
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0266 شهريور 42شنبه چهار 3065 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

آیند و کمکتان مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می

عتماد مردم را جلب کند که ترین سرمایه است برای دولت که بتواند ا؛ این بزرگکنندیم

یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم کنید این را و راهکارش هم  متأسفانهالبتّه این 

 www.basirat.ir          (60/60/0066) .این است که حرف و عمل مسئولین یکی باشد

 نبايد ناامن شود!فغانستان ا            روز حرف▼

دالر  اردیلیم میو نسه افغانستان با  گانیهمسا نیدر ب رانای

 افغانستان دارد موردنیاز یکاالها تأمینرتبه نخست را در صادرات، 

به کشورمان از سه برابر صادرات  شیب که این رقم صادراتی،

منسجم و  ریزیبرنامهکه در صورت  شودمیمحسوب  اروپا هیداتحا

به . ابدی شیبه دو برابر افزاحداقل  تواندمی ،یتیوجود ثبات امن

تهران،  یمقاصد صادرات نیافغانستان در ب ی نیزلحاظ ارزش

در  رانیابر این،  عالوهاست.  یرانیا یخواستگاه کاالها نیچهارم

دالر  اردیلیم ۷ درصد از کل 00 تنهاییبهوضع کنونی افغانستان، 

و از این حیث را به خود اختصاص داده است  این کشورواردات 

 .شودمینیازهای کاالیی افغانستان، کشوری مهم تلقی  تأمینبرای 

 رینسبت به سا رانیا یو فرهنگ یاقتصاد ،کیتیژئوپل هایمزیت

 یازهاین رقیببی کنندهتأمینافغانستان، تهران را به  گانیهمسا

موضوع فارغ از استقرار هر  نیو ا کرده است لیتبد افغانستانمردم 

در افغانستان  ریتحوالت اخ اما؛ در کابل است یبا هر تفکر ،یدولت

 تأثیرات تواندمیمستمر گردد،  یو ناامن یداریچنانچه منجر به ناپا

 بگذارد. رانیبر اقتصاد ا بلندمدتیو  مدتکوتاه

 اختالل :لینرخ ارز در تهران به دل شیافزا :مدتکوتاه تأثیرالف( 

دالر در  یتقاضا برا شافزای؛ در هرات هاصرافی تفعالی در

؛ هم خوردن عرضه و تقاضا(ه تهران و بو خروج دالر از )افغانستان 

 تأثیرب(  ؛یجهان هایبانکافغانستان در  هایدارایی شدن بلوکه

نبود ارز در  ؛تانو افغانس رانیاختالل در تجارت ا -0: بلندمدت

 چراکه ؛گیردمیصادرات  یبرا یرانیرا از تجار ا هاانگیزهافغانستان، 

 -2 .گیرندمیارز  صرفاً ،در قبال صادرات به افغانستان یرانیتجار ا

کاهش سبد صادراتی کشور با در افغانستان  یبحران اقتصادوقوع 

هم خوردن تعادل نرخ ارز در  به الوه برعکه  مراه خواهد بوده

 قی کشور را به دنبال خواهد داشت.، ناامنی مرزهای شرکشور

شکست مفتضحانه آمریکا بعد از سیاستی که  نکته راهبردی:

و  ومرجهرج، فراهم نمودن شرایط کندمیدر افغانستان دنبال 

در این کشور است که هم موجب  مدتطوالنیجنگ داخلی 

شدن این سرزمین شده و هم تبعات امنیتی و اقتصادی  پارهپاره

 نیاز هم ایران خواهد گذاشت. ازجملهفراوانی بر همسایگان آن، 

داخلی  الحالمعلوم هایجریانو  هاچهره، برخالف برخی منظر

و ترسیم  نیس -یعهشمذهبی  هایدوقطبیکه به دنبال ایجاد 

چهره داعشی از طالبان بوده و قصدی جز درگیر کردن ایران در 

 یتالش حداکثر یاسیتهران در حوزه سندارند،  باتالق افغانستان

؛ ابدی قراراست یشرق هیدر همسا داریپا تیتا ثبات و امن نمایدمی

این سیاست هم به نفع ملت افغانستان است و هم در راستای 

 .ستا تحلیلقابلاقتصادی کشورمان  منافع و منیت ملیا

 )نویسنده: علی محمدی(

 
 

 

 
 

 

 و انتظار منتظران اربعين                              روز گزارش▼

و پیگیری برداشته  سفر زائران اربعین مهیاکردندولت و مجلس  هایدغدغه ترینمهمیکی از 

از سوی  شدهمطرح یکی از محورهای مهم کهطوریبهاست،  شدن موانع سفر زوار به عراق

 تهران،عراق به  وزیرنخستاخیر سفر  ، رئیس مجلس و مسئولین دیگر کشورمان درجمهوررئیس

 بود. اربعین سفرموضوع 

ل از کرونا قبو بعد از کرونا بسیار متفاوت است؛ اربعین امسال با قبل  -0: خبری هایگزاره

