
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 5011 خرداد 27 نبهشسه 1035 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

صد سال بعد از رحلت پيغمبر، فرزندش امام جعفر صادق  دهد كه تقريباًتاريخ اسالم نشان مى

به امامت رسيده است و اين تجديد مطلعى در باب اهداف اسالمى و معارف الصالةوالسالم عليه

   (40/40/3131) اسالمى است.

 www.basirat.ir                   *تسليت بايدجعفر صادق )ع(  حضرت امامالروز شهادت س*

 در انتظار قاطعيت و عدالت             روز حرف▼ 

همدستش  13اكبر طبري و به پرونده  يدگين جلسه رسيومس

 د.ين پرونده فساد آشکار گردياز ا يگريو ابعاد د برگزار شد

ماجراي اين پرونده اين روزها زبانزد مردمي است كه با حيرت به 

چرخ  كهيدرحالنگرند، گيري چنين مفاسدي در كشور ميشکل

و بحث مبارزه با فساد در  همهنيباا !گذردمي يسختبه شتشانيمع

 توجه نمود: نکتهچند به طبري بايد امثال پرونده 

و  هاي سياسي مصون از خطا نيستندنظام -3 نکات تحليلي:

 يافتنيندستآرزويي رساندن خطا در آنان به صفر نيز تصور 

چ يست كه در آن هين ينظام ،سالم ياسيلذا نظام س است!

تواند با فساد است كه مي ينظامبلکه رد، يگيت نمصور يفساد

ست و ين قاعده نياز ا يمستثناز ين ياسالم يجمهور. مبارزه كند

كه فساد در آن به حداقل رسيده و حركت كند بايد به سمتي 

جمهوري اسالمي هرچند نتوانسته  -1حداكثري گردد.  هانظارت

 به موفقيت حداكثري سير تحقق عدالت و مبارزه با فساددر م

گر در يد ياز كشورها يارينسبت به بسبرسد، اما اوضاع كشور 

بزرگان نظام همواره همّ همچنين قرار دارد.  يرتط مناسبيشرا

آن رهبر معظم انقالب اسالمي مبارزه با فساد  رأساسالمي و در 

فساد به آسيبي جدي  هرچندن امر موجب شده كه ي. ااستبوده 

شرفت كشور بدل گردد، اما اين معضل در يمدي و پآدر مسير كار

ن حد نيست كه از آن بتوان با عنوان فساد سيستماتيک ياد آ

 در ذات خود فسادخيز نيستنظام سياسي ساختار  واقعبهكرد. 

بخشي از  بر، بلکه فساد موردي كه مدام توليدكننده فساد باشد

عارض شده است كه با جديت بايد به  روكراسي كشوربدنه ب

بازگشايي پرونده طبري نشان داد كه هيچ  -1 ابله با آن رفت.مق

ها و و بايد نظارت مصون از فساد نيستاز ساختار قدرت جايي 

نظر در سطوح مختلف مسئولين الزم با همه دقت  يهامراقبت

رتبه كشور بيش از ديگران مسئولين عالي اتفاقاً دنبال گردد.كشور 

ايجاد فساد  چراكهخود باشند،  بايد مراقب منسوبين و اطرافيان

اين جايگاه، عالوه بر ميزان ايجاد ناكارآمدي و ضربه شديدتر در 

به مقبوليت نظام اسالمي ضربه زده  تواندمي شدتبه، المالتيببه 

 بکاهد! و از اعتبار مسئولين كشور نزد افکار عمومي جامعه

 ينشان داد كه نظام اسالم يپرونده طبر نکته راهبردی:

 ين افراد در هر سطحين ندارد و ايبرخورد با مفسد در يمماشات

ز يم يپابهآنان را  ياسالم يدستگاه قضا باشند،كه  تيمسئول از

ن ين فرد خود از مسئولياگر ا يمحاكمه خواهد كشاند! حت

 يرأدر انتظار صدور افکار عمومي  باشد! ييرتبه دستگاه قضايعال

زنگ خطري  قاطعيت تا اين استدستگاه قضايي قاطع و عادالنه 

 (مهدي سعيدينويسنده: ) براي ديگر مفسدين باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 نفتضرورت قطع وابستگي به  و کرونا                  گزارش روز▼

