
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 3111 ارديبهشت 13 شنبهچهار 5825 شماره ـ وموسبيستسال 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

از  شدهدیتبع که یو آن کسان ینیفلسط یهودیو  یحیاعم از مسلمان و مس نیاز همه مردم فلسط

حاکم باشد و  نیدر فلسط یکنند که چه نظام نیّمع هانیبشود، و ا یهستند، نظرخواه نیفلسط

 .خواهد کرد دایکند و ادامه پ دایادامه پ دیزمان با نیآن باشند؛ مبارزه تا ا میهمه تسل

(51/۳۰/5۰31)                                                                     www.basirat.ir 

 قدس يروز جهان یراهبرد تياهم   روز حرف▼ 

 یهانیسرزم ییایجغراف از محدوده نیکردن مسئله فلسط خارج

 ،یامهم منطقه و دغدغه مسئله کیآن به  لیو تبد یاشغال

در  رگذاریمهم تأث یهانهیاز زم یکی ،یو اسالم یالمللنیب

 یعنوان روز جهانجمعه ماه مبارک رمضان به نیآخر یگذارنام

 در جهان است. یانقالب اسالم ریقدس از جانب معمار کب

است که پس از  یازخم کهنه نیفلسطاشغال : يلينکته تحل

و  سیانگل یاستعمار یهااستیسدوم و بر اثر  یجنگ جهان انیپا

که  نهیریزخم د نیشد. ا جادیجهان اسالم ا کرهیدر پ کایآمر

 ،دهدیما رنج جهان ر خواهانیمسلمان و آزاد یهاملتهمچنان 

قدس  یو آزادساز رژیم صهیونیستی یغده سرطان یجز با نابود

 یریگشکل یبرا یاقدس مقدمه ی. روز جهانابدیینم امیالت فیشر

 نیاز ا ییرها یبرا یو انسان یاسالم ریجوشش و کوشش فراگ کی

 ویآوتل یهاقدس با تالش یاما امسال روز جهان؛ شر مطلق است

خطرناک  یویمعامله قرن و در کنار آن سنارطرح  یریگیپ یبرا

مقارن شده است.  یاشغال یهانیبه سرزم یالحاق کرانه باختر

 روسیو یریگاز همه یبا استفاده از فرصت ناش یستیونیصه میرژ

انفعال، سکوت و  هیو در سا کایآمر تیبا حما نیو همچن اکرون

دو  یریگیدر حال پ ،یمرتجع عرب یهامیرژبرخی  تیبعضاً حما

دو  نیتحقق ا یاتالش بر نکهیمذکور است. غافل از ا یویسنار

و  لیفراتر از کنترل اسرائ یهااز واکنش یارهیزنج طرح، ماشه

از همه دامن  شیوبشیکه آتش آن پ دیکش دیرا خواه کایآمر

 نیرا خواهد گرفت. به ا ینیضدفلسط یهامسببان و مشوقان پروژه

به  دیداشته و با یمضاعف تیاهمخاطر است که روز قدس امسال 

امت اسالم و  یو علن ینشان دادن مخالفت عمل یبرا یفرصت

 لیتبد یستیونیخطرناک صه یهاجهان با توطئه خواهانیآزاد

 یکرونا، اجتماعات جهان روسیو یریگشود. اگرچه به علت همه

 یبه معنا نیشده است، اما ا لیدر تمام کشورها تعط باًیتقر

 یهایآوربا استفاده از فرصت فن چراکه. ستیدس نروز ق یلیتعط

و  یونیزیتلو یهاشبکه ،یمجاز یفضا ازجمله یارتباط نینو

روز قدس امسال  توانیم ،یمختلف اجتماع یهاو رسانه ییویراد

 یهاسالپرشورتر از  ،که دارد یتیو اهم تیرا با توجه به حساس

 قبل برگزار نمود.

