
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1511 تير 13 نبهشيک 3515 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

است که  ییهاشان در ایجاد حسّ حقارت در آن ملّتگر سعیاستعمارگر و سلطه یهاقدرت

د، ها این است که آن ملّت را تحقیر کننها تسلّط پیدا کنند؛ یک مقدمه الزم برای آنبر آن خواهندیم

در او احساس حقارت به وجود بیاورند، احساس ناتوانی را به او تزریق کنند، به او تفهیم کنند که او 

 www.basirat.ir       (82/28/9911). چیزی نیست، هویّتی ندارد، کسی نیست و اهمّیّتی ندارد

 نمايي از دو وضعيت!               روز حرف▼ 

اعتنا برای هر دو از مجالت تخصصی و قابل یسیپالمجله فارندیروز 

خواه در حوزه سیاست خارجی، گروه سیاسی دموکرات و جمهوری

مقاوم  کاینشان داد که در برابر فشار آمر رانیا»: نوشتدر مطلبی 

 یداخل دیو تول ظاهرشده یاز بهبود اقتصاد ییهانشانه رانیاست. در ا

 «است. شیکشور رو به افزا نیو اشتغال در ا

دهندگان آمریکایی بیشتر مبتنی بر دو رأی -9 نکات تحليلي:

ها و و ارزیابی برنامه« سیاست خارجی»و « اقتصاد»مؤلفه 

های نامزدها در این دو حوزه، منتخب خود را انتخاب و سیاست

با  ترامپهر دو حوزه وضعیت کنند. در روانه کاخ سفید می

چالش مواجه است. البته قبل از کرونا، میزان رضایت مردم از 

ترامپ به دلیل بهبود نسبی وضعیت اقتصادی آمریکا باال بود؛ اما 

میلیون بر بیکاران این کشور و آسیب  02کرونا با افزودن بیش از 

وکارها هم عالمت سؤال بزرگ بر سر توان جدی به کسب

بحران دولت را ایجاد کرده است و هم بر روند افول  مدیریت

در سیاست خارجی نیز بر اساس -8افزوده است.  پمحبوبیت ترام

خواهان کنگره آمریکا، سه مطالعات کارگروه امنیت ملی جمهوری

های جهادی و افول کشور روسیه، چین و ایران به همراه گروه

نیت ملی آمریکا تهدید مهم ام 5های آمریکایی در فهرست ارزش

ای پر از نمرات با کارنامه هاآناند و ترامپ در همه ذکر شده

رقمی و بسیار ضعیف مواجه است. وی نه جلوی حرکت رو به تک

های خود در رشد چین را توانست بگیرد و نه روسیه را از سیاست

های جهادی را منطقه بازداشت و نه جلوی رشد و توسعه گروه

تصویری که امروز از وضعیت اعتراضات ضد گرفت. ضمن اینکه 

نژادپرستی و خشونت سیستماتیک دستگاه حاکمه آمریکا به دنیا 

شود به تعبیر ترامپ چوب حراج بر آبرو و پرستیژ مخابره می

در چهار سال  ترامپدر مورد ایران نیز -9آمریکا زده است. 

های رغم فشار حداکثری و تحریمتنها نتوانست بهگذشته نه

دلخواه خود تغییر و ایران را وادار ناجوانمردانه، وضعیت ایران را به

های به نشستن بر سر میز مذاکره نماید، بلکه امروز به اذعان نگاه

کارشناسی کارشناسان مجله فارن پالیسی، حتی ایران با اتکا به 

قدرت درونی و تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال در مدار 

ا و لوازم ملی، ایستادن بر روی پای خود را سازی بسترهفراهم

 نماید.ازپیش مهیا میبیش

به موازات افول آمریکا در صحنه قدرت جهانی،  نکته راهبردی:

یابی و محوریت یافتن در جمهوری اسالمی ایران در حال موقعیت

های ای و جهانی است. ایران به مدد واقعیتهای منطقهائتالف

در گزارش فارن پالسی اشاره  هاآناز امیدبخشی که به برخی 

شد، همانند مدیریت موفقش در کرونا از شرایط پیش رو نیز عبور 

 (اهلل پریشانفتح: سندهی)نو خواهد کرد.

