
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6011 مهر 61شنبه دو 5165 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

مربوط به سالمت و  یهاتیعلمی، فعال یهاتیاقتصادی، فعال یهاتیزیرساخت همه فعال

انواع خدماتی که به کشور و به  یهاتیمربوط به مسائل سیاسی، فعال یهاتیفعال بهداشت،

                                                 (11/70/1077) .شود، امنیت استداده میمردم 

www.basirat.ir 

 ارزش است «تياستقالل در امن»        روز حرف▼

با مراسم  یریگذشته فرمانده معظم کل قوا در ارتباط تصو روز

 یروهاین یافسر یهادانشگاه انیدانشجو یآموختگمشترک دانش

 یروهایو ضرورت حفظ آن توسط ن تیمسلح در خصوص حفظ امن

زله نقشه مناین بیانات بهفرمودند که  رادیرا ا یمهم اناتیمسلح ب

 .است یاسالم رانیامسلح  یروهاین یبرا راه امنیت کشور

هر  یترین نیازهااز بنیادی یکی، «امنیت» -1 نکات تحليلي:

ترین عامل برای دوام زندگی اجتماعی به شمار جامعه و مهم

 نیترفرمانده معظم کل قوا آن را مهم لیدل نیبه هم؛ رودمی

مورد توجّه  دیمسلّح با یروهایندانستند که در نگاه به  یامسئله

 رساختیز کشور، کیامنیت » فرمودند شانی. اردیقرار بگ

کشور  نیدر ا شرفتیدر جهت پ یهاتیهمه فعال یبرا یاساس

با  تیامن -2دارد.  یها به آن بستگهمه زیرساخت و ؛«است

تأمین خواهد شد که  یواقع یبه معنا یزمان ،یمختصات نیچن

ازنظر مقام معظم  تینباشد و ارزش حفظ امن گانگانیدر قبضه ب

در کنار  یاسالم رانیمسلح ا یروهایاست که ن نیهم یرهبر

آن را تأمین  گانگانیبه ب یو بدون حضور و اتکا گریکدی

همه باآن زین ییکشورهای اروپا یبرا یکه حت یاند. امرنموده

نشان  کایفرانسه و آمر نیب ریاخ یسخت شده و بگومگوها ،ادعا

که امنیتشان در هم وقتی ییاروپا شرفتهیپ یکشورها یحتّ»اد د

حسب ظاهر ولو به -است  گانهیب یروین کیمرتبط با  ای قبضه

در  هظاهراً هم یعنی ؛ستیهم ن ها دشمنبا آن گانهیب یرویآن ن

کند که کمبود حال احساس میدرعین -مجموعه قرار دارند کی

تاکنون  یکشور چیبوده و هضرر ناتکا بی نی؛ البته ا«دارد

 نکهیگره نزده مگر ا کایهایی مانند آمرخود را به قدرت تیامن

ها هم به فکر استقالل اروپایی لیدل نیاست. به هم دهید بیآس

 یکشورها یبرا تیوضع یوقت -3اند. خود از ناتو افتاده تیامن

و  گرانیبه د هیکه با توهّم تک یآن کسان»طور است، این ییاروپا

کنند که امنیت خودشان را گمان می گرانیبه د هیبا تک

زودی خواهند را به نیا یِلیتوانند تأمین کنند، بدانند که سمی

شود که هم می جانیمورد شامل حال کشور آذربا نیا «.خورد

گره زده  گانگانیب گریها و دخود را به حضور صهیونیست تینام

منطق  یمعظم رهبر بینی مقامپیش نیخاطر ا نیاست و به هم

کشور را به  نیا تیها امنصهیونیست نیدارد که هم یخیتار

 خواهند انداخت.خطر 

با دو  رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین نکته پاياني:

و با تکیه بر توان نیروی انسانی و  تیمؤلفه اقتدار و عقالن

در جغرافیایی که شاهد کشور را  تی، امنتجهیزات بومی

 نیاند و انحو حفظ کرده نیبه بهترین امنیت است، ناپایدارتر

 )نویسنده: مصطفی برزکار( است. آنانمدال افتخار 

 

