
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1011 آبان 1شنبه  7265 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

خودشان را گم  یداشت و در حضور او مردم دست و پا یعیو طب یاله بتیه امبریپ کهنیا

نشسته بود، شناخته  یدر جمع یکرد. وقتمی یاخالقاما او با مردم مالطفت و خوش ،کردندمی

 www.basirat.ir  (50/50/0705) .است تیجمع نیو فرمانده و بزرگ ا امبریشد که او پمین

 *مبارک باد )ع(و والدت امام صادق )ص(رسول خاتم*سالروز میالد با سعادت 

 اين است پيامبر ما!                 روز حرف▼ 

گونه عزیز و ستوده است که پیامبر اسالم نزد خداوند متعال آن

 ،"عبداهلل"، "احمد"، "محمد"اسم؛  در قرآن با بیش از پنج

: «خُلق عظیم» مقام -0 از او یاد کرده است. "ن و طه"، "سی"

را پرست که فرزندان دختر خود در جامعه مشرک و بت

شود که تنها فرزندش کردند، پیامبری مبعوث میگور میبهزنده

 ام  » قدر عزیز پدر است که او رادختری است به نام فاطمه. او آن

اش را بر های دختریاهلل نوهزند. رسولپدر صدا می مادرِ ،«ابیها

بازی ها همهای پر از جهالت با آنکند و در کوچهدوش سوار می

 لَعلَی اُنَّکَ وَ: »ستایداخالق پیامبر را خدا نیز میشود؛ این می

و  رئوف -2 .هستی عظیمی اخالق دارای ؛ و تو«عَظیمٍ خُلِقٍ

 راضی حتی است؛ او میو رح رئوف بسیار خاتم پیامبر :میرح

 تا دور افتد، الهی هدایت مسیر آحاد بشر از از یکی که شودنمی

 حریص  » به مردم تهدای در حضرت اصرار از خداوند که جایی

 هدایت برای اسالم مهربان پیامبر. است کرده تعبیر «علیکم

شود و رود که خالق نیز نگران حالش میمردم تا جایی جلو می

 بِهذا تُؤْمِنواْ لَمْ اِنْ  ءاثرِهِمْ عَلی نَفْسَکَ باخِعٌ فَلَعَلَّکَ : »فرمایدمی

 ـ نیاورند ایمان ارگفت این به هاآن اگر ـ ؛ گویی«أَسِفا اْلْحَدیثْ

 هالک هاآن اعمال جهت به اندوه و غم از را خود خواهیمی

 و علیه اهللصلی ـ اکرم وحی شنو و وحی گوی: پیامبر -7کنی! 

 وحی از اش از وحی گرفته شده بود و جزکالم نورانی ـ آله

حتی  . پیامبر اعظم«اِلَیَّ یوحی ما ااِل  اَتَّبِعُ اِنْ: »کردنمی تبعیت

 کسهیچ»دادند از کسی در نزدش بدگویی بشود؛ جازه نمیا

 هم از و نیایید من نزد دائماً نگوید؛ چیزی من به اصحابم درباره

 شوممی ظاهر مردم میان کهوقتی مایلم من .کنید بدگویی دیگر

 )بدون باشم «الصدر سلیم» روم،می خود اصحاب میان به و

 بروم(. اباصح میان به بدبینی و ذهنیت منفی هیچ

های حسنه، از صدر اسالم همه ویژگیپیامبری با این نکته پاياني:

ها تاکنون مورد غضب و کینه مسیحیت صهیونیسم بوده است؛ آن

ای خشن، های خبری، چهرهای و انواع تکنیکهای رسانهبا عملیات

اند. این ریز و ضد انسانی از اسالم و پیامبر اکرم نشان دادهخون

افزایش محسوسی  2550سپتامبر  00ضد اسالمی از  رفتارهای

داشت و باعث افزایش حمالت نظامی، تبعیض نژادی و تخریب 

مساجد، ترسیم کاریکاتورهای موهن از اسالم و حتی مهاجرت 

ای قرآنی و الهی از ایم و پشتوانهمسلمانان شد. اکنون ما مانده

دین مبین  اسالم و پیامبر اعظمش؛ و اگر در روشنگری واقعیات

اسالم و حضرت محمد)ص( در میان جهانیان نکوشیم، چه تفاوتی 

 با دشمنان صدر اسالم و جاهالن مدرن داریم؟!