اما در دو سال اخیر به خاطر ویروس  ؛سفر و مسیر سفر به اربعین وجود نداشت تیمحدود

ممنوع شد و اما در سال جاری سقف ورود زائران به عراق کامل  طوربهمنحوس کرونا سفر زائران 

مکرری که دارد در حال  هایدرخواستو ایران با  کندمیو مبادی ورودی را دولت عراق مشخص 

که  حالیدرعین -2است. اربعین  رویپیادهبه  مندانعالقهتهیه مقدمات این سفر برای زائران و 

 رسانیاطالعانتظار دارند که  ؛آگاه هستند رویپیادهکردن مسیر  دولت برای باز هایتالشمردم از 

مانند  نامثبت هایزیرساختو یا قرارگاه واحد صورت بگیرد و  در مورد اربعین فقط از یک مرکز

 کنندگانمراجعهپاسخگوی  ،هااطالعیهو  هابیانیه سامانه سماح هم در راستای همان سخنان،

و در  اندآوردهعراقی سخنان متفاوت و متعددی به زبان  مسئولیندر روزهای گذشته  -3 باشد.

ره اربعین بامواجه هستیم که همین تعدد نظر درداخل کشور نیز با تعدد سخنگو در زمینه اربعین 

مردم به  که دولت را در زمینه اعزاماختالف افکن  هایجریان سوءاستفادهممکن است باعث 

را  جمهورسیرئ ،مردم -0وارد آورد.  عمومی اعتماد به جدی ضربه و هدش ،دانندمیاربعین مقصر 

 بایستمیاما  ؛دحل کن شده،طریقی  مشکل زائران را به هر خواهدمیکه  دانندمیاز جنس خود 

این کشور در سفر دولت عراق میزبان است و باید استانداردهای  بر این نکته نیز واقف باشیم که

 گیرد.قرار  موردتوجه اربعین

یکی از یادگارهای مهم حاج قاسم است که امنیت را ( عحسین )امام اربعین سفر  :پاياني نکته

 حاج یاد به امسال اربعین سفر که یدواریمامفراهم نمود؛  مذهبی در عراق هایمراسمو  برای عراق

 ،ایام این با زمانهم گذشته هایسال در زیراشود؛  برگزار بیشتر سالمت و باشکوه عزیز قاسم

 و نشینشیعه هایاستان و شهرها از داعش تاراندن عراق، امنیت تأمین سردار دغدغه بیشترین

 زائران دغدغه بدون و حداکثری حضور درنهایت و رویپیاده مسیر اطراف در امنیتی کمربند ایجاد

که از زمان ظهور داشته باشد با حضور در  ایمطالعههر زائری که اندک  .بود اربعین مراسم در

آید از پرده غیب بیرون  ترکه آقا و موالیمان زود کندمیو آرزو  افتدمییاد زمانه ظهور ه ، باربعین

 هیشما گر یبرا نیاربع کی» عدالت بچشاند. لبانتشنهعم شیرین دولت مهدوی را به کام همه و ط

 . )نویسنده: فرهاد مهدوی(«توست یما هم برا که روضه ایب آقا؛ امکرده

 آمد؟ یچطورحل نشد، پس واکسن  FATF                       خبر ویژه ▼

، علت وارد نشدن واکسن به ازاینپیشبود که  طلبیاصالح یهاچهره ازجمله «علی مطهری»

خبرنگاری که از او  سؤالذکر کرده بود. او اکنون در پاسخ به  FATFکشور را عدم تصویب 

 میتوانینم FATF اهیس ستیرار داشتن در لق به خاطر دیشما گفته بود یمطهر یآقاپرسید: 

 قهیدق کی: مفصله! تو دهدمیپاسخ  !؟پس میکنیوارد م یچجور اآلن! میواکسن وارد کن

مفصل  یهاصحبتتا  کندمیکه اعالم آمادگی  خبرنگار !کشهیساعت طول م میبگم! ن تونمینم

اقعیت آن است که کم نبودند و«. من وقت ندارم!»: که دهدمیمطهری را بشنود ولی او جواب 

، هامیتحر، FATFبه موضوعاتی همچون،  هاآنموضوعاتی که در دولت گذشته، موانع حل 

؛ این نوع شدیمسپاه، حمایت از جبهه مقاومت در منطقه و امثالهم معرفی  یهاموشکمذاکره، 

راه برود، مدام زمین  توانستینمکه  ماندیممثل فردی را در هشت سال اخیر، مدیریت دولتی 

 کج است! که صاف نیست و کردیممتهم  را
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 اخبار ▼