 
 

 
 

 

 !ميرمستقيآفريني غبحران                        روز گزارش▼

وجود دارد که  میرمستقیآفرینی غبا عنوان بحران راهبردی ی،ستیونیصه میرژ دکترین امنیتی در

در  یگردانیکشور هدف؛ ب( باز یبحران برا جادیده است: الف( اش اریدر آن بر دو گزاره تأکید بس

در ابعاد  یستیونیصه میشده و رژ اجرا اسالمی رانیدر مقابل ا راهبرد نیا ؛بحران تیو تثب جادیا

دو روش اجرا  آن، یاجرا یآن را امتحان کرده است. برا یو اقتصاد یاسیس ،یمختلف نظام

ها و اقدامات ناامنی جادیکشور هدف و دوم؛ ا یرامونیطق پ: اول؛ حضور در مناشودمشاهده می

 .توسعه بحران و سلب امنیت داخلی از مردم باهدف ضدامنیتی داخلی

 قیطر از دیهدف با کشوردر بحران  جادیارژیم صهیونیستی، بقای در راهبرد  ی:خبر گزاره

. بلکه ستین ینظام دیاً تهدلزوم دیتهد نیواقع شود. ا دیمورد تهد یرامونیپ گریترین بازنزدیک

 یدیصورت بالقوه تهدهدف حضور دشمن خود را در کنارش احساس کند و آن را به کشور

قرار گرفته است. وقوع  یستیونیصه میاکنون در دستور کار رژ یاستراتژ نیا خود بپندارد. یبرا

شست عنوان نمونه نمحسوس است. به رانیا یرامونیرخدادها اکنون در مناطق پ نیا

 نیا یافتتاح کنسولگر یبرا نیدر بحر دیکردستان عراق، حضور الپ میسازی روابط در اقلعادی

 دانست. لیقب نیاز ا یموارد توانیمرا  جانیذرباآ کیتحر وتنش  جادیا زیو اخیراً ن میرژ

 یدر ابعاد اقتصاد رانیدر وهله اول به دنبال محاصره ا یستنیویصه میرژ -1 تحليلي: هایگزاره

 نیها به داخل کشور است. اها به مرزها و درنهایت انتقال بحرانو در وهله دوم انتقال کانون بحران

شود. تأکید بر می سریم رانیا یدر مرزها میرژ نیا میرمستقیو غ میحضور مستق قیامر تنها از طر

 شود؛میانجام  صهیونیستی میرژ یگریبا باز ،جانیآذربا به ارمنستان کیونیس یالحاق استان جنوب

از خاک  اروپا یبه بازارها رانیا یاقدام به دنبال قطع دسترس نیبا ا یستیونیصه میرژ رایز

پذیر است اما امکان زین هیو ترک جانیآذربا قیطربه اروپا از  رانیا ی. البته دسترسارمنستان است

مرگ با » -2ند. کبرای کشورمان سلب میرا  یدسترس نیامکان چن ،دو کشور نیا ریاخ مواضع

، سیاستی است که رژیم صهیونیستی برای برهم زدن امنیت داخلی کشورمان «هزار ضربه چاقو

های متحد ترسیم کرده است. با خروج آمریکا از افغانستان و کاهش نیروهای این کشور و دولت

منطقه  آن در منطقه غرب آسیا، بازیگری رژیم صهیونیستی برای محافظت از منافع این کشور در

داشتن امنیت منطقه و ای جز ناامن نگهتر شده است. این رژیم برای بقای خود نیز چارهپررنگ

ترین تهدید وجودی برای آن است، ندارد. برهم زدن ثبات امنیت در ایران اسالمی که بزرگ

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی(

 افتد!به چاه ميکن، خودش اول چاه                             خبر ویژه ▼

آموختگی دانشجویان نیروهای مسلح در ارتباط تصویری با مراسم دانش انقالب معظم رهبردیروز 