نسبي موج اول  و با مهار تدريجبهدرصد سقوط كرده بود  34قيمت نفت كه با شيوع كرونا تا 

 04روز وارد كانال  344 به افزايش گذاشت و پس از رو ،چين ويژهبه ،نا در كشورهاي درگيركرو

 مورد در هانگراني بر كه آمريکا و ژاپن چين، در كرونا با شيوع دوباره ويروساما  دالري شد؛

 .شد يكاهشمجدداً ، قيمت نفت ه استبهبود تقاضا براي سوخت افزود

از افزايش  هانگرانيبه دنبال »نوشت:  زتريخبرگزاري تسنيم به نقل از رو خبری: هایگزاره

درصد  8مجدد شيوع كرونا در آمريکا، قيمت هر دو شاخص نفتي طي هفته گذشته حدود 

احياي »در يادداشتي نوشتند: نيز  ING Economics تحليلگران موسسه؛ «كاهش داشت

را  هانگراني تقاضا براي نفت در يک روند بسيار آهسته قرار دارد و موج جديد ابتال مطمئناً

بريتيش پتروليوم همچنين ؛ انگيخت خواهد برنسبت به طوالني شدن روند احياي تقاضا 

قيمت نفت خام  و باشد داشته قيمت كاهش رصدد 14 ،1404 تا نفت ،كندمي بينيپيش

 .دالر در هر بشکه معامله شود 00متوسط  طوربه برنت

  :گزاره تحليلي

كه مازاد عرضه در بازارهاي جهاني  ايگونهبهبه هم زده است  شدتبهتوازن بازار نفت را شيوع كرونا 

 هايپااليشگاهو خام مشهود است. در حال حاضر عالوه بر مخازن و انبارهاي نفت  هاپااليشگاهو 

يره بخشي از پازل ذخ ،هااقيانوسبا حجم انبوهي از نفت در  هاكشنفت، بسياري از كشورهاي جهان

نگراني از كاهش تقاضا، قيمت نفت  ترينكوچکهستند. در چنين شرايطي با امروز نفت در جهان 

 هابينيپيشبا تداوم شيوع كرونا و كاهش تقاضا براي نفت،  حالدرعينو  كندميكاهش زيادي پيدا 

عدم بازگشت  بينيپيش بيندرايننکته بسيار مهم  .حکايت داردافزايش قيمت نفت  آرام شيباز 

ضرورت بازنگري در است. اين موضوع  سالهپنجدو تا  ل از شيوع كرونا در بازهقيمت نفت به دوران قب

اين و مجلس يازدهم در  كندميآشکار  ازپيشبيشساختار بودجه كشور و قطع وابستگي به نفت را 

 )نويسنده: علي كارگر( بر عهده دارد.نقش بسيار مهمي  خصوص

 است «شهيد سليماني»سطح ديدارهای سردار قاآني همسطح         ژهیو رخب ▼

ايرج مسجدي، سفير جمهوري اسالمي ايران در عراق، طي يک مصاحبه تلويزيوني با شبکه خبري 

به خود عراق دارد  ياست و بستگ يداخل يموضوع کايمذاكرات عراق و آمر: »تاظهار داش« العراقيه»

كه دولت عراق انجام دهند و پارلمان آن را  يكند. هر توافق يقو چه تواف رديبگ يميكه چه تصم

ممکن است در صورت درخواست مشورت، ما مشورت  ،خواهد كرد تياز آن حما زين رانيكند، ا دييتأ

 تنهانه مييگويو م ميكنيم دييتأآن را  زيما ن ،پارلمان استاز عراق مصوب  کايآمر. خروج ميارائه ده

 «از كل منطقه خارج شوند. ديااز عراق كه ب

با  يارتباط يقاآن يآقا ريسفر اخ»، اضافه كرد: واشنگتنو  بغداد نيمابيفهاي وگوگفتوي با اشاره به 

