
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1399 خرداد 17 نبهش 5293 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

شان بود. مردم احساس حقارت امام، تحوّل در نگاه مردم به خودشان و به جامعه گریتحوّل د

حالت که  نیس، و مردم را از ااحساس عزّت، احساس اعتماد به نف کرد به لیرا تبد نیامام ا کردند،یم

را  ومتکه خودشان نوع حک ییهاه انسانکردند ب لیبدانند تبد یعیامر طب کیرا  یحکومت استبداد

 www.basirat.ir                                                  (14/03/1399) ..کنندیم نییتع

 يدموکراس براليل یاؤيبر رپاياني      روز حرف▼ 

از  یدر بخش )ره(رهبر انقالب در سالروز رحلت حضرت امام

 پرداخته و فرمودند: کایآمر ریسخنان خود به حوادث اخ

 کیبروز  شودیممشاهده  کایآمر یآنچه امروز در شهرها»

 زیچ هانیا ،شدیمپنهان نگه داشته  شهیاست که هم یاتیواقع

است که آن لجن ته حوض  هاتیواقعبروز  ست،ین یدیجد

 .«دهدیمو خودش را نشان  البا دیآیم

که  نیدروغ نیتریاست که و نیا تیواقع -1 :يليتحل نکات

گذاشته است امروز  شیاز خود به نما انیجهان یها براسال کایآمر

برخالف چهره  یدر حال شکسته شدن است. قاب عکس فانتز

است در  یو ستودن بایز زیچه در نگاه اول در آن همهک اشبندهیفر

ضعف در کنترل  ،ینژادپرست ،یعدالتیخود پر است از ب یلوا

  کردن حقوق بشر و ... . مالیبحران، سرکوب معترضان، پا

همه  دهدینشان م کایآمر یروزها نیا ،حوادث نیعالوه بر ا -2

تهاجم،  یبرا ییکایردولتمردان آم زیکه تا به امروز دستاو یاتهامات

با شدت  ،ها بوده استملت ریبه حقوق سا میدخالت و تحر د،یتهد

با  کایداشته اما دولتمردان آمر انیجر کایدر خود آمر یشتریب

آن را  ،یارسانه یهابا کمک غول و تیو قلب واقع قتیحق فیتحر

 نیامروز یهاتی. برمال شدن واقعدادندینشان م یگریطور د

دولتمردان  یسوشده تا اکنون انگشت اتهام جهان به سبب کایآمر

در  یبرگردانده شود. امروز برخالف گذشته متهم واقع ییکایآمر

را به  یاز غرب وحش یدیخود قرارگرفته و جهان چهره جد یجا

 نشسته است. نظاره

 یاشرانهیپ کایتحوالت امروز آمر رسدینظر م به :ینکته راهبرد

 نیجهان را دگرگون خواهد کرد. در ا دهنیآ ریخواهد بود که مس

امروز  خیبلکه تار ستین خیتار انیپا یدموکراس برالیل گرید ،ندهیآ

؛ رؤیایی که یدموکراس برالیل یایؤخواهد بود بر ر یانیجهان پا

شد تمامی آمال و آرزوهای این جهانی بشر در شاید تصور می

 نیترکوچک ،آن قابل تحقق است در حالی که در مقام عمل

وی بشری که شود، گلدر آن نادیده گرفته مینیز حقوق بشری 

شد خود خدای خویش است و مقامی باالتر از آن وجود ادعا می

شود؛ ندارد، امروز زیر زانوان این گفتمان بشرساز خفه می

های جهان چیزی جز جنگ گفتمانی که محصول آن برای ملت

ی محصول خویش و کشتار و تباهی نیست و امروز نیز به خوب

 های غرب به نمایش گذاشته است.را برای ملت

 )نویسنده: عزیز غضنفری(

 يمعادله چندوجه                       روزگزارش ▼

 رانیبار ا نیسال گذشته اتفاق افتاد. ا کیبار در طول  نیچندم یبرا کایو آمر رانیا نیب انیزندان تبادل

 دانشمند کشورمان مبادله کرد. «یطاهر دیمج» یا در برابر آزادر کایسابق آمر ینظام «تیوا نیمارت»

وشت: ن صفحه توئیترشدر د و تشکر کر رانیترامپ از ا ،مبادله نیبعد از ا -1 ی:خبر یهاگزاره

 یبرا .میمتشکر رانیاست. ا زیانگجانیه اریبه خانه بازگشته است. بس کلیاست که ما یعال اریبس

 قشما تواف اآلن. شومی]انتخابات[ م روزیپ من .دیعد از انتخابات صبر نکنتا ب انجام آن توافق بزرگ

 به خاطردر کمتر از چند ماه  رانیبار است که ترامپ از ا نیدوم نیا -2 .دیدهیانجام م یبهتر