: در دانشگاه امام حسین )ع(، به حوادث اخیر در شمال غربی کشور اشاره کرده و فرمودند

حل  هگانیب یهاارتش یبدون دخالت و حضور نظام یستیدر شمال غربی کشور با ریحوادث اخ»

از  گانهیب هایارتش که . نگذارندفتدیکند اول خودش در آن مبرادر خود چاه می یکه براآن .شود

 یهاکنند و در ارتش دایپ یکشورها دخالت کنند، حضور نظام نیو در ا ندیایهزارها فرسنگ راه ب

 دید و اجازه ندهمنطقه را اداره کنن نیتوانند اها میملت نیخود ا یهاها دخالت کنند. ارتشآن

در  هاهیهمسا یکشور ما در بعض یهم که در شمال غرب یحوادث نایوارد بشوند.  گرانیکه د

منطق حل بشود. البته کشور ما و  نیبا هم یستیاست که با ییزهایهم چ هانیهست، ا انیجر

اقتدار است؛  تیعقالن وهیش وه،یمسائل ش کنند. در همهعمل می تیمسلح ما با عقالن یروهاین

منطقه دچار  نیعمل بکنند و نگذارند که ا تیهم خوب است با عقالن گرانیو د ؛تیهمراه با عقالن

 .«افتندیخودشان اول در چاه م ،کنندبرادران خود چاه می یکه برا یبشود. آن کسان یمشکل
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 اخبار ▼

 ميداد انيپا يرانت یمجوزها کي: به دوران تاربافيقال

 )یکشنبه( مجلس دیروزنطق پیش از دستور خود در جلسه علنی از  بخشیدر  رئیس مجلس

سرانجام به بار نشست.  ر،یاخ ۀمصوباتِ اثربخشِ مجلس در چند ده نیتراز مهم یکی» :گفت

 نای رساندند. بیقاطع خود به تصو یرا با رأ« وکارکسب یصدور مجوزها لیطرح تسه ندگانینما

 نهیزم نیو در ا داردیوکار و خلق ثروت برمکسب یِاندازاهر یمردم را برا یرو شیطرح موانع پ

 وخمِچیکوچک، مراحل پرپ یوکارکسب یبرا بار،کیکه فقط  یکسان ۀکند. هممی جادیا یانقالب

 داشت. ازیها مجوز نبه ده یوکارکه شروع هر کسب دانندیکرده باشند، خوب م یاخذ مجوز را ط

 ،یرانت یمجوزها کیوکار، به دوران تارکسب یمجوزها صدور لیطرح تسه بتصوی با مجلس،

شجاعانه و  مِیتصم نایداد.  انیپا ییطال یامضاها ،یشغل یانحصارها ،یصنف ۀبست یهاحلقه

درخشان و ماندگار  یاکشور، ستاره یگذاردر سپهر قانون گمانیب ازدهم،یمجلس  سازِ خیتار

 .«باز خواهد کرد یحکمران ۀرا در عرص یماتیتصم نیچنگرفتنِ  رِیخواهد شد و مس

 از تُجار بزرگ بودند ياز دولتمردان روحان ي: بخشينيحس

تر سفره مردم کوچک ر،یسال دولت تدب ۸پس از »: گفت در مجلس دیجهش تول ونیسیکم سرئی

 نکهیاز ا شتربی ظاهراً .دهیتومان رس ونیلیم ۵به کمتر از  ونیلیم 0بر شده و درآمد سرانه از بالغ

نقش داشته  یاما در مذاکرات هسته یهابانک یحت ایبانک مرکزی و وزارت اقتصاد  رانیمد

از علل بروز مشکالت  یکی ییاجرا رانیمد ناکارآمدی نقش داشتند! شتریب یرونیباشند، مشاوران ب

بخش  ،ازدهمیویژه در دولت . بهگشتیها به تعارض منافع برماز آن یها بوده که بخشسال نیدر ا