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 

 

 
 

 
 

 !ست؟يک اريدست برتر در اخت                         روز گزارش▼

موضوع ل سازمان ملل به ک ریهفته گذشته با دب یامور خارجه کشورمان در تماس تلفن ریوز

وزارت امور خارجه با  یاسیمعاون س ریمذاکرات اخ» پرداخت و گفت یامذاکرات هسته

گفتگوها ادامه خواهند داد و  نیدر بروکسل به ا ندهایمورا مثبت بوده است و در هفته کهیانر

و  کندیم تیحما ،ملموس داشته باشد یعمل جیکه نتا یاز مذاکرات رانیا یاسالم یجمهور

به تعهدات خود باز خواهد  زین رانیا ،برجام به تعهدات کامل خود عمل کنند یچنانچه اعضا

که  را دارد گراعملبا سیاست مذاکرات  قصد آغاز یدر حال نفس رئیسیدولت تازه« گشت.

 دست برتر در همه سطوح دارد.

، اکنون داشتهه از برجام ک یتجربه تلخ لیبه دل رانیدر ا یافکار عموم -0 :يليتحل هایگزاره

 نیدر ا یاجماع دارند و شکافیی و کشورهای غربی عضو برجام کایآمرطرف  یهایبدعهد بر

نسبت به  ژهیواراده کرده است نگاه به شرق به رانیا -2 خصوص درون جامعه وجود ندارد.

 یسیرئ یآقادولت  -7.دینما یبه تعامالت راهبرد لیبدرا توسعه داده و آن را ت نیو چ هیروس

در  ژهیوبه ،یخارج استیدر خصوص س یروحان ینسبت به دولت آقا یمتفاوت کردینگاه و رو

کرده است.  مقاومتبا  ختهیبه تعامل آم لیرا تبد یبا وادادگ ختهیموضوع غرب دارد و تعامل آم

 افول گذاشته و فاقد راهبرد شده است. در بهشده و رو  فیجبهه استکبار در منطقه تضع -۴

داشته و رو به اوج  یروندگشیو پ یروزیدر همه سطوح پ ،جبهه مقاومت در منطقه ،مقابل

در  ژهیوغلط گذشته در اداره کشور به هیگرفته است رو میتصم یدولت کنون -0 گذاشته است.

زا و اقتصاد درون یمبنا رحوزه را ب نیعمل خود در ا یرا اصالح کند و مبنا یحوزه اقتصاد

اعمال  یبرا یاکنون در سقف قرار داشته و ابزار رانیا هیعل هافشار -۶ شته است.گذا یمقاومت

 یابا کاهش تعهدات هسته یاسالم یجمهور -0 .امریکا نیستدر دست  رانیا هیعل شتریفشار ب

 کند. رجخا طرفهکیو آن را از توافق  دهیکرده است به برجام توازن بخش یسع

در  کایاکنون نسبت به آمر یاسالم یجمهور دهدیا نشان مههمه مؤلفه و شاخصه :یبندجمع

 و دهدیقرار م رانیا اریدست باال در مذاکرات را در اخت ،طیشرا نیقرار دارد. ا یموضع برتر

. دهدیمافزایش  یحقوق و منافع مل دفاع از کشورمان را برایکننده مذاکره میت یزنتوان چانه

 (ی: احمد بنافسندهی)نو

 به آينده کشور جمهورسيرئنگاه روشن                     ه   خبر ویژ▼

ای خود به استان اردبیل، بار دیگر از روشن بودن آینده ی در سفر آخر هفتهسیرئ اهللتیآ

