
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9411 مرداد 82 شنبهسه 4455 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 نشان عوضی را راه و کندمی استفاده تحریف همیشه شیطان در میان جماعات اهل دین، از
 تبلیغات و شهوات طریق از تا کندیم را کار این ،«بگذار کنار را دین» بگوید بتواند اگر. دهدمی

های دین را که نشانه کندیمی را از مردم بگیرد. اگر آن ممکن نشد، این کار را دین ایمان مضر،
در حالی که دست  ،دهدطرفی را نشان می نشانه راهنماای در جادهمثل این که  .عوضی بگذارد

 www.basirat.ir                                     (32/10/0231). خائنی آمده آن را عوض کرده

 !ها ميليارديخسارات ده         روز حرف▼ 

 یاردیلیمه چند ده میت پرداخت جریخبر هولناک محکوم

در . ه استجامعه را شوکه کرد یون فوتبال، اذهان عمومیفدراس

 023و  ونیلیم 6 دیبا رانیفوتبال ا ونیکه فدراس آمده فایحکم ف

 لموتسیمارک و ییبت جداباارد تومان( یلیم 066ش از ی)ب ورویهزار 

 یهمکار یدر حال یخارج ین مربیا بپردازد. یم ملیت یکیبلژ یمرب

سال گذشته قطع نمود  آذرماهران را در یون فوتبال ایخود با فدراس

گذشت و در یران میماه از حضورش در ا ششکه تنها کمتر از 

 جینتا ،دیرسیمنت سکه تعداد آن به انگشتان دو د ییهایمعدود باز

فوتبال  یم ملیصعود ت نکیاهم کهینحوبهکرد، کسب ن مالحظهقابل

 از ابهام قرار گرفته است. یادر پرده یبه جام جهان

 یزیرر و برنامهیو بدون تدب یاورود گتره -0 نکات تحليلي:

به  یکنان خارجیو باز یبه عرصه جذب مرب درست و کارشناسی

د یپرونده آن با بارکی یاست که برا ی، معضل جدکشور فوتبال

این اولین باری نیست که فوتبال رد! یقرار گ یجد یمورد بررس

دهه دو شود. در طول کشورمان با چنین احکامی مواجه می

 زودرشتیرها پرونده ده ،بالتای کردن فوگذشته به بهانه حرفه

شکل ون فوتبال یو فدراس هاباشگاهدر فیفا به ضرر  ینیچننیا

 خارج گردیده است.ملت  بیجها دالر پول از گرفته و میلیون

 یم قراردادهایتنظ یبرادر کشور  یچ استاندار حقوقیه متأسفانه

امضا شده به ضرر ها ن سالیو هر چه در طول ا وجود ندارد یفوتبال

اختالفی، به  یهاپروندهدرصد  01و بیش از  کشور بوده است

 ختم شده است!ین سنگ هایمحکومیت ایران و پرداخت غرامت

قت تلخ دارد که روند ین حقیت از ایحکا یکارشناس یبررس -3

دست چندم در  یان خارجیکنان و مربیاز باز یاحضور بخش عمده

 یدیعا تنهانهبوده که  ییایو ماف یکارشناس ریغ یز روندیکشور ن

 یمال یهاهیبه خروج سرماکشورمان نداشته، بلکه  یهاباشگاه یبرا

انجام شود تا  یاست مطالعه کارشناس یکافاست.  دهیکشور انجام

که در  یکن خارجیبازو  یمربها از ده یزیمعلوم گردد درصد ناچ

 یت الزم برایفیاند، از کران شدهیها وارد فوتبال اسالن یطول ا

که بدون شک  ی! آماراندبودهگ کشورمان برخوردار یدر ل یباز

 دکننده خواهد بود.یار ناامیبس

رسیدگی به این موضوع یکی از  رسدیم نظر به :يراهبرد هتنک

جد  طوربهکارشناسان امر مسئوالن و باشد که باید  ییهاضرورت

برای آن اتخاذ نماید. قاطعی بدان ورود کرده و تصمیمات قانونی 

ن پرونده شده و ید وارد ایبا یی، قضایتی، امنینظارت یهادستگاه

ران یدر فوتبال ا یکنان خارجیو بازان یجذب مرب یاهکارنامه دو ده

 ند.ینما ین برخورد جدیقرار داده و با متخلف یجد یرا مورد بررس

کشور به آتش  یهاهیو سرما المالتیب گونهنیا کهنیااز  یافکار عموم

 )نویسنده: مهدی سعیدی( شده است! متأثر شدتبه ،شودیده میکش

 و الپوشاني يک خيانتتحريف                        روزگزارش ▼

 برای ابزاری عنوانبه آن از دشمن که است موضوعی یف و وارونه جلوه دادن واقعیت،تحر

 جمهوری دشمنان اهداف راستای در متأسفانه. بردمیبهره  اسالمی جمهوری با مقابله

 واقعیت تحریف با ،کشور منافع و مصالح به توجه بدوننیز  داخلی سیاسیون از برخی اسالمی،

 .هستندسیاسی از موضوعات  برداریبهره صدد در همواره

ترس از ایران، امارات و اسرائیل را به هم »روزنامه آسیا در مطلبی با عنوان  -0 خبري: هايگزاره

در مقابل ایران، به دنبال افزایش  ویژهبهبرای حفظ امنیت خود  هااماراتی: »نویسدمی ،«نزدیک کرد

در مقابل ایران  توانندمیرابطه با اسرائیل( اقدام )ین با ا کنندمیفکر  هاآنوزن سیاسی خود هستند. 

د. ترس از ایران، امارات و اسرائیل را نقدرتمندتر شوند و ابزاری را در مقابل ایران در دست داشته باش

رد نماینده لیست امید در مجلس دهم و کاندیدای  ،«علی مطهری» -3 «به هم نزدیک کرد.

در برقراری رابطه امارات با اسرائیل، گذشته : »آوردمییتی شده مجلس یازدهم نیز در توئ صالحیت

 .«ایمدادهو به دامان اسرائیل سوق  ایمترساندهرا  هاعرب ؛ایمبودهام امارات، ما نیز مقصر از خیانت حک

که  هاستسالخیانت امارات به آرمان فلسطین موضوع جدیدی نیست. این کشور  گزاره تحليلي:

گذشته یکی از حامیان  هایسالدر ؛ امارات کندمیت حرکت مابل جریان مقاودر پازل دشمن و مق

 امریکا و هایسیاستکه مجری بود  به این گروه تروریستیاصلی داعش در ارسال سالح و پول 

سفیر سابق رژیم صهیونیستی در سازمان همچنین . آمدمیبه حساب در منطقه رژیم صهیونیستی 

های اخیر و پشت در سال: »گویدمیبه رابطه تاریخی این رژیم با سران اماراتی اذعان کرده و  ملل

 این است سؤال. «ی برای سفری رسمی به آنجا رفتمو حت پرده، با نمایندگان اماراتی دیدار داشتم

آنکه خائنان به آرمان  یجابه متعلق به آنان ایزنجیره هایرسانهسیاسی و  هایچهرهچرا برخی که 

 ،انددادهرا فریب  هافلسطینیمسلمانان و  هاسال طیرا که  و برهم زنندگان امنیت منطقه فلسطین

آیا این به  ؟!تازندمی در دنیا آرمان فلسطین اصلی مدافعبه و  زنندمیساز ناکوک  ،محاکمه کنند

انتظار رهبر معظم انقالب، عوض کردن جای جالد و شهید و یا جای ظالم و مظلوم نیست؟  فرموده

در اگر که است این  دهندمیمدام دم از آزادی و حقوق بشر سر  هایشانحرفی که در هایهرهچاز 

، الاقل نمک روی زخم نباشند و تحریف گیرندنمید کودک کش موضع فعاالنه مقابل یک رژیم جال

