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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1041 خرداد 32نبهشدو7557 شمارهـ  پنجوستيبسال 

 رهبر معظم انقالب اسالمي:

هایی را در امام ما را به راهی هدایت کرد، هدفهایی را برای ما تعریف کرد، شاخص

ی راه به ما معرفی کرد تا راه را گم نکنیم. فقط در صورت پیمودن این راه است میانه

 t.irwww.basira        .که ما میتوانیم به حیات طیبه برسیم و طعم آن را بچشیم

 !برآورد نيآخر               روز حرف▼

 ریکشور به نقل از وز یتیو امن یقاطبه مراکز اطالعات برآورد

گرفتن سه راهبرد کالن از  شیاز در پ یمحترم اطالعات حاک

دامن زدن  -1: است غربی علیه ایران-عربی-محور عبری یسو

  -2  ؛یابانیخ یهابه آشوب هاآن لیبه اعتراضات و تبد

 تیکه به محور یاسیس یسازثباتیبو  یتیامن یکارخراب

هوشیاری و  هرچند .شودیانجام م یستیونیصه میرژ

با  دینبا  امنیتی در این زمینه الزم است ولی یهامراقبت

 یهاهفته زودرشتیر سانحه محورهمه اقدامات  یینمابزرگ

بوده را  لیدخ هاآندر  یانسان یکه خطا یحوادث ازجمله ر،یاخ

 نیا اساساً چراکه رد؛ک یتلق میرژ نیا یاز سو یهم خرابکار

و توازن قدرت در  ستین کند،یآنچه که وانمود م برخالف میرژ

و علت  خوردهبرهم رانیبه نفع ا میرژ نیما و ا نیمنطقه ب

غاصب به  لیاسرائ یتیامن یهاو پا زدن دستنیازا یبخش

و  یجنگ شناخت راه انداختن -3.گرددیموضوع برم نیهم

و  ییزدا تیهو منظوربه یمجاز یرهاشده یدر فضا یادراک

 ییمانه و وارون یاسالم یاز نظام مقدس جمهور ییازداعتبار

   .یانقالب و نظام اسالم یو دستاوردها  اتیواقع

سه راهبرد استفاده  نیاز ا یاگونهبه، دشمنان انقالب درواقع

 ییوارونه نما یخروج ینوعبهکه دو راهبرد اول و دوم  کنندیم

 تیوضعآینده از  یینمابستو بن یینمااهیو س یکنون تیوضع

با ترفندها و  هاآنو طرح تحول دولت باشد.  یاقتصاد

و  اسیبذر  کوشندیم یاتیو عمل یارسانه دهیچیپ یشگردها

از  داریپا یتیبکارند و محروم رانیملت ا ریدر ضم یدیناام

کنند  میرا ترس تاکنوناز گذشته  یاقتصاد یهایکارکردکج

آن به  لیو تبد یراه برداشت آن اعتراض اجتماع هاکه تن

که شکل ناقص آن را در  یااست. پروژه آشوباغتشاش و 

 نیا حال آزمودند اما با شکست روبرو شدند. 69و آبان  69ید

ه سه راهبرد دشمن چ نیمصاف با ا یمطرح است که برا سؤال

   ؟باید کرد

موارد پادزهر همه  م انقالب اسالمیرهبر معظکالم  وفق

 یو افشا نییدر وهله اول، جهاد تب یکنون طیدر شرا ،ذکرشده

در مواجهه با راهبرد سوم  ژهیوبهشوم دشمنان است.  یهانقشه

 یاجتماع تیذهن رییتغ یدشمن بوده و برا یکه جنگ شناخت

 ندهآیحال و  طیمردم و محاسبات مسئوالن نسبت به شرا

. شودیم عیو توز دیاز طرق مختلف تول یظام اسالمانقالب و ن

عبور  سالمتبهدولت در ارائه خدمات و  یراه دوم، کارآمد

است. البته دولت شب و روز در  تیوضع نیدادن مردم از ا

از  ینستوهانه ضمن آواربردار انصافاًو  تحال کار اس

طرح تحول  یبا اجرا کندیگذشته، تالش م یهایخراب

دولت است را محقق  یهامردم که وعده یهاستهخوا یاقتصاد

فتح )نویسنده:به دولت کمک کنند.  دیراه همه با نی. در ادینما
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 را آزمودن خطاست... آزموده                      روز گزارش▼