هر بار كه به  يقاآن يآقا به عراق سفر كرده بودند. شانيا زياز آن ن شيوگوها نداشت و پگفت نيا

كه  يو هر مالقات رديگيصورت م يبا مقامات عراق يو هماهنگ يبا دعوت رسم آورنديم فيعراق تشر

هستند و  يمانيسلديشه نيجانش شانيا دو كشور است. انيروابط م تيتقو يدر راستا دهديانجام م

مقامات  .شودياستقبال م ياز سردار قاآن يخوببهحضور دارند و  يمقامات رسم شانيدر استقبال ا

سطح در  يسردار قاآن يدارهايند. سطح دااحترام قائل يمانيسل ديشه اندازهبه زين شانيا يبرا يعراق

به  رانيا روابط دو كشور دارد. تيتقو يدر راستا ينقش مهم شانياست و ا يمانيسردار سل يدارهايد

منطقه از اختالفات  يكشورها خواهديكه باشد، پاسخ خواهد داد و نم يياز هر جا کايآمر يدهايتهد

 «.ننديبب بيآس کايكشور با آمر نيا

http://tnews.ir/tags/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%aa
http://tnews.ir/tags/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%aa
http://tnews.ir/tags/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%aa


 

  

 اخبار ▼

 !يطلبحقو ادای  ناکارآمد یهاالدولهليوک

 يدر نظرسنج»گفته بود:  يتازگبهمجلس دهم كه  سازهيحاش ندهينما ،يپروانه سلحشور

اگر »نوشته است:  يتيدر توئ« چهره اثرگذار شدم! نيدوم يمانيسل ديبعد از شه ،جوان يهمشهر

كه از  ديباش يهم به فکر آن جانباز و كارگر و دختران يتمام شد، كم ديجرج فلو يبرا هايعزادار

پاسخگو در برابر  ايشرمنده و  ي. كجاست مسئولكننديم يو خودسوز يخودكش ،يندار وسر فقر 

ناكارآمد در مجلس  يهاالدولهليعمر چهارساله وك انياز پا اقعيت اين است كه؛و !«ران؟يمردم ا

گرفته  يو طلبکار يژست مطالبه گر طلباصالحخانم  نيروز گذشته است كه ا ستيدهم فقط ب

 رينظ ييهاطرحاز وقت مجلس را خرج  يكه به اذعان خودشان بخش مهم يندگانياست. نما

 عنوانبه يآنکه هفت سال است كه دولت روحان ترمهمكردند.  محضور زنان در ورزشگاه و امثاله

هم ادامه دارد. بدون  ندهيتا سال آ تيفعال نيبر سركار است و ا طلباناصالح تيموردحمادولت 

و  ازدهمي يهادولتمجلس دهم و  عملکردمنتظر تبعات  ديبا هاسالو  هاماهگفت تا  توانيمشک 

از اعتراضات  طلباصالحخانم  نيا يحيتلو ياعالم ناراحت ترمهماما از همه ؛ دوازدهم ماند

 داخلي وادادگان يبرخ شهرآرمانكند و  يوددارنتوانسته از اعالم آن خ گريد ظاهراًكه  کاستيآمر

 تيمسئول رشياز پذ ياز فرافکن يجدا ،يرفتار سلحشور نيكه ا البته .نديحد آشفته بب نيرا تا ا

و  ديمجلس جد بيدر حمله و تخر طلباناصالحنانوشته  يويگذشته، در ادامه سنار يهاسال

 دارند. ديبه آن چشم ام يارياست كه بس ازدهميمردم از مجلس  يدسازيناام زمانهم طوربه

 و اغتشاش بندانراه یبرا یسازیتئور

 يروزها نياشاره به اعتراضات ابا  يادداشتيدر  يتازگبهطلب، از فعاالن اصالح «يعبد عباس»

خوزستان رخ داده است كه  ژهيوبهدر كرمانشاه و  يروزها اتفاقات نيا: »ه استنوشت نوب كشورج

