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 !سپاه مردمي                     روز حرف▼

در روزهای اخیر با لطف و عنایت الهی در برخی  آسمانی نزوالت

 ،هاگرفتگیآب ،سیالبو داشته  ایسابقهبیافزایش کشور مناطق 

 بلوچستان،سیستان و  مردم برای بحرانی شرایط ،و برف کوالک

به دنبال داشته است. سپاه  و برخی نقاط کشور ایالم کرمان،

در مناطق  وقوع این حوادث طبیعی،اولین ساعات پاسداران در 

باز ، زدگانسیل نیازهای تأمین ،و در سه محور شده حاضر زدهسیل

تا  درمانی هایکمک ،و ایجاد سیل بند مواصالتی مسیرهای کردن

 داشته است. برانگیزیتحسیناقدامات  ،بیمارستان صحرایی احداث

 مرد"، ای تولدابتد از پاسداران سپاه -9: تحليلي هایگزاره

در  تنهانهاین زمینه  در بوده است و هابحرانبرای مقابله با  "اول

بلکه برای امنیتی پیشتاز بوده، سیاسی و  ی نظامی،هابحران

همواره در خط مقدم نیز ی طبیعی مانند سیل و زلزله هابحران

 سازمانیاولین عموماً بوده است و  به ملت، حاضر رسانیکمک

و راه را برای سایر حاضر شده  زدهبحرانبوده است که در منطقه 

سپاه  -2 گشوده است. امدادرسانی دیگر یلین و نهادهامسئو

دوره خدمتی خود همه ملت ایران و همه مرزهای پاسداران در 

 هاآنتبعیضی بین  گونههیچخدمت خود دانسته و  کشور را مرز

 کرد، ،ترک ملت ایران اعم از فارس، ،برای سپاهقائل نشده است؛ 

اهمیت یک مرتبه از در  ... سنی وشیعه و لک و یا  ر وبلوچ و ل

و  ستانیس ،شانیگاوم سیل در گمیشان، کههنگامی دارد؛قرار 

نیروها و  ،دهدمیو ایالم رخ  کرمانشاه ،کرمان ،بلوچستان

فراخوان  زدهبحران هایمحلتجهیزات خود را از سراسر کشور به 

 .رساندمیو به همه خدمت  کندمی

سپاه  ام معظم رهبری در دیدار فرماندهانمق :گزاره راهبردی

من صد در صد از سپاه راضی »فرمودند که  9911در سال 

اما به این حد از پیشرفت سپاه قانع نیستم و معتقدم این  ؛هستم

ده و حتی  تواندمیها و استعدادهای خود نهاد براساس توانایی

 هتوصی هشت ،ادامه در ایشان «.صد برابر رشد و پیشرفت کند

 انقالب پاسداران پیشرفتروبه و پرشتاب حرکت استمرار برای

برای برآورده شدن  و سپاه در دو سال اخیر کردند بیان اسالمی

 برانگیزیتحسینابتکارات و اقدامات  ،انتظارات فرمانده کل قوا

رهبر معظم انقالب  هایتوصیه ترینمهمیکی از  داشته است؛

کار »و  «هاعرصهدادن کار و روحیه جهادی در همه  ولویت قرارا»

و کار امروز را به فردا  تفاوتیبیجهادی در مقابل تنبلی و 

دامات و ابتکارات ن اقازمینه سپاه پاسدار این بود که در« انداختن

، سپاه ی طبیعیهابحرانبرای مقابله با خوبی داشته است. 

به دولت  این تجربیات دارد که با ارائه بهاییگرانتجربیات 

ناشی در آینده شاهد کاهش تلفات و ضایعات  شاءاهللان ،مردمی

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .طبیعی خواهیم بوداین حوادث از 

 

 

 
 

 
 

 !ديرا نخور هاآمريکايي بيفر                          روز گزارش▼

درباره بازگشت متقابل  رانیوگوها با اگفت نکهیا انیضمن ب کایخارجه آمر ریوز «نکنیبل یآنتون»

 یتوافق ندهیاگر در چند هفته آ»شد:  یمدع ده،یرس یاکنندهنییبه برجام به لحظه تع یبندیبه پا

 .«کندیم رممکنیبازگشت به برجام را غ ،رانیدار اادامه یاهسته یهاشرفتیحاصل نشود، پ

ها و مواضع خود بر سر خواسته نیو طرف دهیرس ودخمذاکرات به هسته سخت  :يليتحل گزاره

مربوط به موضوع  شتریبخش سخت و مهم مذاکرات ب رسدیبه نظر م .کنندیم یپافشار

به  هاآمریکایی ازحدشیب یندگبچس ؛باشد ییآزما یراست یالزم برا زمانمدتو  هامیتحر

 عنوانبه میکماکان به تحر هاآمریکایی .ملموس مذاکرات شده است شرفتیمانع از پ ،میتحر

برجام از  یایآنان اگر در توافق اح یابر یوابستگ نیا .دنگرنیم رانیا هیعل یسالح راهبرد کی