 خار چشم آل سعود                            روزگزارش ▼

 برای را ودخ های وابسته بهرسانه گری،فتنه و افکنیتخریب، تفرقه منظوربه رژیم آل سعود

 عراق به اهلل سیستانی، مرجع عالی تقلید دردینی ازجمله آیت رتبهعالی هایشخصیت به اهانت

شد، این بار با های وابسته به انگلیس مشاهده میاست. سیاستی که پیشتر از رسانه گرفته کار

 بال شد.های منحوس، توسط روزنامه الشرق االوسط سعودی دنبرداری از این نوع سیاستکپی

 از را آمیزیتوهین تازگی کاریکاتوربه االوسط الشرق به گزارش العالم، روزنامه گزاره خبری:

 در را و مسئولین عراقی ملت گسترده خشم است که کرده منتشر سیستانی علی سید اهللآیت

 و محکوم شدتبه را آمیزتوهین اقدام این عراق اجتماعی و سیاسی محافل. است داشته پی

 تفرقه، و انگیزیفتنه منظوربه گذشته هایسال طی هم ازاینپیش روزنامه این که اندکرده عالما

همچنین برخی از  .است کرده منتشر عراق ملت علیه را آمیزیتوهین خبرهای و هامقاله

 هایتله و سعودی هایتروریست هایفتنه»اند: نمایندگان پارلمان عراق طی اظهاراتی گفته

موجب توهین به شد؛ )و به خنثی سیستانی علی سید اهللآیت فتواهای واسطهبه هاآن یانفجار

 «.شود بسته فوراً عراق در سعودی عربستان این شخصیت بزرگ دینی( سفارت

 و هاخسارت و کرونا بحران ازجمله داخلی هایبحران انواع با خود که آل سعود گزاره تحليلي:

 حقوق فعاالن رسوایی در قتل فجیع خاشقچی، پرونده و یمن اب جنگ در درپیپی هایشکست

افکنی در گرفته، به دنبال تفرقه نادیده را هامصیبت این همه روست،روبه اندیشمندان و بشر

اهلل سیستانی نیز نشئت کشورهای دیگر ازجمله عراق است. البته دشمنی آل سعود با آیت

های مردمی حشدالشعبی برای مقابله با فتنه گروهگرفته از فتوای تاریخی ایشان در تشکیل 

بزرگی به اسم داعش بود که با دالرهای عربستان سر از عراق درآورده و توانسته بود دوسوم 

جویی آل سعود در منطقه را عینیت خاک این کشور را به اشغال خود درآورد و رؤیای برتری

اق و لبیک تاریخی آن به فتوای بخشد، اما چشم بیدار مرجعیت و همراهی ملت فهیم عر

های تکفیری را از سر عراق برداشت. رفتارهای اهلل سیستانی، شر وجود این تروریستآیت

ورزی انباشته آمیزی مشابه اقدام اخیر روزنامه الشرق االوسط حاکی از اوج خباثت و کینهتوهین

عود بوده و نگذاشته قدر است که همواره خاری در چشم آل سآل سعود از این مرجع عالی

 (اکبر معصومی: سندهی)نو جویانه آن در عراق پیاده شود.های مداخلهبرنامه

 سپتامبر توسط ژنرال آمريکايي 11فاش شدن راز            ژهیو راخبا ▼

 بود ایبهانه سپتامبر 99» کند؛می بیان 822۲ سال درهای پیشین آمریکا از ژنرال «کالرک وسلی»

 با ایران غیر به کشور 6 تمام .ایران و سودان سومالی، لیبی، سوریه، لبنان، عراق، کردن ویران برای