 رانيجود ندارد و مدو -ياعتراض-خطرناک  تيظرف نيا تيفياز ك يدرک درست دهدينشان م

آن  دكنندهيتشد يخطر باشند، نگران رخدادها نيا شهيآنکه نگران اصل و ر يجابه ياستان

 ياساكنان منطقه يآن برا نيتأماست كه آب و  نيا مسئله» :كنديم حيتصر نيهمچن او .«هستند

آب  ،همه مردم يآنان بلکه برا يبرا فقطنه ست؛ين يو عاد يجزئ مسئله کيگرم چون خوزستان 

منطقه ثروتمند از نظر منابع  کيكه در  رديپذينم كسچيهاست.  ياتيح مسئلهآب شرب  نيتأمو 

دو هفته كار را به  نيا يط توانستندياستان م رانيمد گربار باشد. ااسف يرسانآب تيوضع ،يعيطب

معناست كه آنان با عملکرد خودشان  نيانجام نداده بودند، به ا تاكنونسرانجام برسانند و 

اعتراض و  قياند، چون معلوم شده است كه فقط از طركرده يضرور ياعتراضات را مشروع و حت

رچند خواسته مردم ه «.سندبه اهداف مشروع خود بر تواننديبندان و امثال آن است كه مردم مراه

مرتفع شود، اما چه  سرعتبهاست و مشکالت آب شرب آنان بايد  حقبهاي جنوب كشور، خواسته

آقاي عبدي  يهايفيطهمآن هستند؟ آيا جز اين است كه  و مسئول حل يوبانباعثكساني 

تا  رديگيمو اگر كوتاهي نيز صورت  ؟را دارند حقبه مطالباتمسئوليت اصلي رسيدگي به اين 

 !همين طيف سياسي در كشور است؟ غير از ياهيناحشود، از  ورترشعلهمدني  يهااعتراض

 !ميخوريمرا  يحسرت دولت روحان ندهيدر آ

به قلم « دانست ميخواه ندهيرا در آ يقدر دولت روحان»با عنوان  يادداشتيآرمان در  روزنامه

 نيا قطعاً ؛مواجه هستند خود با مشکل يهامردم همچنان در سفره» نوشت:« چهرهخوشجالل »

كه پس از انتخابات  دادند گريکدي دستبهدست يادي. عوامل زستيدولت ن يبه ناتوان وطامر مرب

اما  ،خود را به برجام گره زده بود تياگرچه دولت موفق. ديبه وجود آ يعموم يسرخوردگ کي ۶0

دولت  يروزنامه حام نيا «.بوده است سابقهيبزرگ و ب ،توافق نيا يتوجه كرد كه دستاوردها ديبا

سال اتفاقات را درک  34شده است كه جامعه پس از گذشت  يبه فهم و شعور مردم مدع نيبا توه

در  ني! اخورنديمرا دانسته و به آن حسرت  يمردم قدر دولت روحان ندهيآ يهاسالو در  كننديم

 شيافزا نيو همچن ونيليم ۶4به حدود  ونيليم 14از حدود  ديپرا متيق شياست كه افزا يحال

و موارد مشابه  بهااجارهمسکن و  متيق يبرابر 0 شيو افزا ونيليم 3به  ونيليمکيسکه از  متيق

 .فهمنديم كامالًو مردم آن را  دادهرخ يو در دولت روحان ريسال اخ 3در  يهمگ گر،يد

 کوتاه اخبار ▼

 ،شده يبلومبرگ مدع /رانيا هيعل ييکشور اروپا 0قطعنامه  ◄

 رانياز ا ياقطعنامه ميطرف برجام با تنظ ييسه كشور اروپا

 يهمکار ياتم يانرژ يالمللنيآژانس ب قاتياند كامالً با تحقخواسته

از سال  رانيتذكر به ا نينخست ياصفحهکيقطعنامه  نياكند. 

