
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 3111 تير 35 نبهشسه 0135 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

اول کار بود. حاال آن  نیمنعکس شده، ا ایبا کرونا در دن کشور ما در مسئله مبارزه قاتیتوف

است که  نیاز ا امی. من نگراننیاز مردم و مسئول یبعض یوسست شده از س یمجاهدت اول

 نیقدر سنگ نیا هانیدوش ا یکه بار رو میکن یما کار یستیخسته بشوند. با یدرمان یهامجموعه

  (70/70/9911)خسته بشوند از کار، وضع بدتر خواهد شد.  هانیناکرده اگر ا ی. خدادنباش
                                                  www.basirat.ir  

 طلبي در محاقاصالح              روز حرف▼ 

رئیس  عنوانبهدر ابتدای هفته از جایگاه خود محمدرضا عارف 

استعفا داد. این اتفاق، رخداد  طلبانگذاری اصالحشورای سیاست

آید که باید منتظر می حساببهطلبان مهمی در اردوگاه اصالح

کار این شورا در سال ه از زمان آغاز بی آن باشیم. عارف هالرزهپس

ریاست این شورا را در سه  ،و پیش از انتخابات مجلس دهم 9910

نیز شاهد استعفای موسوی  نیازاشیدوره متوالی بر عهده داشت. پ

طلبان بودیم. وی در مقام عارف در شورای عالی اصالحقائم ،الری

بخشی از نامه استعفای خود ضمن اشاره تلویحی به شکست 

ن در انتخابات مجلس یازدهم، از لزوم بازنگری در طلبااصالح

ی نقش منظور ایفاطلبان بهساختارها و سازوکارهای اجماعی اصالح

طلبان در کردن چگونگی حضور اصالح روزآمدتر و بهتر و مناسب

 سخن گفته بود. 9077انتخابات 

طلبان از در مواجهه با این خبر، بخشی از اصالح نکات تحليلي:

اندازی گیری عارف استقبال کردند و آن را فرصتی برای پوستکناره

طلبان و سپردن امور به ی اصالحعال یشورادر ساختار فرسوده 

ی هاتیفعالاین استعفا را آغاز دور جدید دانستند. برخی  هانفستازه

ارزیابی  9077سیاسی عارف، معطوف به انتخابات ریاست جمهوری 

گیری وی از بازنشستگی عارف و کنارهو برخی دیگر از  اندکرده

برای شخص آقای عارف رقم  ازآنچه. فارغ اندگفتهسیاست سخن 

توان از پایان عمر شورای عالی می آمدهشیبا شرایط پخواهد خورد، 

طلبان برای تداوم سخن گفت. اولویت فوری اصالح یگذاراستیس

های به تفرقتشکیالتی جدید برای ساماندهی  یاندازراه ،حیات خود

طلبی است، کاری دشوار که معلوم الحصو اضالع متکثر ا جادشدهیا

نیست بزرگان این اردوگاه به این سادگی توان تحقق آن را داشته 

الگوهای دیگری چون پارلمان اصالحات توسط  نکیاباشند. هم

طیفی از این اردوگاه مطرح گردیده که ساختاری کامالً متفاوت با 

دارد؛ اما پذیرفتن آن برای همه  یگذاراستیس یعال یشورا

فعال کار آسانی نیست. از سویی دیگر زمان چندانی برای  یهافیط

فعال در انتخابات  ینیآفرطلبان برای نقشاردوگاه اصالح یسازآماده

طلبان را به وجود ندارد. این وضعیت ممکن است اصالح سال آتی

ای عبور از انتخابات سوق دهد که تنها بر یتصمیماتی اقتضای

شده باشد، اما بدون شک این تصمیمات نیز با انتقادات  یزیرطرح

 جدی روبرو خواهد بود.

طلبان در چندماهه مانده تا اصالح درهرصورت نکته راهبردی:

روزهای سختی را پیش رو دارند که اگر بخواهند بر  9077انتخابات 

برای انسجام سازمانی  این وضعیت بحرانی فائق آیند، باید بتوانند

ی عال یشوراپایان کار  چراکهخود راهکاری بیندیشند. 

