
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي سياسي نشريه روزانه )داخلي( معاونت
 9011 تير 5 نبهشيک 8035 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 یهاها و گزارشنظارت یاست؛ برا یمردم یهانظارت ،با فساد الزم در مبارزه یاز کارها یکی

را در داخل قوه  نیا گاهیجا دیشما با یعنیاست،  در داخل قوه الزم یحقوق رساختیز یمردم

ها گزارش نیو صحت و سقم ا بشود یبررس یها کجا برود، چه جورگزارش نیکه ا دیمشخص کن

 (70/70/9911) .چگونه محفوظ بماند تشیشناخته بشود، چگونه دنبال بشود؛ آن گزارشگر هم امن
www.basirat.ir 

 نما!دانای نادان                  روز حرف▼ 

ها از اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون خوئینیدیروز موسوی

ای به رهبر معظم انقالب نوشته و مبارز و دادستان اوایل انقالب نامه

ای مسئولیت گونهو به اعتمادی مردم به نظام ابراز نگرانی کردهاز بی

مسئوالن عالی دانسته است. البته نوشتن این وضعیت)!!!( را متوجه 

تنها مذموم نیست، بلکه از باب نامه به مسئوالن نظام اسالمی نه

اما چگونگی این  ؛توصیه نیز شده است« المسلمیناالئمهنصیحه»

دردی است یا بر اساس که آیا مبتنی بر مشاهده و زدودن توصیه این

 است. گیرد، بسیار مهمگشایی سیاسی صورت میعقده

ها برای نسل خوئینیموسوی شاید شخصیت -9تحليلي:  اتنک

چهارم انقالب شناخته شده نباشد؛ وی از انقالبیون دوآتشه با تفکر 

چپ و از بانیان اصلی تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان خط 

به  شدتاش بهامام بود که امروز بسیاری از رفقای حزبی و سیاسی

اعتراض دارند  -ته هنوز هم مورد تائید انقالبیون استکه الب -این امر

لذا برای کسانی  بینند.های کشور را در آن میو ریشه اصلی بدبختی

ها، و خوئینیشناسند و هم موسویکه هم رهبری معظم انقالب را می

اش از چپ به راست تغییر شیفت و گردش سیاسی

تحوالت اجتماعی و  وبیش با سیرو هم کمرا، داری سرمایهلیبرال

سیاسی ایران در طی چهار دهه گذشته آشنا هستند، خیلی 

ها و آدرس غلط دادن وی در ارتباط خوئینینگاری آقای موسوینامه

موسوی  -2آور نیست. یابی مشکالت امروز برایشان شگفتبا ریشه

بیش از سه دهه حاکمیت تفکر اصالحات و در مدت  هاخوئینی

ود اقتصاد و فرهنگ و سیاست این کشور مسئولیت اعتدال، در تاروپ

ها! وضعیت امروز محصول و باید گفت؛ آقای خوئینیت. داشته اس

و دوستانتان است که اگر نبود مدیریت  معلول نگاه سیاسی شما

هایی چون همه دستاورد در حوزهگونه رهبری، امروز خبری از اینامام

ای و صدها رهاورد نگاه ستههای موشکی، های، توانمندینفوذ منطقه

ناب انقالبی دیگر نبود. البته به فضل الهی و همت انقالبیون متخصص 

از آزمون  رو هست،های امیدبخشی که پیشقعیتبا وا ،و دلسوز کشور

زودی امور را آید و بهسخت وضعیت کنونی نیز سربلند بیرون می

 آورد.یممنت به مردم دربرمدار مدیریت انقالبی و خدمت بی

رسد جریان اصالحات به سبب میبه نظر نکته راهبردی: 

درصدد پاک  ،های متعدد در مناصب تقنینی و اجرایی گذشتهشکست

مسئله پاسخگویی به رویکردها و عملکردهای گذشته کردن صورت

کاری ها مبتنی بر تجدیدنظری اساسی و بر اساس تقسیماست. آن

ها و انداختن مشکالت به دوش درصدد فرافکنی مسئولیت ،سیاسی

ها هستند. این بخش انتصابی نظام و تبرئه و تطهیر خود از مسئولیت

 ش را برگاه مسئولیت کارهایالحات هیچاص ؛هاسترویه همیشگی آن

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح عهده نگرفته است.
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 خدمتي به آمريکاخوش                          روزگزارش ▼