 نیتربزرگاز آستانه روز قدس،  درالزم است : یراهبرد نکته

 دیسپهبد شهی، ستیونیصه میرژفرمانده خط مقدم مبارزه با 

 ستیو استراتژ یا؛ فرمانده شجاع و اسطورهکنیم ادینیز  یمانیسل

اوست؛ او  ندهزابر« و قدس نیراه فلسط دیشه» قتاًیکه حق ینامدار

روز قدس و آرمان  داشتننگهدر زنده  یکه نقش بزرگ و مهم

 داشته است. نیمقاومت فلسط تیتقو نیو همچن نیفلسط

 گشاگره یهمکار                     روزگزارش ▼

متهمان اخالل  خود از احکام صادره درباره ینشست خبر نیدر آخر هییقوه قضا یسخنگو 

سال حبس  7به  پایسابق سا رعاملیمد یجمال یمهد»: خبر داد و گفتدر بازار خودرو 

ماه حبس  15مجلس( هرکدام به  یهاندهی)نما یاحمد دونیو فر یزید عزمحم ،یریتعز

 نیمطرح شد که ا یلیاسماع نیغالمحس یاز سو یخبر در حال نیا «محکوم شدند. یریتعز

 یاست؛ هفته گذشته جهش یسامانو ناب یدچار آشفتگ گریبازار خودرو بار د تیروزها وضع

 3۳ کیبه نزد دیپرا یخودرو متیتا آنجا که ق میرا شاهد بود هامتیقدر  بیوغربیعج

عقب  یکم هامتیقاکنون  ،ختهیافسارگسرشد  نیازاپس چهاگر !دیتومان رس ونیلیم

! داردفاصله  اریو منصفانه بس یواقع متیدر بازار خودرو با ق هانرخاما همچنان  اندنشسته

گاه قضا با متخلفان دست و مجدانه یجد یبرخوردها رغمیعل دهدیمکه نشان  یموضوع

 خودروسازاز دو شرکت بزرگ  یکی رعاملیمدمجلس و  ندهینما یعنیسطح،  نیباالتردر  یحت

 اصالح نشده است! دیکه با گونهآنامور  ،کشور

بوده  ستهیشا اریبس یدر برخورد با مفسدان اقتصاد اقدامات دستگاه قضا :يليتحل گزاره

دست صدا ندارد! و برخورد با  کی نشان داد ریاخ یهاهفتهتجربه بازار خودرو در  است اما

 زین یگرید یهابخش ندیآفر نیدر ا دیمسئله را حل کند؛ بلکه با تواندینم ییتنهابهمتخلفان 

با نظارت بر بازار  ینظارت یهادستگاه ؛امور باشند ریگیمجدانه و قاطعانه پ هییهمچون قوه قضا

و را رصد کنند  دکنندگانیتولمحصوالت توسط و عرضه  دیتول ندیآفر ،از آنو فراتر 

و جوالن دالالن در بازار  سوءاستفادهکه اجازه هرگونه  ینیوضع قوان با گذارقانون یهادستگاه

 نیا ،و البته فراتر از بازار خودرو بیایند دانیبازار به م نیا دادن سامان یبرا، کندمیرا سد 

به  میقابل تعم است که ییقضا ، ناظر وگذارقانون یهادستگاه انیم جانبهسه یمدل و همکار

 .کشدرا میتحقق آن  انتظار همچنان ملت واست کشور  یو شئون اقتصاد بازارهاهمه 

 اقدام ايران از VOA کارشناس زدگيشگفت       ویژه راخبا ▼

 و بنزین از ایمحموله حامل ایرانی کشنفت پنج»: داد گزارش( VOA) امریکا دولتی رسانه

 صدای" «.هستند ونزوئال راه در دالر میلیون ۵1۵1 کمدست ارزش به مشابه، هایفرآورده

 اوج در که است کاراکاس و تهران میان گسترده توافق یک از بخشی این»: افزودنیز  "امریکا

 که "رفینیتیو" مؤسسه تحلیلگر «راجا رانجیت» ناخدا «.دهدمی رخ واشنگتن با تنش

 امریکا دولتی رسانه به و کرد شگفتی ابراز بارهنیدرا کند،می ردیابی را دریایی هایمحموله

 هاکشنفت این تمام .بودیم ندیده شبیهش چیزی ترپیش و دارد تازگی همه برای این»: گفت

 اسالمی جمهوری پرچم با و هستند ایران دولت به وابسته هایشرکت یا ایران به متعلق

 به ایران از بنزین محموله انتقال از ایداده هیچ حالتابه ما»: افزود وی «.کنندمی حرکت

 "فارسجیخل ستاره" پاالیشگاه از هاکشنفت تمام رسدمی .نداشتیم جنوبی امریکای مقصد

 از زده، دور را عرب جزیرهشبه هاکشنفت این. باشند شده بارگیری بندرعباس نزدیکی در

 «.دهندمی ادامه خود راه به و شده مدیترانه دریای وارد سوئز کانال طریق

 مريوان در تروريستي تيم يک با سپاه درگيری  

 یک در سپاه زمینی نیروی شهرامفر شهید قرارگاه رزمندگان (ماهبهشتیارد ۰۳دیروز ) ظهر

 نفره 1 گروه یک با مریوان عمومی منطقه در کردستان اطالعات اداره با مشترک عملیات

 از دیگر نفر ۵ درگیری این در .رساندند هالکت به را آنان از نفر ۲ و شده درگیر ضدانقالب