به  هاآمریکاییامر باعث شده که  نیهم .خواهد بود جبرانرقابلیغدردناک و  اریدست رود، بس

 یدر فردا رانیدر دست داشتن ابزار اعمال فشار مجدد بر ا یبرا هامیاز تحر یفکر حفظ بخش

 یدر تنگنا یپروسه زمان کیرا در  هاآمریکایی ،یاسالم یجمهور یاز طرف .توافق باشند

 هنکت .بردیماال ب یمدع یهاطرف یادامه وضع موجود را برا نهیقرار داده است که هز یراهبرد

 جادیا کیبه تاکت یمقطع با اتکا نیدر هم خواهندمی هاآمریکاییاست که  نیا تیحائز اهم

 .رندیبگ رانیرا از ا یریازگیو قدرت امت یزنمذاکرات، توان چانه یبرا یو سقف زمان تیمحدود

از  یریجلوگ یو ابزار فشار برا یروان اتیجز عمل یزیاالجل در مذاکرات چاعالم ضرب

در  یباز دقیقاً یاسالم یجمهور یبرا یسقف زمان رشیپذ .ستین رانیبه ا شتریب یازدهیامت

مذاکرات،  نیح هاآمریکاییشگرد  نیا .انددهیتدارک د رانیا یبرا هاآمریکاییاست که  یطرح

دارند  ازیبرجام ن یایبه اح شدتبهمقطع  نیدر ا هاآمریکایی .موجود است یفرار از تنگنا یبرا

 ،یارسانه اتیتوافق موقت و در کنار آن عمل ازجمله اغواکننده یهاشنهادیپبا  کنندیم یو سع

 .نندک هزینهکمخود  یرا برا ییتوافق نها

طرف  یهایباز ریرا خورده و اس کایآمر بیفر دینبا شورمانک کنندهمذاکره میت :یبندجمع

از  یریدر کنار جلوگ یافکار عموم یسازآگاه .دود و خود را در موضع ضعف قرار دهمقابل ش

عدم  نیطرف مقابل و همچن یروان اتیاقتصاد کشور از روند مذاکرات و عمل یریرپذیتأث

 .است یی در مقطع فعلیکایآمر قشهننمودن  یتنها راه خنث ،راتمذاک یزمان تیمحدود رشیپذ

 (ی: احمد بنافسندهی)نو

 مهاجراني به سفر رئيسي به روسيهواکنش                  خبر ویژه▼

و سفر  هیبه روس یسیرئ یدرباره سفر آقا»در توئیتی نوشت: دولت اصالحات  خارج نشین وزیر

که  رفتیمباد  سرعتبهاستقالل وطن  که :اندبرآورده ادیفر، اپوزسیون نیبه چ انیعبدالله

 قیتشو رانیبه ارا به حمله  لیو اسرائ کایکه آمر یمحترم پوزسیونا اوالً .دیرس پوزسیونا

 یاسالم یجمهور کردیم نگما پوزسیونا اً یثان؟! فهمدیماستقالل و وطن را  یمعن کردیم

است و  یحاال وقت فروپاش .اوردیدوام ب کایآمر یاسیو فشار س میدر برابر تحر تواندینم رانیا

 هیانیب شیسال پ 92 گریزده د لایکه با دو نفر خ یمحترم یآقا .کرد نییانقالب تع یشورا دیبا

 یشورا دیبا دییگویحاال م ،لندن منتقل کردند -جنبش سبز را به واشنگتن یدادند و رهبر

رفتن  بر بادداز به خاطر بران ونیسمجموعه اپوز یاهویهمخالفت و  .شود لیموقت تشک یرهبر

مصالح کشور و  تیبا رعا الطبعب -نیو چ هیبا روس مدتیطوالن معاهدات تنهانه .آرزوهاست

ز ا اهوهایه نیا .ابدیسامان  یامعاهده نیچن زیبا هند ن ستیبایم ،و مهم است یضرور -ملت

 .«است ندهیآیو ب دیمون ونیسو زوال اپوز یدیومن سر

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 !کايدر برابر آمر شدگانتسليم

به  جمهوررئیسبا پرداختن به سفر  ،مجلس رئیسههیئت یسخنگو ،«یموسو نیالدنظام دیس»

به  یسیرئ یآقا سفر»گفت:  سیاسی داخلی درباره این سفر هایچهرهبرخی  سازیحاشیهو و مسک

 رییتغ یاسالم یجمهور یخارج استیاست که س نیا امیپ نیا .دارد ایدن یمثبت برا امیپ کی هیروس

