
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 6511 تير 68 نبهشچهار 3561 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

مواردی است که  اُنس با قرآن، ارتباط با قرآن، نماز با حضور، نماز در اوّل وقت، توجّه به ادعیه

ها راحت عبور کند به شما که از لغزشگاهاین کمک می به نظر من برای خودسازی الزم است.

  (82/28/9911). سالمت عبور کنید.ه کنید، ب

www.basirat.ir 
 سزار)قيصر( قانون جنگي اهداف          روز حرف▼ 

 دالیل به و بارها را شمسی سوریه 9931 سال از آمریکا

 هایتحریم حالنیباا اما است، اقتصادی کرده تحریم گوناگون

 فراگیرتر و شدیدتر قبلی، هایتحریم با مقایسه در سزار قانون

 از پس سزار نونقا. گیردمی بر در نیز را سوریه متحدان و بوده

 8282 سال تا و درآمد اجرا به خرداد 82 از تأخیر، سال شش

 .دارد اعتبار

 تأملقابل نکات برخی قانون اجرای خصوص درتحليلي:  نکات

 عمده هدف سه که آمریکاست ابزار آخرین سزار قانون -9: است

 مرکزی حاکمیت بردن بین از( الف: است شده تعریف آن برای

 تمام تحریم و سوریه مالی منابع خشکاندن طریق زا سوریه دولت

 به غیرمستقیم و مستقیم که افرادی و هاشرکت ها،گروه ها،دولت

 در چین و روسیه ایران، نفوذ مهار( ب کنند؛می کمک سوریه

 و سوریه دولت توان تضعیف طریق از سوریه تجزیه( ب سوریه؛

 دولت نترلک به هنوز که مناطقی گیریبازپس برای متحدانش

 هاییکانون گیریشکل به منجر تواندمی امر این که است امدهیدرن

 گفته است جالب -8. شوند برخوردار خودمختاری نوعی از که شود

 از اند،شده سزار تحریم شامل که غیره و نهادها و افراد تمام شود

 مقاومت مهار برای ابزاری سزار اگر نکهیکما ا اند؛بوده تحریم قبل

 عوامل و اقتصاد است، آن نفوذ بردن بین از و منطقه در میاسال

 اسالمی مقاومت نفوذ و قدرت ارتقاء در یاکنندهنییتع نقش مالی

 اگر چراکه است؛ نداشته منطقه در اسالمی جمهوری ازجمله

 های سوریه،اول درگیری هایهفته همان در باید بود کنندهنییتع

 زانو به عربستان مقابل در هللانصارا یا شد،می سرنگون اسد

 تهران یا شد،می موفق اهللحزب مقابل در حریری سعد یا آمدیدرم

 عراق در آن متحدان و گسستمی هم از تحریم همهاین مقابل در

 آغاز و سزار قانون -9. آمدندیدرم زانوبه لبنان و یمن و سوریه و

 و پیشبرد پی در و درآمد اجرا به حالی در هاتحریم از جدیدی دور

 افروزی،جنگ سال نه که است سوریه در مذکور اهداف تحقق

 اخیر دهه چند در کهآن پیچیده و خشن شدید، نوع از همآن

 از کوچکی بخش حتی سازیمحقق در نتوانست بود، سابقهبی

 .نماید عمل موفق فوق اهداف

 به دستیابی برای جنگ از قبل مرحله تحریمراهبردی:  نکته

 نتواند جنگ که را شرایطی یا معادله. است شده تعریف اهداف

ایجاد کند و هدفی که با  تواندنمی اقتصادی تحریم دهد، تغییر

. شک با تحریم محقق نخواهد شدنیامده باشد، بی به دستجنگ 

و  جنگ سال نه که کند دنبال را اهدافی است قرار سزار قانون

 که راهبردی ؛ه ثمر بنشانددر سوریه نتوانست آن را ب خونریزی

 آیند(خوش ببندد. )نویسنده: حمید دل بدان نباید آمریکا

 خالف تعهدات و وظايف!                        روزگزارش ▼

 چند موضوع تلخمسئولین به آن  توجهیبیو  مد و لباس به وضعیتمان شورانتقاد زنان کاعتراض و 

نیمی از جمعیت  گوش شنوایی در برابر مطالبه گری گویا اخیر حوزه فرهنگ کشور است؛ اما سال

کافی است  ،که برای درک آن زنان ایرانی وجود ندارد! اعتراضی ئلهسمعزمی برای حل و یا  کشور

و  نابسامانتا با وضعیت  ضه پوشاک و لباس در سطح شهر بزنیدهای عرو فروشگاه هاسری به مغازه

