
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9411 مرداد 22 نبهشچهار 0435 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

و موفّق  میقدم در راه گذاشت یشوق نیبا چن ر،یکب ینیامام خم یو رهبر تیبه هدا رانیما مردم ا

تحقّق  کسرهی میداریو دوست م میشناسیآنچه را که م میاکه توانسته میکنی. ادعا نممیشد

 .میاهراه برداشت را از سر یاریرفته و موانع بس شیپ یراه بس نیکه در ا میکنیادّعا م یول م،یبخش

(01/10/0931)                                                                             www.basirat.ir 

 یبا فروش اوراق سلف مواز داتيتهد یسازفرصت    روز حرف▼ 

قوه  یرؤسا شیکه چند روز پ ستیادواژهیکل «یاقتصاد شیگشا»

و  هالیاند و از همان روز تحلو مقننه وعده آن را داده هیمجر

و محافل  یاجتماع یهاها، شبکهدر رسانه یمختلف یهایزنگمانه

باشد، صورت گرفت؛  تواندیوعده چه م نیا نکهیمختلف در خصوص ا

 رانیا وستنیاز پ یاعده دادند،یم هامیحرت یخبر از رفع احتمال یبرخ

صورت پراکنده مطرح هم به یگریگفتند و موضوعات د FATFبه 

از مسائل  کدامچیه قیاز طر یاقتصاد شیگشا رسدیشد؛ اما به نظر م

است که  یمسئله و موضوع کیشده صورت نخواهد گرفت، بلکه  ادی

 یادیتا حدود ز م،مرد یدارد و در صورت همراه یکامالً منشأ داخل

را  ینگینقد نیتأم نهیدر زم میتحر طیکشور در شرا اجاتیاحت

با  یطرح دولت قصد دارد که اوراق سلف مواز نیبرطرف کند. در ا

از آن است  یحاک هیاول یهادهیپشتوانه نفت خام را عرضه کند. شن

هزار  ۰11 یروز نیانگیطور مبه)بشکه  ونیلیم ۲۲1طرح  نیکه در ا

طرح  حیصح ی. اجراشودیم فروششیپ سالهکیدر فاصله  (بشکه

صورت به همراه داشته باشد که به یخوب یدستاوردها تواندیم

 :شودیاشاره م آن یوار به دو مورد اساسفهرست

 نیدتریشد تحت یاسالم یاز برجام، جمهور هاییکایبا خروج آمر -0

قرار گرفته  متحدهاالتیا یاز سو یالمللنیو ب یاقتصاد یفشارها

که قرار بود در عرض چند ماه  یاظالمانه یو فشارها هامیاست. تحر

 جمهورسیبکشاند که رئ یامذاکره زیم یرا به زانو درآورد و پا رانیا

 باوجوداما اکنون  کنند،یم نییآن را تع اتیجزئ ییکایآمرو مقامات 

نشده است و  ریتعب هاییکایخواب آشفته آمر نیا ها،یهمه سخت

به . دیانجام رانیا زیمسئول م« هوک انیبرا» رییمنجر به تغ تیدرنها

خاص  یهاتیظرف رانیا یاسالم یگفت جمهور توانیم ینوع

هم از حربه دشمن  ها،تیظرف یزدارد که در صورت آزادسا یاقتصاد

 نیتأم -۲ .دینما لیرا به فرصت تبد دیو هم آن تهد ابدی یخالص

 طرح است که در نیا یاز دستاوردها گرید یکیبودجه  ینگینقد

 یاز اجرا یمال نیتومان تأم اردیلیهزار م 031حدود  ه،یبرآورد اول

از  یادیکه در صورت تحقق، بخش ز شودیدولت م دیطرح عا نیا

 .گرددیجبران م 33سال  یبودجه دولت برا یکسر

دولت مطرح  یسطح که از سو نیدر ا ییهانکته مهم در طرح

 اریخرد بس گذارانهیسرما ژهیوبه گذاران،هیاعتماد سرما شود،یم

دالر و  متینوسان ق سکیاوراق، ر نیاست. اگرچه در ا کنندهنییتع