توجه داشته باشد که مهم  دیبا یسرئی توجهی از دولتمردان، خودشان از تُجار بزرگ بودند!قابل

 .«بدوند یشتریغلط با سرعت ب ریدر مس نکهیرا درست کنند تا ا ریاست که مس نیا

 اتمي توليد نيمي از برق موردنياز کشور؛ هدف اصلي سازمان انرژی

 ایو  یاتم یانرژ یالمللنبی آژانس با سازمان توافقات تمام کهینی بابیان ااتم یسازمان انرژ سیرئ

 تابع ما»، افزود: شودباالتر انجام می صالحیبا تأیید مراجع ذ دیجد یهانیاستقرار و نصب دورب

ی همچنین خبر از تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای اسالم. «میهست یمل تیامن یعال شورای مصوبات

کاربرد  یسازو متنوع شیافزا ،یانرژ ،یروگاهیسوخت ن دیتول»: و گفت نسل جدید در کشور داد

 استارت راکتور ندهیسال آ کیتا  و کار ما خواهند بود یاصل یو توسعه محورها قیپرتوها و تحق

27IR .ما » گفت و افزود:به برق کشور نیاز شدید رئیس سازمان انرژی اتمی از  اراک خواهد خورد

های هزار مگاوات برق با ساخت نیروگاه 1۱هزار تا  17د تقاضای کشور برای درص ۵7هدف را تأمین 

این مسئله در حال »وی افزود: « ایم.هزار مگاوات تعیین کرده ۸ای جدید با ظرفیت ترکیبی هسته

حاضر هدف اصلی سازمان انرژی اتمی ایران است و دومین اولویت این سازمان توسعه تولید داروهای 

ای طور فعاالنهای باید بهلید ژنراتورهای ردیاب پرتویی است. امروزه این محصوالت هستهپرتوزا و تو

 .«زیست استفاده شوددر کشور ما در بخش پزشکی، صنعت، کشاورزی و محیط

 برنامه جهاد کشاورزی برای جهش توليد

 1۵در « رهازاطرح جهش تولید در دیم»سید جواد ساداتی نژاد در حاشیه مراسم آغاز گام دوم 

زارها با همراهی ستاد اجرایی فرمان گام دوم طرح جهش تولید در دیم»: گفتاستان کشور، 

هزار  377استان کشور و با مشارکت  1۵زارهای میلیون هکتار در دیم 2.۱امام )ره( در سطح 

تواند حدود یک میلیون تن تولید محصوالت نفر کشاورز اجرا خواهد شد که این اقدام می

با تأمین مالی ستاد اجرایی فرمان »وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد:  .«اورزی را افزایش دهدکش

آالت و بیمه محصول حمایت امام )ره(، کشاورزان در تهیه بذر، تسهیالت برای خرید ماشین

کند، همچنین آموزش رایگان در شوند و کشاورز با مدیریت ریسک بهتر اقدام به کشت میمی

ترتیب رشد چند برابری در تولید ایندهد و بهفیت محصول را افزایش میاین طرح کی

افزود:  مرغ نیزساداتی نژاد در خصوص علت افزایش قیمت تخم .«داشت خواهیم دیم محصوالت

درصدی  ۵7و افت حدود  1077تا اردیبهشت سال  ۹۹ریزی از بهمن سال کاهش جوجه»

مرغ با کاهش روبرو شود، بنابراین ی تخمروزه باعث شد امروز خروجتولید جوجه یک

 .«ها نیاز به زمان دارد تا بازار را به ثبات کامل و بدون نوسان برساندریزیبرنامه

 اخبار کوتاه

 /نه زبانشان را سنجيمميمذاکره را  یها: عملِ طرفانيرعبداللهامي ◄

وزیر امور خارجه در برنامه زنده تلویزیونی مجدداً بر سیاست 

های برجامی تأکید گرای دولت سیزدهم در مذاکرات با طرفعمل

 یچیز روهمه ستیقرار ن بارنیبداند ا دیبا کاآمری»کرد و افزود: 

