » :گویدمی یبانک مرکز نینو یمعاون فناور «انیمهران محرم»

که  میبود که در واردات از رمز ارز استفاده کن وزیرانهیئت مردادماهواردات کاال( مصوبه 

موضوع اعالم  نیا اتییاجرا و جز زودیبهاست و  نیآن در حال تدو ییاجرا یهانامهنییآ

 یاستفاده کنند مشکل ارزدر واردات از رمز  خواهندمیکه  یاست که افراد نیو هدف ا شودمی

بود و موضوع را به  قیرهبر معظم انقالب در خصوص رمز ارز راهگشا و دق یفتوا .ته باشندنداش

سپرده  یجمهوررئیس یموضوع به معاونت اقتصاد نیا اکنونهم .واگذار کردند یمباحث قانون

در  دوارمیهم داشته است و ام یخوب شرفتیو پ خصوص برگزار نیدر ا یشده و جلسات متعدد

 .«میرا بشنو یخوب یخبرها ندهیآ یهاهفته

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 !کنديبرجام را هوا نم گريها دموشک

علی باقری، معاون وزیر امور خارجه و ه ب( خود را ماهدی 52صفحه اول دیروز )عکس  جوانروزنامه 

برجام را هوا  گریها دموشک» زد تریو تصاص داد کشورمان در وین اخت کنندهمذاکرهعضو ارشد 

شد، همچنان کشور  جمهورسیکه رئ یسیرئ میابراه دیس»گزارش آمده است:  نیدر ا .!«کندینم

و  لیو از قضا همراه با هشدار به اسرائ یو موشک ینظام یهامانور .خود را داشت و دارد یروال عاد

با  رانیروابط ا ،شودمیبر پرتاب ماهواره ،شودمیبرگزار  آمریکاییبه  کیو نزد فارسخلیجدر  یحت

غرب صحبت  هیعل جمهورسیرئ ،شودمی یریگیاز قبل پ ترپرقدرت هیو روس نیشرق و قرارداد با چ

 کایامر و هاییبه اروپا ،کندمیکشور تشکر  ینظام یهاروین یو موشک ینظام شیاز رزما زمانهمو 

و پالرمو را  FATF رانیهمچنان ا ،شودمیها و تکرار در مذاکرات تذکر داده االجلدرباره ضرب

همچنان است، مصوبه مجلس درباره اقدام متقابل  شیسر جا هاکایمرآاست، مرگ بر  رفتهینپذ

 یهارفتار نیتریزنند، شخصیرا م حرفشانر است، موافقان و مخالفان توافق و مذاکره آزادانه برقرا

 یهااستیس ،شودمی یدر مذاکرات خبرساز هینقش روس هیعل ،شودمیمذاکرات نقد  میت یاعضا

 .«شودمی ییهم طبق قانون اجرا رانیا ییو احکام قضا شودمیبا قدرت دنبال  یامنطقه

 دولت تدبير توسط يک رسانه حامي یريتدبيببه اذعان 

میلیارد دالر فرار  6ماهه پایانی آن دولت،  6روزنامه حامی دولت روحانی اعتراف کرد که فقط در 

گزارش بانک  بر اساس»نویسد: اعتماد می طلباصالحروزنامه  .ز کشور رخ داده استسرمایه ا

ماهه نخست سال  6میلیارد دالر سرمایه در  6مرکزی از نماگرهای اقتصادی تابستان خروج حدود 

توان یافت؛ خروج این میزان سرمایه هایی است که در این گزارش میترین دادهجاری یکی از مهم

یلیون دالر از کشور خارج م ۴93میلیارد و  6 حدود 11از کشور در حالی است که در کل سال 

نسبت به  امعهجذهنیت  هبرا این امر  در ادامه تالش کرده است تا علتاین روزنامه  .«شده بود

اعالم زمان آغاز به مذاکرات پیرامون  باوجود» کهر ره بزند، با این تعابیگور اقتصادی در کش یثباتیب

سیاسی و اقتصادی آمادگی  نظر ازاحیای برجام در تابستان از سوی برخی مقامات مسئول، کشور 

بینی البته که نبود آینده روشن و قابل پیش .های دالری و ریالی را نداردداشت سرمایهجذب یا نگه

به اذعان مسئولین ارشد دولت  کهیدرحالاین  .«منفی گذاشته است راتیتأثاز اقتصاد نیز بر این 

؛ با این فشارهای حداکثری خارج شده بودبار سال پایانی آن دولت از زیر  سابق، کشورمان در یک

 دادیمروی  11منتهی به تابستان  سالهکیدر  ستیبایمتوصیف اگر بنا بر خروج ارز از کشور بود، 

، الحالمعلوماز تحلیل و خط دهی این رسانه فارغ  .اشدخنثی شده ب هامیتحرکه اثر  یادورهنه در 

دولت به اصطالح تدبیر دانست که با مدیریت ناکارآمد خود نتوانسته  یریتدبیبباید در  علت را

 .است مانع از خروج ارز کشور در این مقطع شود

 بهه مقاومتجوبگاه صهيونيستي از توان پهپادی نگراني 

یک وبگاه تحلیلی صهیونیستی روز دوشنبه در گزارشی نوشت، با توسعه زرادخانه عظیم 

وبگاه  .پهپادهای رزمی، ایران این توان بالقوه را دارد که بازی را در خاورمیانه تغییر دهد

تهدیدی برای اسرائیل، متحد  تنهانهنوشت، این سالح کشنده جدید « جی ان اس»صهیونیستی 

ای آمریکا نیز به شمار اشنگتن در منطقه است، بلکه تهدیدی مهم برای منافع منطقهراهبردی و