که  دهدیم نیمورد تضم نینفت وجود دارد، اما دولت در ا

 زانیو حداقل به م شوندینم تضررم یطیشرا چیدر ه گذارانهیسرما

دولت در  یاما سوابق عملکرد برند؛ینفع م ،یسقف سود سپرده بانک

شده در خصوص  جادیا یحواش ،یارز یهاهمچون؛ سپرده یموارد

 ،یعرضه صندوق دارا دوم و سابقه فروش سکه برخالف مواضع اعالم

 داده است. راز ابهام قرا یاطرح را در هاله نیمردم از ا یاستقبال جد

 (علی قاسمی)نویسنده: 

 کفش آهني جريان تحريف                        روزگزارش ▼

 که گویندمی هم خودشان هاآمریکایی حتی ،ندارد اثبات به نیاز و است واقعیت یک آمریکا افول

ایران را  کندیمآمریکا تالش  حالنیباا. است قدرت افت روند آمریکا، روند ،مختلف هایحوزه در

میز مذاکره به دنبال  مختلف فشار حداکثری و یهاطرحو با المصالحه نجات خود قرار دهد وجه

 رهایی از فشارهای درونی و بیرونی است.

و در  شد متوسلاخیر به اقداماتی  یهاسالآمریکا برای عبور از مشکالت در : خبری یهاگزاره

پمپئو گفت ما به دنبال تشدید فشار حداکثری:  -0 از: اندعبارتهم داده شد که  ییهاپاسخداخل 

مورد  0۲خواهند فشارها برداشته شود، در ها اگر میهای مختلف هستیم و ایرانیها در حوزهتحریم

قالل، عزت، بینید که باید استکنید، میمورد را نگاه می 0۲باید اقداماتی را انجام دهند. وقتی شما آن 

 -۲ .را بردارند هامیتحرای از تقدیم کنیم تا گوشه هاییکایآمرو ابزار دفاع و ... را به  هایدتوانمنهویت، 

اند برسند، با سال گذشته نتوانسته ۱0ها این است تا به آنچه در طی این نگاه آمریکاییمذاکره:  دام 

گرفتن هویت دینی ملت ایران و ... است. متوقف کردن حرکت ملت ایران،  همآنمذاکره برسند که 

کنند، یعنی باید پای میز و تحریم وادار به مذاکره می فشارتحتها کشوری را چون وقتی آمریکایی

گفت نگاهی در کشور وجود داشت که میاعتماد به مذاکره :  -9 .را بپذیرید هاآنهای مذاکره خواسته

 برسیم. درصد 1رشد اقتصادی به  وا وارد کشور کنیم توانیم سرمایه کشورهای غربی ربا مذاکره می

 هم تشدید شد. هامیتحرفتاد، مدتی دیدیم که هیچ اتفاقی که نی بعد از

مایه عبرت نشده است و با  هایبرخمذاکره در برجام هنوز برای  بارانیزاثرات : راهبردی یهانکته

ریان تحریف برای انتخابات ج -0 های بعدی هستند:ستاوردهای مذاکره به دنبال برجامتحریف د

کنند که منتظر انتخابات آمریکا باشیم تا اگر گونه فکر میاین آمریکا کفش آهنی پوشیده است و

چون آمریکا هم به برجام باز خواهد گشت.  ،توانیم به میز مذاکره برگردیمها بیایند، ما میدموکرات

این مانند همان داستانی است که پس از خروج آمریکا از برجام گفته شد ما برجام را با کشورهای 

کسانی هستند  هانیابخشی از  -۲ .حاصل نشد یاجهینتکنیم و پس از مدتی هیچ اروپایی دنبال می

خواهند بپذیرند که د و نمیردناساسی مطرح ک حلراهیک  عنوانبهکه از ابتدا این موضوع را 

 -9. مذاکره با آمریکا نداریم جزبهخواهند بگویند راهی شان تحلیل اشتباهی بوده و میتحلیل

 .شودیمبرطرف  قطعاً  هامیتحراگر تحریف شکست بخورد،که مقام معظم رهبری فرمودند؛  گونههمان

