
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 3111 تير 22 نبهشيک 8135 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

ی و جالل، طلبجاههمه باید مراقب خودمان باشیم، دنیاطلبی، نفع پرستی، میل به قدرت، میل به 

. از این مرزها کندیمی دنیا است که ما را به خود جلب هاجلوه نیترنیرنگاحتی جزو میل به ر

                     (40/40/5831). نباید عبور کنیم

www.basirat.ir 
 !ديجد يتابوشکن             روز حرف▼ 

 از هنری هایچهره مورد در نژاداحمدی محمود جدید اظهارنظرهای

 طی که آنجلسیلس خوانندگان تا فراهانی گلشیفته تا شجریان

 هایشبکه در فراوانی هایبازتاب منتشرشده تصویری وگوییگفت

 همه اذهان در ایدقیقه 04 مصاحبه این. است کرده پیدا اجتماعی

 از نژاداحمدی هدف که کندمی طرح را سؤال این بینندگان و شنوندگان

 چرا پس است، مرتبط 5044 انتخابات با اگر چیست؟ نظرات اظهار این

 سؤاالت این سازد؟می اشهوریجمریاست دوره از اختیاربی تصویری

 .شودمی ارائه نکاتی موضوع بر درآمدی عنوانبه اما طلبدمی جدی تأمل

 سکوت از بعد اظهارات این هایریشه برخی، -5 :تحليلي نکات

 5044 جمهوریریاست الوقوعقریب انتخابات با ارتباط در را بلندمدت

 شخصی تمایالت و درونی هایانگیزه دیگر برخی و کنندمی وجوجست

 قرار سؤال مورد را موسیقی و هنر حوزه پرجنجال هایسال مرد

 در هاییپیچیدگی دارای فردی حیث از را نژاداحمدی اساساً و دهندمی

 ترعریان طرح مناسب را کنونی موقعیت که دانندمی زمینه این

 سیاسی فعال آنکه از بیش نژادیاحمد -2 .داندمی خود هایدیدگاه

 خط هیچ اشرسانه فعالیت در البته. است ایرسانه کاربلد و اکتیو باشد

 اطالعات به که وی همانند کسی تردید، بدون. نیست حاکم مرزی و

 دسترسی دارد، و داشته که هاییمسئولیت واسطهبه کشور راهبردی

 را خطرناکی پیامدهای و تبعات تواندمی و است بزرگی عیب این دارد،

 هنردوستی و روشنفکری ژست از جدیدی تم در وی -8 .نماید ایجاد

 گستره از استفاده با کوشدمی اشگذشته عملکرد همانند کوشدمی

 با که کند ارائه خود از پسندی جوان و تازه تصویر مجازی، فضای

 وی هایتابوشکنی مقابل آنچه -0 .باشد همراه خاکستری قشر استقبال

 قرمز خطوط برخی از گذشتن زمانهم گذارد،می درشت سؤالی عالمت

 حساسیت آن به نسبت جامعه متدین که است عرفی و قانونی دینی،

 سوی از مجدد اقبال و سیاست در زنیچانه قدرت شهرت، کسب. دارند

 اخیر سخنان بیان از نژاداحمدی مغشوش تحلیلی مبانی خود، به مردم

 و نژاداحمدی طرح با شدتبه نیز طلباناصالح -1 .باشد توانمی

 پاسخگویی از فرار دنبال به وی، تابوشکنانه اظهارات حواشی بزرگنمایی

 با تا هستند خود سالههفت حمایت مورد دولت عملکرد به نسبت

 وی بازگشت خطر بزرگنمایی و نژاداحمدی نقد از ایتازه فصل گشودن

 برداشت کنند. 5044در محصول انتخاباتی  سیاست، صحنه به

 اهمیت حائز بسیار 5044 جمهوری ریاست انتخابات :یراهبرد نکته

 انقالب پنجم دهه و کشور آینده ترسیم در ایویژه جایگاه و است

 اهمیت کنونی شرایط در آنچه مسیر این در. داشت خواهد اسالمی

 در جهش ایجاد طریق از مردم وضعیت به دادن سامان دارد، بیشتری

 ایویژه نقش مسلماً که است مردم معیشتی و اقتصادی رونق و تولید

 توجه و بوده هوشیار باید عمومی افکار. داشت خواهد آتی انتخابات در

 و نشده محاسباتی خطای دچار انتخابات آستانه در که باشد داشته

 (اهلل پریشانفتح: )نویسنده .نکند فراموش را خود هایاولویت

 طور که هست، بشناسيمآمريکا را آن              روزگزارش ▼

فرض کنید که وزیر اطالعات یا رئیس سازمان اطالعات سپاه در یک کنفرانس خبری اعالم 

کنند در فالن قسمت از سازمانشان، اخباری به بیرون درز کرده است. اعالم چنین خبری بدون 