طلبان رقم ی بدون شک فصلی نو را پیش روی اصالحگذاراستیس

تهدیدی فرصتی برای تحول و یا  دتوانزده است که این فصل می

 (مهدی سعیدی)نویسنده:  باشد.عاب شواگرایی و ان برای

 ندارد؟! نيرازايغدولت راهي                    روزگزارش ▼

 که بوده روبرو آشنانام خارجی دشمن یک با همواره گذشته سال چهل در اسالمی جمهوری

 جنگ همچون هاییراه از مدت این تمام در آمریکا. است بوده نظام اصل به ضربه درصدد

 زانو به فکر به اقتصادی تحریم و فرهنگی تهاجم ،هاشخصیت ترور اقوام، تحریک مستقیم،

 اجرائی قدرت در که داخلی گرایانغرب از برخی نیبنیدرا و ری اسالمی بودهجمهو درآوردن

 مذاکره گرگ با توانتلقیشان بر این بود که  است، بوده هاآن اختیار در مقاطعی در نیز کشور

 .دادندمی سوق مذاکره سمت به را نظام و کرد

 :خبری هایگزاره

 کرونا با مقابله ملی ستاد جلسه در اظهاراتی طی( تیرماه 8روز یکشنبه ) روحانی جمهوررئیس

 گیرعالم بیماری و دشمن اقتصادی فشار لحاظ از کشور سال ترینسخت 9911 سال: »گفت

 18 سال در شد، آغاز 10 سال از که فشاری اقتصادی، فشار لحاظ از: »کرد تصریح وی.« است

 عزیزمان کشور بر اقتصادی فشار شدیدترین امروز. شودمی بیشتر هم 11 سال در و شد بیشتر

 سیاسیون از برخی روحانی، دکترسوی  از ناامیدکننده اظهارنظرهایاین  کنار در.« شودمی وارد

 تاجزاده مصطفی ؛کنندمی کوک را آمریکا با مجدد مذاکره ساز نیز در داخل مجدداً طلباصالح

 و داندمی مذاکره در را مشکل حل راهکار و دهدمی نسبت تحریم به را دالر قیمت افزایش

. گرفتیممی او دست از را مذاکره پرچم و کردیممی مذاکره ترامپ با باید گویدمی عالیی حسین

 درباره زدن حرف ترامپ دونالد آنکه محضبه»: کندمیاضافه  اعتماد روزنامه در گفتگو با وی

 برای کاری دستور توانستمی ایران کرد، مذاکره درخواست و کرد شروع را برجام از خروج

 «.بگیرد او دست از را حربه این تا کند تعیین آمریکا با مذاکرات

 :يتحليل گزاره

 برخی سوی از آمریکا با مجدد مذاکره طرح با آن زمانیهم و سخت سالی ترسیم از هدف

 و است رهمذاک کشور مشکالت حلراه تنها که کندمیالقا  مردم بهرا  پیام این ،طلباناصالح

 کنندهتأمین مذاکره ،دهدمی نشان ما به تجربه کهدرحالی پیش رو ندارد؛ غیرازاین راهی دولت

 شده داده امتیازات و دستاوردها باید ابتدا آمریکا با مذاکره مدعیان و نیست کشور ملی منافع

 دارایی حاضرندن این آقایا آیا. بزنند مذاکره از سخن بعد و برشمارند ملت برای را گذشته در

 با مذاکره خصوص در رهبری معظم مقام کنند؟ معامله هیچ، دریافت درازای را خود شخصی

 همان. است فریبکاری و دغل با مذاکراتشان کنندمی که هم مذاکره هااین»: فرمایندمی هاغربی

 همان مذاکره، میز پشت هایجنتلمن آن ،شوندمی ظاهر مذاکره میز پشت که کسانی

 (زادهفرهاد کوچک)نویسنده:  «.هستند بغداد فردای هایتروریست

 لبنان در آمريکا مخفي جنگ                     ژهیو خبر ▼

 جنگ یک ٬زمینه این در ارعاب و تشویق سیاست بر تکیه و اقتصاد از ابزاری استفاده با آمریکا

و با تحمیل فشارهای اقتصادی بر  ،از چند ماه گذشته ؛کندمی دهیسازمان لبنان در را مخفی

 شده یزیرطرحتراضات خیابانی را در این کشور و اع هاآشوب، ملی لبنانکاهش ارزش پول 

به مردم  در این مشکالت اهللحزبالقای ناکارآمدی مدیریتی و عاملیت  آنهدف از  است که

 اول ؛است کرده مطرح را فرضیه دو لبنان اهللحزب با خود تقابل درروند آمریکا است. لبنان

 اهللحزب بتواند و باشد تأثیرگذار مرورزمانبه لبنان دولت و اهللحزب ضد هاتحریم تشدید اینکه

 هایجریان و مردم طریق از فشارها ؛دوم و دارد باز خود نظامی نقش و هاسیاست و مواضع از را

 و بکشاند داخلی عرصه در تنش به را هاآن تا کند پیدا افزایش اهللحزب به اقتصادی و سیاسی

 .نماید فراهم اهللحزب کردن متهم برای المللیبین و داخلی فضای بتواند آمریکا ترتیباینبه



 

  

 اخبار ▼

 مشکالتبرای عبور از  طلباناصالحراهکار  ؛درماني آشوب

 منتشر راآن  آنالین اعتماد سایت که اظهاراتی طی خبرگان، مجلس عضو هریسی زادههاشم اهللآیت