 تیئدر همان تو نیوانگ بود. همچن ائویژ یدرباره آزاد ی. بار قبلکندیمتشکر  انیتبادل زندان

 بود. دهیکش شیبحث مذاکره را پترامپ دوباره 

 رانیا مواجهه بادو راهبرد در الجرم  کایآمر ،یفشار حداکثر کردیاز شکست رو بعد ی:راهبرد گزاره

 یتقابل کردیرو کیوارد  رانی. با ا2 مذاکره دوجانبه شود؛ کیوارد  رانی. با ا1: پیش روی خود دارد

ضرورت  نیو همچن کایموجود در داخل آمر طیشرا لیبه دل کایآمر یدوم برا نهیگز سخت شود.

 یبرا .استاول  نهیگز هاییکایآمر دیتنها راه ام نیبنابرا؛ نخواهد بود کایآمر مدنظر از تنش، یدور

 فرضشیدو پ خویش زعمبهترامپ  ،)بخوانید گرفتن امتیازهای بیشتر از ایران( مذاکره طیشرا جادیا

یاد « فشار حداکثری»از آن به که  رانیبه ا یفشار اقتصاد: اول؛ در دستور کار قرار داده استرا 

دو  نیا ابخواهد بود.  ندهیانتخابات آ روزیکه ترامپ پ رانیامر به ا نیا یو دوم؛ القا شودمی

آنچه را که تاکنون در  مذاکره بکشانند تا هر زیرا دوباره به م رانیا دوارندیام هاییکای، آمرفرضشیپ

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی(            به دست آورند. ندهیآ سالهکیدر مدت اند، آن موفق نبوده

 رانيبه سازمان ملل در دفاع از ا هيروسنامه                    ژهیو راخبا ▼

کل  ری، دب«گوترش ویآنتون»به  یادر سازمان ملل متحد در نامه هیروس ندهینما ،«اینبنز یلیواس»

 یخبرگزارکرده است.  دیتأک ییفضا یاز فناور یبرخوردار یبرا رانیحق ابر  ،سازمان نیا

با پرتاب ماهواره  رانیا نکهیبر ا یمبن کایآمر یضمن رد ادعاها هیروس ؛گزارش داد تدپرسیآسوش

 یسازمان ملل متحد را نقض کرده از حق تهران برا تیامن یشورا 2231به فضا قطعنامه 

مستمر  یهاتالش»آمده است:  هیروس ندهینامه نما درع کرده است. دفا یفناور نیاز ا یبرخوردار

 زیآمصلح یاز منافع فناور یبرخوردار یاز حق خود برا رانیدر جهت محروم کردن ا متحدهاالتیا

نامه  نیدر ا «است. یجد یهایو نگران قیتأسف عم هینادرست، ما یهابا توسل به بهانه ییفضا

، بوده 2231نقض قطعنامه « واره نورماه»در پرتاب  رانیاقدام ا نکهیبر ا یمبن کایاتهامات آمر

نامه خاطرنشان کرده  نیاز ا یگریدر بخش د هیروس ندهینما. شده است فیتوص« کنندهگمراه»

 یایاح ای رانیا هیعل یحاتیتسل یهامیتحر دیتمد یبرا کایآمر یتالش از سو هرگونهکه مسکو با 

 یبرا کایآمر یتالش احتمال نیکشور مخالف است. همچن نیا هیسازمان ملل عل یهامیتحر

سازمان ملل  یهامیتحر یایاح یماشه برا «سمیمکان»برجام موسوم به  یاز بندها یکیاستناد به 

 یبرا «یحق چیه»توافق خارج شده و  نیاز ا کایآمر شدهو خاطرنشان  شده فیتوص« مضحک»

 .استفاده از مفاد آن ندارد

 آمريکا درباره انقالب رهبر سخنان صحت به فرانسه زاریخبرگ اعتراف

 به فلوید جورج قتل از بعد که معترضانی»نوشت:  آمریکا اعتراضات درباره فرانسه خبرگزاری

 نیروهای داده دستور نیز ترامپ و اندگرفته شدت آمریکا سراسر در ،اندپرداخته تظاهرات

در گزارش این رسانه فرانسوی از قول رهبر  «.نندک دخالت امر این در و شوند کار وارد نظامی

 این همیشه که است چیزی این .است آمریکا واقعی چهره این: »انقالب آورده شده است

 از قبل و کشورها دیگر و سوریه عراق، افغانستان، در است، داده انجام جهان سراسر در کشور

 .«هاستآن رژیم عیواق چهره و آمریکا عادی کارهای این. ویتنام در نیز آن



 

  

 اخبار ▼

 اندنه حذف شده خواهند،ينه سهم م يسنت انياصولگرا

شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در پاسخ به این گفته که جریان ی از اعضای ترق درضایحم