بحث روشنگری  ،مذاکرات سابق غلبه کند یهافیتحربر  تواندیمآنچه باید به این نکته توجه داشت، 

 نگاه نافذ تبیین است. ،و تبیین است و در این شرایط راهکار شکست سد تحریف

 دولت در غربت                                  خبر ویژه ▼

 یآقا یکه در ستاد انتخابات یکتابخانه مل سیطلب و رئاصالح یاسیس نیاز فعال ،«یاشرف بروجرد»

خود قرار دارد و در  یانیپا سال کیدولت دوازدهم در : »نوشته است یتازگبهه، فعال بود زین یروحان

را در دولت به عهده  یافهیکه امروز کار و وظ ینزمان هم در حالت غربت قرار گرفته و همه کسا نیا

لکردها رفتار و عم نیتهاجم دارند که مجموع ا یهم نوع یاند و برخدارند، تقابل با دولت را آغاز کرده

دولت اگر صحت داشته باشد، به  ییگفت که تنها دیبا بارهنیدرا «تمام شده است! نیدولت سنگ یبرا

 گریو د دهیرس انیکه کار به پا نکیاند و ابوده یو یحام یاست که روزگار یانیاطراف ییجدا لیدل

که خرج خود را از دولت جدا  اندداده حیترج ست،یآنان ن یاسیس ندهیآ یبرا یقدرت دولت فرصت

 یو انیاست که از دولت و حام یعملکرد پرانتقاد لیبه دل ییجدا نیاز ا یضمن آنکه بخش ؛سازند

مشاهده نمود.  توانیم گرید یهاعرصهاز  شیکه آثار آن را در اقتصاد کشور ب یعملکرد ؛وجود دارد

نوشته  شانیتا عملکرد دولت به پا رندیت را بگست منتقد دولژکه  دهندیم حیامروز ترج ،انیحام نیا

سخن  یطلباصالحبا همفکران خود در اردوگاه  یشتریبا صراحت ب دیبا یخانم بروجرد واقعبهنشود. 

را در  دهیبه قدرت رس انیجر نیا تیکه با حما یباشد که چرا دولت قتیحق نیگر او مطالبه دیبگو

 !ستندیاز او ن تیبه حماحاضر  گریو د اندکردهدر غربت رها  ،یانیسال پا



 

 

  

 اخبار ▼

 ؟«داخلي فتنه» فرماندهان يا ترندخطرناک خارجي براندازان

 در» :نوشت، «دوستیمیهن آزمون» عنوان با یادداشتی در طلباصالح فعالین از «تبارعلوی علیرضا»

 به باور با و حکومت کردن سرنگون برای حکومت برانداز مخالفان اکثریت بارکی ما تاریخی تجربه

 و نبود ایران حکومت مخالف فقط که گرفتند قرار قدرتی کنار رد عراق، بعثی حکومت قدرتمندی

 مخالفان بازهم آیا است؛ این من پرسش. بود گرفته نشانه نیز را ایران ارضی تمامیت و ملی حاکمیت

 هاآن کنار در خواهندیم عربستان و اسرائیل امریکا، مثلث توانمندی به امید با ایران حکومت برانداز

 و ایران مخالف بلکه ،هستند ایران حکومت دشمن فقط نه که شوند متحد کسانی با و گرفته قرار

 مناسبی توجیه ایران حکومت بودن ساالرمردمغیر آیا هستند؟ آن آرامش و یکپارچگی و پیشرفت

 مجاری بستن و آن امینظ مداوم تهدید ایران، اقتصادی محاصره منظوربه تالش و همسویی برای

 از خارج زبانفارسی هایرسانه در آنچه است؟ آن مردم برای جهان با ارتباط و اطالعات و دانش کسب

 یک تکرار گویای کنیم،می مشاهده مریکاییآ هایمقام با ایرانیان هایمالقات و هابیانیه و کشور

 از همه کرد آرزو باید .است حکومت برانداز مخالفان میان در ضداخالقی البته و راهبردی خطای