 همان، مشکالت علیه قیام» :است گفته انقالب رهبر به هاخوئینیموسوی اخیر نامه به اشاره در کرد،

 غیرقابل عمالً جامعه امروز وضعیت. داریم نیاز آن به نظام حفظ برای امروز ما که است ایمسئله

 یا فردا تا کنیم صبر بگوییم که نیست طوراین بنابراین شود؛می بدتر نیز هرروز متأسفانه و است تحمل

 این»: دیگویم هاخوئینی نامه به دیگر ایاشاره در همچنین وی «.شود حل مشکالت فرداپس

 به تنها نباید اما ؛برسد نظام رتبهعالی مسئوالن و مردم اطالع به و شود گفته باید مصائب و مشکالت

 برخی .کند اتخاذ آنان وفصلحل برای نیز را راهکارهایی باید مشکالت گوینده بلکه کرد، اکتفا همین

 بودن تحملرقابلیغ و قیام مثل هاییعبارت ماساژ و هاصحبت قبیل این که معتقدند تحلیلی محافل

 المسائلحل تنها عنوانبه رأی صندوق به اشاره عدم و خیابانی اعتراض مذمت عدم کنار در اوضاع؛

 و اصالحات زعمای اینکه .شود "اقتصادی فتنه" و خیابانی آشوب بروز به منجر تواندمی موجود؛

 بیان از هستند؛ سهیم و شریک اعتدال دولت آمدن کار روی در جملگی که هاآن گفتمانی حامیان

 هایسال در !است تعجب جای، دارند تعارف یکدیگر با زمینه این در و کنندمی استنکاف هاحلراه

 .اندکشانده آشوب سمت به را نظام خود ،ناکارآمدی کردن فراموش برای تندرو طلباناصالح گذشته

 هایتشکل هم تا است سیاسی ،اقتصادی فعالیت از بخشی هم آشوب که شده عادت هاآن برای گویا

 «سازند. متمایل نظام ناکارآمدی سمت به خود ناکارآمدی از را اذهان هم و کنند خط سر را خود

 ولي نه با آمريکا شودمي حل تعامل و مذاکره طريق از مشکالت

 ارتباطبه ضرورت  ،در دانشگاه علم و صنعت دنشست راهبردی جهش تولی دیروز در زادهحاجیسردار 

 و اقتصادی مشکالت که معتقدند آقایان از خیلی» :تگف در کشور اشاره کرد و صنعت و دانشگاه

 با نه و امریکا با نه اما، دارم را اعتقاد همین هم بنده. است حلقابل تعامل و مذاکره طریق از تحریم

 هایشرکت و هادانشگاه داخل نظیربی بسیار هایظرفیت با باید تعامل و مذاکره این بلکه ،دشمنان

 لبه برماهواره و ماهواره که هستند قائل را این متخصصین و دنیا تمام .پذیرد صورت بنیاندانش

 کمک به بلکه ،نرساندیم نتیجه به را کار این غربی کشورهای و امریکا کمک با ما و است تکنولوژی

در خصوص  سپاه هوافضای فرمانده «.ساختیم محقق را امر این هادانشگاه و کشور داخل بسترهای

 از [ابتدا] باید خودرو حوزه در ماندگیعقب جبران برای: »افزودنیز  کشور خودرو در صنعتوضعیت 

 به توانیممی حتی [ما] .برسیم سازیارزان و سازی کیفی به بعد مرحله در و شویم رها وابستگی

 «.باشیم داشته آوریارز خودرو صادرات از که برسیم اینقطه

 هستند هاسپرده از درصد 05 مالک بانکي گذارانسپرده از درصد 5.0

 به اکنون ما متأسفانه آماری نظر از» اعالم کرد: نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو توکلی، احمد

 میلیون 079 ما نقدینگی توزیع در ،مثال طوربه ؛هستیم عدالت حضیض در که یماهرسید جایی

 7.0 تنها حساب در ها،سپرده این در موجود نقدینگی کل از درصد 25 داریم، کشور در سپرده حساب

 بانکی گذارانسپرده از درصد 11.9 که است معنی بدان این .است شده ذخیره گذارانسپرده از درصد

 چون داری؛سرمایه نظام از بدتر یعنی این. هستند کشور نقدی هایسپرده از درصد 08 مالک تنها

 «.نیست خبری نیز ثروتمندان از مالیات اخذ از ما کشور در ولی ،شودمی گرفته سنگین مالیات آنجا

 به مستأجران مستضعفان بنياد توماني ميليارد 515 کمک

 بنیاد امداد، کمیته و بهزیستی سازمان مسئوالن با جلسه در» :داد خبر ، رئیس بنیاد مستضعفانفتاح

