
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1911 يرت 11 نبهشچهار 5311 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

السالم در سرزمین ما و حضور معنوی ایشان در رکت وجود حرم مطهر حضرت رضا علیهب

نعمت  الصاّلةوالسّالم ولىسرتاسر کشور و در دل آحاد مردم ما آشکار است. امام هشتم علیه

 ( 52/01/0031) .معنوی و فکری و مادّی ملت ماست

                                                  د*با آقا امام رضا علیه اسالم مبارکوالدت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت، *
www.basirat.ir  

 رانيا يحاتيتسل ميتحر ديپشت پرده تمد  روز حرف▼ 

لغو »مانده باشد، آن،  یباق «تیمز» کیاز برجام تنها  اگر

در  کایآمر زین نهیزم نیاست؛ اما در ا «یحاتیتسل یهامیتحر

 ،یرا در سه سطح داخل یاتحرکات گسترده ریاخ یهاهفته

 یحاتیتسل میاز لغو تحر یریجلوگ یبرا ،یالمللنیو ب یامنطقه

مهرماه فعال  52 درکه قرار است بر اساس مفاد برجام  رانیا

ازجمله  یالمللنیب یشود، آغاز کرده است. توسل به سازوکارها

 یهماهنگ نیهمچن ت،یامن یحکام، سازمان ملل و شورا یشورا

از  یبخش ران،یا یامنطقه یو رقبا ییاروپا یبا کشورها

 است. هنیزم نیدر ا دیکاخ سف یهاتیفعال

مهم در خصوص موضوع  یهااز پرسش یکی :تحليلي نکات

 میاصرار دارند که تحر هاییکایاست که چرا آمر نیمطروحه ا

توجه به نکات  بارهنیشود؟ درا دیتمد شهیهم یبرا رانیا یحاتیتسل

از  رانیا یحاتیتسل یهامیممانعت از لغو تحر -0است:  یضرور لیذ

فشار »و متحدانش است.  کایآمرمنافع  کنندهنیتأم یوجوه گوناگون

 ندیسال به بار بنش کیکه قرار بود در کمتر از  رانیا هیعل «یحداکثر

 کایآمر یبرا اثریو ب ثمریب یزانو درآورد، عمالً به راهبردرا به رانیو ا

 دیآزمون کاخ سف نیآخر ،یحاتیتسل میتحر دیشده است. تمد لیتبد

نام دارد اما به  «یاکثرحد»که است  یراهبرد فشار یایاح یبرا

زنده  «یتنفس مصنوع»و اکنون با  دهیهم نرس «یاهداف حداقل»

بوده و  «یمنابع عمده درآمد»از  یکی حاتیفروش تسل -5است. 