اخل در د گراغرب اناتیو جر هاگروهحکام ،  یدر شورا یرانیضد ابا صدور قطعنامه  زمانهم

 تیجلوه دادن وضع یو بحران یینما بستبندر  یسع ،ینیبشیپقابل  یکشور در اقدام

فصلِ  ،یاجتماع مدتکوتاهاز حافظه  یریگبهرهو  یارسانه فِیکشور دارند تا با تحر یاقتصاد

هر نوع توافق بهتر از عدم " ای "یمتیتوافق به هر ق"ثمرِ برجامِ نافرجام را تحت عنوان  یب

 کنند. ییرونما مجدداً "استتوافق 

و با  زا نهیهز یاپروژه هسته»نوشت:  یتیدر توئ انیحجار دیسع -1 :یخبر یهاگزاره

 -2«آورد.  به وجود یساخت و نه توان بازدارندگ یبه صفر بوده است؛ نه برق کیدستاورد نزد

در : » سدینویمحکام  یبا اشاره به صدور قطعنامه توسط شورا یآفتاب در مطلب یخبر گاهیپا

 دی. کشور نبادیریبگ میبعد تصم دینیمشکالت مردم را بب د؛ینکن گردعقب یاپرونده هسته

گزاف به مردم  یهانهیمنشور ملل شود که هز ۷گرفتار فصل  گرید بارکیکند و  گردعقب

 91سرگشاده  ینامهبا انتشار  زین رانیعصر ا یخبر یلیتحل تیسا -3«.کندیم لیتحم

و  یتجارب جهان یبا بازخوان: »سدینویمنامه اشاره و  نیاز ا یبه بخش رانیبه مردم ااقتصاددان 

 نینامه، نخست نیکنندگان او امضا یمل نظرانصاحب ؟یو کارشناس ؟یعلم لیتحل بر اساس

است.  یخارج یهااستیها و سراهبرد یاساس رییدشوار، تغ تیوضع نیرفت از ابرون یگام برا

توسط  رانیا یشده بر بخش بانکداراعمال یهاتیبرجام و خروج از محدودتوافق  یایبدون اح

FATF ،آورد. انیسخن به م یجهان یهابه بازار نهیهزکم یاز دسترس توانینم» 