 8 هاتحریم .کرد تغییر نرم نابودی به استراتژی ایران، نظامی قدرت دلیل به ولی ؛شدند نابود جنگ

ا ایران ی .شودمیروژه سوریه )جنگ داخلی( اجرا ، که پشودمیا ایران دچار آشوب ی :هدف دارند

ایرانی راهی  .شودمیلیبی )خلع سالح و حمله نظامی( اجرا و  شود که پروژه عراقسلیم مذاکره میت

 .شودمیو نابود  خوردمییا شکست ، شود و ابرقدرتیا پیروز می ؛جنگ اقتصادی ندارد جز پیروزی در

 مجلس» :گفت برنا نماینده مجلس در گفتگو با سعیدی الدینمعین /!گذارقانوندر مجلس  يقانونيب ◄

 مرد باید مجلس نمایندگان القاعدهعلی. است امور رأس در و ملت فضایل عصاره امام تحضر تعبیر به

 فیلتر ما کشور در توئیتر. است توئیتر بحث ،است جالب من برای که اینکته. هستند که باشند قانون

 هافیلترشکن از استفاده چون باشند، داشته دسترسی آن به نباید عادی مردم اساس، همین بر و شده

 و مجلس نمایندگان که است چگونه. است اشکال محل قانونی، لحاظ به یا و شودمی محسوب جرم هم

 هاآن از را سؤال این باید! کنند؟می را کار این چطور! کنند؟می توئیت تند رئیسههیئت اعضای حتی

 !زنیم؟می دور را قانون خودمان چگونه هستیم، توئیتر فیلتر به معتقد واقعاً اگر. پرسید



 

 

  

 اخبار ▼

 رئيس آقای از سؤال محور 3

جمهور به دلیل از تدوین طرح سؤال از رئیسمجلس  سهیرئئتیهعضو  ناصر موسوی الرگانی

اوضاع بازار مسکن،  یختگیگسازهمموضوع »مشکالت موجود اقتصادی کشور خبر داد و اظهار داشت: 

و مشکالت ارزی در کشور باعث شد  و همچنین افزایش قیمت روزانه طال بیوغربیعجخودرو و تورم 

 درباره جمهوررئیس از سؤال طرح متن .«جمهور را در مجلس کلید بزنیمتا ما طرح سؤال از رئیس

 افزایش و ارزی مشکالت تورم، خودرو، مسکن، بازار گسیختگیازهم ازجمله کشور اقتصادی مسائل

 حال در سرعتبه خارجی ارز هایقیمت دلیل چه به و چرا .9 :است ین شرحاه ب طال روزانه قیمت

 و خودرو مسکن، بازار اوضاع گسیختگیازهم علت. 8 است؟ کاهش حال در ملی پول ارزش و افزایش

 هیچ گذشته سال هفت طی دولت چرا و چیست مسکن بازار صددرصدی چند بیوغربیعج تورم

 کجای در. 9 است؟ نداده انجام خودرو کیفیت و قیمت کنترل و مردم مسکن تأمین برای جدی اقدام

 اروپا و خارج توافق این از هزینه ترینکوچک بدون آمریکا که شدید مرتکب استراتژیک شتباها برجام

 به خود آنکه بدون است، ایران سوی از برجام کامل اجرای خواستار همچنان تمام پرروئی با هم

 خاطر به دولت شد قرار. 0 .اینستکس حقیرانه طرح کردن عملیاتی حد در حتی کند، عمل تعهداتش

 کمک و کرده اعطا وام دیدهآسیب هایبخش و تولیدی هایواحد به کرونا بیماری از ناشی التمشک

 کمک چقدر و کرده کاری چه زمینه این در دولت. است بلند هابخش همه اعتراض صدای اما ؛نماید

 دچن امروز تا ،شد اعالم تومان 822 و هزار 0 دولتی دالر قیمت که 1۲ فروردین از. 5 است؟ کرده

 شده چه هادالر این سرنوشت و شده داده کسانی چه به است؟ شده عرضه قیمت این به دالر میلیارد