 متواری منطقه جغرافیای شرایط به توجه با تیم باقیمانده و شده زخمی نیز ضدانقالب

 .دارد ادامه همچنان آنان تعقیب که اندشده



 

 

  

 اخبار ▼

 قاچاق خدمت در رسميغير بازاری آزاد؛ مناطق

 ترسیم کشور در آزاد مناطق گسترش برای ابتدا در که اهدافی» :گزارش داد "نسیم آنالین"

 تکنولوژی انتقال و جذب مولد، هایبخش در ژهیوبه خارجی سرمایه جذب ؛از بودند عبارت شدمی

 افزوده ارزش و تولید افزایش کشور، داخل در اشتغال هایفرصت ایجاد کشور، اقتصاد درون به

 سه باًیتقر گذشت با ... و کشور یرنفتیغ صادرات افزایش صنعت، بخش ژهیوبه اقتصادی هایبخش

 نتوانسته و نبوده ثمر مثمر رفتمی انتظار که گونهآن مناطق این عملکرد آزاد، مناطق ایجاد از دهه

 از درصد 3۳ که است صادرات برابر 1 آزاد مناطق در واردات مقدار .برساند رشد به را کشور اقتصاد

 از کشور قاچاق بیشترین قوی، نظارتی سیستم نبود دلیل به. شودمی شامل را کشور کل واردات

 شده کشور یررسمیغ بازار خلوتحیاط به تبدیل آزاد مناطق درواقع. گیردمی صورت آزاد مناطق

 بدون هم واردکنندگان. ندارد را واردات این بر نظارتی حق هیچ گمرک قانون، طبق زیرا ؛است

 «.کنندمی واردات به اقدام ،گمرک سامانه در خود کاالهای ثبت

 شناسنديممردم خادمين خود را خوب 

از  کنندگانشرکت از درصد 71 که دهدیمنشان  اطالعات وزارتی هانظرسنجی از یکی نتایج

 نهادهای از یکی نظرسنجی همچنین .اندکرده رضایت اظهار مفاسد با برخورد در قضاییه قوه اقدامات

 از پس رئیسی آقای یدرصد 5۰ محبوبیت افزایش از نشان گذشته سال تابستان در افکارسنجی

 سیاسی یهاتیشخص میان را رشد نیترعیسر که داشت قضاییه قوه ریاست در حضور چند ماه

 ارشد مدیران میان در که دهدمی نشان افکارسنجی معتبر مراکز بررسی نیز اخیراً. دادمی نشان

 حائز ایشان ،سلیمانی سپهبد شهادت از پیش تا هاینظرسنج بر اساس. است صدرنشین وی کشور

 قوه رئیس جدید، هایداده بر اساس اکنون، اما بود کشور ارشد مدیران میان در محبوبیت باالترین

 و عدالت مقوله به وی توجه در جایگاه این کسب. داراست را محبوبیت میزان باالترین قضاییه

 شیب با کماکان روند این اگر و است بوده اقشار سایر و زندانیان کارگران، مردم، مشکالت وفصلحل

 .گذاشت خواهد بیشتری ریتأث نظام به مردم اعتماد بازسازی در کند، پیدا ادامه تندتری صعودی

 قسام یهاگردان فرمانده به قاسم حاج نامه

 یهاگردان، فرمانده الضیف محمد بهکه قبل از شهادتشان  سلیمانی سردارنامه  "المیادین شبکه"

 یارزمنده و زنده شهید عنوانبهشهید سلیمانی الضیف را این نامه کرد. در  نوشته بود را منتشر قسام

 ملت به و بودمبارزی مقاوم معرفی کرده  نیز را اسماعیل هنیهمورد خطاب قرار داده و  شجاع

 درود دارند، قرار مسلمان هاونیلیم چشمان برابر در یامظلومانه محاصره در که فلسطین شجاع

 و شود بیشتر فشارها که اندازه هر را فلسطین ایران که باشند مطمئن همه»: بود نوشتهو  فرستاده

 و شودیم محسوب ما برای افتخاری فلسطین از دفاع .گذاشت نخواهد تنها شود، تشدید هامیتحر

 و هستند ما دوستان فلسطین دوستان .کرد نخواهیم یپوشچشم دنیا متاع مقابل در وظیفه این از

 مصداق فلسطین از دفاع. بود خواهد و بوده ما سیاست این و هستند ما دشمنان فلسطین دشمنان

 به پیروزی فجر .نیست مسلمان نکند، توجهی و بشنود را شما ندای که هر و است اسالم از دفاع