 اما این پایان ماجرای نظارت بر بازار پوشاک نیست! شوید؛ روبرو هو پوشاک زنان هامانتو وغریبعجیب

زدایی از و حیا بندوباریبیگر ترویج هایجریان یتاشرافگویا  در این بازار آشفته گزاره خبری:

با کمک گرفتن  و ینظارتسیستم فقدان محض ار در کن چراکه ؛استجامعه ایرانی بیش از مسئوالن 

در با این وجود،  .در حال مدیریت کردن آن هستند ،های متعددو صفحه هاکانالاز فضای مجازی و 

، دبیر «پورمرضیه شفا» ،بر اساس این خبر !شر شدمنتدیگری نیز بارتر تأسفروزهای گذشته خبری 

در  دارمسئلهنجارشکن و های هکارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با طراحان لباس

 است! گرفته گعده خصوصیرستورانی مجلل 

 -یرانیا یسبک زندگ جیترو ریعرصه فرهنگ آن است که در مس نیاز مسئول انتظار گزاره تحليلي:

در عرصه مد و لباس  ینیاز فعال تیوقت و تالش خود را در جهت حما شتریگام برداشته و ب یاسالم

لباس  یرانیبر ذائقه و سلیقه زنان ا یبوده و مبتن یرانیا –یصرف کنند که مروج سبک پوشش اسالم

 تیو حما ییشناسا ازمندیاما ن ست،یکه تعداد آنان کم ن یو فعال فکرخوشبانوان  ؛کنندیم یطراح

 یمشکوک، مروج سبک پوشش غرب یمال یهاتیحماکه با  ییایماف یانیهستند تا بتوانند بر جر

 (سید فخرالدین موسوی: سندهی)نو غلبه کنند.بر آن هستند به رقابت پرداخته و 

 تحليل اشتباه بانک مرکزی به دولت               ژهیو رخب ▼

و وضعیت اقتصادی  اقتصادی در گفتگو با روزنامه شرق به تحلیل کارشناس شهری، شقاقی وحید

 سال اواسط تا ایران اقتصاد در»معتقد است:  ویدر سال جاری پرداخت.  چرایی نرخ رو به رشد تورم

 بازار سو،این به 9912 سال اواسط از. مسکن و خودرو دالر، طال، داشتیم؛ دارایی چهار ،9912

 «هادارایی بازار در قیمت همگرایی» اصل نام با اقتصاد در اصلی .کرد پیدا را خود جذابیت نیز سرمایه

 میل هم به رشد میزان بابت از هادارایی قیمت مشخص، زمانی دوره در که مفهوم این با داریم؛

 امروز شاخص این. بود واحد هزار 19 ،9911 فروردین در سرمایه بازار کل شاخص .کرد خواهند

 9173 زمانی بازه این در سرمایه بازار کل شاخص حدوداً. است واحد هزار 932 و میلیونیک حدوداً

 است، اقتصادی مهم اصل یک که «هادارایی بازار در قیمت گراییهم» اصل اساس بر .است شده برابر

 آنکه یا کند حرکت سرمایه بازار رشد سمت به( مسکن خودرو، طال، دالر،) دارایی چهار رشد باید یا

 به مرکزی بانک. داد ارائه دولت به اشتباه تحلیلی مرکزی بانک متأسفانه .برگردد باید سرمایه بازار

 ما و شده بلوکه نقدینگی کند، حرکت سرمایه بازار سمت به نقدینگی اگر که کرد اعالم دولت

 بود اشتباهی تحلیل این .بگیریم موازی چهارگانه بازارهای سویبه را نقدینگی هجوم جلوی توانیممی

 رسدمی رشدی به سرمایه بازار کل شاخص رشد زیرا دادند؛ ارائه دولت به مرکزی بانک مدیران که

 درخور فاصله که بیندمی و کرده خطر احساس وقتی گذارسرمایه و باالست بسیار آن ریسک که

 و کرده خارج سرمایه بازار از را خود نقدینگی دارد، وجود موازی بازار چهار و سرمایه بازار بین توجهی

 جا رشد، نظر از بازارها دیگر با مقایسه در که بازاری هر درواقع .کندمی منتقل دیگر بازارهای به

 است؛ درصد 88 تورم مرکزی، بانک گذاریهدف .کندمی حرکت آن سمت به نقدینگی باشد، مانده

 حتی شاید و بود خواهد درصد 92 باالی تورم امسال قطعاً شود،می مشاهده اکنون که وضعیتی با اما

 .هستیم دارایی پنج در قیمت شدید رشد افزایش شاهد زیرا کند؛ عبور هم 12 سال تورم از



 

 

  

 اخبار ▼

 نظامي نيروی حضور نه و است خبری ايراني جزاير واگذاری از نه

 چین و ایران همکاری جامع سند علیه هاجوسازی تداوم به کشورمان خارجه امور وزارت سخنگوی