فین و معاندین نظام روبرو خواهد شد که در ای سنگینی توسط مخالشک با هجمه رسانه

مرحله اول سازمان مورداشاره زیر سؤال خواهد رفت و در مرحله بعدی نظام را ناکارآمد جلوه 

 ها بار مشابه آن برای کشورمان اتفاق افتاده است.خواهند داد. موضوعی که ده

 درز متعدد موارد به آمریکا دفاع شبکه العالم در یک گزارشی اعالم کرد که وزیرگزاره خبری: 

 هاذعان کرد «اسپر»در کنگره این کشور اعتراف کرده است.  پنتاگون از نظامی حساس اطالعات

ادامه  2424اطالعات است که تا سال « درز مخرب»پنتاگون در حال تحقیق درباره مواردی از 

 :ه استاو گفت. وسیه اشاره کردتوان به افشای برنامه احتمالی درباره رمی هاآن ازجملهاند و داشته

دفاع هستیم. این چیزی است که  وزارتشدت در حال دنبال کردن این درز اطالعات از درون به»

 .«باید کنترل کنیم. این اتفاق بدی است. این کارها غیرقانونی هستند و باید متوقف شوند

ها قدرتمند باشد. مه زمینهادعای ابرقدرتی یک کشور به معنای آن است که در ه: گزاره تحليلي

کند؛ موضوعی که نشان از پوسیدگی وزیر دفاع آمریکا به درز اطالعات حساس کشورش اعتراف می

ای های رسانهقدرت در درون آمریکا دارد. البته رد شدن از کنار چنین موضوعات مهمی توسط غول

های دیون بزک نمایی رسانهدهد که قدرت امریکا در وضعیت فعلی موابسته به آمریکا نشان می

گذارند. تنها در حوزه اقتصاد که یکی تحت سلطه این کشور است که برای ارباب خود سنگ تمام می

درصد اقتصاد جهانی دوره  14کند، سهم این کشور از های قدرتمندی امریکا را مشخص میاز وزنه

واقعیت آمریکا آن است که  بعد از جنگ دوم جهانی، به بیست درصد کنونی رسیده است و حداقل

رو، نباید تحت تأثیر رسانه قرار گرفت و قدرت این کشور به میزان اقتصادش کوچک شده است. ازاین

 طور که هست، باید شناخت. )نویسنده: اکبر معصومی(آمریکا را آن

 چين و ايران ساله 28 ظريف؛ مأمور پيشبرد قرارداد          ژهیو راخبا ▼

 خبری نشست یک در تیرماه 25 شنبه روز نگهبان شورای سخنگوی ایی،کدخد عباسعلی

 منعقد قراردادی هنوز» اینکه بر تأکید با چین، و ایران بین ساله 21 قرارداد موضوع درباره

 زمینه این در دولت از باید که بوده خوبی اقدام چین با قرارداد انعقاد حالنیباا» :گفت «نشده

 شورای مجلس به باید یالمللنیب قرارداد یا و نامهموافقت هر ساسیا قانون کرد. طبق حمایت

 به گفته «.کند اظهارنظر آن درباره نیز نگهبان شورای و شود مصوب آنجا در و برود اسالمی

. است رفته درست را خود راه اسالمی جمهوری که دهدمی نشان دشمنان موضع کدخدائی،

 و ایران دولت دو میان تجاری توافق یک چین و رانای مشترک هایهمکاری ساله 21 برنامه

. است ایران پتروشیمی و گاز و نفت صنعت در چینی طرف گذاریسرمایه برای چین

 وزیر ،جمهورسیرئ و رسید دولت ئتیه تصویب به تیرماه سوم روز برنامه این سینوشیپ

 روزهای در اما اقتصادی کارشناسان از برخی. کرد معرفی برنامه این پیشبرد مأمور را خارجه

 .اندکرده تعبیر ملی منافع به خیانت را چین و ایران ساله 21 همکاری سند اخیر

 اندیشکده یک است/ بينانهکوته باختری، کرانه اشغال صهيونيستي: طرح انديشکده ◄

 اشغال برای صهیونیستی رژیم طرح خواندن بینانهکوته با اشغالی فلسطین در مستقر امنیتی

 را اشغال تداوم اجازه آن، اجرای از بعد هایناآرامی» معتقد است: باختری، کرانه درصدی سی

 بین در ناآرامی وقوع باعث اشغال طرح اجرای که کندمی بینیپیش مذکور اندیشکده. دهدنمی

 «.شودمی اردن با اسرائیل صلح توافق تعلیق و فلسطینیان



 

  