 مددجویان مسکن اجاره و ودیعه مشکل رفع برای را تومان میلیارد 597 معادل ایبودجه مستضعفان

 امداد کمیته پوشش تحت افراد مسکن ودیعه برای مستضعفان بنیاد شد مقرر .داد تخصیص نهاد 5 این

 بالعوض صورتبه نیز را تومان میلیارد 87 مبلغ این بر عالوه و تومان میلیارد 927 مبلغ بهزیستی، و

 الحسنهقرض صندوق حساب در نهاد، دو این پوشش تحت نیازمند هایخانواده بهایاجاره تأمین برای

 در را مبالغ این گرفته، انجام بندیاولویت اساس بر بهزیستی و امداد کمیته .کند کارسازی والیت امداد

 این همچنین .دهدمی قرار ،اندشده مواجه مشکل با مسکن بخش در که نیازمندی هایخانواده اختیار

 خود، پوشش تحت مددجویان بر عالوه را مبلغ این تا شد داده بهزیستی سازمان و امداد کمیته به اجازه

 .کنند پرداخت د،نندار قرار نیز نهاد دو این پوشش تحت که نیازمندی مراجعین به

 کوتاه اخبار ▼

 دادستان /قاسم حاج ترور پرونده در نفر 1۳ برای جلب دستور ◄

 قاسم حاج ترور در که افرادی از نفر 99» اعالم کرد: تهران

 و سیاسی مسئوالن از اعم داشتند، آمریت و مبادرت مباشرت،

 مقام توسط که شدند شناسایی هادولت دیگر و آمریکا نظامی

 طریق از قرمز وضعیت اعالم و جلب دستور هاآن برای قضایی

 «.است شده صادر المللبین پلیس

 سازمان رئیس /«توليد جهش» برای بسيج گانهده هایطرح ◄

 تولید جهش سراسری نهضت آغاز آیین در مستضعفین بسیج

 سال در بسیج اصلی تمرکز»اعالم کرد:  کشاورزی بخش در

الزم به ذکر است  «.است کشاورزی بخش روی ،تولید جهش

مختلف  هایبخشگذشته نیز با تکیه بر  هایسالبسیج طی 

، پرورش گل و گیاه و طیور و ... نقش دامداری کشاورزی،

 در ایجاد اشتغال پایدار در کشور داشته است. تحسینیقابل

 رئیس !/شد بيشتر ولي شود،مي کم قاچاق کرديممي فکر ◄

وضعیت قاچاق در کشور را رو به رشد توصیف کرد  پایتخت پلیس

 در قاچاق کاالی کشفیات حجم سالبهسال متأسفانه» :و افزود

 نسبت بیشتری حجم کنیممی مشاهده ما و شودمی بیشتر کشور

 روانه هااستان دیگر سوی از پایتخت سمت به گذشته سال به

 کردیممی فکر ارز قیمت و دالر وضعیت به توجه با. شودمی

 متأسفانه اما یابد، کاهش روند این و شود کمتر قاچاق کاالی

 «.شد هم بیشتر بلکه نشد کمتر روند این تنهانه

 با مبارزه مرکز رئیس /هاتروريست جديد سالح کرونا؛ ◄

 داد هشدار روسیه در المنافعمشترک کشورهای تروریسم

 هایمکان در کرونا عمدی انتشار حال در تروریستی هایگروه

 .هستند دیگر هایمکان و دولتی هایسازمان عمومی،

 /بدهد وام ايران به نبايد پول الملليبين صندوق: هيلي نيکي ◄

 صندوق»اعالم کرد:  ملل سازمان در آمریکا سابق سفیر

 را ایران علیه آمریکا هایتحریم دارد قصد پول المللیبین

 جهانی جنگ از بعد نظم این استقرار به ما کشور .کند تضعیف

 کنندهتأمین ترینبزرگ فاصله با ما امروزه و کرد کمک دوم

 «.هستیم آن مالی

آن که قبالً خمس  پولیکسی با  (/1 سؤالاحکام بورس ) ◄

خمسی سهام شرکتی را خریده و بعد از گذشت سال  ،دادهرا 

ولی نقداً چیزی به دست این  ،کندشد قیمت میراین سهام 

یا پرداخت آرسد تا زمانی که سهامش را بفروشد. شخص نمی

و  بفروشدشود که سهام را خمس سود سهام وقتی واجب می

تبدیل به پول نقد بشود یا باید از اموال دیگری که دارد)مثالً 

پول نقدی که قبالً خمسش را داده( به جای خمس رشد 

افزوده سر سال خمسی در ارزش :پاسخ سهامش پرداخت کند؟

صورت امکان فروش، متعلق خمس است و باید سر سال 

 خمس آن پرداخت شود. ،خمسی


