
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1399 خرداد 26 نبهشدو 5300 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 وارد اسالم برای و بودند مسلمانی مردمان هااین که داشتیم را هاییجوان انقالب اوایل در ما

 و شدند التقاطی هایگروه نبود، جذب محکم شانمعرفتی هایپایه چون امّا بودند شده میدان

 منشأ درآوردند؛ صدام پرچم زیر از سر هم آخر کشیدند، اسلحه خودشان میهنهم روی بر

  www.basirat.ir                 (28/02/1399) .بود فکری استقرار عدم همان هااین همه

 !؟کندمي بازی نقش آمريکا           روز حرف▼ 

 این حاکمه هیئت علیه آمریکا مردم تظاهرات از هفته سه از بیش

 شاهد بلکه است نیافته کاهش اعتراضات تنهانه اما گذردمی کشور

 در اعتراض ترینبزرگ هستیم؛ هاتظاهرات این شدن ترگسترده

 که جایی شد برگزار سفید کاخ مقابل واشنگتن در شنبه روز

 کاخ نزدیکی به معترضان ورود از جلوگیری برای امنیتی نیروهای

 نوع این ناظران برخی. کردند استفاده فنس و بتنی موانع از سفید

 و دموکراسی ترویج جایبه کردننظامی از نمادی را معترضان مهار

 دستان در. کنندمی تلقی ترامپ دولت سوی از باز فضای ایجاد

 ازجمله؛ اعتراض به وضع موجود، ی درمختلف هایشعارنوشته هاآن

 .شدمی دیده «بکشم نفس توانمنمی» و «است مهم سیاهان جان»

 دیده هم آمریکا پیمانهم کشورهای میان در هاییتظاهرات چنین

 شودمی

 با خارج و داخل در آمریکا که شرایطی در :تحليلي نکات

 که هستیم تحرکات برخی شاهد ،است مواجه بحرانی وضعیت

 تعادل حالت جهان به کندمی سعی آمریکا که دارد آن از حکایت

 سعی آمریکا راستا این در -1 .دهد نشان جهانیان به را خود

 خود ایرسانه اولویت در را ایران تهدید و تحریم همچنان کندمی

 تهران سمت به سفید کاخ از را هارسانه نورافکن و دهد قرار

 مانند؛ اقداماتی گذشته هفته سه در خاطر همین به و بچرخاند

 توسط را ایران با مرتبط کشنفت و کشتی 125 دوباره تحریم

 مورد در خود شده دیکته گزارش ،کرد منتشر داریخزانه وزارت

 ملل سازمان کل دبیر گوترش آنتونیو به را آرامکو به هایمنی حمله

 لغو را ایران ایهسته هایمعافیت دهد، جلوه مقصر را ایران تا داد

 تحریم لغو موضوع ایرسانه جنجال با دیگر طرف از و کرد

 متحدهایاالت -2 ...و کندمی سازیبرجسته را ایران تسلیحاتی

 است نامیده "سزار قانون" غلطبه را آن آنچه طریق از آمریکا

 و لبنان سوریه، کشورهای در ایمنطقه ومرجهرج ایجاد صدددر

 انتشار از پس ،«سزار» عنوان تحت مذکور، قانون است عراق

 مورد اسد نظام زندان در که سوری هایزندانی از هاییعکس

 تبدیل آمریکا که شرایطی در .شد تصویب گیرند،می قرار شکنجه

 محکوم عمومی افکار مقابل در و است شده گاهشکنجه یک به

 به استناد و هازندان به هاییکشیدن سرک چنین با است

 حفظ برای تالش نوعی سوری ضد عکاس یک جعلی هایعکس

 .است پرستیژ

 به باید هم آمریکا ،است آمریکا زمین در توپ :راهبردی نکته

 و استعماری مواضع از باید هم و بدهد جواب جهان عمومی افکار

 خواهد جدیدی دوره وارد آمریکا کند؛ نشینیعقب خود استکباری

 .کند جمع را خود مشتت اوضاع تواندنمی هابیانیه این با و شد

 (فرهاد مهدوینویسنده: )

 

 

 

 

 

 

 

 «بهااجاره»ماجرای مسکن و آواری به نام              روزگزارش ▼

اسی در سبد خانوارها اصطالح اسدر میان باال و باالتر شدن قیمت تمامی اقالم و اجناس، از کاالهای به

بها فشار ُسابقه نرخ اجارهتناسب آن رشد بیخانگی، خودرو و ...، رقم افزایش قیمت مسکن و بهگرفته تا لوازم

یابد، در وهله اول گونه افزایش میبها اینکه چرا قیمت اجارهدرآمد را دوچندان کرده است. اینبر اقشار کم

 َشود.های دولت در ساخت مسکن و حمایت از آن مربوط میسیاست به وضعیت عرضه و تقاضا در کشور و