زا بودن آن  نهیو هز یاهستهاز دستاوردِ صفر صنعت  یدر حال -1:يليتحل یهاگزاره

 یدستاوردها 1041 ماهنیفرورد 1۷  یاتم یسازمان انرژ سیکه رئ دیآیم انیسخن به م

در  یادستاورد هسته 2۲تاکنون » فهرست نمودند:  گونهنیارا  یاهستهصنعت 

 1444 دی، تولکننیریشآب ،یاهسته شرانیپ ،یداروها، کشاورز ویچون راد ییهانهیزم

 یناورف یو در روز مل.« میاداشته ریاخ یهابوشهر و... در سال روگاهیمگاوات برق در ن

با اشاره به دو  یشد. محمد اسالم ییرونما گرید دِیدستاورد جد 6از زیامسال ن یاهسته

موضوع  نیاو کاربرد پرتوها، عنوان کرد:  یاهستهسازمان در حوزه برق  یبرنامه محور

 14 تواندیمبزرگ کشور است و  یهاتیظرفو از  شودیم ییدارد که از آن رونما یاسناد

 یگذارهدف شدهینیبشیپ یهاتیسابه کشور اضافه کند که در  دیرق جدهزار مگاوات ب

در  گردعقبعدم  سوکیاز  انیجر نیا -2«حوزه خواهد بود. نیدر ا یو رنسانس میاکرده

 ریرفتن به ز یواهمهترس از جنگ و  یبا القا  گرید یو از سو کندیم هیمذاکرات را توص

؛ گذاردیم دیدولت جد یپا شیپ مجدداًدر برجام را  رفتهراهمنشور سازمان ملل،  ۷بند 

 یبرجام یدهیفایبو  نهیپرهز رِ یکه عدم برگشت به عقب؛ رفتن  به مس است یحالدر  نیا

 ییآزما یو راست یجد یهانیتضماز عبرت برجامِ نافرجام و اخذ  یریگبهرهبلکه  ست،ین

گره زدن اقتصاد  -3. هاستمیتحر یِلغو واقع ریاز مس یانتفاع اقتصاد افتیبر در یمبتن

 ردیگیمصورت  ی، در حالشدهپرداختهاقتصاددان بدان  91کشور به مذاکرات که در نامه 

 یراهکار مبادالت تجار اًیثان، شودینم یغرب گرسلطهشامل چند کشور  یجهان اوالًکه 

 چندجانبه ایدو  و با مبادالت ستیدر حال افول، نبوده و ن دالرِاز  یریگبهرهمنحصر به 

کرد؛  اثریبرا  CFTو  FATFتحت عنوان  یظالمانه غرب یهاسمانیربند و  نیا توانیم

 کیدر کمتر از  یحجم مبادالت تجار شیکه در واردات واکسن کرونا و افزا گونههمان

 گذشته اتفاق افتاده است. سال

ر توافقی هم حاصل شود اگنشان داد که  گذشتهتجربه برجام در دولت  ي اينکه؛انيپا نکته

فروکاسته نخواهد شد لذا گرفتن تضامین از این دشمن بدعهد و  هایغرب یهایخواهادهیز

 )نویسنده: جواد خسروی( آزموده را آزمودن خطاست... چراکه؛ عنود یک امر الزامی است

 

http://www.basirat.ir/


 

  

  به من قدرت داد رانيمادورو: سخنان رهبر ا                            اخبار ▼

و  تیسرشار از معنو یداریداعالم کرد که  با رهبر انقالب دارینزوئال پس از دو جمهورسیرئ 

که  یهستم، سخنان شانیا سخنان قدردانداشتم.  یاخامنه یعل ران،یا یحکمت با رهبر عال

که  یصلح و برادر یایدن ریتا به مس دهدیو قدرت الزم را م کندیم یمن را قو هیروح

 .میادامه بده ،میکن میآن را تحک میخواهیم

 است شدهتمام رانيدرباره ا دنيبا یهانهيگز

 شیافزا یرا با سرعت ومیاوران یسازیغن تهران»نوشت  یان ان در گزارش یسرسانه آمریکایی 

برجام( که باعث شد ) 241۲در سال  یخیتوافق تار یاهسته یداده است که از زمان امضا

 اقداماتمحدود کند، مشاهده نشده است.   هامیو تحرلغ یرا در ازا ومیاوران یسازیغن رانیا

 یبرجام برا یهاطرف ریو سا رانیاست که مذاکرات ا شدهانجام ی( در حال رانیا یجبران)

 شدهمتوقفتوافق و بازگشت واشنگتن با وقفه مواجه شده است. مذاکرات  نیا یایاح

که از  کایآمر جمهورسیرئ دن،یبا جو منطقه به همراه دارد. یبرا یخطرناک یامدهایپ

کار آمدن  یبود با رو رانیا هیترامپ عل "یفشار حداکثر" اصطالحبهمخالفان سرسخت کارزار 

 خوردهشکستتوافق  نیا یایتاکنون در اح دنیبا استیکرد. اما س ایخود مذاکرات را اح

ا شبکه وگو بدر گفت نیز ینسیکوئ ییکایموسسه آمر ییمعاون اجرا یپارس تایتر.« است

 چیه 2419از سال  هایرانیا» عالم کرد کها نیمذاکرات و یکنون تیدرباره وضع انانیس

را در دولت  رانیا شتریپ حدهمتاالتیا نکهیا به توجه بااند.  از برجام کسب نکرده یمنفعت