، نشان اندزدهنیز تکیه مجلس  ینائب رئیس بر صندلی که روزیمواضع افرادی . واقعیات نکنند

حتی برای  انقالب هایآرمانهداف و بصیرت سیاسی و عمق راهبردی نسبت به ا نداشتن ،دهدمی

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک کشور نیز ممکن است عارض شود.برخی مسئولین 

 کايتا انتخابات امر« دلبر»و  «ويد»پروژه                 خط تحریف ▼

از چهره  نیدروغ یرسازیو تصو قیحقا فیهماهنگ شده در حال تحر یدر اقدام یداخل انیگراغرب

به  یخوشدل قیبر اساس تزر انیجر نیا ریهستند. راهبرد چند وقت اخ ییکایآمر یهادموکرات

دموکرات و بازگشت او به برجام و آغاز مجدد مذاکرات،  کیکار آمدن  یرو یواه الیجامعه با خ

 یو به ستادها راهبرد درآمده نیدر خدمت ا زین یارهیزنج یها. رسانهشودیم ییو اجرا یطراح

 تریبا ت بهشتیارد لی. به عنوان مثال، روزنامه آرمان اواشوندیم لیتبد رانیدر اها دموکرات یانتخابات

در  یسازندگ زنامهها. روبه استقبال دموکرات «گرددیبه برجام برم کایها برنده شوند؛ آمردموکرات»

 یئتیها که توسط هدموکرات یانتخابات فستیمان یاصفحه 11در سند : »آوردیممرداد  ۵گزارش 

اند به برجام تعهد کرده ییکایآمر یهابرالیشده است، ل هیو سندرز ته دنیبا ارانینفره از  0۵

در  زیجوان ن دیام طلبحمجله اصال«. دست بردارند رانیا یاسالم یجمهور یبازگردند و از برانداز

؛ 00آبان  ی  رانیا یایؤر»ر جلد مجله منتشر کرد و نوشت: را د دنیجو با ریمرداد، تصو ۵شماره 

موارد گفته شده، «. برجام یایدالر، اح متیکاهش ق دن،یبه با یروحان یتلفن کیشکست ترامپ، تبر

 یروزها در تالش برا نیاست که ا ریاخ امیدر ا یداخل انیگراغرب یمشت نمونه خروار از اظهارنظرها

 هستند!« بردل»به عنوان  دنیبا جو یو معرف« خطرناک وید»دونالد ترامپ به عنوان  یمعرف



 

 

  

 اخبار ▼

 ميگذارينم پاسخيبرا  کشور هايزيرساخت به حمله

 حقوق قبال در مسلح نیروهای کل ستاد مجازی فضای مرکز توسط که یاهیانیب از هاییبخش

 مسلح نیروهای کل ستاد» :است زیر شرح به ،است شده صادر سایبری فضای المللبین

 و مواجهه در سایبری دفاع و بازدارندگی برای ،ملی امنیت گفتمان در ایران اسالمی جمهوری

 نهادهای و هاسازمان تمامی .دارد مأموریت سایبری فضای متکثر و متنوع تهدیدات با مقابله

 مقام فرمان وفق و مسلح نیروهای به دفاعی مأموریت واگذاری به توجه با کشور در ربطذی

 سلحم نیروهای کل ستاد با بایستیمی ،العالیمدظله قوا کل معزز فرماندهی و رهبری معظم

 قلمرو امر متخصصین اذعان به سایبری فضای که آنجا از و باشند داشته افزاییهم و هماهنگی

 نیروهای کل ستاد بیانیه» عنوانبه رو پیش سند است، امنیتی و دفاعی حوزه در جدیدی

 هایسیاست مفاهیم، ،«سایبری فضای المللبین حقوق قبال در ایران اسالمی جمهوری مسلح

 سایبری فضای متکثر و متنوع تهدیدات با مقابله در مسلح نیروهای اقدامات چوبچار و کالن