و  یهراس نیچ خصوص در) .شودیو اروپا خالصه نم کایفقط در آمر ایداشته است و دن توجهیقابل

استقالل  نیا .کشور استقالل بوده و هست یخارج استی( اساس سهارسانه یدر برخ یهراس هیروس

دامن  یهراس هیو روس یهراس نیبه موضوع چ یکسان ست،ین ایعدم تعامل و ارتباط با دن یبه معنا

و معتقد بودند که  کنندمیز یو انفعال را تجو میتسل هاینسخهو غرب  کایکه در قبال آمر زنندمی

 .زدندیمدم  میکه مدام از مذاکره و تسل یکسان م،یریترامپ را بپذ هایخواهیزیادهو  هازورگویی دیبا

 طیشرا نی، در ااندنکرده یستیکار ترور م،یجنگ، تحر ،ییزورگو رانیا هیعل گاهچیه هیو روس نیچ

 یکشور قدرتمند کی رانیا .میبترس هیز روسدارد که ا یلیچه دل ،وجود دارد و حمایتتعامل  یوقت

 ،کند قرارروابط متعادل بر رانیکه بخواهد با ا یکشور .به او نگاه چپ کند تواندنمی یاست که کس

در  رانیهستند که ا نیا نگران از آنکه نگران منافع کشور باشند، شیافراد ب نیا .میبا او ندار یمشکل

 .«خود رقم بزند یرا برا یگرید یو غرب بتواند فضا کایبرابر آمر

 بانکداری کشور ظامنمراجع عظام تقليد در خصوص ظرات ن

نوری  اهللتیآ .نک مرکزی به دیدار علمای عظام قم رفتبا کلرئیس( ماهدی 91پنجشنبه )روز 

: ندر تالش این مقام مسئول بر برچیدن ربا از بانکداری تأکید کرد و گفتب داریداین در  همدانی

را بردارند،  رکردید میخواست یو همت فیس انیحرام است، از آقا یدر نظام بانکدار یربو تیفعال»

اختالسگران از ذخایر ملی  قطع دست رب داریداین در نیز  یآمل یجواد اهللآیت .«نتوانستنداما 

که قانون  یباشد که دست قانون دانان نیا یبانک مرکز یاصل یاز کارها: »فزودندا تأکید کرده و

ساخته  یاز افراد عاد یاردیلیم هایاختالس .کوتاه کند یبانک مرکز ریاز ذخا زنندمیرا دور 

 هایاختالسلذا در خصوص  .نه با زور اسلحه گیردمیبا قلم افراد صورت  هااختالس نیا ست،ین

توانستند حق را باطل کنند و  یشود که چگونه افراد شناسیآسیبو  یبررس ز،یصورت گرفته ن

عنوان داشتند و  ودهای نامتعارف بانکی اشارهس بر نیز یسبحان اهللتیآ .«ردیاختالس صورت بگ

است  دیدولت جد یهاکه به نفع مردم و از دغدغه یاسالم یکمک کنند تا بانکدار دیبا»کردند: 

 .ستین یاسالم یجمهور بندهیدرصد ز 2۲درصد و  21با سود  التیسهت ارائه اعالم .محقق شود

 .«شود دهیبرچ یرباخوار نیکرد که بساط ا یکار دیبا

 !زدهسيلکرمان  هبکرملين کاخ ز اسفر 

رفت تا از نزدیک  زدهسیلبه کرمان  ،ساعت به فاصله چندپس از بازگشت از روسیه، یسی ئر

لفنی در مسکو نیز به صورت ت جمهوررئیس .شاهد وضعیت میدانی و اقدامات انجام گرفته شود

رئیسی در این سفر بر  .با مسئولین استان کرمان صحبت کرده و جویای وضعیت استان شده بود

حس کنند که  دیبا مردم» مردمی بودن و در کنار مردم بودن دولت تأکید کرد و گفت:

 یهاینیبشیپ .حل کرد توانیرا با مشارکت مردم م یهر مشکل .دولتمردان در کنارشان هستند

 لیوسا .دیاین شیپ ییهامشکل میشاهد بود یتا اگر دوباره نزوالت آسمان ردیانجام گ دیالزم با

روز  91 یر طحداکث یفور یدر اقدام دیدچار مشکل شده با لیس نیمنازل و دام مردم که در ا

 .«دار خواهد بودادامه مشکلشانشود تا مردم احساس نکنند  تأمین ندهیآ

 سانه انگليسيراز زبان  ايران در وين يخاطرجمععلت 

 رانیابشکه نفت خام  ونیلیبه چهار م کیچند هفته گذشته نزد یط نیچ» گزارش داد: ترزیرو

از  یکی نیکرده است و ا هیدر جنوب تخل انگیژانج یدر شهر بندر یدولت رهیرا در مخازن ذخ