چه از طریق مهندسی معکوس  تاکنونصدام جنگ ز زمان اایران  ،بر اساس این گزارش .رودمی

ای را در صنعت هواپیماهای بدون های عملیاتی بسیار پیشرفتههای مستقل خود، قابلیتیا تالش

انواع متعددی از پهپادهای رزمی کامیکازه و قابل استفاده ایران  .سرنشین توسعه داده است

 برد مداوم پرواز ساعت  50از  شیب ،پا 02111که قادر به رسیدن به ارتفاع مجدد را تولید کرده 

دهد هایی است که نشان میدردسرسازتر گزارش .مایل( هستند 1۴5کیلومتر ) 9211 از بیش

نظامیان اهلل لبنان، حماس و جهاد اسالمی در فلسطین و شبهایران نیروهای نیابتی خود، حزب

در خاتمه این مطلب آمده است،  .کندمیهای یمن را به پهپاد مجهز شیعه در سوریه و حوثی

های تغییردهنده بازی را ها راهای در مورد پهپادهای ایران دارد، زیرا ایرانیاسرائیل نگرانی فزاینده

اند و در حال حاضر مشخص نیست که آیا ی پدافند هوایی ایجاد کردههابرای غلبه بر سامانه

 .خیر یا کند شناسایی را ایرانی پهپادهای تواندمی آهنین گنبد سامانه 

 اخبار کوتاه

در  یبانک مرکز کلرئیس /؟کندميرئيسي به قولش عمل يا آ ◄

گفت:  یبدهکاران بانک یبر معرف یجمهوررئیس تأکیدخصوص 

ها در بانک یمال یهاها در صورتبدهکاران عمده بانک ستیل»

در جلسه دیروز با روسای رئیسی  .«شودمیسامانه کدال منتشر 

که به گفته وزیر اقتصاد بعد از یک دهه توقف برگزار  هابانک

در از او نیز پیش  .، دستور انتشار اسامی ابربدهکاران را دادشدمی

 .نشد داده شد ولی به آن عملنیز چنین قولی  ذشتهگ هایدولت

ی خواهد بود که جمهوررئیسانتشار این اسامی، رئیسی اولین  با

 .کندمیش عمل به قول

وزیر  /دنندار مشکلي رانيا یِمحصوالت کشاورز: هيروس ◄

توافقات موجود، واردات و صادرات  بر اساس»: گفت هیروس خارجه

دارد و  انیجر یعیصورت طببه هیو روس رانیا انیم یاقالم کشاورز

 در حالدو کشور  زین رانیحل مشکل واردات فلفل دلمه از ا یبرا

نوع سم  0تعریف نشدن  به دلیلچندی پیش  .«اندیهماهنگ

 در سازمان غذایی روسیه ایرانیدر محصول فلفل دلمه  شدهاستفاده

در کشورهای اروپایی نیز مرسوم و مورد  هاسماین  استفاده از که)

ی از این محصول عودت داده شد که کانتینرتأیید است(، 

ضدانقالب از آن با عنوان آلودگی محصوالت کشاورزی  هایرسانه

مردم را ماهی گرفته و  آلودگلم بردند و خواستند از آب ایران نا

 .نسبت به تولیدات کشاورزی نگران کنند

 داد:گزارش  االخبار یلبنان وزنامهر شد!/باتالق يمن  اردو کايآمر ◄

 دیخود را در مأرب مستقر کند به ام یروهایمجبور شده ن کایآمر»

انصاراهلل  یروهاین یشرویبتواند ورق را برگردانده و از پ نکهیا

 منیواشنگتن در جنگ  میمداخالت مستق دیتشد .«کند یریجلوگ

 کنندهمذاکره میآن در شکست اراده ت یناتوان دهندهنشان سوکیاز 

 یائتالف سعود یدانیم تیبودن وضع یبحران گرید یو از سو یمنی

ارزه با در مب هاآنو اراده مستحکم  هایمنیسابقه مبارزاتی  .است

تجاوز، هزینه حضور مستقیم برای آمریکا را باال خواهد برد و م

 .خلق خواهد کرد آمریکاییویتنامی دیگر را برای سربازان 

 قلدرمآبانه، در کنار ايران هستيم/ هایتحريمبرای مقابله با  چين: ◄

سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری « جیانژائو لی»

های ایران و همکاری دو کشور این کشور با تحریمبر مخالفت  ،یروزد

به گفته او،  .کرد تأکیدبانه آقلدرمبرای مقابله مشترک با اقدامات 

علیه ایران،  جانبهکیهای غیرقانونی چین قاطعانه با تحریم»

سیاسی در زمینه حقوق بشر و سایر موضوعات و مداخله  یکاردست

 .«ورهای منطقه مخالف استدر امور داخلی ایران و سایر کش

انتشار خبر  يراني!/ا یهاپلماتيداز  زبانعرب یهارسانهاستقبال  ◄

فعالیت  یریازسرگاستقرار سه دیپلمات ایرانی در جده برای 

سال  6نمایندگی کشورمان در سازمان همکاری اسالمی پس از 

بسیاری  .های عربی قرار گرفتوقفه، مورد استقبال گسترده رسانه

 یانشانهخبری عربی، این خبر را بازتاب دادند و آن را  هایرسانهاز 

 یهایرسانهریاض عنوان کردند؛  -تهرانمبنی بر بهبود روابط 

عربی،  یسیبیبالعربی نیوز، ، الجزیره قطر، لبنان المیادینهمچون؛ 

 ...خبرگزاری آناتولی و العرب الیوم، 


