
 

 

 

 

 

 فقيه در سپاه  نمايندگي ولي معاونت سياسي( داخلي)نشريه روزانه 
 5911 ارديبهشت 82 شنبه  1825 شماره ـ وموس بيستسال 

 (العالي مدظله)ای  امام خامنه

نهانسانيتاست؛نهفقطمتعلقبهشيعيانومتعلقبههمه(الصّالةوالسّالمعليه)اميرالمؤمنين

ابيطالت بتنعلتىیهتاییبتایزوهتاعظمتتانسانيتدربرابرهمه.حتّىمتعلقبهمسلمانان

(60/60/6830.)اندخاشعخاضعو(مالسالهيعل)

www.basirat.ir 

يانيمجلس دهم در پله پاروز حرف▼ 

کارنیآخرروشيپهفته دهمندگانینمایهفته مجلس

آخر علننیاست؛ همیجلسات در دهم هفتهنيمجلس

م اختتاموشودیبرگزار نيزهيمراسم بهشتیارد86در

:قابلتوجهاسترینکاتزبارهنیدرا.خواهدبود

نیا-6:يليتحل نکات کامالً مقامیعيطبنکته در استکه

نهاد،یابیارز استهاییقوتوهاضعفرندهيدربرگیهر ینم.

رایکهمجلسکنونستيهمنیوچندانمنصفانهومنطقتوان

کهکرد،همچنانیمعرفیاسالمیمجلسجمهورنتریفيضع

بردنچنییابابرخی بکار ندارندیريتعابنياز بفيتضع. یو

یمنفعتچيکشورهیازارکانوقوایکیکردنیمعرفتخاصي

پ نداردیدر دشیهاکاستیوهاقوتدیبا. هم با دیرا .2-

کسان دارد رویضرورت نگاهیکارشناسییکردهایبا با یو

ارز دقنانهبيواقعیابیدلسوزانه مجلسقيو ایاز هم نکیکه

ارهيمتغنتریمهم.ارائهدهندگذارند،یکارشرامانیپایروزها

ارز پقيتطب،مجلسنیایابیدر یمطالباتواقعیريگيآنبر

است کشور و مردم سمتمالحظاتدنيغلت-8. مجلسبه

غلبه.دآییضعفآنبهحسابمنیتربزرگیوجناحیاسيس

فراگیملیکردهایروجایبهایمنطقههاینگاه وريچالش

تقر بودهیاسالمینظامجمهورخیتارالسهمهمجباًیمستمر

.برهاندنهیپرهزتيوضعنیخودراازادیبادیمجلسجد.است

آثاروتاًینهاکالنکشور،یبرمسائلاقتصادمجلسطبعاًتمرکز

براییمثبتجینتا کشور مناطق زدهمه خواهد رقم رد-4.