پیدایش داعش و حمله آن به کشور عراق و سوریه، ابزار تروریستی بود که توسط آمریکا و  

عربستان سعودی علیه آبادانی، توسعه، اتحاد و نظم منطقه فرستاده شد. گرچه هدف اصلی 

کشورهای مورداشاره تضعیف مقاومت در برابر رژیم منحوس صهیونیستی بود، اما باتدبیر 

حاج قاسم، سردار همدانی و ...، منطقه با پیدایش نیروهای مردمی  مردان مقاومت همچون

اما در چند روز  تنها تضعیف نشد، بلکه هرروز قدرتمندتر نیز گشت؛همانند حشدالشعبی نه

 هایی در عراق درصدد تضعیف این نیروی مردمی برآمدند.گذشته دست

 مبارزه نیروهای»: اعالم کرد عراق اهللحزب کتائب به وابسته االتجاه شبکه دفتر مدیرگزاره خبری: 

 حضور آن در عراق اهللحزب کتائب نیروهای که «الحشدالشعبی» 0۴ تیپ به عراق تروریسم با

گوید: وی در ادامه می« کردند. دستگیر را حشد مجاهدان از تعدادی و بردند یورش دارند،

 مجاهدان دستگیری درباره ظمیالکا مستقیم دستور که باورند این بر عراق مقاومت نیروهای»

 را هاآن جانبههمه تأیید خواستمی و بود هاآمریکایی به خدمتیخوش راستای در حشدالشعبی،

 بیشتری زمان کند، برگزار را زودهنگام انتخابات باید که موقت دولتی جایبه شاید تا باشد داشته

 «.رساندمی پایان به از او را مردمی حمایت کار این بداند باید اما بماند؛ قدرت در

 گزاره تحليلي:

از لحاظ سیاسی شکست داعش در عراق توسط نیروهای مردمی حشدالشعبی، ضربه حیثیتی به 

های دالری عربستان، در کنار سالح های میلیاردای او بود. صرف هزینهآمریکا و حامیان منطقه

ای از بین بردن عراق و تضعیف ریزی دشمن برپیشرفته آمریکا برای داعش نشان از برنامه

رو تضعیف مقاومت توسط خود مسئولین عراقی جبهه مقاومت در منطقه حکایت دارد. ازاین

پیامدهای ناگواری برای ملت عراق و امنیت این کشور در پی خواهد داشت که نباید تکرار 

قبل صدام ها خدمتی به آمریکا سیاستی تکراری است که سالشود. باید توجه کرد که خوش

ماندگی در عراق و حسنی مبارک در مصر و... در پیش گرفتند که عاقبتی جز ویرانی و عقب

 (اکبر معصومی)نویسنده:  نداشت.

 کرد نخواهم و نکرده حمايت فاسدی فرد هيچ از گاههيچ          ژهیو خبر ▼

 انقالب معظم رهبر به اینامه در نظام مصلحت تشخیص مجمع رئیس الریجانی، آملی صادق

 صمیمانه حقیر، این به نسبت عالی مستطاب حضرت کریمانه الطاف و حکیمانه بیانات از» :نوشت

 اساسی راهبردهای از آن، بیرون در چه و قضاییه قوه درون در چه فساد با برخورد .کنممی تشکر

 هایزمان رد جنابعالی که است تأکیداتی آن گواه و است بوده تاکنون تأسیس ابتدای از نظام

 عالی مسئوالن همراه به قضاییه، قوه قبلی دوره دو هر در جانبنیا .ایدنموده امر این بر مختلف

 با را نظام رهبری تأکید مورد اساسی راهبرد این ها،دادستان و هادادگستری رؤسای و قضایی

 تصمیمات و ییقضا دستگاه قاطعیت از که یکسانهمه متأسفانه. ایمکرده دنبال تمام قاطعیت

 برای فضایی بارهکیبه گویی بودند، خورده ضربه اسالمی جمهوری نظام از دفاع در آن انقالبی

 اهللان نیست، هاآن انعکاس به نیازی که کردند بسیار و هتک ظلم مسیر این و در یافتند انتقام

 جنابعالی محضر به دیگر باریک و امگفته قبالً جانبنیا .الصابرین مع اهللان و. آمنوا الذین عن یدافع

 را بنده از کالمی. کرد نخواهم و نکرده حمایت فاسدی فرد هیچ از گاههیچ که کنممی عرض

 است، متوجه کسی به اتهامی اگر. ندارد امگفته آنچه برخالف داللتی هیچ که اندقرار داده مستند

 و قضایی دستگاه وظیفه این کند، گیرسید بدان شرعی و قانونی معیارهای با باید قضایی دستگاه

 «است. عمومی حق



 

  

 اخبار ▼

 نيست هم «خاتمي» به اميدی/ کندنمي فرقي «عارف» بودونبود

طلب در خصوص استعفای عارف از تهران و فعال اصالح دانشگاه سیاسی علوم استاد زیباکالم، صادق

