
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي داخلي( معاونت سياسينشريه روزانه )
0211اسفند  52شنبه سه 7275 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

و با  زهیو با ن ری. امروز با شمشدیجنگ شودنمی گرید یمیقد هایسالحسخت با  هایجنگدر 

 جورهمینهم  نییرفت. در جهاد تب هااینبه جنگِ توپ و موشک و مانند  شودنمی زها،یچ نیا

(                                                             91/91/9011. )کار کرد[ شودنمی] یمیقد یهاوهیاست؛ با ش

www.basirat.ir 

 0210طلبان در سال اصالح               روز حرف▼

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و پس از گذشت قریب به 

در انتخابات، فرصت مناسبی برای  طلباناصالحماه از ناکامی  1

این جریان فراهم  موردحمایتبررسی چرایی شکست نامزدهای 

ریزی و تدبیر این جریان اخباری نیز از برنامه. البته آمده است

، اعتماد آنالینسایت  تازگیبهبرای آینده حکایت دارد. 

داشته که  طلباصالحفعال سیاسی  ،ای را با بهزاد نبویمصاحبه

ها قبل جامعه را در هر انتخاباتی ما باید از مدت»است:  فتهگ

م. مگر اینکه شرایطی پیش برای شرکت در انتخابات آماده کنی

بگوییم ما حتی یک نفر را هم نداریم که به  درنهایتبیاید که 

یک اقدام دیگری . کنیم تا در انتخابات شرکت کنید شما معرفی

هم که باید انجام دهیم این است که اگر توانستیم مردم را به پای 

 .«عاالنه در انتخابات شرکت کنیمباید ف ،های رأی بیاوریمصندوق

حکایت از آن دارد  خوبیبهاین اظهارات  -9تحليلي:  هایگزاره

طلبان هرچند در سرگیجه حاصل از شکست در انتخابات که اصالح

شان بیکار ننشسته و برند، اما بخش عاقل و صاحب برنامهسر میه ب

ت در ریزی برای تسخیر نهادهای قدردنبال برنامهه از همینک ب

است های پیش رو هستند که اولین آن انتخابات مجلس انتخابات

در  طلباناصالح -1فرا خواهد رسید.  9011که در زمستان سال 

تداوم حرکت خود و با فاصله گرفتن از جایگاه رسمی قدرت، مسیر 

و تالش دارند تا به ترمیم  اندساختهرا پیشه خود  "محوریجامعه"

اجتماعی خود و جذب هوادار جدید و اعتمادساز نزد مردم  پایگاه

های رأی اگر مردم در پای صندوق»... بپردازند. آنان معتقدند که: 

شود خاتمی را آورد و باز هم باز هم می ،حضور داشته باشند

شود مجلسی مانند شود آقای روحانی را آورد و باز هم میمی

از  یافکار عمومکسب اعتبار نزد  -3 .«دمجلس ششم را شاهد بو

شود، بلکه های ایجابی دنبال نمیطلبان تنها با سیاستجانب اصالح

اند. حساب باز کردهنیز  شانیبیتخربر روی اقدامات  یطورجدبه

دستشان از ه قلم ب یهاکالیرادشده است و تقسیم کاری  نیبنیدرا

اند! خریب دولت شدهپیشگام ت ،مهاجری تا محمد زادهتاجمصطفی 

، خطاب "هیچ_دولت"هشتک  یریکارگبهمهاجری طی توئیتی با 

جناب آقای رئیسی! »جمهور منتخب مردم نوشته است: به رئیس

اتالف وقت، موفق به  هاهفتهتیم پرجمعیت مذاکرات وین بعد از 

هیچ کاری نشد تا الاقل اولین دستاورد دولت دیده شود. دولت شما 

یکدست، نتوانست حتی متن برجام را که توسط  حاکمیت باوجود

نهایی کند.  ،دولت قبل تهیه شد و علی باقری هم قبولش داشت

 .«!واقعاًخسته نباشید 

های غیررسمی تعطیالت نوروزی فرصتی برای نشست و برخواست

این جریان خواهد بود و با آغاز سال کاری، شاهد پویایی و انسجام 

 )نویسنده: مهدی سعیدی( ریان خواهیم بود.بیشتری از این ج

 