نمایادیجمعزتيصالح انتخاباتندگانیاز مجلسدهمدر

کسچيهنهبهنفعنظامونه،نهبهنفعخودمجلسبودورياخ

گرید چنينسرنوشتیازدهمیمجلس. دیبابرایپيشگيریاز

سودرحوزهمسائلگریازد-0.رديبگیراجدخویشنظارتبر

ابتدایاسيس رهبرمعظمانقالبدر فرمودند83سالیکشور،

استکهکنگرهدردوسالنیاکایآمریهانمونهازشرارتکی

 ال220گذشته، یاسالمیجمهورهيعلحهیطرحو و ایارائه

وهیازمجلسخودمانهمگالدیکردهاستکهالبتهبا یتصو

ایتاکنونچندطرحویاسالمیکهمجلسشوراميسؤالبکن

کردهاست؟ یتصوایارائهکایآمریهاخباثتهيعلحهیال

براینمایندگانجدیدخانهموضوعنتریمهم:یراهبرد نکته

تجربهیازحوادثآموزیعبرتملت، ایاستکهاتفاقافتادهو

با وضعدیاستکه اموزنديبیکنونتياز واردیندگانینما. که

ملتم وکالادشانی،شوندیخانه که یباشد وهستندمردم

دریبخشانسجامکردیوروییافزاهمضمنالغير؛پسالزماست

کشورتمرکزیئلاساسبرمسا،یازحواشبهدور،درونمجلس

 .وکارشناسانهداشتهباشندقيدق

؟کند يم تيريمد يخالق در عراق را چه کس ومرج هرج کيتاکتروزگزارش ▼

آنیخروجتیدرنهاراآغازکردهکهییهاتيفعال،خالقومرجهرجکردیروبراساسکایآمر

دنيرسیبراکایآمریقداماتآتواهاتيازفعالیکی.کشوردرعراقمنجرشودنیایبهبقا

واشنگتنوبغدادصورتخواهدانيمندهیاستکهدرماهآیتيمذاکراتامن،هدفنیبها

.گرفت

وبهنقلازپردازدیامرمنیایبهبررسیادداشتیدر«المسله»یخبرگاهیپا:یخبر گزاره

تحلیشمار اتحادیاسيسلگرانياز مرکز تحلپژوهشهیدر و عراقیراهبردیهاليها

سوءاستفادهیروزيپیازانتخاباتبراشيپاززمانوفرصتخواهدیواشنگتنم»:سدینویم

عموم افکار و براکایآمریکند کندنیایرا متقاعد امر اقداماتواشنگتن،نیانيهمچن.

یبراشتريزمانبدنیعراقوخرمجلسدورزدنطرحمصوبیبراکایآمریازسویتالش

«استیتداوماشغالگریدرراستادیجدیهایتراشبهانه خوددرگاهیحفظجایبراکایآمر.

استفادهازاقداماتانيمنیدرا.دستخواهدزدیونظامیاسياعمازسیعراقبههرترفند

تالشبراکيپلماتید 2666سالیتيتوافقدوجانبههمچونتوافقامنکیبهدنيرسیو

.استدرعراقادامهحضورخودیبراکایآمرمطلوب،یالديم

یواشنگتنبرا.بههرشرطممکناستعراقماندندرکایآمریاصلهدف: تحليلي گزاره

سهکیگاهیجانیحفظا براراهبرد را استیگانه فرضکرده تضعيفسازمان-6:خود

یارسانهعيوسیبانيباپشتنهیدوگزنیآغازمجددتظاهراتخيابانیکها-2الحشدالشعبی؛

پشتازیسفعال-8ورديگیصورتم یازسویوانسانیکيلجستیبانيمجددداعشکهبا

ازتسلسلدوریتيوضعکیدردیعراقبا،کردیسهرونیابراساس.گيردمیانجامکایآمر

ضعيتدروچراکهتاثباتدرعراقتداومنداشتهباشد،رديقرارگیواقتصادیاسيس،یتيامن

.نخواهدبودهوجمعراقدرامریکاحضورثبات،

 !شد نژاد یاحمد باره کي به روحاني                  ویژه خبر ▼

توسطوزرانص وعزلنحوهمجدداًکهشدباعثصنعتسابقوزیررحمانیرضابرکناری

:نوشتمطلبیدرطلباناصالحبهوابستهفراروسایتشود،مطرحهارسانهدرنژادیاحمد

بهدولتارشدمقاماتبرکناریسابقهخودجمهوریریاستسالهفتدرروحانیحسن»

کشورصنعتاوضاعکهشدبرکنارشرایطیدرقاًيدقرحمانیدیگرطرفاز.نداردراشکلاین

اعالمکردیتوئيتدرمجلسدرقمنمایندهفراهانیاميرآبادیاحمد«.نيستخوب مردم»:

صنعتوزیررحمانیآقایخودروقيمتیاوشمامشکالتخاطربهروحانیآقاینندبداعزیز

استعفابایدندهدبازرگانیوزارتبهمجلساگرشدابالغرحمانیبهچهارشنبه.نکردبرکناررا

رحمانیعزلخبرهاگزارشبرخیبراساس«.شدبرکنارونپذیرفتهرااستعفاهموزیردهيد،

عنوانجمهوررئيساولمعاونجهانگيری،اسحاقجلسهدرویکهشدرمنتشحالیدر با

اگراستحاکیخبرها.داشتحضورهمسایههایکشوردراقتصادیهایفعاليتکردنفعال

مجلسازکابينههمهبرایمجدداًبایدکندعوضراخودوزرایازدیگرنفردوجمهورسيرئ

اولينتاروحانیدولت»:سدینویمتحليلیدرنيزهمشهریهروزنام.بگيرداعتمادیرأیازدهم

وتنها02سالدرنگهبانشورایتفسيراساسبراساسی،قانون680اصلدومبنداجرای

یازدهم،پارلماندرغال جریانبهنگاهیباتحققشکهتغييراتیدارد؛فاصلهتغيير2تنها،

.رسدنمینظربهذهنازدورچندان بهوزراازنفر4کهنوشتطل اصالحروزنامهاین«

 .ندارندخوبیوضعيتآیندهمجلسدرزنگنهوشریعتمداریظریف،،یجهرمیآذریهانام



 