 «.است درآمده صدا به متجاوز یهاستیونیصه مرگ زنگ .بود خواهد نزدیک پروردگار یاری

 رژيم صهيونيستي به امارات هواپيمايي شرکت رسمي پرواز اولين

 به شرکت این رسمی پرواز اولین از شنبهسه دیروز امارات هواپیمایی شرکت سخنگوی

 برای محموله این شد مدعی . ویداد خبر پزشکی هایکمک ارسال برای اشغالی هایسرزمین

 با نیزصهیونیستی  رژیم هایرسانه .است شده منتقل رژیم صهیونیستی به فلسطینیان به کمک

 بن فرودگاه در اماراتی باری هواپیمای یک بار اولین برای امروز ،کردند اعالمفوق  خبر تأیید

توسط برخی کشورهای عربی روابط با رژیم صهیونیستی  یسازیعاد .نشست زمین به گوریون

این اقدام نیز در راستای  رسدیماز چندی پیش شروع شده است و به نظر  فارسجیخلحاشیه 

 همین سیاست انجام گرفته است.

 کوتاه اخبار ▼

 /هستند گرسنه آمريکا سراسر مردم: پلوسي نانسي ◄

 تلویزیونی شبکه با گفتگو در آمریکا ندگاننمای مجلس رئیس

. هستند گرسنه آمریکا سراسر در مردم»: گفت اس.بی.سی

 این. بیکارند آمریکا سراسر در مردم. شناسدنمی صبر گرسنگی

 اجاره باید چگونه دانندنمی مردم. شناسدنمی صبر موضوع

 «.بپردازیم مشکل این به باید ما. کنند پرداخت را خود هایخانه

 ستاد ریدب /کندمى کار به آغاز خرداد هفتم جديد مجلس ◄

 نماینده نفر ۲3۳ مجموع از» :اعالم کرد کشور وزارت انتخابات

 در هاآن نفر ۲73 تکلیف ،اسالمی شورای مجلس یازدهم دوره

 ۲5 در .یافتند راه مجلس به و شد مشخص انتخابات اول مرحله

 یرأ اول مرحله در که ماندهیباق نماینده یازده تکلیف شهریور

 .شد خواهد مشخص کردند، پیدا راه دوم مرحله به و نیاوردند

 در /ضدانقالب شبکه مجری جيب در المالتيب پول ◄

 و متهمان میان مالی ارتباط ،خودرو و طال سالطین پرونده

 که تحقیقاتی با. شودمی مشاهده وتومن معاند شبکه مجری

انجام  «الشیدایی نجوا» و «بهزادی وحید» هایحساب از

 واریز خانمی حساب به تومان میلیارد 51 بربالغ است، گرفته

 و "توومن" ضدانقالب شبکه مجری شودمی گفته که شده

 3۵ سال که بوده "دریس آیه" به نام "ویتی مرجان" مجری

 شبکه مجری ،اساس همین بر. است شده خارج کشور از

 را المالتیب سرمایه از میلیارد 51 که است فردی «تو و من»

 است. برده غارت به

 خارجه وزیر/ "ماهان" عليه پمپئو اساسبي اظهارات ◄

 شرکت علیه زنیاتهام به ای،بیانیه انتشار با شنبهسه روز آمریکا،

 داریخزانه وزیر منوچین ستیونا .پرداخت «ماهان» هواپیمایی

 به که هاییشرکت تحریم در ما: »شد مدعی بارهنیدرا آمریکا

 .«نداریم تردید دهندمی ادامه ایرماهان با تجاری ارتباط

 شرکت ایران، علیه حداکثری فشار سیاست ادامه در واشنگتن

 پاسداران سپاه با ارتباط واهی ادعای دلیل به را ماهان هوایی

 .است کرده تحریم اسالمی انقالب

حق وکالت در  ؟/مجلس چقدر است ندگانيحقوق نما ◄

 یکیکه  شودیپرداخت م قیاز دو طر یاسالم یمجلس شورا

 ییهایافتیدر یبعد قهیاست و طر انهیحقوق ثابت ماه صورتبه

بوده و متفاوت  هیانتخاب یهاحوزه یگستردگ بر اساساست که 

و حقوق  هااستانجاری دفاتر نمایندگی در  یهانهیهزبرای 

مجلس  ندهیهر نما ،اساس نیبر ا .شودیمکارکنان آن دریافت 

تومان بابت پرداخت  ونیلیم ۲۲تا  53 نیحقوق ماهانه، ب جزبه

 .کندیم افتیدر یجار یهانهیهز

، شمخانیعلی  امريکا/ حاصليباني به تالش توئيت شمخ ◄

اش در حساب توئیتری کشورمان یمل تیامن یعال یشورا ریدب

 یحاتیتسل میتحرتداوم  یبرا کایآمر حاصلیتالش ب»نوشت: 

متحدان واشنگتن  یو سردرگم نیچ ه،یروس قاطع واکنش رانیا

 «را به دنبال داشته است.


