
    

 

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1401 ماهمهر 06 شنبهچهار 5845 شمارهـ پنجوستیبسال 

 العالی)اي(مدظلهامام خامنه

 پیغمبر هجرت دنباله آمد، وجود به هجرت یکم و شصت سال در که خونینی حادثه و عاشورا ماجراي

 بن حسین و کند بنیانگذاري را نظام این خواستمی پیغمبر منتها بود؛ اسالمی نظام تشکیل براي بود،

 مسئله صحیح فهم و عاشورا حادثه درست تفسیر این... کند بازسازي را نظام این خواستمی علی

  )٠٦/٠٦/١٣٦٦(.است هجرت

www.basirat.ir 
  

 

 

  ریاخ يهاآشوب ياقتصاد راتیثأت حرف روز      ▼

و بدون  ردیگیشکل م داریپا تیدر امن يو توسعه اقتصاد رشد

 که موتور يگذارهیسرما  جذب ،یمل تیو امن یآرامش اجتماع

ها بالقوه کشور يهاتیشود و مزیاست دچار اختالل م دیتول

از جمله  تیاساس امن نی. بر همابندیینم تیامکان فعل

انتخاب  در یالمللنیتجار ب يهاعوامل و شاخص نیترمهم

ر د ییبسزا راتیثأتواند تیبوده است که م یتیترانز يهادوریکر

  داشته باشد. زین یخارج يگذارهیجذب سرما

،  آن يهاشهیفارغ از علت و ر ر،یاخ يهایسفانه ناآرامأمت اما

 يهارا در بخش يریناپذجبران يهانهیو هز راتیثأتواند تیم

 نیثر از اأکه مت ییهااز حوزه یکیکالن کشور داشته باشد. 

و ضرر آن به همه مردم بر  ردیپذیم یمنف ریثأها، توبآش

 در کشور  يگذارهیکاال و جذب سرما تیگردد، حوزه ترانزیم

ز ا رانیکشور منجر به خروج ا در یناامن امیاست. مخابره پ

  شود. یم یفرع يهاریشدن مسنیگزیو جا یتیترانز يرهایمس

 ترایثأبه ت یدر گزارش رانیحمل و نقل ا شکدهیمثال اند يبرا

در که  سدینویپرداخته است و م ریاخ يهایناآرام ياقتصاد

 به جهان، رانیمخابره شده از ا ریو تصو ریاخ يهاآشوب یپ

 یکه برخ يطور است. افتهیاز کشور کاهش  يعبور تیترانز

  اند.را گزارش کرده تیافت ترانز %40فورواردرها تا 

و اقدامات دولت  کردیرو منیاست که به  یدر حال نیا 

در جهت  یخوب يدستاوردها ریاخ در چند ماهه زدهم،یس

رشد  نیو همچن رانیا یتیترانز تیمز کردنبالفعل

 که در يادر کشور حاصل شده است. به گونه يگذارهیسرما

 ينریو حرکت قطار کانت یلیتمام ر تیترانز ریاخ يهاماه

 يرقطار با نیحرکت اول نیو  همچن ران،یا ریقزاقستان از مس

شمال  در» چوان نیی«از » خزر يایعبور از در« یالمللنیب

 زیحرکت کرد. در خرداد ماه ن یانزل بندربه سمت  نیغرب چ

 ندبه ه هیاز روس یچندوجه تیبار محموله ترانز نینخست يبرا

ه جنوب موسوم ب -شمال دوریکر قیخود را از طر ریمس

INSTC  ر درآمد کشودارند که یآمار عنوان م یبرخ .کردآغاز

 دالر در داریلیم ستیبه ب کیتواند نزدیم تیاز محل ترانز

بر اساس آمار بانک  زین يگذارهی. در بخش سرمادسال باش

 يماهه اول سال جار 6در  يگذارهیشاهد رشد سرما يمرکز

   .میابوده

 ياقتصاد اریجنگ تمام ع کیدر  رانیکه ملت ا یطیشرا در

 ا،بازاره تیو آشوب در کشور، وضع یدارد، تداوم ناامن قرار

مواجه  يشتریب يهاکسب و کار مردم و اقتصاد را با چالش

ها بر مردم یسخت نیکه فشار اچنانکند و قاعدتا همیم

 راهمف زیدشمنان ن يدواریو ام یخواهد بود، موجب خوشحال

  )يمحمد یعل(                                              شود.یم

 

 

 

 

 

  