 اخبار ▼

 کردند بازنشسته را کاآمري ناو ۴ سپاه یهاقيقا

 دهه چند نظامی یهابرنامه نیتربیعج از یکی توانیم را آمریکا LCS جنگی شناورهای برنامه

 اهمیت و هایژگیو خصوص در زیاد بسیار تبلیغات و فراوان یهانهیهز باوجود که دانست آمریکا

 صحبت اخیر، روزهای در هداد رخ تحول جدیدترین در حاال و نبردهی جای به راه شدنشان، عملیاتی

 مخفف ،"LCS" سری جنگی یهایکشت .است سری این در اولیه ناو 0 کردن بازنشسته از

 جنگ یهانقش بود قرار که هستند جنگی یهایکشت از کالس دو شامل، «کشتی جنگی اسکله»

 .بگیرند عهده به عمقکم یهاآب در را تندرو یهاقیقا تهدید با مقابله و یروبنیم زیردریایی، ضد

 اما دارد؛ قرار آمریکا دریایی نیروی خدمت در هایکشت این از هرکدام از فروند 2 اکنونهم

 یهایکشتقرار بود بر روی این  دارد. وجود آمریکایی شناورهای این در عجیبی مشکالت

یی و با اهداف تندروی دریاکیلومتری نصب شود تا  04با برد  ییهاموشکمثل شلیک  ییهاتیقابل

 دینسل جد یپروژه لغو شد تا دست شناورها نیا ت،یاما درنهایا اهداف ساحلی مقابله کنند؛ 

 نیتربزرگ از یکی عنوانبه هامدت تا نیز برنامه اینبماند.  یخال عرصه فعالً نیدر ا کایامر

 فرماندهان و طراحان برای گبزر شکستی و دریایی صنایع حوزه در آمریکا دفاعی صنایع اشتباهات

 .شد خواهد ثبت سپاه دریایی نیروی قدرت مهار راستای در آمریکایی

 !مييآينم کوتاه اسرائيل نفع به مانيهاآب از قطره يک از

 :است کرده منتشر لبنان مجلس رئیس با آمریکا سفیر اخیر دیدار از اطالعاتی اللواء لبنانی روزنامه

 دیکنینم فکر ،اسرائیل و شما بین دریایی مرز پرونده مورد در بری قایآ»: گفته است سفیر خانم

 باب و است لبنان نفع به دارد را آن مالکیت ادعای اسرائیل که قسمتی درباره آمدن کوتاه

 در مجلس سیرئ« ؟کندیم باز دارد قرار کشورتان که شرایطی این در را یالمللنیب یهاکمک

 و ما بین دریایی مرزهای پرونده: برسان هم کشورت مسئولین به و یسبنو را این» :دیگویم پاسخ

 امزنده که زمانی تا باش مطمئن اما است خدا دست هم عمر و است من دست در یاسرائیل دشمن

 نتوانستید جنگ در اسرائیل و شما آنچه و میآینم کوتاه اسرائیل نفع به مانیهاآب از قطره یک از

 برابر و است سخت ما اقتصادی وضع دییگویم. آمد نخواهیم کوتاه آن از صلح در بگیرید، ما از

 میگویم صراحتبه ،دیکنیم مطرح را اسرائیل برابر در آمدن کوتاه پیشنهاد ما، به کردن کمک

 و نفتمان و مقاومتمان پای ایستادن خاطر به را ما شما نظام نداند که نیست لبنانی شهروند هیچ

 این از و است انجیل و قرآن به تمسک مانند ایستادگی این و کرده مجازات نمادریایی مرزهای

 «.بخوریم خاک شویم مجبور اگر حتی آمد، نخواهیم کوتاه حق

 سليماني سردار شهادت از پس آمريکا محرمانه پيام

 صبح اتفاقات از ییوگوگفت در کشورمان خارجه امور وزارت المللنیب و حقوقی معاون

 خواستار هاآمریکایی که کرد افشا را موضوع این و گفت سلیمانی قاسم شهید دسپهب شهادت

 خارجه امور وزارت: »بهاروند اظهار داشت محسن !بودند شده جنایت این به ایران پاسخ عدم

 مدیران و وزیر. کرد شروع را خود کار سلیمانی شهید ترور از پس ساعت سه یا دو حدود

 امور وزارت در داد رخ ما علیه جنایت این که روزی صبح شش خارجه امور وزارت ارشد

 سفیر بالفاصله: »افزود وی .«گرفت صورت کارتقسیم امور پیگیری برای و شدند حاضر خارجه

 وی به ایران شدید بسیار اعتراض مراتب. شد احضار آمریکا منافع حافظ عنوانبه سوئیس

 و حاکمیت به تعرض این به پاسخ ایبر ایران اسالمی جمهوری حق بودن محفوظ و ابالغ

 کرد افشا را موضوع این خارجه وزارت معاون .«رسید هاآمریکایی اطالع به ایران ملی امنیت