 انیجر یوقت»: گویدخواهی در درون این جریان است، میسنتی اصولگرایی به دنبال سهم

در  طورقطعبه از آن یانتظار داشت که بخش دینبا شود،یائتالف م کیوارد  یطورکلبه ییاصولگرا

است که  یهدف نیترعمده ان،یانتخاب اصولگرا ندیها حضور داشته باشد، بلکه برآمناصب و انتخاب

 نکهیخواسته و نه ا یانتخاب نه سهم نیاز ا زین یسنت انیمورد اقبال همه قرار گرفته است. جر

 ،یالتیو درون تشک یانیائتالف جر کیدر  یعیبر حذف آن است. به طور طب یلی، دلعدم انتخابش

 انیکه از طرف جر ییهاو نقطه نظرات و شاخص دگاهیطرح د ناًیقیو  رفتیآرا را پذ جهینت دیبا

که  یو کسان نیکه ذهن منتخب تاس نیبه خاطر ا ها مطرح شده، صرفاًنوع انتخاب یبرا یسنت

داشته باشند،  یشتریتر شود و دقت بها حساسشاخص نیجلس شدند، نسبت به اتازه وارد گود م

 چیمورد قبول همگان است و ه ،ییاصولگرا انیدر درون جر یدموکراس رشیبه لحاظ پذ جهیاما نت

 .آن وجود ندارد جینسبت به نتا یدغدغه و نگران

 شودمي مهار تورم نکند، مرکزی بانک جيب در دست دولت

مرکزی در تحلیل وضعیت نقدینگی و تورم کشور از قبل از  بانک کلسیرئ همتی، عبدالناصر

 را درصدی 20 تورم میانگین طوربه گذشته سال 50 طول در ما»انقالب تاکنون، اظهار داشت: 

 در ما. است بوده درصد 25 متوسط نیز گذشته سال 50 در ما نقدینگی رشد نرخ یا ایمبوده شاهد

 چرا کجاست؟ علت بنابراین ایم؛داشته را نقدینگی میانگین درصدی 37 رشد نرخ گذشته دهه یک

 بانک رابطه به کشور در نقدینگی افزایش علت .است زیاد حد این تا ما کشور در نقدینگی رشد

 یترازنا و مرکزی بانک با دولت وخرجدخل رابطه باید .گرددبرمی بانکی سیستم و دولت با مرکزی

 نداریم بنا اینکه بر مبنی روحانی جمهورسیرئ اشاره به زمینه همین در وی) .شود اصالح هابانک

 در که برسد نتیجه این به دولت اگر( کرد تأکید و پرداخت کنیم مرکزی بانک جیب در دست

 و نقدینگی بر توانیممی کنیم اصالح را هابانک ناترازی بتوانیم اگر و نکند دست مرکزی بانک جیب

 «.است همین نیز مرکزی بانک آییم، برنامه فائق تورم

 علت اعتراضات امريکا از زبان فريد زکريا

ضد نژادپرستی  ای و تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکا، اعتراضاتفعال رسانه «زکریا فرید»

 -1داد:  رخ مبنا چهار اساس بر گذشته هفته رخدادهای»کند: تحلیل می گونهنیاکشورش را 

 تحقیقی در. دارد وجود آمریکا کیفری سیستم در یدارشهیر یعدالتیبفری؛ کی عدالت سیستم

 است، دپوستانیسف دو برابر پوستاناهیس خودروهای شدن متوقف احتمال شد مشخص ساده

 دو در پلیس امکانات و پلیس؛ تسهیالت -2 ... و است بیشتر پوستاناهیس شدن تفتیش احتمال

 اختیارات ،اندکرده دریافت آن از استفاده در متنوع اختیارات و یافته افزایش بسیار گذشته دهه

 سه از بعد کرونا بحران کرونا؛ در -3است.  ارتش اختیار در صرفاً دیگر کشورهای در آمریکا پلیس

 شده مردم عصبانیت موجب بدهند، دست از را شغلشان نفر میلیون 40 شده باعث که تعطیلی ماه

 آمریکا رهبری؛ مردم سطح بودن پایین -4است.  جهان سراسر رد رهبران برای هشدار یک و

 نیستند. امر این شاهد اکنون اما کنند،می همراهی رهبرانشان با ببینند همدلی که زمانی

 هاواست بررسي مجوزهای رانتي مجلسيدرخ

قضاییه نوشته  قوه رئیس ای بهتوکلی عضو چندین دوره مجلس شورای اسالمی طی نامه احمد

 نمایندگان، به امتیاز اعطای با اندبوده تالش در گذشته یهاسال طول در انحصارگران برخی»: است