 آن يامدهایو پ هیحماس با سور یعوامل مؤثر در آشت  ش روز      گزار ▼

 تهگذش روزهاي در غیره، و امنیتی اقتصادي، سیاسی، روابط قطع سال 10 از پس

. است دهدا خبر سوریه با رابطه مجدد برقراري از ايبیانیه صدور با حماس جنبش

 بمباران، و سوریه به اسرائیل تجاوزات دقت با ما«: است افزوده خود بیانیه در حماس

 و کشور این دنکر تکه تکه و تجزیه تضعیف، براي جانبههمه تالش و ویرانی و کشتار

 رصد ار فلسطین لهئمس در ویژه به تأثیرگذارش تاریخی نقش از دمشق گرفتن فاصله

 بوده فلسطینی مقاومت هايگروه و فلسطین مردم میزبان هاستدهه سوریه. کنیممی

 در اسحم. »باشیم سوریه کنار در دشمنان تجاوز برابر در که ماست نوبت اینکه و

 توجه با ژهوی به فلسطین آرمان به خدمت هدف با«: است کرده تأکید خود بیانیه پایان

 از سوریه برادر کشور اب را خود روابط پیرامون، المللیبین و ايمنطقه سریع تحوالت به

  .»گیردسرمی

 امسال ماه خرداد از که سوریه با حماس روابط سرگیري از روند: تحلیلی هايگزاره

 اومتمق گفتمان گرانهمیانجی نقش میان این در و است گرفته خود به بیشتري شدت

 لی،داخ متعدد عوامل از متأثر است، شده طرف دو آشتی در تسریع و تسهیل باعث

   :شودمی شارها مهم متغیر دو به زمینه این در که است المللیبین و ايمنطقه

 آن با گذشته هايسال در که »بحران شرایط از سوریه عبور« و داعش نابودي -1

 سالمی،ا و عربی امت میان در کشور این جایگاه بازیابی همچنین و است بوده مواجه

 یک رد امروز سوریه. است سوریه با حماس آشتی سیاست در مؤثر متغیرهاي رأس در

 و انمخالف از این از پیش که کشورهایی حتی که دارد قرار مطلوب کامال  وضعیت

 از حال در امارات، جمله از کردندمی حمایت سوریه در هاتروریست و معارضان

 ترکیه ولتد حتی. هستند شاندیپلماتیک مراکز بازگشایی و دمشق با روابط سرگیري

 روعش را دمشق با امنیتی گوهايوگفت اخیرا  است، سوریه با جنگ حال در که نیز

 هدف با نبشج این ،2011 سال در سوریه با حماس روابط قطع از بعد -2. است کرده

. کرد داماق قطر و ترکیه با خود روابط توسعه به سیاسی و مالی هايکمک دریافت

 برخی طرح آویو،تل با آنکارا سازشکارانه هايسیاست ترکیه، اقتصادي مشکالت تشدید

 ترکیه، از حماس هبرانر اخراج و دفاتر تعطیلی درباره آویوتل سوي از هاشرطپیش

 است مکنم که قطر سوي از مالی و سیاسی هايحمایت تداوم به نسبت اطمینان عدم

 در دوحه لیهع فشارها تشدید و آمریکا در خواهانجمهوري مجدد آمدن کار روي با

 دیگر که برسد بنديجمع این به حماس که است شده باعث یابد، پایان زمینه این

  . کرد اتکا کشور دو این به تواننمی و نباید

 داراي و ممه اقدام یک باید را طرف دو روابط مجدد سرگیري از اینکه؛ راهبردي نکته

 کشورهاي و صهیونیستیرژیم براي خوبی خبر که کرد ارزیابی »راهبردي پیامدهاي«

 داردنباله هايشکست پی در صهیونیستیرژیم که شرایطی در. نیست عربی سازشکار

 سیاسی، ی،امنیت ابعاد در حداکثري فشار راهبرد اتخاذ به فلسطینی، هايگروه از

 اشغالی هاينسرزمی داخل و منطقه الملل،بین سطح در روانی عملیات حتی و نظامی

 روابط ياحیا است، آورده روي اسالمی مقاومت و فلسطینی مقاومت هايگروه علیه

 یمیدان و سیاسی مواضع اتخاذ« موجب دو، این اختالفات حل و سوریه با حماس

 زودي هب را آن نتایج و آثار که شد خواهد اشغالی فلسطین تحوالت حوزه در »همسو

  )آیندخوش حمید(                  . کرد مشاهده اشغالی هايسرزمین عمق در توانمی

  



 