البته آنچه این « است. شدهتمام)درقبال تهران(  دنیبا یهانهیکرده است، گز میترامپ تحر

ادعای مذاکره در حال ادامه مسیر  باوجوداین است که بایدن  اندنپرداختهبه آن  هاگزارش

نمایشی و  صرفاً هادموکراتفشار حداکثری ترامپ است و تحوالت اخیر نشان داد که رویکرد 

 است.  خواهانیجمهورشبیه 

 ندارد سرکار برود نيپول بنز کايآمر سيپل

 التیاز مناطق ا یکی سیدپارتمان پل »گفت  وزیس نمعروف فاک یمجر کارلسون تاکر 

 متی، چون قدپاسخ بده یاضطرار یهابه تماس تواندینم رگیاعالم کرد که د گانیشیم

 یابودجه یمجدد بودجه، ول مینده به تنظاچند ماه م د. اونها گفتناست باال رفته یلیخ نیبنز

 التیدر ا زابالیالنتر شهرستان ام. کیکرد را تمامبود  شدهگرفتهسوخت در نظر  یکه برا

 قیرو که از طر یهر تماس دکنن یدستور دادم سع گانمندیاعالم کرده که من به نما گانیشیم

جهان سومه، اما  یهاداستان هیتلفن! شب قی. اِعمال قانون از طردکنن تیریتلفن ممکنه مد

 «تازه اولشه. نیو ا گانیشیم التیا کاستیآمر نجایا

 است درراهبزرگ  : تحوالتنجريسيک

 سؤال اکنون»گفت  کایآمر متحدهاالتیا نیشیخارجه پ ریو وز نیسیتئور نجر،یکس یهنر

به  هیروس میخواهیجنگ، اگر نم انیاست و پس از پا نیدادن به جنگ اوکرا انیپا یچگونگ

 در)د. کر دایپ هیروس نیو همچن نیاوکرا یبرا ییجا دیشود، با لیدر اروپا تبد نیچ گاهیپا

مهم  کند،یرا منعکس م کایاروپا و آمر نیب یکه همکار یاتحاد و ائتالف حفظ( ناتو مورد

 . است درراه ایو آس انهیبزرگ در خاورم یدادهایکه رو میرا درک کن تیواقع نیا دیاست، اما با

وابسته به  یترییحساب تو/  هسپا هيعل کاياقدام مضحک آمر ◄          اخبار کوتاه

داشته باشند،  یاطالعات رانیسپاه ا یکه از شبکه مال یاعالم کرد به افراد کایوزارت خارجه آمر