 عملیات شدت چنانچه ،ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای باور به .کندمی تبیین را

 دفاع حق یابد، ارتقاء متعارف مسلحانه حمله آستانه به کشور حیاتی هایزیرساخت به سایبری

 نیروهای است بدیهی .است محفوظ ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای برای مشروع

 تبیین هایسیاست و هامشیخط از یک هر نقض صورت در ایران اسالمی جمهوری مسلح

 حق این باشد، دولتی کنترل یا هدایت حمایت، تحت که فردی یا گروه دولت، سوی از شده،

 .دهند پاسخ کنندهپشیمان و قدرت با ،سطحی هر در را تهدیدات هک هستند قائل خود برای را

 بود مذاکره از عکس يک دنبال به فقط ترامپ

 آقای» :گفت ،پویا اندیشه طلباصالح ماهنامه با گفتگو در جمهوررئیس مشاور ،«آشنا الدینحسام»

 آقای وقتی ،ترتیباینبه. کنیممی مذاکره هادولت با کنیم،نمی مذاکره هاآدم با ما گفتمی روحانی

 رد را آن روحانی آقای داد، جانبهسه مذاکره انجام برای مشخصی پیشنهاد نیویورک در مکرون

 تهیه چهاربندی پیشنهاد یک که رفت پیش آنجا تا مکرون آقای با روحانی آقای مذاکرات. نکرد

 هااین. شوند دوباره مذاکره وارد تعهدات این با و بپذیرند را تعهدات این امریکا و ایران کهاین شد؛

 مذاکره وارد باید که ندبود معتقد هاآمریکایی اما ؛شد انجام باواسطه مذاکراتی و آمد کاغذ روی

 اول گفتمی روحانی آقای. بود این سر بر دعوا. نه یا رسیممی چهار بند این به ببینیم و شویم

 ترامپ آقای اما ؛است آزمایی راستی این بنشینیم، مذاکره میز سر بعد کنیم، معین را هاتوافق اصول

 آقای وقتی. بود قصه فنی بخش این .شودمی چه ببینیم بعد نشینیم،می مذاکره میز سر گفتمی

 که شود ایمذاکره وارد ترامپ آقای با که پذیرفتمی را ریسک این باید رفت، نیویورک به روحانی

 کافی برایش که باشد داشته عکسی ترامپ آقای برای اما باشد، نداشته اینتیجه هیچ ایران برای

 هدف که نرسید بندیجمع این به اما داشت هم مالقات آمادگی شهامت با حتی وحانیر .باشد

 چیزی همان به تسلیم یعنی هاتحریم وجود عین در شرط،پیش بدون مذاکره. است توافق ترامپ،

 «.خواستندمی هاآمریکایی که

 !کرد خواهد خدمت اصولگرايان به ،انتخابات به ورود با عارف

 اگر» :معتقد است مجلس پیشین نماینده و طلباصالح سیاسی فعال ،«قوامی ناصر سید»

 دلیلش. ندارد محبوبیت مردم میان در وجهچیهبه او کنند، اجماع عارف آقای درباره هم انطلباصالح

 عارف آقای از من. کنندنمی فراموش مردم که است مجلس در ایشان حضور سال چهار همین نیز

 در) «.نبرند این از بیش و داشته نگاه محفوظ را انطلباصالح و خودشان یآبرو که کنممی خواهش

 ظرفیت که کندمی فکر چرا و چیست 0۰11 تخاباتان در حضور به عارف تمایل علت اینکه به پاسخ

 خدمتی اصولگرایان به خواهدمی عارف آقای که کنممی فکر من»( است؟ کار این برای مناسبی

 تأیید را انطلباصالح ما بگویند اینکه برای بیاید عارف که خواهندمی هم اصولگرایان باشد، کرده

 قدرت هاینهاد و اصولگرایان .است دیده آسیب آنان اجتماعی پایگاه و نداشتند رأی اما کردیم،