 برخی رودیم احتمال اساس همین بر. کنند جلوگیری انحصارشان، رفع برای قانون اصالح از

 ی،سردفتر امتیاز ،پروانه وکالت مثل امتیازهایی نمایندگی، دوره شروع از قبل که مجلس نمایندگان

 یا هاآن به امتیازاتی و مجوزها چنین نمایندگی دوره طول اند، درنداشته... و بورس کارگزاری مجوز

 مجلس، نمایندگان به امتیازها و مجوزها اعطای ازآنجاکه .باشد گرفته تعلق شانخانواده اعضای

 یو مجوزها اتامتیاز همه فرمایید دستور کنیممی پیشنهاد دارد، نفوذ برای یگریالب شائبه

 احصا گذشته، دوره ده همه در هاآن فرزندان و همسر و اسالمی شورای مجلس نمایندگان دریافتی

. شوند باطل شده، دریافت امتیازاتی چنین نمایندگی دوره در طول اگر و شود بررسی و

 .رندیقرار گ تعقیب تحت ،اندکرده رفتار قانون خالف اگر هم امتیازات و مجوزها این صادرکنندگان

 کوتاه اخبار ▼

 از زبان روزنامه انگليسي/ آمريکا تهديد به ايران پاسخ ◄

 کشور دو طریق از آمریکا و ایران» تایمز نوشت:فایننشال روزنامه

 ونزوئال عازم ایرانی یهاکشنفت درباره هاییپیام منطقه در

 پیامی ارسال قصد محموله این ارسال با ایران. اندکرده ردوبدل

 قبل از ترسرسختانه است مصمم اینکه آن و داشت را نروش

 به ایرانی مقام یک. بکشد چالش به را آمریکا هایسیاست

 به دفاع از آمریکا برابر در ما سیاست است؛ گفته تایمزفایننشال

 برای ایمنطقه قدرت دو طریق از آمریکا. است کرده تغییر حمله

 بدهید ادامه هامحموله ینا ارسال به اگر" که کرد ارسال پیام ما

 حمله ما به اگر بود؛ روشن ما پاسخ ".زنیممی را تانیهاکشنفت

 ایثانیه بدون که دانستندمی هاآن. کنیممی حمله متقابالً کنید،

 «.دادیممی انجام را کار این تردید

 «ابراهیمی پور» عدالت/ سهام خبر خوش برای مشمولين ◄

 دوفوریتی طرح» :م کردمجلس شورای اسالمی اعال عضو

 در دهم مجلس پایانی هایهفته از عدالت سهام ساماندهی

 برای شرایط واجدین مندیبهره .گرفت قرار کار دستور

 ازجمله جدید افراد شدن مشمول عدالت، سهام از استفاده

 گیریتصمیم یزودبه .است مزبور یتیدوفور طرح مزایای

 در تصویب برای تا فتگر خواهد صورت طرح برای این نهایی

 .شود آماده مجلس علنی صحن

به گزارش فارس،  «/وايت»آزادی  صحنهپشتاز  خبری ◄

فرماندار  2011تا  2003 یهاسال نیکه ب «چاردسونیر لیب»

خارجه  ریوز ،«فیظر محمدجواد»بوده از  «کویومکزین» التیا

در سازمان ملل  رانیا ندهینما ،«یتخت روانچ دیمج»و  رانیا

ها در نام برده که با آن یارشد یهادو نفر از مقام عنوانبه

در  تینکته حائز اهم مذاکره کرده است. «تیوا» یخصوص آزاد

 خارجه ریوزو به چه دلیل که چرا  این مذاکرات این است

فرماندار بوده و در زمان  قبالً کایکه در آمر یکس باکشورمان 

 نداشته مالقات کرده کایدر آمر یرسم یتیمسئولمذاکره با وی 

های دیپلماتیک نداشته است؟ آیا دکتر ظریف آشنایی از پروتکل

 دانسته است؟با خود را نمی کننده و یا جایگاه فرد مذاکره

به گزارش  /!برای عربستان از طريق ايران ييجوچاره◄

پرونده  در خصوص لبنان، سلسله اقدامات سیاسی االخبار روزنامه

غیرعلنی در حال انجام است که هدف از چنین  صورتبه یمن

در این رابطه  .تحرکاتی، نجات عربستان سعودی است

  فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن گریفیتس مارتین

برای نجات عربستان سعودی از جنگ یمن دست به دامن تهران 

با  پس از در جریان قرار دادن کشورهای غربی و . ویشده است

اطالع عربستان، از طریق تماس ویدئویی با وزارت خارجه 

جمهوری اسالمی ایران تماس برقرار کرده است. این تماس در 

و شکست محور غربی در سیطره بر  صنعا ها باپی ناکامی تماس

 .آن صورت گرفته است