 
 

 
 

 
 

 کردند! سهيها را کماست هاييکايآمر                 روز گزارش▼

 یهانگذاردن شرارت پاسخیببر  یمبن یو اعالن قبل یستیونیصه میرژ ریاخ اتیدنبال جنا به

 صابتاعراق مورد اربیل در  هاستیونیتوطئه و شرارت صه یمرکز راهبرد، میرژ نیا

 دنبال داشت. ی بهگوناگون یهاواکنشکه  یقرار گرفت؛ اقدامسپاه نقطه زن  یهاموشک

 واکنش به اقدام آشکار سپاه علیه مواضع رژیم صهیونیستی در عراق نیترمهم: یخبر یهاگزاره

، با حملهاین در واکنش به  کایوزارت امور خارجه آمرسخنگوی  -9را از سوی آمریکا شاهد بودیم؛ 

 جهیدر نت متحدهاالتیا ساتیتأس ایاز پرسنل  کیچیه» :شد یمدعمحکوم کردن سوری آن، تنها 

 یشواهد»افزود:  یو. «است دهیند بیآس لیبه ارب یسپاه پاسداران انقالب اسالم یحمله موشک

 کیج -1 «.گرفته است تما صور هیعل ماًیمستقوجود ندارد که نشان دهد حمالت مذکور 

حمله  نیدر ا ییکایآمر ساتیسأاز ت کیچیه»: گفت زین دیکاخ سف یمل تیمشاور امن وانیسال

نیستی که متحد اصلی رژیم صهیو هاییکایآمر؛ این سکوت «مورد اصابت موشک قرار نگرفته است

 ر است.که روزی ادعای راهبری آن را داشتند، معنادا یامنطقه، در شوندیمدر جهان شناخته 

مرکز موساد در  ینابود»در  رانیا یاسالم یاقدام جمهور یهاامیپ لیدر تحل :يليتحل گزاره

مخابره شد که  امیپ نیا یستیونیصه میبه رژ -9 :است تیحائز اهم یبنددستهسه  «لیارب

را در « راهبرد تقابل گسترده»را کنار گذاشته و  «کیصبر استراتژ»راهبرد  یاسالم یجمهور

 میبدون واکنش نخواهد بود و رژ یکنش چیه ،راهبرد نیا بر اساسداده است.  اردستور کار قر

در  ؛بودمنطقه  یکشورها یدوم برا امیپ -1 تاوان اقدام خود را پس دهد. دیبا یستیونیصه

 ایران یدر مناطق مرزتالش کرد  ران،یچالش در ا جادیا یبرا یستیونیصه میرژ ریاخ یهاسال

 یبود که جمهور هیهمسا یبه کشورها امیپ نیا یحاو حمله نیا .کند جادیا گاهیخود پا یبرا

 ظحف منظوربه ن،یبنابرا؛ تابدیبرنمخود را  یدر مرزهاالگر اشغ میرژاین حضور  رانیا یاسالم

 نیا ؛بود کایآمر یسوم برا امیپ -3دهند.  یستیونیصه میبه رژ تیاجازه فعال دیخود نبا تیامن

نوظهور جهانی همچون  یهاقدرتبا و همچنین  اقتصادی و اجتماعی یکشور با مشکالت اساس

 دیهرگز تهد رانیا کهنیاضمن . استافول  رو به است و به اذعان اندیشمندان غربی، روروبه چین

در آمریکا با ایران اسالمی، نبوده است و مشکل  هاییکایآمر یبرا میمستقریغ یو حت میمستق

کشور  نیا یگذاراستیسدر  پکیآ لیاز قب صهیونیست یهایالبو  یستیونیصه میرژ دینفوذ شد

که به  دندیفهمیم، ستقل بوده و به دنبال منافع ملی خود بودندم ییکایآمرقامات ماگر  ؛است