 یهایبرخوردار از تکنولوژ یکشورها یبرا ییباال اریبس یارزآور

صادرات » یبرا یاچهیدر یحاتیتسل میدارد. لغو تحر ینظام

و کاهش  میتحر طیکه در شرا کندیباز م رانیا یبه رو «اتحیتسل

« نقطه قوت» کیبتواند  ،یو کمبود منابع ارز یصادرات نفت دیشد

 انشیبه مشتر یآسانبه دست آورد و به یاقتصاد ییدر شکوفا

 ینظراز نقطه  یحاتیتسل یهامیلغو تحر -3بفروشد.  حاتیتسل

 تیکه امن یامنطقه و یلمللانیرا در نگاه متحدان ب کایخاص، آمر

 تیثیاند، از اعتبار و حگره زده متحدهاالتیا یبانیخود را به پشت

. کندیرا اثبات م کایقدرت آمر تیبودن ماه «یپوشال»و  اندازدیم

 انیم حات،یدر حوزه تسل «یگسترش مبادالت بازرگان»ترس از  -4

 اهدافزجمله ا ه،یو روس نیچ یعنی کا،یآمر یاقتصاد یو رقبا رانیا

 است. یحاتیتسل میتحر دیتمد یاز تالش برا کایآمر گرید

خودکفا در  یاز کشورها یکی رانیا نکهیوجود ا با :یراهبرد نکته

لغو  رود،یم مطلوب و بازدارنده به شمار حاتیتسل دیتول نهیزم

است و  یاسالم یجمهور یحق مشروع برا کی یحاتیتسل میتحر

ق نقض و سلب شود؛ چراکه در ح نیاجازه داد که ا دینبا

منزله چراغ سنگر به ایحق  کیاز دست دادن  المللنیمناسبات ب

  است. شتریب یو فشارها یطلبادهیز یبرا یسبز

 (ندیآخوش دی: حمسندهی)نو

 کامل شود ديکه با ياقدام                        روزگزارش ▼

اهلل روح»پرونده  یات متعدد دادگاه و بررسجلس یپس از گذشت چند ماه و برگزار :یخبر گزاره

خود  ینشست خبر نیو هشتم ستیدر ب هییقوه قضا یسخنگو یلیاسماع نی، سرانجام غالمحس«زم

 03دادگاه حکم خود را صادر کرده است؛ »پرونده گفت:  نیا تیوضع نیبا اصحاب رسانه درباره آخر

او صادر شده  یدانسته و حکم اعدام برا االرضیف افساد قیاتهامات زم را از مصاد زیر نیمورد از عناو

 یخواهاست و قابل فرجام یرقطعیحکم غ نیها حکم حبس گرفته است. البته امجازات یمابق یو برا

 .«زندیحکم را رقم م نیا یانیکشور سرنوشت پا یعال وانید یینها یکشور است و رأ یعال وانیدر د

و البته  یاجتماع یهاو رسانه یمجاز یا استفاده از بستر فضاکه ب یامهره یریدستگ :يليتحل گزاره

را به  یرانیضدا یارسانه انیجر کیکشور و نهادها،  یهااز بخش یو نفوذ در برخ دهیچیارتباطات پ

که البته  ستا نیا تیضدانقالب داشت؛ اما واقع انیسخت به جر اریبس یاراه انداخته بود، ضربه

فرد که  نینظام کامل نشده است! اعدام ا یتیامن یهادستگاه قیدانه و دقاقدام هوشمن نیهمچنان ا

شدن شبکه رسانه و قطع ارتباط آن با داخل  یمتالش ایبود  یغرب یتیامن یهادستگاه تیتحت حما

گام بلند به جلو  کیو  کاملرا  یاطالعات رینظیاقدام ب نیا تواندی! آنچه مکندینم تیکفا ییتنهابه

کاربر  هاونیلیم یبرا ژهیوبه -یعموم ییافزا رتیبص نیآحاد جامعه باشد و همچن یارسانهدر سواد 

آورد،  دیپد -هستند داد،یانجام م وزیکه در مواجهه با اقدامات مشابه آنچه آمدن یاجتماع یهارسانه

 یسوسجا یهاسیسرو تیمجرم با حما نیا نچهو پنهان آ دایپ یایدرباره زوا یو روشنگر ینورتاب

 اریجامعه را تا حدود بس تواندیو ... انجام داد، م یسعود یمال نیو فرانسه و با تأم ویتالو کا،یآمر

 کند. نهیواکس ندهیدر آ هایو وارونه انگار هایشبهه افکن ها،یپاشسم نیدر مقابل چن یادیز

 (یموسو نیفخرالد دی: سسندهی)نو

 !نداشتيم اينستکس به نيازی داشتيم، بازيکن شش اگر           ژهیو راخبا ▼

 چند» شامل -یا همان اینستکس -اروپا مدنظر اعتباری خط» نویسد:می ژورنال استریتوال روزنامه

 در سازوکار مالی اینستکس که اروپا پیشنهاد به اعتراض ضمن دیروز نفت وزیر «.است «یورو میلیون

! است «یورو میلیون 4» اعتبار این کل کرد یحتصر است، آن پول پرداخت و نفت خرید مکانیسم فاقد

 میلیارد 4/1 قرارداد و سیتروئن پژو -سایپا یورویی میلیون 311 قرارداد با مثالً کنید مقایسه را رقم این