در ابتدای دولت باوجود بهبود اوضاع ساخت مسکن در انتهای دولت دهم، های خبری: گزاره

سیاست ساخت مسکن مهر انجام گرفت و در عوض هیچ سیاست  هیعلهای زیادی هجمهیازدهم 

درصدی  40عامل رشد تورم جمهور روحانی، ئیسدر بیان رمسکن مهر  جدیدی نیز عملیاتی نشد؛

حل دولت قبل در حوزه مسکن، خطرناک و مسکن مهر از ریشه خراب تورم در کشور معرفی شد؛ راه

توصیف شد و گفته شد که مردم نباید در قوطی کبریت زندگی کنند و وزیر راه وقت نیز عمالً 

این روزها مردم  ،حال یوه را متوقف کرد.های جدید به این شهای مهر و ساخت مسکنتکمیل مسکن

ناچار درصدد دولت بهاند و ها نیز عاجز ماندهبرای خرید که نه، بلکه برای اجاره همین قوطی کبریت

های گوید یکی از برنامهکتر روحانی میکنترل تورم کمرشکن عارض شده بر بخش مسکن است و د

برای اقشار  دسترسقابلاست که به سهولت  ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط»دولتش 

بها را افزایش گرها نرخ مسکن و اجارهکه وزارت راه نباید بگذارد واسطهو این !«برخوردار باشدکم

های اجرایی اراضی دولتی حریم شهرها را برای دهند، هزینه ساخت مسکن باید پایین بیاید، دستگاه

هرچند سیاست مشخصی  جمهور نیزمعاون اول رئیس ریجهانگی ساخت مسکن واگذار کنند و ...

 ،بخش زیادی از جامعه»: گویدمیولی  دهدبها در کشور نمیبرای کنترل صعود نجومی اجاره

تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد بهای مسکن برای مهار رشد اجاره قطعاًدولت . نشین هستنداجاره

تر انتخاب یا به ای کوچکگوید که ناچار هستید خانهتواند به اقشار ضعیف جامعه ب، دولت نمیکرد

برای بررسی وزیر راه نیز در پایان جلسه ستاد اقتصادی دیروز که « .حاشیه شهر مهاجرت کنید

دهیم... زمین رایگان و به مستأجران تسهیالت حمایتی می»مسکن برگزار شد، اعالم کرد:  وضعیت

هایی است که مشابه آن در سال گذشته ها حرف؛ این«دهیم...سازان میبه انبوه قیمتتسهیالت ارزان

درصد جمعیت کشور و  30نیز گفته شد اما دردی از مشکالت قشر مستأجری که به اذعان وزیر راه، 

 دهند، درمان نکرد.درصد شهروندان پایتخت را تشکیل می 43

قانون  43و  31، 3اصول است که طبق  مردمنیازهای  تریناساسیمسکن یکی از  گزاره تحليلي:

مورد بخش  ر اینهای اخیدر سالواقعیت آن است که اساسی وظیفه تأمین آن بر عهده دولت است. 

درصد درآمد اقشار مستأجر را تشکیل  80غفلت قرارگرفته است، طوری که امروز مسکن حدود 

بها، تداوم ساخت هتنها راه رسیدن به تعادل و ثبات قیمتی مناسب در بخش مسکن و اجار دهد.می

رود در کشور است، امری که در خط پایانی دولت کنونی کلید خورده و امید می ارزانمسکن انبوه و 

های اخیر، متقاضیان جدید نیز در دولت آینده با جدیت دنبال شود تا عالوه بر جبران کاستی سال

 )نویسنده: اکبر کریمی(شوند. روی سر یتر صاحب سقفآسان

 !دالری هزار 5 جاسوس                                 هژیو خبر ▼

 وی ها،رسانه زنی برخیگمانه دهد که برخالفنشان می «مجدموسوی» از جدید منتشر شده اطالعات

 شدند،می سوریه عازم داوطلب به صورت که بسیجی نیروهای جزو همچنین و نبوده پاسدار یا نظامی

 و شده خارج ایران از خانواده با همراه کودکی سنین در و البانق از مجد پیش موسوی .نیست

 راننده عنوانبه و گیردمی ارتباط ایرانی مستشاران برخی با سوریه در وی .است سوریه کشور شدهبزرگ

رژیم  اطالعاتی سرویس به را آوردمی دست به که اطالعاتی راننده، پوشش در و شودمی کار به مشغول

 هاسرویس این از دالر هزار 5 ماهانه اطالعات، این قبال در او .فروختمی ریکاآم و صهیونیستی

و  شد داده تحویل ایران به و دستگیر لبنان اهللحزب نیروهای توسطماه پیش  26 اوگرفت. می

 اکنون منتظر اجرای حکم قطعی اعدام است.مجد ندارد.  حاج قاسم تروربه  ارتباطی اشپرونده