در مسائل  ،کنند سهیخود را ک یهاماستهمچون حمله موشکی اخیر سپاه، صالحشان است 

 .فظ آبرو هم که شده، در آینده نزدیک این منطقه را ترک کنندحو برای  کننددخالت ن رب آسیاغ

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک

 !هاستيونيصهبرای  يافتنيندستآرزوی  ؛خواب آرام     خبر ویژه         ▼

 رانیا دیپس از تهد میرژ نیا انیاعالم کردند که نظام یلیاسرائ یهارسانه ،داد گزارش نیادیلما

پس از حتی اقدام  نی. ااندکردهاشغالی را تشدید  یهانیسرزمر د باشآماده تیوضعبه انتقام، 

ایران هنوز  چراکهتشدید شده است؛  رانیتوسط ا لیهدف قرار دادن مراکز موساد در ارب

 یروعموشکی در اربیل همان انتقام بوده است یا خیر.  اقدامرسمی اعالم نکرده که آیا  صورتبه

 یامروز ما در حال گذراندن مرحله پرتنش»: دیگویم کان یلیکانال اسرائ یشارون، مفسر نظام

 منیمتحدان آن از  قیو از طر رانیپهپاد از ا کیشل واسطهبه یادیز داتیکه در آن تهد میهست

، مفسر یدفور رین «.میآرام بخواب میمسئله باعث خواهد شد که نتوان نیاق وجود دارد و او عر

 باشآمادهکه در حالت  هاستمدت لیاسرائ»اعالم کرد:  زین یستیونیصه میرژ 91شبکه  ینظام

است که شاهد تکرار  نیا یابیخواهان انتقام هستند و ارز هایرانیا چراکه ؛است ییدر سطح باال

 .«بود میخواه کینزد ندهیدر آ یحمالت نیچن
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 اخبار ▼

 باش! مستقل و امن ايران از عراق:خواست 

از قواعد آمره  یکهیچ ل،یدر ارب یستیونیصه میرژ یبه مرکز راهبرد رانیا یدر حمله موشک

تای اقدامی در راس ،منشور سازمان ملل متحد ۱9به استناد ماده  و نقض نشده است یالمللنیب

 هاتیبه حساس یاژهیتوجه و دیبا عراق دولت .دفاع مشروع از سوی جمهوری اسالمی بوده است

 یمل تیو تجاوز به امن یخاک عراق به محل تعد نکهیداشته باشد. ا رانیا یتیو خطوط قرمز امن

 یبرا یادیز نهیهز یاسالم یجمهوراست.  تحملغیرقابل یاسالم یجمهور یبرا لیتبد رانیا

مبارزه با  قیعراق از طر یمل تیحاکم نیو تضم یارض تیو حفظ تمام یمل تیامن تأمین

 دوسومداعش تا  شیچند سال پ نیهمداعش داده است.  ازجمله یستیمختلف ترور یهاگروه

م است بخش که امروز در عراق حاک یامن یبود. فضا دهیعراق را اشغال کرده و تا بغداد رس

 نیتهران به بغداد است. ا رهیو غ یاسیس ،یدانیم ،یمستشار یهااز کمک یاز آن ناش یاعمده

همین در  شود. لیتبد رانیا یمل تینقض امن یبرا یبه فرصت و بستر دیامن، امروز نبا یفضا

ما  گانیاز همسا یکی ستین رفتهیپذ وجهچیهبه»: کشورمان گفت وزارت خارجه یسخنگو ،زمینه

بارها  یستیونیصه میرژباشد.  رانیا یبرا دیتهد جادیو تعامل با ما دارد کانون ا یقیکه روابط عم