  
   اخبار ▼

  امامزاده نذر ریخته روغن

 خارج ایران از هست ماه شش تقریبا که تلویزیون و سینما بازیگرهاي از یکی قبل روز چند

 بازیگر این د.کنمی حجاب کشف امینی مهسا خانواده با همدردي راستاي در کرد اعالم شده

 در و است کرده منتشر مجازي صفحات در را خودش حجاببی تصاویر بارها اخیر هايماه در

 براي سناریو یک بلکه نبوده بار اولین براي امینی مهسا مرگ بهانه به حجاب کشف واقع

 ختم جاهمین به لهئمس است، بوده او) مجازي فضاي در سریع شدندیده( شدن وایرال

 تورنتو در مهاجرتی شرکت یک شریک و همکار عنوان به است مدتی بازیگر این زیرا شودنمی

 شدن وایرال براي تالش واقع در صوري حجاب کشف این و است کرده فعالیت به آغاز

 مرگ از حتی جماعت این آري! است دوستانش و او مهاجرتی شرکت براي تبلیغ و خودش

  !برندمی بهره خودشان اقتصادي سود راستاي در جوان دختر یک

  هاصهیونیست جان بالي بیشه شیرهاي

 علیه هافلسطینی گذشته روز مسلحانه عملیات خبر انتشار با الجزیره، شبکه خبري پایگاه

 با روزها این باختري، کرانه شهرهاي سایر و نابلس شهر مردم که نوشت صهیونیستی رژیم

 عرین« به موسوم جدید فلسطینی گروه یک و خیزندمی بر خواب از جدیدي رویدادهاي

 صدور با و کنندمی غافلگیر را همه مسلحانه، هايعملیات با) شیرها بیشه( »االسود

 نشینانشهرك و اشغالگر ارتش علیه مسلحانه هايعملیات این مسئولیت هاییبیانیه

 انجام را خود هايعملیات شبانه االسود، عرین نیروهاي. گیرندمی برعهده را صهیونیست

 استفاده خود هايعملیات کامل ماندن محرمانه شب، پوشش از استفاده با تا دهندمی

 محبوبیت موجب شیوه این. دهندنمی قرار دید معرض در مستمر صورت به را خود و کنندمی

 رسمی موجودیت اعالم روز در که طوري به شده فلسطین مردم میان در االسود عرین باالي

  .یافتند حضور مذکور مراسم در نفر هزار پنج به نزدیک جاري، ماه اوایل در

  میزیآتش نفت نر يرو

 دیروزها شا نیآتش ا يبنده رو ختنیخواننده پاپ نوشت علت نفت نر یاصفهان محمد

 يهاو نداشتن پاسخ به نسل رانیا هیاز خون جوانان، تجز ترسمیام باشد؛ مسن و تجربه

هوشمندانه مواظب  یلیخ دیوجود دارد. با رانیا هیتجز يبرا يکه اراده قو دانمی. مندهیآ

را  ینی. متأسفم که مرحومه مهسا اممیباش یاحتمال يهاقوطبام و سپشت يهر دو سو

و  دیدر کنار شما و طرفدار شما هستم! مطالبه کن ز،یجوانان عز .میاز دست داد گونهنیا

عقل، نه با  نگرندهیو آ قیبا متر دق یول د؛یباش ریگیو پ دییرا بلند بگو تانیهاخواسته

  احساس. کنترلیالق بش

  قاسم حاج عکس از موهن نامه هفته عصبانیت

 ادیان به آمیزتوهین و اسالمی ضد کاریکاتورهاي انتشار به که ابدو شارلی فرانسوي نامههفته