 است؟ داشته تورم کنترل بر تأثیری چه و است

 يالمللنيبخطر شکسته شدن هنجارهای 

 رخداد این که کردند تالش عربی عبری، غربی، هایرسانه نطنز، ایهسته سایت در حادثه وقوع از پس

 تحقق از نمادی را آن و سازند مرتبط تیصهیونیس رژیم عملیاتی و سایبری هایتوانمندی به را

 برنامه نمودن متوقف برای هاگزینه همه از گیریبهره زمینه در رژیم این مسئولین شده داده هایوعده

 با حادثه این ابتدای از صهیونیستی رژیم رسمی مراجع و مسئولین اگرچه .کنند معرفی ایران ایهسته

 طبیعی صورتبه اما نگیرند، حادثه این خصوص در فعالی موضع که کردند سعی سکوت سیاست اتخاذ

 مرتبط رژیم این با غیرمستقیم و مستقیم صورتبه نیز هاآن از زیادی بخش که هاییرسانه فضاسازی

 هویدا زمانی موضوع این اهمیت و حساسیت .کرد خواهد صهیونیستی رژیم متوجه را تبعاتی هستند،

 رژیم صهیونیستی شدهاثبات یهایریپذبیآس و صهیونیستی ژیمر بودن ایهسته مسئله که شودمی

 برای ایرسانه ابزارهای یریکارگبه شاید .بگیرد قرار دقت و موردتوجه متقابل هایواکنش برابر در

 بحران و داخل در شکننده اجتماعی و امنیتی سیاسی، مشکالت با که رژیمی دادن نشان قدرتمند

 سردمداران عبور برای را مدتی کوتاه منافع بتواند ،روبروست جهانی جامعه در مقبولیت و مشروعیت

 در ادبیات تولید و یسازمفهوم و جهانی شده پذیرفته هنجارهای از عبور اما ؛باشد داشته دنبال به آن

 امنیت و صلح برای را یریناپذجبران تبعات تواندمی قطعاً ایهسته مراکز به زدن ضربه موضوع

 .دباش داشته دنبال به یالمللنیب

 !نداشت خاصيت با نطق يک حتي

 مجلس یشینه پنمایند عارف ضعیف عملکرد از انتقاد به طلباصالح سیاسی فعال راد، انصاری حسین

 اساس بر اما داد استعفا چرا دانمینم من»: گفت است؟ بوده چه عارف استعفای علت اینکه به پاسخ در

 یک دهم مجلس در او. باشد طلباناصالح تیموردحما کاندیدای که پذیرفت تواننمی وی عملکرد

 آقای. نزد کند، مشخص را طلبیاصالح مواضع بتواند که حرفی یک حتی. نداشت خاصیت با نطق

. نرسید هم جایی به هم هاآن و است بوده مخفی مذاکرات و هاصحبت مشغول که است مدعی عارف

 حاال. طورنیهم نیز مسائل باقی درباره. نداشت ایمشاهده قابل اقدام حصر مسئله حوزه در عارف

 نیز نیا منتجب رسول!« کند؟ چه که شود جمهورسیرئ اصالً! دهند؟ یرأ فردی چنین به بیایند مردم

 ارزیابی چگونه را 12 مجلس انتخابات در گذاریسیاست عالی شورای نقش که سؤال این به پاسخ در

 رسماً که داد ادامه خود کار به 12 اسفند دوم در مجلس انتخابات آستانه تا شورا این»: گفت ؟کنیدمی

 درواقع. دهند ارائه لیست توانندمی خود اختیار به احزاب و دهیمنمی لیست ما که کرد اعالم شورا این

 .«شد برچیده عمالً شورا این عید از بلق از

 کوتاه اخبار ▼

 /آوردمي رأی شومن يک بيايد کوتاه نگهبان شورای: باهنر ◄

نماینده ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی و عضو حقیقی  باهنر