 یا و عارف محمدرضا استعفای تنهانه اساساً»طلبان معتقد است؛ گذاری اصالحریاست شورای سیاست

 اآلن هم شورااین  خود بلکه طلبان،اصالح گذاریسیاست عالی شورای ریاست بر ایشان بودن

 حامیان اجتماعی بدنه که هاستمدت حقیقت در طلباناصالح .است شده بالموضوع که هاستمدت

 را 19 سال در «ماجرا تمومه دیگه اصولگرا طلب،اصالح» شعار هاآن اینکهمثل و انددادهازدست را خود

 به کاری دیگر هاهشتادی دهه یا و هاهفتادی دهه جوان، نسل چراکه اند؛نشده متوجه هنوز

 گذشته نگاه...  و نویسندگان دانشجویان، جامعه، کردهتحصیل هایالیه و اقشار .ندارند طلباناصالح

 در خاتمی آقای را طلباناصالح مورد در جمله ترینندارند. صحیح اکنون ار طلباناصالح به خود

 معتقدم . من«کرد نخواهد ایافاقه دیگر هم من گفتن بار دو» که بود این آن و گفتند 19 فروردین

 .است باقی همچنان اصالحات ضرورت اما هستند، شدهتمام سیاسی، جریان معنای به طلباناصالح

 09 سال در ناشناخته روحانی یک به مردم از میلیون 27 شد باعث که شناختیجامعه دالیل عوامل،

 ظرف اصالحات رهبریهستند.  باقی خود جای سر همچنان عوامل و علل و اسباب آن بدهند، رأی

 در طلبانالحاص از جدیدی ندارد. نسل را هاخواسته این تحقق توانایی داده نشان گذشته سال 27

 عارف کهاین .بود خواهند دیگران و حجاریان ،عارف خاتمی، از ترموفق و آمد خواهد وجود به آینده

 «.ندارد فرقی نباشد، یا باشد طلباناصالح عالی شورای نباشد، یا باشد

 است خالي کشور هایخانه درصد 93

های خالی در کشورمان را میزان خانه تهران امالک مشاوران اتحادیه اول رئیسنایب عقبایی، حسام

 از»رسد. وی اضافه کرد: درصد می ۴که این رقم در متوسط جهانی به درصد اعالم کرد، درحالی 97

 موضوع همین که است خالی واحد میلیون 2.۴ کشور، در موجود مسکونی واحد میلیون 2۴ میان

 در خالی مسکونی واحد هزار 2۴7 .رده استک جهانی متوسط برابر 2 را ایران خالی هایخانه میانگین

 از مالیات دریافت .استگرفته  قرار تهران حاشیه و پیرامون در دیگر خالی خانه هزار 2۴7 و پایتخت

 کاال این بازار قیمت کنترل در مؤثری نقش پیشرفته کشورهای در مسکن عایدی و خالی هایخانه

 اندازیراه را آن به مربوط سامانه نیز و شهرسازی راه ارتوز که خالی هایخانه بر مالیات قانون .دارد

 در توازن کنترل ایجاد برای قدرتمند ابزاری تواندمی داد، قرار امور مالیاتی سازمان اختیار در و کرد

 آن اجرای برای هم اکنون و شدمی اجرا و تصویب قبل سال 07 باید قانون این .باشد تقاضا و عرضه

 که شود گرفته نظر در باال قدرآن باید هاخانه نوع این برای شدهتعیین مالیات میزان .نیست دیر

 باشد، پایین پرداختی مالیات رقم کهدرصورتی .باشد نداشته اقتصادی توجیه خالی خانه نگهداشت

 شدهمشخص رقم پلکانی شکل به باید رو همین از و کندمی پیدا ادامه مسکن بازار در سوداگری

 «دهد. کاهش را مسکن بازار به سرگردان هایسرمایه ورود انگیزه درنهایت تا ابدی افزایش

 صهيونيستي رژيم ارشد مقامات خوابدسترسي تا اتاق

 میدانی حضور و نقش درباره سؤالی به پاسخ در خارجه باسابقه وزارت هایدیپلمات از عبداللهیان امیر

 هم رزمانشانهم همراه به را مهمی اتفاق یک یمانیسل سردار»: اظهار داشت غزه در سلیمانی سردار

 سطح در موجود معادله اینکه همآن. زدند رقم سپاه قدس نیروی مجموعه در هم مقاومت حوزه در

 و کردند مقاومت از که قوی حمایت با را خوردمی رقم داشت صهیونیستی رژیم نفع به که منطقه

 ایشان. کردند معکوس معادله یک به تبدیل داشت، ایران اسالمی جمهوری که ایپیچیده ریزیبرنامه

 کامالً را معادله این تا کنند اجرا را رهبری منویات توانستند توانمند و شایسته فرمانده یک عنوانبه