 .پرداخت خواهد کرد زهیدالر جا ونیلیم 1۲

 درخواست از بعد/عراق و تغيير ترکيب مجلسصدر  انيجر ندگانينمااستعفای  ◄

 یاستعفا مجلس سیعراق استعفا کردند و رئ مجلساز  انیجر نیا ندگانیصدر، نما یمقتد

 اضافه و  هاآن و با استعفای عراق داشت مجلسدر  یکرس ۷3صدر  انی. جررفتیرا پذ آنها 

 نماینده به اکثریت مجلس تبدیل خواهد شد. 122شدن نمایندگان جدید ائتالف شیعی با 

افراماکس  کشنفت/ در حالی دیروز یمتر 374غول  ييوروي ونيليم ۰4 یارزآور◄

نفتکش  نکه ای دهدیمشرکت صدرا در بوشهر به ونزوئال تحویل داده شد که محاسبات نشان 

 میلیون یورو ارزآوری داشته است. 94ایران برای 

ما  تیمسئول گفت هناس لمیف گریبازمریال زارعی /  يک سلبريتي نيتحسقابلجمله  ◄

 می. منصف باشمیهناس نبند لمیف یبه ماجرا هیشب یحوادث یرا به رو چشمماناست که  نیا

و  شودیخود دچار خلل م ریدر کشور در تداب یو اگر مسئول

نرود  ادمانیو  مینگذار ستمیکل س متیبه ق کندیاشتباه م

 .اندادهاند و خون دبه خاطر ما رفته ییهاکه آدم

 فقطگفت  راهور سیپل سیرئ/  ايربگ يا ايرمرگ؟ ◄

دستگاه  14۷ ،یتصادفات یخودروها یهانگیاز پارک یکیدر

دستگاه خودرو که  14۷ نیا انیخودرو وجود داشت، از م

مناسب تصادف کردند،  هیاز زاو یعنیجلو  هیتماماً از زاو

 دستگاه خودرو باز نشده بود!  6۷ ربگیا

 انوشیک /آمريکايي در تايوان یهاواکسنفتضاح ا◄

در  یوزارت بهداشت در دولت روحان یسخنگو جهانپور

کرونا  هیمردم عل ٪91از  شیب وانیتا درتوییتر خود نوشت 

با  زمانهم وانیدر تا ونیناسینمودار واکسشدند، نهیواکس

 آسترزنکا، مادرنا، بوده است. رانینسبت به ا ریتأخ یاندک

 در.اندبوده مورداستفاده(یوانیواکسن تا)جنیو مد زریاف

در اثر کرونا فوت  یوانینفر تا244از  شیهرروز ب ریاخ یروزها

 !کنندیم

 بر اساس/  از واردات ونزوئال رانيا یدرصد ميسهم ن◄

 9/0کشور از  نیواردات ا زانیونزوئال، م یرسم یآمارها

دالر تا سال  ونیلیم ۲6به  1393دالر در سال  اردیلیم

 هیعل کایآمر دیشد یهامیاست اما با شروع تحر دهیرس 1362

 ریاخ یهادالر در سال اردیلیم ۷کشور واردات ونزوئال به  نیا

 رانیسهم ا زین رانیگمرک ا یآمارها بر اساس است. دهیرس

سال  جزبه 1044تا  1393 یهاسال یواردات ونزوئال طاز 

 میها کمتر از نسال یدرصد بوده، در مابق1.9که  1366

 درصد بوده است.

روزنامه / آماری عجيب از قيمت مسکن در تهران  ◄

در تهران  نیزم متیق ریسال اخ 34 یطفرهیختگان نوشت 

ار مدت دالر در باز نیدر هم کهیدرحالبرابر شده،  1424

تابستان  یبرابر شده است. ط 964 زیبرابر و سکه ن 194آزاد 

و  ونیلیم 0۷به  یمسکون نیهر مترمربع زم متیق 1044

با احتساب دالر آزاد در همان  که دهیهزار تومان رس962

 یاست که ط یدرحال نیادالر بوده است. 1930 یمقطع متر

 متیعربستان ق اضیدر شهر ر 2421ماهه چهارم سال سه

 دالر بوده است. 939 یمسکون نیهر مترمربع زم یدالر

عضو  یورهرام دایو دولت!/ بيتخر یجعل امضا برا ◄

 یاقتصاددان 91 انیکه نام او در م  یبهشت دیشه یعلمئتیه

، ذکرشدهاند داده هیانیکشور ب یکه درباره تحوالت اقتصاد

خبر نداشتم و  یانامه نیاز چن عنوانچیهبهبنده  اظهار کرد

کار  نیا انیام و از متولنامه را امضا نکرده نیا نییهرگز پا

 نامه پاک کنند. نینام بنده را از ا سرعتبهخواهشمندم که 

 یخبرها انیدر م خبر خوب که امروز منتشر شد / دو ◄

 اوالً شد که  منتشردو خبر خوب  دکنندهیناام بعضاً یارسانه

بار مثبت شد و مناطق  نیاول یمناطق آزاد برا یتراز تجار

آزاد که فقط دروازه واردات بود، صادرکننده هم شد. و خبر 

بودن مثبت  یسال منف 6پس از  یوررشد بهره نکهیدوم ا

روند، اقتصاد از  نیشد. به اذعان کارشناسان در صورت تداوم ا

 شد. رکود خارج خواهد

 