 .«شد رد بالفاصله که ندهد پاسخ ایران که بود داده پیام سوئیس سفیر طریق از آمریکا» که

 و متخصص یک و ملل سازمان گرگزارش عنوانبه کاالمارد خانم اینکه: »گفت پایان در بهاروند

 سازمان سند اکنون گزارش این. است ارزش با کند، محکوم را آمریکا اقدام ،طرفیب حقوقدان

 .«بود [ خواهد]باقی هادهه تا و آینده در و است متحد ملل

 کوتاه اخبار ▼

 مدعی مزیتاورکیوین ايران/ قبال در آمريکا جديد راهبرد ◄

 ایران علیه جدیدی راهبرد آمریکا و صهیونیستی رژیم» :شد

 برنامه علیه مخفیانه عملیات انجام آن هدف که اندکرده طراحی

 روزافزون هایتنش .است جنگ به ورود بدون ایران، ایهسته

 است ایمرحله به ورود حال در ظاهراً تهران و متحدهاالتیا بین

 آمریکا جمهوریریاست انتخابات آستانه در تواندمی که

 و آمریکا بین «مشترک راهبردی» گیریشکل. شود طرناکخ

 حذف هدف با مخفیانه حمالت برخی انجام برای اسرائیل

 عقب به و اسالمی انقالب پاسداران سپاه هایژنرال ترینبلندپایه

 .است شده ایران ایهسته تأسیسات راندن

 مقام یک خودرو/ داللي بر سنگين پيشنهاد اعمال ماليات ◄

 اینامه در اخیراً اقتصاد وزیر»اقتصاد اعالم کرد:  زارتو مسئول

 از مالیات اخذ پیشنهاد قوا سران هماهنگی عالی شورای به

بر اساس این  .است کرده ارائه را خودرو جدید خریداران

 باشند، نهایی کنندهمصرف خریداران، که یصورت درپیشنهاد، 

 تحویل، از پس ولا ماههسه در اگر. بود نخواهند مالیات مشمول

 بازار، با خرید متیق تفاوت درصد ۵1 برسد، فروش به خودرو

 درصد ۵1 از درصد 3 هرماه مدت، این از پس و مالیات مشمول

 و یابدمی ادامه ماه 52 تا فرایند این. شودمی کسر شده گفته

 «.شد نخواهد دریافت قیمت التفاوتمابه مالیات دیگر ازآنپس

 خورد/ کليد مجلس در فرهنگيان خيرهذ صندوق از تفحص ◄

 وقوع بر دال ییهاگزارش :مجلس آموزش کمیسیون سخنگوی

 رسیده نمایندگان دست به فرهنگیان ذخیره صندوق در تخلفات

 را صندوق این درباره تفحص و تحقیق مستندات، این اساس بر که

 یکی دارد، رمجموعهیز شرکت 8۳ حدود صندوق این .ایمزده کلید

 باید که هستند هاشرکت همین نیز تفحص و تحقیق ورهایمح از

 .دارند کردهزینه میزان چه و داشته درآمد میزان چه شود مشخص

های سهامی که شرکت دوفروشیخر (/31 سؤالاحکام بورس ) ◄

گذارند، ها در معرض فروش میصنعتی یا تجاری یا بعضی از بانک

از آن سهام را  که شخصی یکی بیترتنیابهچه حکمی دارد؟ 

گیرد و معامله قرار می دوفروشیخرخرد و در بازار بورس مورد می

شود و قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می جهیدرنتو 

 گیرد نه سرمایه،قرار می دوفروشیخردانیم که خود سهم مورد می

های ربوی داشته های مزبور فعالیتهمچنین در صوتی که شرکت

 مسئله چه حکمی دارد؟این مورد شک داشته باشیم، باشند یا در 

شرکت یا بانک به  کارخانه، اگر ارزش مالی سهام کارگاه،: پاسخ

توسط کسی که  هاآناعتبار خود سهام و بر اثر اعطای اعتبار به 

آن  دوفروشیخر باشد، او صحیح است، لهیوسبهانجام این کار 

ار قیمت کارگاه، شرکت، اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتب

باشد، با توجه به اینکه هر سهمی  هاآنکارخانه یا بانک یا سرمایه 

سهام اشکال ندارد؛  دوفروشیخر جهیدرنتبیانگر جزئی از آن است، 

به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگری که عرفاً 

های تالزم است داشته باشد و فعالی هاآنعلم به  برای رفع غرر،

 شرکت یا کار کارخانه و کارگاه یا بانک شرعاً حالل باشد.