 به را مردم دائماً  که کشور داخل در سیاسی گروهی درباره تبارعلوی نظر «.برخیزند غفلت خواب

 حق» داعیه زنند،می حرف حکومت اصالح برای قانونیغیر هایروش از خوانند،می فرا اغتشاش

! کنندمی دعوت خیابانی عتراضا هنگام در نظام حساس مراکز اشغال به را مردم ودارند  «براندازی

ه ب اسلحه کهی پیرمردهای یا است ترخطرناک رفتار این گروه ؛دگویمیاو  که یطورهمانآیا  ؟چیست

 ؟!است دارخنده جوک یک به شبیه بیشتر کشور از خارج در گرفتنشان دست

 سپاه برند انقالب اسالمي استسردار سالمي: 

 است ایشجره یک سپاه»: داشت اظهار نمایندگی و فرماندهی سهیرئئتیه جلسه در سالمی سردار

 پیش زمان هرچه و کندمی تغییر مدام جهاد این شکل اما جهاد؛ از گسترده میدان یک از برآمده

 کمتر هاسالح نقش و کندمی پیدا گسترش مسئله این استمرار در پاسداران خود نقش رود،می

 ابزار شناسیم،می جهان در متعارف مسلح نیروهای سایر و سپاه بین تفاضل عنوانبه آنچه ما .شودمی

: کرد خاطرنشان وی «.نیست دیگران به نسبت ما فضیلت معیار ما ابزارهای وقتچیه یعنی نیست؛

 انقالبی در را خودشان موقعیت دیگران که است مرجع دستگاه یک هم سپاه در نمایندگی حوزه»

 اینکه بیان با سپاه کل فرمانده «.سنجندمی آن با بودن مکتبی و بودن اعتقادی بودن، والیی بودن،

 ایمان و اعتقاد سپاه در»: داد ادامه دارد، سپاه از صیانت در را ممتازی و برجسته نقش نمایندگی حوزه

 باید سپاه کل فرمانده حتماً  که ندارد وجود قاعده این نییع نیست؛ مراتبی سلسله ،بینش و بصیرت و

 باالتر، ایمان حتماً است، باالتر سازمانی موقعیت در که سربازی یا داریدرجه یک از که یااندازهبه

 «.باشند متقی و مؤمن بصیر، باید سپاه هایآدم همه .باشد داشته باالتری بصیرت و بینش باالتر، درک

 و است سپاه در دین معارف ترویج و تبلیغ به موظف نمایندگی»: گفت پایان در سپاه کل فرمانده

 میزان الگوست، نهاد یک سپاه. است مهمی بسیار کار این باشد، اسالمی معارف آینه باید سپاه چون

 .«است اسالمی انقالب برند امروزی، تعبیر به است؛ انقالب فضائل نمایتمام آینه و انقالب نماد

 ملت جيب از دولت خوریجريمه

 طول در را خود محصوالت کراراً هالبنیاتی»: است داده زارشگ هافروشیگران درباره «جوانروزنامه »

 در دولت. دهندمی و اندداده را فروشیکم بعضاً و فروشیگران این هزینه مردم. اندکرده گران سال

 هالبنیاتی از جریمه عنوانبه را فروشیگران همه آن از کسری و شودمی وارد مردم حامی لباس

 به تقدیم» نویسندمی آن روی و گذارندمی پاکت در خاطر بیط با را جریمه پول هالبنیاتی. گیردمی

 در بشود که نیست قدرهاآن هرچند. گذاردمی مبارک جیب در را جریمه پول دولت!« عشق با دولت

 هم و باشند راضی لبنی صنایع هم که هست قدرآن اما داد، شفا را کوری پرخرجی، دولت چنین

 باید لبنی صنایع پستان! نیست جنگل قانون به شباهتبی این! کنار به هم مردم د،بگیر ژست دولت

 آن دیگر سمت یک و فروشگران صنایع دهان در آن طرف یک حاال اما کند، پرمایه را مردم سفره