 هم. نشان دو و است تیر یک برایشان این زیرا شوند، میدان وارد کنند،می تشویق را او که هستند

 .«نیاورند رأی انطلباصالح که شوندمی موجب اینکه هم و کردیم صالحیت تأیید ما که گویندمی

 کوتاه اخبار ▼

بر اساس طرح  /مضاعف تابعيت داراي مديران انتصاب ممنوعيت ◄

 انتصاب یا انتخاب، اعالم وصول شددر مجلس ی که جدید

 دارای آنان اول درجه خویشاوندان از یکی یا خود که اشخاصی

؛ است نوعمم مدیریتی هایسمت در باشند، ذیل شرایط از یکی

 از سال یک از بیش بلندمدت اقامت مجوز -3؛ مضاعف تابعیت -0

 کشورهای در اعیانی یا عرصه مالکیت -2؛ خارجی کشورهای

؛ کشور از خارج در سهام و سپرده حساب دارندگان -۰؛ خارجی

 دارندگان -6؛ خارجی مؤسسات و هاشرکت در عضویت -۵

 تحصیلی، اقامت مجوز دارندگان .خارجی کشورهای در صرافی

 وزارت. هستند مستثنی قانون این از اداری هایمأموریت یا درمان

 ویژه و آزاد مناطق اتمی، انرژی سازمان مسلح، نیروهای اطالعات،

 این اجرای از متخلف. باشندمی قانون این مشمول نیز اقتصادی

 و عمومی خدمات از سال سه تا یک از موقت انفصال به تبصره

 .شد خواهد محکوم دولتی

 رئیس /قوا سران توافق زمان تا نفت فروشپيشتعليق  ◄

 فروش برای دولت» :اعالم کرد مجلس وبودجهبرنامه کمیسیون

 پیشنهادی متن کلیات .کند ارائه الیحه باید سلف صورت به نفت

 آن جزئیات روی اما ؛شد تصویب قوه سه سران جلسه در دولت

 طرح کلی، توافق زمان تا و است نشده انجام توافقی هنوز

بر اساس گفته « .شد نخواهد اجرایی هم مردم به نفت فروشپیش

 کمیسیون نشست در( شنبهسه)امروز  است قرار حاجی بابایی،

 روند ،مختلف هایدستگاه مسئوالن حضور با و وبودجهبرنامه

 .شود حل و بررسی طرح این قانونی

 صمصامی، حسین/ اقليت اختيار در بورس کالنِ هايثروت ◄

: گویدمی بهشتی شهید دانشگاه علمیهیئت عضو و اقتصاددان

. است نداشته کشور تولید بر اثری بورس شاخص افزایش»

 در بورس درصد 11 و است شده انحصاری بورس ساختار

 به منجر نهایت در که باشدمی هابنگاه درصد 3۵ اختیار

 «.شد خواهد هاقیمت افزایش

 نشریه کرد؟/ نابود را آمريکا خارجي سياست چطور ترامپ ◄

 ترامپ ناپذیرجبران ضربات به تحلیلی در «افرز فارین» آمریکایی

 معنای به را او دوباره انتخاب و پرداخت آمریکا خارجی سیاست به

 روابط شورای اندیشکده رئیس. دانست ساله 3۵ جهانی نظم پایان

 ،کار آغاز در کشور این جمهورئیسر ،است معتقد آمریکا خارجی

 تا داد نشان زدهبحران را آمریکا داشت، واقعیت که آنچه از بیش

 .دهد نشان ناجی را خود

 المللیبین ائتالف /عراق ارتش تحويل پايگاه ديگر آمريکايي به◄ 

 در التاجی پایگاه تسلیحاتی سایت تحویل از آمریکا امر تحت

 .داد خبر عراق امنیتی نیروهای به بغداد شمال

 هادی توسط جالله سوگند آیا: (88احکام سياسي )سؤال  ◄

 است؟ جایز ،یامسئله اثبات منظور به سخنرانی حین در سیاسی

 اشکال ندارد.: پاسخ