 و روشن راه نقشه یک چین و ایران جامع هایهمکاری برنامه»: نوشت توئیتی در و داد نشان واکنش

 اول قدرت عنوانبه چین که جایی است؛ آینده دنیای در مهم کشور دو روابط برای اصولی گذاریریل

 روابطی با توانندمی آسیا، غرب منطقه بزرگ قدرت عنوانبه ایران و نزدیک آینده در دنیا اقتصادی

 فشار برابر در مشترک، منافع تأمین ضمن غربی، گرسلطه و سنتی هایقدرت از مستقل و مکمل

 سایر نه و نظامی نیروی حضور نه و است خبری ایرانی جزایر واگذاری از هن .کنند ایستادگی قلدرها

 که صحیح اطالعات و جزئیات دریافت برای غلط اطالعات انتشار و زیپردادروغ کهنه شگرد! موهومات

، ربیعی علیهمچنین  «.برد نخواهد جاییبه راه ،شودمی پیگیری جد به ملت دو منافع دشمنان توسط

 ، اظهار داشت:چین با ساله 83 قرارداد درباره سؤالی بهدر پاسخ  خبری ینشست در سخنگوی دولت

 چین به خارجه امور وزیر گذشته سفر در و ندارد وجود ایمخفیانه و محرمانه زیچچیه زمینه این در»

 هر و بود شده طرح موضوع این نیز رهبری با کشور این جمهوریرئیس دیدار در و بود شده مطرح هم

 «.شودمی اعالم هم زمان همان آید، دست به زمینه این در توافقی که زمان

 بکشيم؟ ايران نفع به را داعش چرا

 آمریکا جمهوریرئیس ترامپ دونالد از ،«اتفاق اتاق» کتاب در هایشافشاگری از فرازی در بولتون

 عراق و ایران روسیه، نفع به را داعش باید چرا ؟کشیممی سوریه در را داعش چرا» کرده قولنقل

 صراحتبه 8299 سال در ترامپ هم و کلینتون هیالری هم ؛ندارد تازگی جمالت این البته «بکشیم؟

 بولتون هایحرف این اهمیت اما ؛آمریکاست اطالعاتی دستگاه ساخته داعش که بودند کرده اعالم

 بر دوباره تأکیدی هم و است تروریستی تکفیری گروه این با آمریکا ذاتی رابطه یادآور هم که آنجاست

 کنندمی تصور که هادولت برخی و منطقه کشورهای بر عالوه افشاگری این !مخوف رابطه این ادامه

 زخم اخیر هایسال طی که هاییییاروپا نیز و است تروریستی هایگروه مقابل در آنان حامی آمریکا

 .باشد آموزعبرت بایستمی ،اندکرده تجربه پاریس و لندن در ویژهبه خود هایپایتخت در را تروریسم

 تروریستی هایگروه سایر و داعش؛ کرد گیرینتیجه را هاییبرداشت توانمی بولتون از این افشاگری

 مراکز و هااندیشکده نیز و منطقه کشورهای برخی همکاری با و آمریکاست هایدولت ابتکار ،منطقه در

 کهطوریبه دارد؛ وجود ذاتی رابطه آمریکا با آنان میان و اندشده ایجاد آن به وابسته پژوهشی

 وارد بارها ،هاعراقی وقفهبی جنگ سال 9 طول در داعش کامل نابودی از جلوگیری برای هاآمریکایی

 عملیات شوند؛ خارج محاصره از گروه این فرماندهان تا انداختند عقب را عملیات چندین و شده عمل

 الریاض، ،9913 زمستان در موصل ،9913 تابستان در فلوجه ،9919 سال در تکریت آزادسازی

نیز  بار هر و شد روروبه عربستان با همسو و هاآمریکایی کارشکنی با ،9919 سال در تلعفر و الحویجه

 .اندشده خارج منطقه از هاگریاخالل این جریان در داعش اصلی فرماندهان از گروهی شد مشخص

 !و ترويج فرهنگ حجاب در اينستاگرام به ياد حاج قاسمدختران حضور 

 "انقالب دختران" که است شده منتشر انقالبی جریان به وابسته اجتماعی هایشبکه در تبلیغی اخیراً

 بزرگ اجتماع»با عنوان  سلیمانی قاسم حاج نیت به اجتماعی هایشبکه در حضور به تشویق را

 «سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید دختر حضور با ،حجاب از حمایت در قاسم حاج دختران مجازی

 تأملقابلنکته  چند انتقادی تفکر و ایرسانه سواد حوزه در مجازی اجتماع این مورد در. کندمی