 کیبار در  نینخست یکه برا است یحالدر  نیا .عجله نکرده است نیدر و رانیاست که ا یلیدال

منتشر  یعموم صورتبهرا  یواردکننده نفت جهان است، آمار ترینبزرگکه  نیسال گذشته چ

 .وارد کرده است رانیبشکه نفت از ا ونیلیم 9.1 مجموعاًر کشور در دسامب نیکرد که نشان داد ا

 یاز سو رانینفت ا دیخر یعلن یافشا نیمنتشر شد، نخست نیگمرک چ یکه از سو یاطالعات

 .«است 2121از دسامبر سال  نیچ

 اخبار کوتاه

 هینشر /نيو چ رانيا یاز همکار ييکايآمر نشريهگراني ن ◄

 یتیامن یهایهمکار شیافزا»: نوشت یسیپالفارن ییکایآمر

 یتیامن یدیمنافع کل هیعل یجد یدیتهد ن،یو چ رانیا انیم

 قرارداد .است فارسخلیج یعرب یو کشورها لیاسرائ کا،یآمر

 یبرا یاعمده یای، دربردارنده مزانیو چ رانیا انیساله م 2۲

 رانیا .هستند کایهر دو دشمن آمر ازقضاکشور است که  2 نیا

 یانرژ نهیدر زم نیچ یهایگذارهیقرارداد از محل سرما نیدر ا

خواهد  دایدالر ثروت دست پ اردهایلیبه م ،یرساختیو مسائل ز

 .«هم خواهد شکسترا در کایآمر یهامیتحر یکرد و اثربخش

افشا  لبنان االخبار /!از خاک عراق اکيخروج آمردروغ بزرگ  ◄

 کندیرا افشا م تیواقع نیچند یاسند محرمانه یامحتو» کرد:

 یاز عراق واقع کایاست که خروج آمر نیا هاآن نیترکه برجسته

در عراق وجود دارند که خواهان  ییهاگروه نیهمچن .ستین

 نیدر ا هاییکایبا آمر یو حت ستندین ییکایآمر یروهایخروج ن

 نشینیعقبدرباره  یجعل یاهیانیتا ب اندکرده یتبان نهیزم

ارند قصد د یبرخ .از خاک عراق صادر کنند ییکایآمر انینظام

 یروهاین ازجمله گانهیب انیمصوبه پارلمان عراق را در اخراج نظام

 .«مقاومت ساکت نخواهند نشست یهادور بزنند، گروه ییکایآمر

 !/ترساندميرژيم صهيونيستي را که  ييهاموشکو  هاپهپاد ◄

 فایتوما در ح لیام یلیاسرائ - ینیمرکز مطالعات فلسط سیرئ

 آویوتل یبرا ،به امارات یو موشک یمعتقد است، حمالت پهپاد

ها و باور وجود دارد که پهپاد نیچون ا ؛است کنندهنگرانهم 

 هایسرزمینبه  ،که قادرند به امارات برسند ییهاموشک

 .رسندیهم م یاشغال

و  مهیب ،یبانک امور معاون /شودمي ترآسان يارائه وام بانک ◄

 یاتیجلسه عمل هیوزارت اقتصاد در حاش یدولت هایشرکت

ارائه  لیدر خصوص تسه جمهوررئیسکردن دستورات 

 یبانک التیپرداختِ آسانِ تسه طیشرا»: ، گفتیبانک التیتسه

 .«شودمی ییاجرا ماهبهمناز اول 

 ریوز ر مدارس/د یآموزش حضور یريازسرگرورت ض ◄

را از  یآموزش حضور دیبا حتماً  مدارس» :گفت وپرورشآموزش

اما ما  ؛مدت باز بودند نیدر ا ایدرصد مدارس دن 1۲ .رندیسر بگ

 .«میداشت یو آموزش مجاز میکرد لیدرصد مدارس را تعط 911

 دور» :نیز اذعان داشت وپرورشآموزشمعاون سالمت وزارت 

تا  ۲1 یلیباعث افت تحص ،یحضور آموزش از آموزاندانش بودن

ها دوم آموزش مسالین شروع با است قرار .شده است یدرصد ۰1

 .«برگزار شود یحضور

 یروابط عموم ریمد /کشور یارز ريذخا قبولقابل تيوضع ◄

فروش نفت گذشته،  یهاهفته در» :خبر داد یبانک مرکز

شده و با توجه به بازگشت ارز  شتریب ارینسبت به قبل بس

 قبولقابلکشور  یارز ریذخا تیحاصل از صادرات، وضع

به  اآلنسال تا  یهم از ابتدا مایسامانه ن در ارز عرضه .است

از  شتریدرصد ب ۰۶ یعنی ده؛یدالر رس اردیلیم 29از  شیب

 .«کل سال گذشته است