 نیروهای و تیمشان و سلیمانی سردار دسترسی»: کندمی تأکید امیر عبداللهیان« .کنند معکوس

 این و بود صهیونیستی رژیم ارشد مقامات خواباتاق داخل تا اشغالی هایسرزمین داخل در مقاومت

 دیگری افراد و ایشان جانشینان بلکه. شد متوقف سلیمانی سردار از بعد نکنید تصور که است چیزی

 دغدغه اسالمی جمهوری امنیت و اسالم جهان آرامش و منطقه امنیت برای که مقاومت حوزه در

 «.کنندمی دنبال را رویه همین دارند، جدی

 کوتاه اخبار ▼

 فعال عبدی، عباس کند!/نمي روشن را خود تکليف خاتمي ◄

تازگی به تحلیل وضعیت جبهه اصالحات زده و طلب بهاصالح

 او کند؛نمی روشن را خود تکلیف خاتمی»گفته است: 

 رهبری که کسی .ندارد شوخی که سیاست نبود؛ پذیرمسئولیت

 طرف کنیم؟ از کارچه حاال که پرسدنمی دیگران از بپذیرد، را

 کنار روشنی و صراحتبه است حاضر نه خاتمی آقای دیگر،

 .بدهید انجام و دانیدمی خودتان و ندارم کاری من بگوید و برود

 .نبود دفاع قابل ششم مجلس در طلباناصالح رفتار

 طلباناصالح .کنند مطرح جدید مسائل توانندنمی طلباناصالح

 «.کردند توجهیبی پایین قاتطب به

 آقای از انقالب رهبر دفاع /«انقالبي» و «پاک دست» ،«بزرگ» ◄

. شد فارسی توئیتر در هاییواکنش ایجاد باعث الریجانی آملی

 در که دانستند باکسانی حجتاتمام را سخنان این انقالبی کاربران

 در الریجانی آملی محاکمه چینیزمینه محوریت با انقالب جبهه

 خواستار حتی انقالبی کاربران از برخی. بودند فعالیت حال

 درباره نظرانی بیان به خاطر انقالبی نیروهای از برخی عذرخواهی

. شدند الریجانی آملی عملکرد در موجود نقایص و محاکمه لزوم

 و «پاک دست» ،«بزرگ» نظیر کلماتی از استفاده همچنین

 قوه قبلی رئیس عملکرد حتص بر دلیلی عنوانبه نیز «انقالبی»

 در فعال معاندان همچنین. گرفت قرار ضدانقالب موردتوجه قضائیه

 از رهبری معظم مقام دفاع اصلی بازنده اجتماعی، هایشبکه

 .دانستند نژاداحمدی را قضائیه قوه پیشین ریاست

 الینا» الحشدالشعبي/ پايگاه به يورش در هاآمريکايي حضور تأييد ◄

 نیروهای اعالم کرد: مشارکت کویت در آمریکا سفیر «رومانوسکی

 به بغداد در الحشدالشعبی نیروهای پایگاه به حمله در آمریکایی

 .است بوده تروریسم با مبارزه سازمان و عراق دولت درخواست

ماه  کی /«کايآمر یصدا»در  کايمردم آمر یصدا کوتيبا ◄

همچنان  کایآمر یاعتراضات سراسر د،یرج فلووپس از مرگ ج

 یاما بخش فارس د،یآیم حساببهکشور  نیموضوع ا نیترمهم

به  میرمستقیغ صورتبه همآنمطلب را  19تنها  کایآمر یصدا

مدت  نیدر هم کهیدرحالموضوع اختصاص داده است.  نیا

 کرد. منتشر رانیا هیعل دکنندهیناامو  یخبر منف 0۴9

 اصغرعلی سید» اهللآیت استعفای استعفايي که تأييد شد/ ◄

 به شد. ایشان تأیید( ع)چراغشاه مقدس آستان تولیت «دستغیب

 رهبر دفتر تقدیم را خود استعفای قلبی بیماری و سن کهولت دلیل

 .بودند کرده انقالب معظم

شخصی شرکتی دارد که درآمد  (/7 سؤالاحکام بورس ) ◄

ساله است. این  ۴شرکتش به واسطه قراردادهای مشروط، 

ها تا شود و آن پولها میا شرایط خاصی مالک آن پولشرکت ب

ها تواند طبق قرارداد از این پولسال امانت است، ولی می ۴

شود. سال حاصل می ۴استفاده کند، ولی ملکیت قطعی بعد از 

ها پرداخت آیا با رسیدن سال خمسی باید خمس این پول

آمد را سر سال خمسی باید خمس هر مقدار از در: پاسخ شود؟

 که مالک است، پرداخت نماید.