 !شودمي ترتيره روابطي که عربستان؛ -آمريکا

 وتیپاتر یهاخروج سامانه خصوص علتدر  ومیالیرأروزنامه  ریسردب «عطوان یعبدالبار»

عربستان و متحد  نیاست که روابط ب نیآنچه مسلم است ا»: نویسدمیاز عربستان  آمریکایی

از  یاسابقهیو در دو هفته گذشته وارد مرحله ب رودیاز بد به سمت بدتر م کایآن آمر یخیتار

 یو اقتصاد یاسیس جوییانتقامبه  ندهیآ یهاو ماه زهان است در روتنش شده است که ممک

 ،دارد کشتارجمعیاعالم کرد عراق سالح  دروغبهکه  ییکایکه آمر میشو ادآوری دیبا شود. لیتبد

ندارد. بخصوص  ییحمالت هم ابا نیعربستان در ا یدر جعل اسناد دست داشتن خانواده سلطنت

 دنیبا دولت دارد که آماده شهادت هستند. اریعربستان در اخت از یادیز نیکه شاهدان دروغ

و  ینظام ،یاسیس گاهیپا نیتریبرد و قطر را به اصل هینقش عربستان در افغانستان را به حاش

 کایآمر یخنجر سم نوعیبه نیکرد و ا لیتبد انهیو خاورم فارسخلیجخود در منطقه  کیپلماتید

قدمت  الس ۰6به  کیاست که نزد کیاستراتژ یه روابط ائتالفدادن ب انیبر پشت عربستان و پا

 ،یاشرف غن هاآن نیو آخر کندیمتحدان خود را رها م راحتیبهو  ستین اعتمادقابل کایآمر دارد.

 .ختیافغانستان است که به امارات گر جمهوریرئیس

 درباره افغانستان! از بايدن جلوروبهفرافکني و فرار 

در  رانیو ا هیپاکستان، روس ن،یچ ؛گفته است یدر سخنان کایآمر جمهورسیرئ «دنبای جو»

سردرگم نشان دادن  یبرا دنبای تالشبا طالبان چه کنند!  دیتالش هستند تا بفهمند اکنون با

 توضعی -0؛ است تأملقابلانستان از چند وجه در قبال افغ رانیا ازجمله ،مذکور یکشورها

و  یبا جوساز دنیلذا با ؛است کایط آمرکشور توس نیسال اشغال ا 26 جهیافغانستان نت یکنون

را پنهان کرده و از بازخواست  قتیحق نیا خواهدیکشورها م ریدرباره سا یساختگ یادعاها

موضوعات  جادیفرار از افغانستان مواجه است، با ا ییکه با رسوا دنبای -2. ابدی ییرها یجهان

و دوستان مردم افغانستان  گانیتالش همسا ،ییرسوا نیدارد ضمن کاستن از فشار ا یسع دیجد

در  کایآمر جمهوررئیس -3بحران با مشکل مواجه کند.  ترعیدر جهت حل سر زیرا ن رانیا ویژهبه

ها قبل در خصوص افغانستان و طالبان است که تهران از ماه رانیا یبه دنبال القاء سردرگم یحال

بر راهبرد  تأکیدو ضمن کشور داشته  نیشفاف و آشکار در قبال تحوالت ا یکردیرو

خود را  تیتمام ظرف ند،معا یهاگسترده رسانه یروان اتیعمل رغمیعل ،یاالفغاننیب یوگوهاگفت

که نسخه جنگ  ییکایآمر دگاهدی برخالف -0 بحران به کار برده است. نهیهزحل کم یدر راستا

کشور،  نیا یپارچگکیت و صلح، ثبا تیتثب باهدف رانیاست، ا دهیچیافغانستان پ یرا برا یداخل

را  یو مذهب یقوم یهاانیهمه جر ندگانیبا حضور نما ریدولت فراگ لیراهبرد تشک مشخصاً

را  دنیبا ریاخ یاساس؛ ادعاها نای بر است. هکرد یریگیمردم افغانستان پ حقبهمطالبه  عنوانبه

 26طی  کایکه آمردانست  یاز مشکالت یانبوه یسازپنهان یآشکار برا یفرافکن کی توانیم

 است.کرده  لیبه افغانستان تحمسال 

 !هالبنانيبخش برای عزتسوخت 

کرد:  تأکیدسوخت ایران به لبنان،  الوقوعقریببا اشاره به رسیدن  لبنان اهللحزب رکلدبی

 اعالم ما پا بگذارند. ریسوخت ز اهیس بازارهایکه عزت خود را در  ستین یازین گرید هالبنانی»

وارد موضوع  تی. با جدستین یدو کشت ای یکشت کیمربوط به  رانیکه انتقال سوخت ا میکرد

ما  م،یهست یگروه کیو نه به دنبال تحر ایرسانه جنگ دنبال به نه ما .ایمشدهسوخت  تأمین