 یهاکردستان و گروهک میدر اقل ضدانقالبتجمعات  یکرده و برخ جادیا یاز خاک عراق ناامن

کانون  شیمرزها یکیدر نزد یکانون کندیتحمل نم رانیاصورت گرفته است.  یستیترور

 میضدانقالب و چه رژ یهاباشد چه توسط گروهک یستیترور یهاو اعزام گروه یخرابکار

 بارکیاست که  نیا عراق دولت از انتظار و شده گفته هامالقات در .میدر داخل اقل یستیونیصه

 .«ردیمورد سوءاستفاده قرار بگ شیدهد و اجازه ندهد مرزها انیپا تیوضع نیبه ا شهیهم یبرا

 ژيم صهيونيستي!ر یهارساختيز هب یبريسا سابقهيبحمله 

متعلق به دولت  gov.ilبا پسوند  هایسایت یتمام ،سابقهیبگسترده و  یبریحمله سار دیروز د

به  نیادیالم یاز دسترس خارج شدند. شبکه خبر میرژ نیپست ا تیسا ازجمله ،هیونیستیص

 یستیونیصه میدر رژ یدولت یهاوزارتخانه هایسایت یگزارش داد تمام ینقل از منابع خبر

ادعای این به را باز کنند.  هاتیسا نیا توانندیمن زین میرژ نیا یدچار اختالل شده است و وزرا

 یهااست که رسانه نیا یابیرا فلج کرد و ارز یدولت هایسایتوب  ،یبریسا حملهاین  رسانه،

نیز هاآرتص روزنامه  هستند. یبریحمله سا نیپشت ا یرانیا یادعا کردند که هکرها یستیونیصه

دفتر  نیو رفاه و همچن یوزارت کشور، بهداشت، دادگستر یهاتیساوب، کهنیابا بیان 

 میمنبع آگاه در وزارت جنگ رژ کیبه نقل از  ،انداز کار افتاده لیاسرائ یریوزنخست

و  ردیپذیصورت م لیاسرائ هیاست که عل یبریحمله سا ترینبزرگ نیا ،اعالم کرد یستیونیصه

هیونیستی ص یهارسانه سازمان بزرگ پشت آن باشد! کی ایکشور  کیکه  شودیزده م نیتخم

پرونده  نیهم وارد ا لیتهاجم، وزارت جنگ اسرائ نیا ادیز اریوسعت بس لیبه دل، بر دادندخ نیز

هم  یستیونیصه میدر رژ یبریسا تیاز کارشناسان برجسته امن یکی «فرانکو رافائل» شده است.

 کرد. فیتوص سابقهبیالعاده و را فوق یفعل طیشرا

 !رای انتخاب همسربايراني دختران مالک 

با اشاره به پیمایش مرکز افکارسنجی  ،پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی «حدیث میرزا محمدی»

با هدف بررسی  931۱ر اساس نتایج این پیمایش که در اسفند ب» :ت)ایسپا( گف دانشجویان ایران

دیدگاه جوانان کشور در خصوص ازدواج و تشکیل خانواده انجام شده و جامعه آماری آن شامل 

نفر در مناطق شهری و روستایی  3119کشور با تعداد نمونه « مجرد»ساله  30تا  9۱ جوانان

است و « ضرورت» کی یزندگ در کردن ازدواج معتقدند جوانان از درصد ۰1.9 هانجام شد، اگرچ

 «ستیالزم ن»اند که اعالم کرده طورنیا زیدرصد جوانان ن 3۱.1اما  ؛امر ازدواج هستند« موافق»

ها حدود خانم یسال و برا 1۱حدود  انیازدواج آقا یسن مطلوب برا نیانگیم حتماً ازدواج کنند.

 لیدل نیترمهم .میسن ازدواج و تجرد هست شیشاهد افزا عمالً حالنیدرعسال است، اما  13

بوده « نداشتن شغل»و « مشترک یزندگ نهیباال بودن هز»نکردن  ازدواج یپسران جوان برا

به مالک  ،دلخواه بودن همسر یبرا موردنظرشان طیشرا ،درصد دختران ۰1به  کینزد است.