 

  

 اخبار ▼

 کنديم حمله ايران به نکنيم، مذاکره ترامپ با اگر

 پیچیدگی لیبه دل» :شرق گفت روزنامه با مصاحبه در طلباصالح سیاسی فعال «رنانی محسن»

 انتخابات در ترامپ پیروزی امکان که بدهیم را احتمال این باید آمریکا در مناسبات و تحوالت

 شد خواهد خشن بسیار ایران به نسبت موضعش و رفتار نتخاباتا در پیروزی از بعد او و دارد وجود

 میان بحران او، احتمالی پیروزی از پس که بخورد رقم ایگونهبه شرایط که دهیم اجازه نباید و

 هم احتمال این که است حالی در این. شود منجر سخت نظامی برخورد یک به آمریکا و ایران

 ناتوان آمریکا داخلی مشکالت حل در که برسد نتیجه این به ترامپ اگر که دارد وجود همواره

 از خارج در نظامی بحران یک ایجاد با انتخابات در پیروزی و داخلی مشکالت از فرار برای است،

 اسالمی جمهوری روزافزون اقتدار« کند. عبور جمهوریریاست انتخابات بزنگاه از بتواند آمریکا

 تجربه ،هانیا بر عالوه .است کرده منتفی کامالً را جنگ گزینه آمریکا، روزافزون افول کنار در ایران

 شکوفا کشور اقتصاد قدرت، یهامؤلفه بر زدن حراج چوب با که کرد ثابت شیازپشیب برجام

 ارتباط و ایرانی جوانان عظیم یهایتوانمند به اتکا و شدن قوی در اقتصادی گشایش راه. شودینم

های رنانی و دیگرانی که این روزها در صحبت .است «مصلحت و ت، حکمتعز» موضع از دنیا با

شود های اخیر ترامپ مطرح میکنند در ادامه صحبتلفافه، موضوع مذاکره با امریکا را مطرح می

اش علیه کشورمان دوباره سخن از مذاکره زده بود، که با شکست سیاست فشار حداکثری

ماه پیش او در به شهادت رساندن سرباز وطن، شهید سلیمانی ملت ایران رذالت چند  کهیدرحال

 برد.عزیز را هرگز از یاد نمی

 !؟شده ايران محافظ جانمهين برجام

 کندمی سعی اروپا» :ایران گفت روزنامه با مصاحبه در آلمان در ایران سابق سفیر «ماجدی علی»

 حفظ ایران است، حق احقاق برای رموردنظ کارایی فاقد عمالً و شده ضعیف خیلی گرچه را برجام

 این قدرت اروپا اما دارد حق ایران داندمی گرچه بماند باقی برجام اصل و چهره کندمی سعی. کند

 هادموکرات احیاناً اگر و کند صبر انتخابات تا کوشدمی بنابراین بکشاند، چالش به را امریکا ندارد را

 مرده برجام بگوییم توانیمنمی ما» :کنداضافه می جدیما« ببرد. پیش دیگری طور را روند ببرند،

 معاون «عراقچی عباس«. »کرد احیا را آن دوباره توانمی که است یجانمهین یک برجام است،

: کرد دیتأک است، یافته افزایش پسابرجام در هامیتحر اینکه به اذعان با پیش نیز چندی ظریف

 خارجی سیاست در دولت فعلی رویکرد از بهتر ومتمقا که بود این برجام یهادرس از یکی»

 جز توافق این اما؛ است شده سپری برجام امضای از سال 5 به قریب اکنون.« دهدیم جواب

 .است نداشته بر در دیگری نتیجه هیچ ایران، مردم به خسارت

 داد خواهد تغيير را بازی روند تيپيان از ايران خروج

 عضو و معاون «بروئر اریک» قلم به گزارشی در واشنگتن المللینبی و راهبردی مطالعات مرکز

 با منعقده ایهسته توافق «ماشه مکانیسم» :نوشت آمریکایی اندیشکده این ایهسته پروژه ارشد

 واکنش یا مخاطرات این هوک برایان»: افزایدمی گزارش نویسنده. کرد خواهد منحل را ایران

 اقدام این شاید: است بینانهکوته سیاستی چنین. است نکرده حاظل یطورجدبه را ایران احتمالی

 این در. دهدمی پاسخ اقدامی چنین به مطمئناً ایران اما نشود، «وتو» امنیت شورای در ایران علیه

 خواهد متوسل خود «ایهسته گزینه» به بازگردند، هاتحریم اگر که کرده تهدید ایران خصوص،