کارش با  شروع در دولت»های مختلف سخن گفت و افزود: کشور و گشایش در حوزه

که دولت را به ما  یتیگاه وضعا ما هیچام دیمواجه بوده است که شما باخبر هست یمشکالت

این سخن  .«کرد میها را به شما منتقل نکرده و نخواهدادند و مشکالت و دغدغه لیتحو

ساله دولت سابق اگر بگذاریم، تفاوت معنادار مدیریت جمهور را در کنار سخنان هشترئیس

از خود را متهم وقایع  گفت و دولت قبلاجرایی سابق که مدام از خزانه خالی کشور سخن می

کنیم؛ ناگفته خوبی درک میکرد را با نگاه و رویه تیم اجرایی کنونی، بهکشور معرفی می

پیداست که تنها راه پیشرفت و آبادانی کشور، حرکت در همین مسیری است که دولت 

، مدت حزبی و جناحیوآن که جز منافع کوتاهرئیسی در پیش گرفته است، نه متهم کردن این

جمهور در این سفر طبق شعارهای انتخاباتی ای برای مردم و منافع ملی ندارد. رئیسآورده

 ها، بههای جدی برای استقالل و قدرت مانور بیشتر استانمنظور برداشتن گامخویش و به

جوار هم یهاکه با استان داد اریمأموریت دارند، اخت یکه در مناطق مرز یاستانداران

 ارتباط برقرار کنند. یمرز تیتردد و امن ،یتبادالت تجار نهیدر زم هیهمسا یکشورها

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 شکند!قيمت نفت رکورد مي

 نیبه باالتر ریاخ یروزها ینفت ط متیق یدر حال» شبکه خبری راشاتودی روسیه گزارش داد:

نها ممکن است تنه ندیگویگران بازار نفت ممعامله یکه برخ دهیرس ریخود در چند سال اخ متیق

دالر را هم  255نفت  متیق 2522 انیدالر عبور کند، بلکه ممکن است تا پا 055نفت از  متیق

گذشته  یهادر هفته ی آورد،گزارشدر ژورنال هم  استریتروززنامه آمریکایی وال«. ندیبب

امسال و  در دسامبر لیتحو یدالر برا 055حدود  یهابر رقم کاینفت آمر یبرا یمتیق یهاشنهادیپ

های بینیبر این پیش .«ارائه شده است ندهیدر دسامبر سال آ لیتحو یبرا یدالر 255 اتشنهادیپ

نفتی، افزایش فروش نفت ایران را هم باید اضافه کرد که در آینده بدون کرونا، اقتصاد جهانی نیاز 

 ندهیماه آ 7ر قصد دارند د نیچ خصوصی بخش در نفت شدیدی به آن خواهد داشت؛ واردکنندگان

 .«کنند هیو روس رانینفت از ا شتریاقدام به واردات ب

 نيست! يتومان 0611جز حذف دالر  یاچاره

 یاست که چارهاای گونهبه یاقتصاد توضعی» :گفت وبودجهبرنامه ونیسیکم یسخنگو «مفتح»

 ونیسیکم سیرئحسینی، «. دارو دیخر یدر موارد ضرورجز  میندار یتومان ۴255جز حذف دالر 

 ۴255خاطر ارز ه تاکنون ب ۷0از سال »: نیز در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد مجلس دیجهش تول

که درحالی«. میاتومان از دست داده اردیلیهزار م 055حدود حداقل فقط از پول نفت  یتومان

فاده بخش و عدم است یرانت ارز عیبر چالش توز یتومان ۴255 یحیحذف ارز ترج استیموافقان س

 یو اجتماع یشتیبه موضوع خسارت مع زیمخالفان ن یاز مردم از منافع آن تأکید دارند، برخ یمهم

جمهور چندی پیش با اعالم این خبر که حال رئیس. بااینارز اصرار دارند نیا بارهیکاز حذف  یناش

صمیمی با نوسان دولت در حال بررسی نحوه برداشتن این ارز رانتی است، خاطرنشان کرد، هیچ ت

 قیمتی کاالها در بازار و بدون اطالع به مردم، در دولت اجرایی نخواهد شد.