 مقایسه یا. شد نقض خسارت کمترین پرداخت بدون اروپایی، طرف توسط نیز دو هر که توتال دالری

 بازیکن یک خرید برای تر،پایین سطحی در. هواپیما یک یورویی میلیون 411 تا 21 قیمت با کنید

 میلیون 4 اگر اوصاف، این با. شودمی پرداخت یورو میلیون 551 تا 52 بین ارقامی اروپا، در فوتبال

 واگذاری با مقارن موگرینی ادعای) اینستکس با همکاری مدعی اروپایی کشور 01 میان را یورو

یعنی  شود؛می یورو هزار 411 ایران با تجارت برای کشور هر سهم توسطم کنیم، تقسیم( مسئولیت

 !پژو -سایپا قرارداد هشتادمیک و هواپیما یک پول بیستمیک فوتبال، بازیکن یک قرارداد ششمیک

 بهتر را هاجریمه شود، مرتکب وی مورد در تیم، تخلفی یا و کند تخلفی فوتبال بازیکن همین اگر حال

 .کنندمی پرداخت و دریافت اروپا مالی مسیست این از

 حزب طلب و دبیرکلکرباسچی فعال اصالح برد/مي نام گونهاين خود دوستان از کرباسچي ◄

این شورا » طلبان گفته است:گذاری اصالحسیاست شورای تازگی در خصوصبه سازندگی کارگزاران

 هواست؛ روی طلباناصالح تعریف. ندهست کسانی چه آن اعضای نیست معلوم و ندارد ماهیتی اآلن

 نیست معلوم و کنیم اصالح خواهیممی گویدمی دیگری و بزنیم ریشه از خواهیممی گویدمی یکی

 هدف چه با کسانی چه شود معلوم باید. کنند چه خواهندمی و هستند کسانی چه طلباناصالح

 اهداف اساس بر افرادی که شودمی ادایج شرایطی در شورا یک. کنند ایجاد شورا خواهندمی مشترکی

 «ندارد. معنایی هم شورا ایجاد کنند، شرکت انتخابات در خواهندنمی اگر. شوند جمع هم دور مشترک



 

  

 اخبار ▼

 بدهيد موشکي امتياز اروپا به! هاخسيس

 انایر از همچنان اروپا: »است برجام، گفته حامیان از و طلباصالح سیاسی فعال «بیگدلی علی»

. دارد ایران از عمده خواسته سه بدهد! اروپا امتیازاتی هاآن به نیز ایران است منتظر و دارد انتظاراتی

 وزیر و کنندمی وارد فشار ایران بشر به حقوق و ایمنطقه هایسیاست موشکی، برنامه بهانه به هاآن

 برای را کار حوزه، سه این در ماتیاقدا با تا بود خواسته ظریف از مونیخ کنفرانس در نیز آلمان خارجه

هستند.  موافق آلمان با عرصه این در نیز فرانسه و انگلیس. کنند هموارتر اینستکس ترسریع اندازیراه

 تالش باید یابد! ایران تحقق شرط سه این که شودمی اجرا اروپایی طرف توسط اینستکس صورتی در

 به ایران پرونده اگر. نشود داده ارجاع امنیت شورای به شده ]در شورای حکام[مطرح پرونده تا کند

 هم شود، صادر ایران علیه ایقطعنامه اگر زیرا شد؛ خواهد ترسخت ایران برای کار برود امنیت شورای

 که است حالی در ادعا این «شود.می ترتنگ ایران بر فضا داخلی عرصه در هم و المللیبین عرصه در

 00 که شدند متعهد اروپایی کشور 3: »اظهار داشت تیرماه سال گذشته 05 خارجه کشورمان امور وزیر

 .«ندارد وجود اینستکس تعهدات، این از یکهیچ در و کنند اجرایی برجام توافق راستای در را تعهد

 نکیبا تبادالت آن، پول پرداخت و ایران از نفت خرید ضمن که بود شده متعهد برجام در اروپایی طرف