 

 

 اخبار ▼

 شوند يم اثر يب ها کيوتيب يآنت مانند ها ميتحر

درمطلبیدرآتالنتيکشورایارشدعضووآمریکاییمشهورنگارروزنامه«اسالوینباربارا»

ایرانبرابردرترامپرویکرددهدیمنشانکهداردوجوددليلپنج»:نوشتشورااینپایگاه

ماهوارهیکحتیودادهادامهراخودموشکیبرنامهرانیا-6.استداشتهعکسنتيجه

رامتحدهاالتیااستممکنحتیایناین،برعالوه.استکردهپرتابمداربهنيزرانظامی

متحدهاالتیااگر-2.کندرتریپذ يآسایرانبرابردرراکشوراینوکندعراقترکبهوادار

ازاستممکنایران،کندتشدیدشيازپشيبراهامیتحرتوافق،اجرایعدمباوجودکندسعی

(گرفتپيشدرشمالیکرهکهمسيری)یاهستهیهاسالحگسترشمنعپيمانوبرجام

درمامتحدیننیترکینزدباراشکافایرانقبالدرمتحدهاالتیااستيس-8.شودخارج

،هاکيوتيبیآنتمانند،هامیتحر-4.استکردهترقيعم-دارندبرجامحفظدرسعیکه-اروپا

ییهاحلراههاملت،زمانباگذشت.دهندیمدستازراخودکارایی،ازحدشيباستفادهصورتدر

کنندیمپيدا(هامیتحرازعبوربرای) داشتهآیندهدرتحریماعمالبهنيازمتحدهاالتیاوقتی.

برجامازمتحدهاالتیاخروج-0.باشندداشتهکمیتأثيرهامیتحرکهدریابداستممکن،باشد

وحشتناکیطرزبهکه«تندرونيروهای»تقویتوروحانیحسندولتشدناعتباریببهمنجر

زیاداحتمالبهایرانآینده،سال.استشدههستند،متحدهاالتیاباعادیروابطمخالف

آمریکاازدکترامدرکدارایافرادازپرآنکابينهکهکندمیانتخابراجمهوریرئيس

شود،جمهوررئيسبایدنجواگرحتیدولتیچنينبا«بهترتوافق»مورددرمذاکره.نباشد

ادامه2برجاممورددرتوانستمیمذاکراتکههنگامی-گرانبهازمان.بودخواهدترسخت

 «.استرفتهبينازشود،مواردسایروایمنطقهمناقشهفصلوحلبهمنجروباشدداشته

 به بنياد مستضعفان رهبری پيام ؛حدومرز بدون کمک

حمایتبرایمستضعفانبنيادهایکمکحدومرزتعيينجانبازاندربارهومستضعفانبنيادرئيس

مستضعفانبنيادهایکمکحدودوحددربارهانقالبرهبرازمن»:گفتدهید يآساقشاراز

کههرچقدرونداردوجودکردنکمکبرایحدیهيچکهفرمودندمنبهایشانوکردمسؤال

ميليارد820تسهيالتبهاشارهبافتاح«.کنيدکمکضعيفاقشاربهیامدادرسانبرایدارید،توان

خواهدقرارکروناازدهید يآساقشاراختياردرالحسنهقرضصورتبهکهمستضعفانبنيادتومانی

والیت،امدادالحسنهقرضصندوقورسالتبانکسينا،بانکدرمستضعفانبنياد»:گفتگرفت،

بهشدهواردخسارتازبخشیجبرانبرایمبلغایناستقراروکردهیگذارسپردهرامبلغاین

سهميهاساسبر.گيردقراراقشارایناختياردرالحسنهقرضصورتبه،کروناازدهید يآساقشار

وکارمزدبدونالحسنهقرضواممرتبط،هایدستگاهسویازشدهمعرفیافرادشده،گرفتهنظردر

طیتنفس،ماهچندازپسنيزآنبازپرداختکهکردخواهنددریافتتومانميليون0سقفتا

 «.دبوخواهدماه24مدت

 بورس به جديد سهامدار هزار 51۱ روزانه ورود

ازگزارشینظامحتمصلتشخيصمجمعاخيرجلسهدربورسسازمانرئيساصلقاليبافحسن

بيشروزانهبورسازمردمرينظکماستقبالپیدر:گفتوکردارائهسرمایه بازاروضعيتآخرین

دادادامهیو.استسابقهیبرکوردیکهشودیمصادرجدیدسهامداریکدهزار606از از»:

ازبيشوشدهادرصجدیدکدهزار066وونيليمکیازبيشهماخيرماهدوطیوسالابتدای

بيشتردرصد06ازبيشگذشتهسالنسبتکهشدهسرمایهبازارواردتومانميلياردهزار40

بههاسرمایههدایتویژهاهميتبرمرکزیبانکمسئوالنگزارشازبعدرضاییمحسن«.است

:افزودودادخبرمجمعدرجدیدسياستیبستهتهيهازمولدگفتواشتغالایجادوتوليدسمت

ایجادوتوليددرآمدهدستبههایسرمایهازیبرداربهرهدرجهتتکميلیاقداماتسرعتبهاگر»

شودمیمردمروزمرهومصرفیکاالهایوارزوطالبازارواردهاسرمایهایننشوداستفادهاشتغال

«.دادخواهدکاهشبازهمراملیپولارزشوافزایشراتورمو

 کوتاه اخبار ▼

 امنيت شورای به را ييآمريکا ناکام دتایکو روسيه◄

دیپلماتيکمنبعیکازنقلبه«اسپوتنيک»خبرگزاری/برد مي

داردقصدروسيهداد،گزارشمللسازمانامنيتشورایدر

.کندمطرحشوراایننشستدرراونزوئالعليهکودتاموضوع

 امریکا است؛ منظوربهگفتنی زدن قانونیجمهورسيرئکنار

درپیامریکا،باهمدستیکلمبيایهااستيسمخالفونزوئالو

 .کودتادراینکشوربودکهناکامماند

ازترزیرویخبرگزار /به ونزوئال نيفروش بنز یادعا◄

 ترامپ، درجادیایبراکایآمرجمهورسيرئتالشدونالد مانع

.ونزوئالخبردادبهرانیاینفتیهاارسالمحمولهییادعاريمس

نیبهونزوئالبنزرانیانکهیایباادعاکایمقامارشددولتآمرکی

درواکنشبهیاقداماتیازاقدامواشنگتندربررسفرستد،یم

دادنیا آمرنیا.موضوعخبر گفتییکایمقام متحدهاالتیا»:

کهدولتننانياطم بهاکالسيدارد بانیبنزنیایمادورو را

«.تنطالپرداختکردهاستنیدادنچند

پایگاه/شد عراق گری ميانجيخواستار  سلمان بن◄

تماسنخستينشدهمدعیآگاهمنابعازنقلبهآیایستميدل

درکهبودهسعودیعربستانوليعهدباعراقوزیرنخستتلفنی

دربغدادگریميانجیخواستاراینگفتگویتلفنیبنسلمان

 .استشدهریاض-تهرانروابط

اسبقندهیلونمایعل/!بگير نجومي مديران خودروساز◄

نفر066ازشيبپایوساخودرورانیادر»:اظهارداشتمجلس

رعاملیمد عضو حقوقرهیمدئتيهو که باالیهاهستند

همهیمالیهانهیهز!هاشدههمانسفارشرند،يگیم در که

درصد63بهرانیدرصداستدرا4تاًینهاايدنیخودروسازها

.رسدیم

رانيا عليهآلمان  ديجد يزن اتهام◄ وزیرماسکویها/

هيترکران،یونزوئال،اه،يروس»:مدعیشدامورخارجهآلمان

چ انيو فرصت همهجادیاز پرتو در یماريبیريگشده

«.اندنگاراناستفادهکردهبرخوردباروزنامهیبرا68-دیکوو

/یبانک مرکز کل سيرئتورم باال از نظر  شهير◄

فضایمجازینوشتیهمت در طولشهیر»:، در باال تورم

س سلطه گذشته، دهه پولیمالیهااستيچند نمودنیو

یپولیانبساطیهااستيمستمربرسیبودجهواتکایکسر

یهااستيدرسرييپسازتغ.بودهاستیقتصادرشدایبرا

مالیارز مرکزیو بانک امروز کهیکشور، است آماده

«.تورمرابهاجرابگذاردیگذارهدفاستيس

 یمجلس دهم به اعضا ندگانيهزار تذکر نما 5۱◄

حدود،سالعمرمجلسدهم4درطولندگانینما /نهيکاب

66 و کتب666هزار رئیتذکر به وزراجمهورسيرا یو

دادهنهيکاب و 8630اند از کهانددهيپرسسؤالهاآنبار

.سهمراداشتهاستنیشتريتذکر،ب2266باجمهورسيرئ