 جینتا دی. مردم ما بافتدیاتفاق ن یزیکاغذ باشد و در عمل چ

به  یها حتمن. طرف یهانه در حرف نندیمذاکره را در عمل بب

طور همان»وی افزود:  .«نکنندم فکر ه یاو منطقه یمذاکره موشک

هم گره  هیو روس نیبه چ م،یزنیکه کشور را به غرب گره نم

منافع با همه  نیا یو در راستا میدار یزد. ما منافع متقابل مینخواه

 «.میکنیم یکشورها همکار

 «یاللهنعی» !/در کشور يقيواکسن تزر نيترو اثربخش نيترامن ◄

 نیشترینقاط کشور ب همه ازامروز »: اعالم کردبهداشت  ریوز

رسد درخواست واکسن برکت است. واکسن که به من می یامیپ

کشور  نیدر تاریخ ا یافتخار مل کیعنوان به شهیهم یبرکت برا

سال انجام  ۱ یط دیاب یعیطور طبکه به یاثبت شد. پروژه

 جهیبه نت یک سالفرمان امام ظرف  ییرا ستاد اجرا شدیم

خواسته  ،واکسن برکت گریخطوط د یاندازبا راه میدوارامیرساند. 

خوب مورد  یلی. واکسن برکت خمیو مطالبه مردم را فراهم کن

 نیترو اثربخش نیتراستقبال مردم قرار گرفته و جزو امن

 .«در کشور بوده است یقیتزر یهاواکسن

دالر  اردیلیم ۵7حدود  انیرانای /!انيرانيتشک ا ريپول ز ◄

که نه در بانک است و نه در بورس و  یز مبادا دارند. پولرو رهیذخ

 یپول ،دالر اردیلیم ۵7 نیا ندیگویم نیهم ی. برادینه در تول

برابر  17رقم معادل  نای. دارندیتشک نگه م ریز انیرانیاست که ا

چهار  توانیپول م نیبا ا. در سال گذشته است رانیا یدرآمد نفت

ساخت سه  نهیهز ایصفهان ساخت شرکت مشابه فوالد مبارکه ا

 !مسکن را داد ونیلیم

امنای هیئت سیرئ برای آزادی زندانيان!/مردم  ميلياردی کمک ◄

 1۵۹7تنگناها، حدود  رغمعلی مردم»: گزارش داد کشور هیستاد د

تومان مطابق دو برابر سال گذشته در شش ماه امسال به  اردیلیم

 «.اندکمک کرده هید یستادها

 کارشناس« احیس ریام دیس»/ رانيابا وت صنعت کره تفاسه  ◄

 ،یفناور از ابتدا رفت دنبال انتقال رانیصنعت ا»گوید: می یاقتصاد

 ،یفناوری ریادگیصنعت کره از ابتدا رفت دنبال  یی؛مونتاژ و خودکفا

مشروط به  دیبا رانیا خانگیاز لوازم ت. حمایو صادرات یبرندساز

 «.باشد یرانیا یجهان یبرندها و صادرات یفناور یریادگی

 کهدرحالی ميوه!/ آبدارترينصادرکننده  نيسوم آب، کم رانيا ◄

آمارها نشان ، قرار دارد خشکمهیمنطقه خشک و ن کیدر  رانیا

با صادرات ساالنه  ک،یو مکز ایاسپان یپس از کشورها که دهدیم
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 تریل 2۸۱ رانیهندوانه در ا لوگرمیک کی دیتول یبرا نکهای احتساب

هزار تن  0۵۵ساالنه  زین رانیصادرات ا زانیشود و مآب مصرف می

خواهد  تریل اردیلیم 21۱ رانیا یاست، مصرف آب هندوانه صادرات

 .است یرانیا ونیلیم 3.۵معادل مصرف ساالنه آب  زانیم نیبود که ا