 در جمهور رئیس سخنرانی علیه را کاریکاتوري جدیدي موهن اقدام در است، شهره الهی

 یسیئر اهللاآیت از تصویري کاریکاتور این. است کرده منتشر ملل سازمان عمومی مجمع

 برد باال ملل سازمان عمومی مجمع صحن در را سلیمانی سردار عکس که ايصحنه مشابه

 برخی در اشاره مورد کاریکاتور. است کرده آغشته خون به را دست این و دهدمی نشان

 شجاعانه اقدام از ایران دشمنان دهدمی نشان و داشته بازتاب ضدایرانی غربی هايرسانه

 شدت به متحد ملل سازمان عمومی مجمع سالیانه اجالس هفتمین و هفتاد در جمهور رئیس

  .شود ماندگار نماد یک عنوان به صحنه آن خواهندنمی و هستند عصبانی

  هاامنیتی تور در ضدانقالب هلوي

 آزادي حزب رهبري کمیته برجسته و سرشناس اعضاي از یکی امنیتی، نیروهاي تالش با

 و تشکیالتی اهداف با که رمشتی، هلو به معروف رمشتی جعفري مسلم بنام کردستان،

 با بود، شده کشور وارد اخیر، هايآشوب از پیش وابسته، افراد سازماندهی و تخریبی

 گسترده نقش بیانگر اولیه هايبررسی. شد دستگیر عملیاتی و اطالعاتی گسترده اقدمات

 و تخریبی هايآموزش در هاآمریکایی ویژه به متخاصم کشورهاي اطالعاتی هايسرویس

  .است ایران اسالمی جمهوري علیه نامبرده به انفجاري

  

  اخبار کوتاه ▼

مرکز  دیگزارش جد  /تورم نقطه به نقطه یروند کاهش ◄

نشان داد کاهش تورم نقطه  يسال جار ورماهیآمار از تورم شهر

در کاهش تورم نقطه  عیکه تسر يبه نقطه سرعت گرفته به طور

 ر،یدو ساله اخ نیانگیبه نقطه و ورود تورم ماهانه به کمتر از م

 است. یآت يهاتورم در ماه ینزول ریاز مس ينشانه آشکار

در  "مزیگلوبال تا"روزنامه  /گاز بفروش ندازیتفرقه ب ◄

 یرانیرا موجب و ییاروپا يو کشورها هیاختالف روس یگزارش

روزنامه خاطر نشان کرد: بحران  نیاقتصاد اروپا عنوان کرد. ا

 کایقاره را به سمت آمر نیمختلف ا يهاگاز در اروپا شرکت

 انیجنگ م مهمتحده به دنبال ادا االتید داد و اسوق خواه

 و تداوم کمبود سوخت در اروپاست. نیو اوکرا هیروس

رسانه  وزینور ن /رمسئوالنهیاظهار غ کیبر  یواکنش ◄

نوشت حسن  تریدر توئ یمل تیامن یعال يبه شورا کینزد

و اظهاراتش  ستین تیاز حاکم یبخش چیه يسخنگو یعباس

مخالف  ایکه موافق  گریداران دبونیمثل اظهارات همه تر

از  تیاوست. حما یهستند نظرات شخص یاسالم يجمهور

فرد  کیملک و ملت به بهانه اظهارات  هیعل یناغتشاش و ناام

  قهرمان باشد. کیبر چهره  ياتواند غبار ناخواستهیم رمسئولیغ

 انیرهبر جر /عراق يشنهادیپ رینخست وز یسودان ◄

درباره  انیعیش یکرد چارچوب هماهنگ دیعراق تأک یحکمت مل

به اجماع  يریوزنخست نهیعنوان گزبه »یالسودان اعیمحمد ش«

 است. دهیرس

منبع مطلع  کی /يسابق سعود عهدیوخامت حال ول ◄

 تیگفت که وضع »کسیل يسعود«افشاگر  تیامروز به سا

سابق عربستان  عهدیول فیو حال محمد بن نا یجسمان

به دستور محمد بن سلمان  2020که از سال  يسعود

منبع گزارش داد که محمد بن  نیا است. میبازداشت شده وخ

قرار گرفته است  یحبس خانگ حتبه شکل خودسرانه ت فینا

 نیحبس بوده و هم "الحائر"در زندان  یمدت نیهمچن يو و

سابق  عهدیول یجسمان تیمسئله منجر به بدتر شدن وضع

 شده است. يسعود

امور  ریوز /يو سعود رانیارتقاء سطح مذاکرات ا ◄

مالقات  یو عربستان یرانیا يهاخارجه عراق گفت با طرف

مذاکرات به  یتیسطح امن رییتغ يکردم و در حال تالش برا

بحث در  نیاما ا م؛یخارجه هست يوزرا نیب یاسیسطح س

چه  مینیتا بب میمنتظر بمان دیحال حاضر ادامه دارد و با

  .افتدیم یاتفاق

وزارت  /یروحان یتومان بده اردیلیهزار م 87 هیتسو ◄

هزار  87تا کنون  يسال جار ياقتصاد اعالم کرد دولت از ابتدا

منتشر شده در  یتومان بابت اصل و سود اوراق بده اردیلیم

تا  ماندهیو کل تعهدات باق قبل پرداخت کرده است يهاسال

در  هاصل و سود اوراق منتشر شد هیسال بابت تسو انیپا

  تومان است. اردیلیهزار م 87,6قبل،  يهاسال