 يانرژ يالمللنيحکام آژانس ب يشورا بياست كه به تصو 1431

در  آژانس، ركليمد، «يگروس رافائل»همچنين  است. دهيرس ياتم

چهار ماه  يبرا رانيا» اظهار كرد: حکام يشورا ينشست مجاز

 باًيتقر رانيا به دو مکان را نداده است. ياست به ما اجازه دسترس

درباره  يسازشفاف يبرا ييسال در مباحثات محتوا کي يبرا

 ياهسته يهاتيو فعال نشدهاعالم يادرباره مواد هسته سؤاالت

تند از  يهايريگموضعاين نوع « نکرده است. ي، همکارنشدهاعالم

سوي شوراي حکام و كشورهاي اروپايي در راستاي افزايش فشارها 

تا زمينه الزم  رديگيمآن صورت  يالمللنيبو متحدان  بر ايران

آتي در خصوص تداوم  يهاماهدر  آمريکاييبراي تصويب قطعنامه 

 كشورمان فراهم شود. هيعلتسليحاتي  يهاميتحر

فعال « درن واكر» /ست!ا دهيفرارس "روز حساب" کايدر آمر ◄

 نکهيبر ا ديبا تأك "فورد" يخواهعدالتمؤسسه  ريو مد ياجتماع

است، گفت:  افتهيو سازمان کيستماتيس کايدر آمر ينژادپرست

از  يطوالن ستيل کياتفاق نبود، بلکه ادامه  کي ديقتل جورج فلو»

 «ويآنتونسن»شهردار شهر  «بود. يمتماد انيشدگان در سالكشته

 تنهانهاقتصادي آمريکا، آن را نيز با اسفبار خواندن وضعيت  کايآمر

محصول كرونا بلکه يک واقعيت پوشيده شده در امريکا توصيف 

آشکار كرد كه اقتصاد ما  يخوببهكرونا  روسيو»: كرده و گفته است

مشترک  ينظرسنج تايجنهمچنين  «بوده است!« سراب» کي

به  ،دهديمنشان  "ستيكالج مار"آر و يپاس، انيبيشبکه پ

شمار مشروع است.  هااعتراض، هاييکايآمردرصد  01 اعتقاد

 33به  داننديمكه تظاهرات را مشروع  آمريکايي پوستاناهيس

 درصد است. 08 ،دپوستانيو تعداد سف رسديمدرصد 

بهنوش بختياري بازيگر  /دنيا یمملکتم شرف داره به همه جا ◄

با انتشار در صفحه اينستاگرامي خود كشورمان سينما و تلويزيون 

امروز  يهاتيواقعاز  ياگوشهكه  آمريکاييلگر يدئويي از يک تحليو

كه رويايش رو داشتيم  ييآمريکا»نوشت:  ،كنديمامريکا را بيان 

 ،نميبيمرو سياه  زيچهمهو  زنميمغر  همهنيااز اينکه  يگاه .اينه

 .كشميمدنيا رو ديدم خجالت  يبا توجه به اينکه بيشتر كشورها

 «امملکت من با تمام معايبش شرف داره به همه جاي دني

 يعل /یسانسور حداکثر یبرا مايصداوسفشار دولت به  ◄

 سيرئ يعسگر يعلبه  يانامهدر  جمهورسيرئمعاون دفتر  يمعز

 ئتيهجلسات  ي، خواستار سانسور حداكثرمايصداوسسازمان 

 رينامه با اشاره به پخش زنده جلسه اخ نياز ا يدر بخشدولت شد. 

 ريمطالب وز پخش زنده نيدر ا» آمده است:، كرونا يستاد مل

اعضا با صدا  ياجلسهمباحث درون  يو برخ شانيبهداشت، معاون ا

 مکنم هرچندپخش و موجب اعتراض شد.  ،و مکتوب ريو تصو

نشود  يمطالب محرمانه تلق نيا يبخش خبر کي رياست از نظر مد

اما به لحاظ  ،مختلف منتشر گردد يهاصورتبه  بعداًو 

 «!شکار استآتخلف  کي ،موجود يهادستورالعمل