 شیر فروشیگران از دولت خوری «سرشیر» آخر است، نظارت مالیماست آخر این. است دولت دهن

 «.مردم مظلومیت آخر و ملت به

 کوتاه اخبار ▼

 ،ییادعا در صهیونیستی رژیم وزیرنخست زا!/آتش هایبالن ◄

 هایبالن پرواز دلیل به اشغالی مناطق جنوب در اخیر هایسوزیآتش

 بازوهای همه کرد ادعا نتانیاهو .داد نسبت ایران به را غزه نوار از زاآتش

 هایبالن دلیل به را سنگینی هزینه غزه در ازجمله ایران نظامی

 وازپر به اشغالی مناطق سمت به اخیر روزهای در که زاآتش و انفجاری

 درصد 30» شد مدعی همچنین وی .کرد خواهند پرداخت درآمدند،

 لبنان در آن نیابتی نیروهای ازجمله است ایران طرف از تهدیدات این

 خود بالستیک هایموشک و ایهسته هایسالح با همچنین که غزه و

 جروزالم» صهیونیستی روزنامه نوشته به .«کنندمی تهدید را اسرائیل

 گذشته روز دو در اشغالی فلسطین در سوزیتشآ 90 زا بیش ،«پست

 .است شده ایجاد غزه، نوار از هابالن این پرواز دلیل به

 سینوشیمتن پ کایآمر دولت /!ای که آب رفتقطعنامه ◄

پاراگراف  90را از  رانیا یحاتیتسل یهامیتحر دیتمد یبراقطعنامه 

 کایآمر ،دیجد سینوشیپ در داده است. لیپاراگراف تقل ۱ ای ۲به 

حذف کرده است.  زیسپاه را ن یهامقام میتحر یدرخواست برا

مدت نامعلوم  یبرا هامیتحر دیاز درخواست تمد نیهمچن واشنگتن

 یحاتیتسل یهامیتحر دیکرده و صرفًا خواستار تمد ینینشعقب زین

 یبنداتخاذ کند.  یگرید میتصم تیامن یشده که شورا یتا زمان

از  زیبود ن یرانیا یحامل کاالها یهایاز کشت یکه خواستار بازرس

 متن قطعنامه کنار گذاشته شده است.

 ندهینما/ !دهندينم سر کايشعار مرگ بر آمر رانيهوک: ملت ا ◄

کار  یاز زمان رو» گفت: رانیدر امور ا کایدولت آمر یمستعف

 نیشده است. ترامپ ا فیتضع رانیآمدن ترامپ حکومت ا

 هم ادامه خواهد داد. یجمهوراستیرا در دور دوم ر استیس

 کایو آمر رانیاست. مردم ا رانیبا ا دیبه توافق جد لیما ترامپ

سر  کایشعار مرگ بر آمر رانیدارند. ملت ا یاریمشترکات بس

 «!است رانیحکومت ا نیبلکه ا ،دهندینم

 وزارت شد/ متالشي اطالعات وزارت طتوس جاسوسي تيم پنج ◄

 انجام درصدد بیگانه اطالعاتی افسران این» خبر داد: اطالعات

 در خرابکاری نظامی، و یاهسته یهاپروژه به نسبت جاسوسی

 با ایران روابط در چالش ایجاد همچنین و هارساختیز

 «.بودند همسو کشورهای

 استاندار/ هيقوه قضائ یبا همکار تپههفتپرداخت حقوق کارگران  ◄

 یمنابع و مبالغ ،کشور کل دادستان دستور با»خبر داد:  خوزستان

انجام  ،تپههفتپرداخت حقوق کارگران  یبرا شدیزاد مآ دیکه با

 تپههفتحقوق کارگران  ندهیآکه در چند روز  میدواریام شد.

 «پرداخت شود.

 اختالس اتهام به افرادی که در مورد (:91سؤال احکام سياسي ) ◄

 هاآنجرم  هنوز ولی ،شوندیم و مانند آن، بازداشت یبردارکاله و

بات جرمی که اث: پاسخ اظهارنظر چه حکمی دارد؟ نشده، اعالم

 نشده است، نباید افشاء شود.