 نگهبان شورای اگر» :دیگویممجمع تشخیص مصلحت نظام 

 یرأ شومن یک آینده دوره کنممی فکر بیاید، کوتاه کمی

 را مقابل طرف تواندب مناظرات در که هرکسی یعنی؛ آوردمی

 «.آوردمی یرأ کند لوله روحانی آقای قول به یا بپیچاند

 عبداهلل» /!است سياسي انتحار 1۹ انتخاباتي سياست تکرار ◄

 و 18 سال انتخاباتی سیاست تکرار، طلباصالح فعال ،«ناصری

 سیاسی انتحار، طلباناصالح برایرا  الریجانی امثال از حمایت

دانست.  طلباناصالح تشکیالتی اصل پایان توصیف کرد و آن را

توضیح داد:  یطلباصالحخصوص مشی و مرام وی همچنین در 

 بداند، آشوب و کند نکوهش را 12 ماهآبان جنبش که هرکسی»

 را خود راهبردهای باید اصالحات اصلی هسته .نیست طلباصالح

 اختالفات دچار روحانی با واقعی طلباناصالح .کند بیان شفاف

 الریجانی علی و ناطق امثال همانند باید عارف .اندشده بنیادین

 نجات» 9022 برای طلباناصالح انتخاباتی شعار .شود بازنشسته

 «.بود خواهد «ملی

 شهریار /جهان آرامش پايان نئوليبرالي، هایستسيا ◄

 ، پژوهشگر حوزه فرهنگ و سیاست معتقد است:زرشناس

 پلیس و داشته وجود آمریکا در همیشه نژادپرستانه، رویکردهای»

 فشار اما؛ است کشتهمی را سیاهان خشونت، با همیشه هم آمریکا

 باعث الینئولیبر هایسیاست فشار درواقع و فقر ظلم، اقتصادی،

 نظامِ هژمونیکِ عنصر. نگیرند آرام دیگر آمریکا مردم که شده

 .«است اُفول حال در آمریکا متحدهاالتیا یعنی جهانی،

 /فارسخليج حوزه کشورهای اقتصادبر  نفت قيمت کاهشتأثير  ◄

 حوزه کشورهای که کرد بینیپیش پول المللیبین صندوق

 را درصدی ۲.6 منفی اقتصادی رشد جاری سال برای فارسخلیج

 کرده اعالم جاری سال فوریه در صندوق ینا .کرد اهندخو تجربه

 ثروت شدن نابود به تواندمی نفتی درآمدهای کاهش که بود

 .شود منجر آینده سال 95 طی فارسخلیج حوزه کشورهای

 /ايمکرده دنبال تهاتر با را مبادالت از دالر حذف: ظريف ◄

 اظهار داشت: مجلسصبح امروز  علنی نشست در خارجه وزیر

 ییک کشورها برخی با تعامل در اقتصادی مبادالت از دالر حذف»

 این تهاتر با دهد،می کاهش را هاتحریم فشار که است مواردی از

 «.ایمداشته هم هاییموفقیت و ایمکرده پیگیری را موضوع

وراق بهادار خمس در بورس ا (/1۹ سؤالاحکام بورس ) ◄

شود؟ با توجه به اینکه سر سال خمسی فرد چگونه محاسبه می

نماد معامالتی چند تای  معموالًدارای سهام چند شرکت است که 

متوقف است و معلوم نیست  ،به دالیل رایج مثل حسابرسی هاآن

اینکه سهم در قیمت روز  یا ،شودچه وقت و با چه قیمتی باز می

آینده قیمت به حدی  یخریدار ندارد و باید صبر کرد تا در روزها

اقعی سهم را تا بتوان قیمت و ایین بیاید که خریدار داشته باشدپ

ذاری سهام گخمسی برای قیمتباید سر سال : پاسخ محاسبه کرد.

محاسبه  ،فراهم شد ، هر زمان که امکان آنشوددام کور اقمذ

 گیرد.خمس انجام می