 به را قاسم حاج داراندوست صفحه هزار صدها است که تاکنون یاشبکهاینستاگرام  -9: مطرح است

صرف وقت برای  ،است کرده خارج دسترس از ،این شهید عزیز سخنان و فیلم عکس،انتشار  خاطر

 نیترمهمکه  یاشبکهدر  -8 .رسدیمبه نظر  حاصلیبنیز از این حیث در این شبکه ترویج حجاب 

بخصوص  باالست؛ شدتبهآن در زمینه انحراف آن عکس و ویدئوهای شخصی است،  یارسانهوجه 

متمادی برای به انحراف کشاندن  یهادههی باشند که دشمن دختران پاکدامناگر هدف این انحراف 

اشاره مورد  یهابیآساز  سرزمین این دختران ماندن مصون برای آیا -9 کرده است. یزیربرنامه هاآن

 ندارد؟ وجود اینستاگرام از بهتر راهی آنان در حوزه فرهنگ و حجاب کشور، و ایفای نقش موثر

 کوتاه اخبار ▼

 ؟!/است آژانس بازرسان کار نطنز ایهسته سايت انفجار ◄

حادثه سایت علت در توضیح  مجلس ملی امنیت کمیسیون عضو

 9 اتمی انرژی المللیبین آژانس بازرسان» :ای نطنز، گفتهسته

 به. بودند کرده بازدید نطنز دیده آسیب ایهسته سایت از مرتبه

 در آژانس بازرسان مستمر حضور دلیل به خرابکاری از بخشی نظر

 رخداد» :افزود قدوسی کریمی جواد «.است بوده منطقه این

 زیر را الحاقی پروتکل موضوع گرفتهانجام هایبازدید و آمدهپیش

 تمسک با فقط مراکز این به بازرسان دسترسی زیرا برد،می سؤال

 «.است ممکن الحاقی پروتکل طبق ایران پذیرش به

 جنجالی رفتار ثراتا /مجلس در تشنج از انگليسي برداشت ◄

 هایرسانه سوءبرداشت باعث مجلس در نمایندگان از برخی

 مجلس هایتندرو» :نوشت گاردین روزنامه .است شده ایرانیضد

 وزیر، تفرقه و خشم از نمایشی با گذشته یکشنبه روز در ایران

 کار این با و کرده متهم گوییدروغ به را کشور این خارجه امور

 عمیق هایتنش ایجاد بر هاتحریم بودن اثربخش برنده برگ خود

 «.دادند آمریکایی سیاستمداران دست به را ایران داخلی

 عضو امیرآبادی احمد /نمايندگانحقوق  درباره توضيح ◄

 واکنش نمایندگان حقوق رقم انتشار به مجلس رئیسههیئت

 میلیون 832 نمایندگان به قبل دوره» :نوشت و داد نشان

 به دوره این گردید کسر حقوقشان از و پرداخت مسکن ودیعه

 کسر حقوق از دوره آخر تا ماهیانه و کاهش میلیون 822

 هزینه این نیست نماینده حقوق میلیون 82 این و ؛شودمی

 و ثابت تلفن ،گاز ،برق ،آب ،کارکنان حقوق اجاره، شامل دفتر

 .«شودمی واریز دفتر حساب به که... و اینترنت ،سیار

 مطرح تحلیلگر« ریدل» /است يمن جنگ پيروز ايران ◄

 دوش روی سنگینی بار جنگ» گفت: بروکینگز اندیشکده

 برای کشور این امیدهای و گذاشته سعودی عربستان اقتصاد

 ایران باتالق، این در. است کرده کمرنگ را اشاقتصادی منابع

 «.است بوده میدان پیروز

 کارستون اقتصادی برنامه مجری /تبليغ يا تخريب توليد ملي ◄

 برنامه این میهمان که ایرانی موبایل تولیدکننده به یک شبکه

 سال دو دانستن فایدهبی با برنامه این مجری .کرد توهین بود،

 داللی با موبایل تولید سود مقایسه و تولیدکننده این تحقیقات

 را تولیدکننده این توسط موبایل قطعات داخلی تولید بازار، در

 تقویت باعث آنکه از بیش هابرنامهنوع  این .دانست ارزشبی

 معکوس بر ذهن اثر ،شوند ایرانی یکاالفرهنگ مصرف 

 .گذارندمی مخاطب

حکم خمس سهام عدالت  (/63 سؤالاحکام بورس ) ◄

ولی اگر به  ،خمس ندارد ،اگر هدیه دولت است: پاسخ چیست؟

مقدار اقساطی که تا سر سال  هب اقساط واگذار شده، تصور

 مشمول خمس است. خت شده،اپرد دمخمسی از درآ