 لزوم حساسيت اجتماعي به کشفيات خاص!

 اتیعمل نای درشد.  یاستان متالش نای در اسلحه قاچاق باند البرز، اطالعات کل اداره تالش با

یکی از  ها کشف شد.راه مهمات آنبه هم یو سالح کمر نکفیتوجهی اسلحه کالشتعداد قابل

اسلحه در استان  755تا  255 حدود بود پس از دستگیری اعتراف کرد که قرار باند اعضای این

 یفشنگ جنگ 7۴۳هزار و  ۴ کشف از همچنین گمرک .ندبفروش یمشتر کیالبرز به 

همات های اخیر کشفیات مطی ماهخبر داد.  لکیاز مرز م یورود ونیاز دو کام نکفیکالش

های دهنده دسیسههای کشور افزایش یافته که نشانجنگی در مبادی ورودی و در برخی استان

 گیری از سالح گرم است.ضدانقالب برای برهم زدن امنیت کشور با بهره

 باالست اريبس يسياز عملکرد رئ تيرضا سسه آمريکايي:ؤم

 یسیرئ آقایگالوپ از عملکرد  یجمرکز افکارسن یکننده در نظرسنجشرکت یانرانیدرصد از ا 02

 جمهورسیعنوان رئبه یغرب یهادر رسانه روحانی حسن آنکه با نوشته گالوپ اند.کرده تیابزار رضا

مرکز به باالتر از  نیا یهایاز نظرسنج کیچیاز عملکرد او در ه تیرضا ،شودیشناخته م روانهیم

انجام شد  2525که در نوامبر  یلت روحاندو تیاز مقبول ینظرسنج نآخری در. دیدرصد نرس 05

اقبال  لدلی درباره سسه نظرسنجیؤاین مکردند.  تیاز عملکرد او ابراز رضا هایرانیا سومیکتنها 

از منابع  مردم به واکسن یدسترس نهیفراهم کردن زم ،نوشته یسیرئ اهللتیبه دولت آ یعموم

 بوده است. ینظرسنج نیجهش در اعتماد به او در ا لیاز دال یکی یرغربیغ

 های کرونايي در آمار گمرک!سرنخ موج

میلیون تن کاال  0۷حدود  0۴55تجارت کاالیی ایران )بدون احتساب نفت خام( طی نیمه نخست 

میلیارد دالر مربوط به صادرات و  ۷420دالر بوده که از این میزان حدود  اردیلیم ۴۴4۷به ارزش 

ردیف تعرفه کاالهای  ۴720از میان  .به واردات ایران استمیلیارد دالر آن مربوط  27حدود 

ردیف تعرفه عمده واردات ایران را با مجموع ارزشی  05، تعداد 0۴55وارداتی طی نیمه نخست 

یک نکته جالب . دهنددرصد از کل ارزش واردات تشکیل می 704۴میلیارد دالر سهم حدود  ۳42 

دهد حتی از روغن خام واردات واکسن است که نشان می اما در میان این آمارها، آمار مربوط به

کرونا و  ۶و  0و  ۴های شاید دلیل موج! سویا هم در این مدت گذشته از سال کمتر وارد شده است

 م!آمار گمرک جستجو کنی یالاین تعداد فوتی و مبتال را بهتر باشد در البه

 اخبار کوتاه

سازمان  رئیس شود/ميکم ن ي: سال بعد ارزش پول مليرکاظميم ◄

 طیکشور، قطعاً شرا یاقتصاد لیر رییبا تغ»: گفت وبودجهبرنامه

 رییو تغ دیجد یطراح یخواهد رفت ول رییرو به بهبود و تغ

 یهاپرداخت ریدارد. در دو ماه اخ ازیزمان ن دیتردیساختار، ب

 کندمی تالش دولت دولت بدون خلق پول صورت گرفته است.