 .«شغل و درآمد مناسب اختصاص دارد

 اخبار کوتاه

رئیس  کار مقرهای جاسوسي رژيم صهيونيستي در عراق!/دستور  ◄

اتحادیه علمای مسلمانان عراق در استان دیالی گفت که موساد 

بر پنج  کار آن ر پنج استان دیگر نیز مقر دارد وعالوه بر اربیل د

انگیزی، فتنه ،هاآنترین هدف اصلی متمرکز شده است که برجسته

پراکنی، ترور، فساد اخالقی ، نفرتایفرقهایجاد منازعات قومی و 

مردم، اشاعه مواد مخدر در سطح وسیع و هرزگی در بین جوانان 

مردم عراق تالش مقامات »تصریح کرد: « جبار المعموری». تاس

 هاآنکنند، زیرا های موساد را باور نمیاربیل در انکار وجود مقر

ارد و فروش هاست وجود داند که چنین مقرهایی سالمتوجه شده

 «.نفت به اسرائیل بهترین گواه بر آن است

اعالم  یمرکز بانک /قرار گرفت! یرشد اقتصاددر مدار ايران  ◄

کشور با احتساب نفت و بدون  یناخالص داخل دیتول»: کرد

ثابت سال  یهامتیبه ق یماهه سال جار 1احتساب نفت در 

 0.9 شیاز افزا بینسبت به دوره مشابه سال قبل به ترت 931۱

زیر صنعت نیز در و .«برخوردار بوده است یدرصد 03.و 

دولت برای رساندن رشد اقتصادی در  یزیربرنامهخصوص 

برای دستیابی به  یزیربرنامه»اظهار کرد:  درصد، ۱به  9019

برای اقتصاد اتفاق عجیبی نیست، چون  یدرصدهشترشد 

در کشور  1۱و  1۱ یهاسالمعادل سطح تولیدی است که در 

 .«توجود داشته است و سال آینده کار ما فقط بازیابی اس

 یهامتداول است که پرنده ایدن در /!مياز آن شش کشور يکيما  ◄

 هایبدنه نی. اسازندیم یتیکامپوز یهاهیرا از ال زیرادارگر

با  نیهم یراب رندیپذبیپرتوان آس یزرهایدر برابر ل یتیکامپوز

. در حال حاضر کنندمیرا منهدم  هاآن یزریل هایسالحاستفاده 

را  یزریل هایسالحساخت  دهیچیپ یفناور ایتنها شش کشور دن

 از آن شش کشور است. یکی رانیدارند و ا اریدر اخت

هادی طحان » !/شورای نگهبان: ما از قانون مستثني نيستيم ◄

سخنگوی شورای نگهبان در پیام توئیتری نوشت:  «نظیف

ادامه بررسی الیحه ( در اسفندماه 13) مروزاشورای نگهبان »

ورود مستثنی شدن خود را از کل کشور،  9019سال بودجه 

مغایر در قانون،  شدهینیبشیپبه سامانه اطالعات حقوق و مزایا 

 «.قانون اساسی شناخت

 یستاد مردم سیرئ /!شعبانمهيزائران ناز قم  يزبانيم ◄

موکب  9۱1شعبان  مهین امیا یبرا نکهیا انیباب یاجتماعات مهدو

موکب خارج از بلوار هماهنگ شده و  31اعظم و  امبریدر بلوار پ

با موضوعات  یغرفه فرهنگ 911از  شیب»برپا خواهند شد، گفت: 

 .«شودیعفاف و حجاب و شهدا و ... برپا م

جهاد  سازمان سرپرست /اعالم شد ديشب ع وهيم متيق ◄

شب  یبازار میتنظ وهیم متیق نییاستان تهران از تع یکشاورز

 میستاد تنظ یاعضا یکارشناس نظرات بر اساسخبر داد.  دیع

هزار  99قرمز  بیهزار تومان، س 1پرتقال  لویهر ک متیق ،بازار

 شد. نییهزار تومان تع 91زرد  بیتومان و س