 فعاالن برخی پایین سطح کند. ادبیات مبادله ایران با را تحریمی کاالهای همچنین و کرده برقرار نیز را

 شودمی هاآن سالمت در شبهه و شک ایجاد باعث خارجی، هایطرف به امتیاز برای تالش در سیاسی

 برای که کنندمی خواستدر نظام از مدام و نیستند کشورشان برای گرفتن امتیاز دنبال هاآن چرا که

 !کند تحمل هم را هاآن کتک و بخرد پپسی دارهاپول بچه مثل غربی هایطرف

 !نرويد درخت بريدن سراغ به است گالبي چيدن فصل

 که کردیم اشتباه انقالب اول از» بود گفته ازاینپیش که کارگزاران حزب سخنگوی «مرعشی حسین»

 اشنتیجه امروز دنیای در بودن انقالبی: »ایران گفت روزنامه اب مصاحبه در! «شدیم درگیر آمریکا با

 یعنی گریانقالبی گویندمی اگر .هست هم نفت صادرات توقف اشنتیجه. شودمی اقتصادی فشار

 بگویند مردم به یعنی بگویند؛ هم را آن ادامه باشیم، داشته المللیبین سطح در نباید ایمذاکره اینکه

 کسی اینکه پذیریم. تصورمی هم را آن مسئولیت و دارد مردم و کشور برای هم اییههزینه کارها این

 خارج، با اقتصادی روابط افزایش به رو مشکالت و خارجی روابط در فزاینده تنش شرایط در بگوید

 پول ارزش و نشود بدتر هم مردم وضع دارم توقع اما است، همکاری قطع و مذاکره عدم من موضع

 تا کرده تالش مصاحبه این در مرعشی« .است غیرواقعی تصوری نرود، بین از اشتغال و دنریز هم ملی

 وضع اتفاقاً که است حالی در این. بنویسد امریکا با مذاکره عدم حساببه را اقتصادی موجود وضع

 1 کهس و میلیونی ۰1 پراید و هزارتومانی 51 دالر. آمریکاست با توافق و مذاکره نتیجه و میوه موجود،

 حساببه را برجام هایمیوه ،بازیشعبده با تواننمی و است برجام هایگالبی و سیب همان میلیونی

گری به معنای تکیه بر دستاوردهای داخلی و ایستادن در مقابل نوشت و منطق انقالبی مذاکره عدم

 های دشمنان را تخطئه کرد.خواهیزیاده

 کنيممي واجهم بيشتری سريالي هایشکست با را دشمن

 اینکه بیان با( عج) اهللبقیه پزشکی علوم دانشگاه فرمانده معارفه و تکریم آیین در سپاه کل فرمانده

 حجم برابر ایران اسالمی نظام ارزنده توفیقات است، به ما علیه روانی عملیات فضای امروز جهانی فضای

 ما برای دشمنان که مشکالتی و تحریم شرایط در ما»: کرد تصریح و اشاره دشمن روانی عملیات عظیم

 مشکالت دچار آنان که امروز دادیم؛ شکست را آمریکا سرکردگی به جهانی استکبار کردند، ایجاد

 کهاین بیان با وی« .کنیم مواجه بیشتری سریالی هایشکست با را هاآن توانیممی هستند، اساسی

 تحسین کوچک هایقله فاتحان هرگز تاریخ طول در»: گفت شود،می آغاز باورها و هاذهن از تحول

 ساخت حال در ما هستند؛ و بوده تکریم و تحسین شایسته مرتفع قلل فاتحان همواره بلکه اند،نشده

 کوچک آرزوهای جامعه ما اینکه بر تأکید با سپاه کل فرمانده« .هستیم اسالمی نوین تمدن معظم بنای

 از برگرفته هایتمدن که زمانی در را جدید الگوهای ها وفحر خواهیممی ما»: کرد اظهار نیستیم،