جا  چیشود تا در ه میتنظ یابرنامه 0۴50ل که در بودجه سا

و  یاساس راتییگام تغ نینکند. اول دایکاهش پ یارزش پول مل

 .«خروج دولت از اقتصاد است ،یثبات اقتصاد

وزارت امور  سخنگوی /در مرز قفقاز رانياز منافع ا هيروس تيحما ◄

ما از  ،جواریبا توجه به روح حُسن هم»: گفت هیخارجه روس

 یو ترابر یاقتصاد یرهایتا تمام مس مید در تالش هستطرف خو

منافع تمام  دیبا نهیزم نی. در امیرا باز کن یدر قفقاز جنوب

 .«شود نیتأم رانیمنطقه ازجمله ا یکشورها

 :گفت روین ریوز /است سابقهيسالي مهرماه ب: خشکانيمحراب ◄

 داده دررخ یجار یاز سال آب ریماه اخ کیکه در  سالیخشک»

سال گذشته  05 به نسبت بوده است. سابقهیب ریقرن اخنیم

ها از استان یدر کشور محسوس بوده و در برخ هایکاهش بارندگ

 «.درصد رقم خورده است ۴5تا 

از  یمنی منابع های انصاراهلل در جنگ نابرابر با آل سعود/پيشروی ◄

با  دادند.در جنوب شهر مأرب خبر « نجا» یمنطقه راهبرد یآزاد

جبل »مهم  اریها و ارتفاعات بسمنطقه، ارتباط کوه نیا یآزاد

 ع،یسرهمچنین یحیی  .شودیاز شهر مأرب قطع م« مراد

موفق  یمنی یروهانی»اعالم کرد:  منیمسلح  یهاروین یسخنگو

انبار  ،یمقر فرمانده ،یموشک قیدق اتیعمل کی یشدند ط

را هدف  زانیجمتجاوزان در  یآپاچ یهابالگرد انهیمهمات، آش

 یسعود 70شدن  یسبب کشته و زخم اتیعمل نایقرار دهند. 

 «.خلبان شد کیو  یسعود هیافسر بلندپا کیازجمله 

 /در لبنان است يمهم ياسياهلل قدرت س: حزبنيپوت ◄

اهلل در جمهور روسیه طی اظهاراتی در خصوص جایگاه حزبرئیس

فرق  گریور به کشور دکش کی از اهللحزب درباره نظرها»لبنان گفت: 

 «.میدانیمهم در لبنان م یاسیس انیجر کیاما ما آن را  کندیم

نخست  مهنی در ی/شانگها یبا اعضا یدالر ارديليم 12تجارت  ◄

 0۶و  اردیلیم 0۶تن کاال به ارزش  ونیلیم 2۶از  شیامسال، ب

 ۷40تبادل شد که  یشانگها مانیپ یو اعضا رانیا نیدالر ب ونیلیم

 دالر آن سهم واردات بود. اردیلیم ۶40دالر سهم صادرات و  ردایلیم

خنگوی طالبان درباره س درخواست غرامت طالبان از آمريکا!/ ◄

آمریکا در کابل که به جان باختن شماری از اخیر حمله پهپادی 

این اولین جنایتی نیست که »گفت:  ،شهروندان منجر شد

اند. آمریکا تمام رتکب شدهرحمی در افغانستان مها با بیآمریکایی

مجاهد افزود: «. بیست سال گذشته چنین اقداماتی انجام داده است

چهره واقعی آمریکا برای مردم کشور ما و جهان به نمایش درآمده »

است و آمریکا در هرکجا که این جنایات را انجام دهد محکوم است 

 «.و باید به مردم افغانستان غرامت پرداخت کند