 امر این. است( تیپیان) ایهسته تسلیحات گسترش منع پیمان از وجخر همانا گزینه این شد؛

. سازدمی هموار ایهسته سالح تولید جهت( حقوقی لحاظ به حداقل) را ایران روی پیش مسیر

 شده اگر حتی .شودمی خارج تیپیان از که بود خواهد کشوری دومین شمالی کره از پس ایران

 چنین شود،می بازی روند تغییر موجب که ایران واکنش این احتمالی پیامدهای خاطر به

 و راهبردی مطالعات مرکز آمریکایی اندیشکده« داد. قرار یموردبررس شیازپشیب باید را سناریویی

 با مرتبط ماده به رجوع بر مبنی آمریکا تصمیم»: است آورده خود گزارش پایان در المللیبین

 مزایای و منفی پیامدهای از طیفی با اقدام این. بود هدخوا راهبردی خطای یک ماشه مکانیسم

 «.زد خواهد دامن شیازپشیب ایران و آمریکا میان جاری بحران به و بود خواهد توأم کمتر

 کوتاه اخبار ▼

 محمدصادق» محترمانه استعفا دهد/ خودش عارف ◄

 مصاحبه در ملی اعتماد حزب مرکزی شورای عضو «حصار جوادی

گفت:  عارف، آقای مثبت هایویژگی بر دیتأک نضم ایلنا با

 منطقی، متین، شخصیت یک عنوانبه عارف آقای به من پیشنهاد»

 او به دیگران کهآن از پیش که است این سیاسی کارآمد و علمی

 و دهد استعفا یعال یشورا از خودش باشی، نباید شما بگویند

 هایکنایه و طعنه یا و تعارفات از فارغ احزاب که دهد اجازه

 و اخالقی سیاسی، مانع هیچ بدون بازنگری فرصت سیاسی،

 از انتقاد با همچنین مصاحبه این در او« کنند. پیدا را فرهنگی

 یازدهم مجلس انتخابات تحریم در طلباصالح یعال یشورا رفتار

 تمام یگذاراستیس یعال یشورا عمر من نظر به»: کرد تأکید

 «بود. شده تمام آن عمر هم باتانتخا از قبل حتی است، شده

 است/ حکام شورای جلسه محور ايران،: روس ديپلمات ◄

با  :المللیبین هایسازمان در روسیه نماینده ،«میخائیل اولیانوف»

 حکام شورای مجازی نشست»انتشار پیامی توئیتری، نوشت: 

 ریزیبرنامه ژوئن پانزدهم روز صبح 10 ساعت برای اتمی آژانس

 موارد زیرا باشد، طوالنی[ نشست این] است ممکن است. شده

 مرکز در ایران رودمی انتظار دارد؛ وجود آن کار دستور در زیادی

 «.باشد نشست این توجه

 حضرت سپاه اطالعات سازمان رئیس شد!/ دستگير ليدر ◄

 سربازان روزیشبانه تالش با»اردبیل اعالم کرد:  استان( ع) عباس

 هایچریک طلبتجزیه گروه اصلی لیدر ،(عج) زمان امام گمنام

 به مبادرت گروه این .شد دستگیر اردبیل در ترک خلق فدایی

 سازماندهی و مسلحانه اقدام جهت هوادار جذب و نظام علیه تبلیغ

 «کرد.می نظام مخالفین

 دیروز ظهر«/ نيما» بهانه به «ناصر» عليه مشکوک تجمع ◄

 طریق از آن اخبار و شده برگزار مرکزی بانک مقابل در تجمعی

 نتایج به توجه با .شد منتشر خبری منابع و هاکانال برخی

 قیمت افزایش در بازار از بخشی همراهی با غالباً که تجمعاتی

 هاپرده پشت این که است مطرح احتمال این بوده، همراه ارز

 برخی برای بازار تا هستند مرکزی بانک در تغییراتی دنبال به

عبدالناصر همتی، رئیس از کنترل  سودجویانه ارزی رفتارهای

 به تومانی 100 افزایش با دالر دیروزبانک مرکزی خارج شود. 

نیز همچنان در  «ارز نیمایی»و  وارد شد هزار تومان 18 کانال

 حال نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد است.

در غيررسمي!/  مشاغل در اختيار کشور اشتغال درصد 60 ◄

 هزار 52»مجلس آمده است؛  یهاپژوهش گزارش جدید مرکز

 درصد 60شد.  در کشور ایجاد 98 زمستان جدید در شغل

 طوربه .دهدیم تشکیل غیررسمی مشاغل را کشور اشتغال

است  خدمات بخش به مربوط کشور اشتغال درصد 50 متوسط

 «.نیستند بیمه خدمات بخش شاغالن از درصد 50و 

 بنیاد ها/آرامستان کارکنان به يونيليمکي هديه ◄

 هایآرامستان در شاغلین هایتالش زا تقدیر برای مستضعفان

 با مبارزه در زحمتکشان و اقشار ترینگمنام جزو که کشور سراسر

 .داد تخصیص تومانی ونیلیمکی ایهدیه اند،بوده کرونا شیوع