 «.کنیم ارائه بیافرینند؛ بشر سعادت برای موفقی هایمدل نتوانستند لیبرالی مکاتب

 کوتاه اخبار ▼

جروزالم »نشریه  به لبنان/ رژيم صهيونيستي «جنگ اعالم» ◄

آغاز  جمهور لبنان هشدار دادرئیس ،«میشل عون» نوشت: «پست

بسیار خطرناک و « 25-بلوک»ملیات اکتشاف گاز طبیعی در منطقه ع

وزیر لبنان نیز از ، نخست«حسان دیاب». اعالن جنگ علیه لبنان است

ای تشکیل شورای عالی دفاع لبنان خواسته تا در این زمینه جلسه

توجه به خطرات و موقعیت وزیر انرژی رژیم صهیونیستی بی .دهد

شنبه هفته گذشته دستور اعطای مجوز سه، این منطقهجغرافیایی 

است،  گفتنی کرد.اکتشافات گازی و نفتی برای این منطقه را صادر 

( و 0۰5۰طبق توافقنامه بین انگلیس و فرانسه ) 25منطقه بلوک 

فقط متعلق به لبنان است اما  5111تأیید سازمان ملل در سال 

 !دو طرف استکنند این منطقه متنازع میان ها ادعا میصهیونیست

 پیشین وزیرماهاتیر محمد، نخست شناسيم!/نمي رسميت به ◄

 رفتاری رژیم صهیونیستی را پایتختی به قدس مالزی، اعالم

است. وی  تعارض در قوانین تمام با که توصیف کرد غیرقانونی

 شده بنا فلسطینی اراضی بر تسلط طریق از اسرائیل»افزود: 

 هیچ ما بین و نشناختیم رسمیت به را اسرائیل ابتدا، از .است

 کشورها برخی بدبختانه اما ندارد؛ وجود دیپلماتیکی رابطه

وی در خصوص وقایع « .اندگرفته پیش در متفاوتی سیاست

 ندارد، وجود آمریکا در واقعی دموکراسی»آمریکا نیز گفته است: 

 «.نیست پوستانسیاه قبال در عادل و منصف کشوری آمریکا

 قضائیه قوه سخنگوی اغتشاش؛ مسئله اين است/ يا اعتراض ◄

 کنیممی تقاضا و قائلیم اغتشاش و اعتراض بین تفاوت»اظهار داشت: 

 که کسانی بدهند. قرار مدنظر را ما سیاست این رسانه اصحاب

 که هستند افراد از معدودی اما شدند؛ آزاد اکثریت داشتند، اعتراض

 دیدید شما .کشیدند آتش به را عمومی اموال و کرده پا به اغتشاش

 هااین از باالتر. زدند آتش را مردم فروشگاه هااین از سری یک که

 زیرا شوند؛ مجازات باید حتماً هااین. کشتند انسان افراد این از برخی

 هایپرونده در چه و پرونده این در چه. کردند تعدی مردم حقوق به

 سرقت برخی بلکه ت،اس نبوده اغتشاش فقط افراد این اتهام دیگر

 «.داشتند مردمی نوامیس برای مزاحمت و رباییآدم و مسلحانه

 انجمن دبیر خورد!/مي خاک گمرک ميلياردی که در 1۸۴۱ ◄

 دستگاه 210 هزار و سه ارزش»خودرو خبر داد:  واردکنندگان

 .است تومان میلیارد 0411 کشور، گمرکات در شده دپو خودروی

 برای .است قضایی مرجع توقیف در دروهاخو این از دستگاه هزار

 و وزارت صمت در صحیح انجام صورت در هاآن باقیمانده

 «داشت. خواهد وجود خروج احتمال کشور، گمرکات با هماهنگی

های دولتی که وارد بورس شرکت (/1۱ سؤالاحکام بورس ) ◄

ـ به کارکنان درصد 2ـ حدود  شوند درصدی از سهام خود رامی

دهند و پول آن را طی چند سال از سود سهام دریافت شرکت می

شود. آیا این کنند و پس از آن سهام کامالً متعلق به کارگر میمی

در فرض سؤال، نسبت به مقداری که : پاسخسهم خمس دارد؟

 گیرد.اقساط آن از سود آن پرداخت شده، خمس تعلق می