کشور  نیا جمهوررئیسرهبر معظم انقالب،  ران،ای از .میمردم هست یتنها به دنبال کاهش سخت

 لگازوئی محموله .کنیممیبه خاطر صادر کردن سوخت به لبنان تشکر  یرانیالن امسئو ریو سا

 اقدامات لبنان، «البقاع» استان در اهللحزب مقامات .«دیبه لبنان خواهد رس زودیبهعراق هم 

 رانیحامل سوخت ا یاستقبال از کاروان تانکرها یرا برا یو ادار یغاتیتبل ،یفن ،یکلجستی

تا  ۷6 ،داده گزارش «المنار» شبکه هستند. هاونیکام دنیداده و منتظر رس کامل انجام طوربه

 لییگازو تریل ونیلیم 3 ،یلومتریک 236 ریمس یحامل سوخت قرار است با ط ونیکام ۰6

 به خاک لبنان انتقال دهند. هیسور «اسیبان»را از بندر  رانیا یصادرات

 اخبار کوتاه

« بشار اسد» يکسان!/ ایمنطقهروسيه؛ سياست  -ايران ◄

به مسکو  نشدهاعالم شیسفر از پ کیدر  هیسور هورجمسرئی

در این  نپوتی کرد. دارید نیدر کاخ کرمل نیرفت و با پوت

ایران که خروج نیروهای تروریستی  ایمنطقهدیدار، سیاست 

مشکل »: آمریکایی است را در مورد سوریه تکرار کرد و گفت

کشور است  نیدر ا یرقانونیغ یخارج یروهایحضور ن هیسور

 .«شودیکشور م نی( ایکه مانع از وحدت )اراض

◄ FATF /!خصوص در کرونا یستاد مل یسخنگو چيست؟

FATF موانع ورود واکسن به کشور در دولت یکی از  عنوانبه

واکسن به  اآلناما  ؛ستیچ FATF دانمنمی»: روحانی، گفت

واکسن که  قراردادهای همه. رسدمیمختلف به دست ما  لیدال

شدن است.  یاتیدر حال عمل اکنونهمشده بود،  یبدعهد قبالً

 تاثابت جلسات ما هستند.  هیو وزارت خارجه پا مرکزی بانک

 .«خواهند شد نهیواکس حتماًهدف  هایگروه فجر، دهه

 /!ستين حيقابل توض تيعدم احراز صالح لي: دالفينظطحان ◄

 یچرا شورا نکهیا لیدل ناولی»گفت:  نگهبان یشورا یسخنگو

 کند،ینم یاافراد را رسانه تیو مستندات رد صالح لیدال

نگهبان در مورد حفظ  یشورا یو قانون یشرع تیمحذور

 یبودن رأ یمخف، لیدل ندومی .اشخاص است یو آبرو تیثیح

مطرح  مواردی شخص هر مورد در جلسه در .اعضا است

و  شودیانجام م یمخف صورتبه یریگیسپس رأ شود،یم

مثبت  یشورا به آن شخص رأ یاز اعضا کیکدام ستیروشن ن

 مسئلههر کس، کدام  لیمستند و دل اناًیاند و احداده یمنف ای

احراز و عدم احراز  لیدال نبنابرای ؛شده بوده استمطرح 

 .«ستین حیچندان قابل توض تیصالح

 اخیراً  /یاهسته تأسيساتحفاظت از  یبرا رانيا دياقدامات جد ◄

در خصوص  یتیاقدامات امن دیتشد یمدع یخارج یهارسانه

در  نیدر و رانیا ندهیشده بودند. نما رانیبازرسان آژانس در ا

 طوربه ،یاهسته تأسیساتدر  یتیاقدامات امن»مورد گفته:  نیا

 تدریجبهو محکم شدند و بازرسان آژانس هم  دیتشد یمنطق

 .«اندوفق داده دیخود را با مقررات جد

 قرارگاه /يغرب جانيآذربادر  یريگپاه به باند گروگانضربه س ◄

در  یبا اقدام اطالعات»: آورد ایاطالعیهدر  دالشهداسی حمزه

 کیو  ریمسلح دستگ رانِیگنفر از گروگان ۵ ،یشهرستان خو

نفر از اتباع گروگان  36 نی. همچندیبه هالکت رس هاآننفر از 

و شکنجه اتباع  یریگانباند با گروگ نیشده آزاد شدند. اگرفته

 .«کردیم یآنان اخاذ یهااز خانواده یخارج

/ خارجي هایشرکتبا خروج  خانگيلوازم توليدرشد  ◄

 از پس»: گفت خانگیلوازم دکنندگانیتول یانجمن صنف ریدب

 ۷۰سال  کیدر  خانگیلوازمصنعت  یخارج برندهای رفتن

سال است واردات پوست ما را  06 درصد رشد داشته است.

 .«کنده است


