
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 خرداد 53شنبه سه 3355 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 استیکشور، ر مدیریت مؤثرترینو  نیترمهم یعنیاست؛  مهمیمسئله  یلیخ یجمهور استیر

 یتدارکاتچ جمهورسیندارد، رئ یاراتیاخت جمهورسیرئ ندیگویم هایبعض نکهیا .است یجمهور

 یاطالعیب یاز رو ای شودیگفته م یتیّمسئولیب یاز رو ایخالف واقع است؛  هااینهمه  ...است

 www.basirat.ir  (41/30/4133) .در کار است یایورزنکرده غرض یخدا ای شودیمگفته 

 fatf اي ديحلقه مفقوده اقتصاد کشور؛ تول     روز حرف▼

 استیر ینامزدها یبرخ یکردهایمناظرات و رو یفضا یبازخوان

مهم را  نیر، اکشو یمشکالت اقتصاددر خصوص علت  یجمهور

همچنان اصرار دارد تا رفع  یانیجر متأسفانهآشکار ساخت که 

 یحلقه مفقوده اقتصاد کشور معرف تریناصلی عنوانبهرا  هاتحریم

 یبرخ قیقتحدر  فیبا تحر دها،ینداز کا یتا آنجا که برخ؛ دکن

 نیمنتقد، ولا ، دو ظلم آشکار را بر ملت روا داشتند:هاکنوانسیون

در  ،ومدکردند و  یکشور معرف یتوسعه اقتصاد نیبرجام را مخالف

با کارگروه  رانیا هایهمکاریگرفتن  دهی، با نادfatf موضوع

 ستیانقالب را عامل عدم خروج کشور از ل انیجر ،یاقدام مال

 نمودند. یکارگروه معرف نیا اهیس

دارند  تأکید اقتصاددانان بر آنکه  یتیواقع -4 :يليتحل نکات

است و نه  دیاست که حلقه مفقوده چرخش چرخ اقتصاد، تول نیا

 آن که در اقتصاد شاهد یتورم درواقع .المللیبین یهاکنوانسیون

معنا که اگر موتور  نیا به ؛در بخش عرضه دارد شهیر ،میهست

 -2.شودمیحل  زینمشکل تورم  فتند،یدر کشور به راه ب دیتول

 ستیکه حضور در ل کندمیادعا  هاواقعیت فیبا تحر یانیجر

و  نیدوست مثل چ یمانع از تجارت با کشورها ،کارگروه اهیس

نشان  یبانک مرکز یهاارآم کهدرصورتی ؛عراق شده است

دالر تجارت با  اردیلیم ۹به  بیگذشته قردر سال  رانیا ،دهدمی

آن است که کارکرد دیگر  تیواقع -0کشور عراق داشته است. 

دور  یرهایدر مس تیشفاف جادیا ران،یدر ا fatfکارگروه  یاصل

که چرا است  نیا زین نیمنتقد یاستدالل اصل ست.هاتحریمزدن 

تعهدات مضاعف، هم  رشیکه با پذ ردکرا اجرا  هاییتوصیه دیبا

 یبرا ینیو هم تضم کندمیافشا را  هاتحریمدور زدن  هایراه

 هایبیانیهخود کارگروه در  چراکه ؛یستن یبهبود روابط بانک

 تواندنمی زین رانیاز ا هاتوصیههمه  یکه اجرا مختلف ادعا کرده

طبق  -1 !باشد هایس ستیاز ل کشور ینادهنده خروج  نیتضم

 زین ۹۹کشور در سال  ی، نرخ رشد اقتصادیگزارش بانک مرکز

 انیکشور برخالف حام یدرصد بوده است. تجارت خارج 222

fatf صفر  تنهانه ،نهاد نیا اهیس ستیقرار گرفتن در ل باوجود

 دالر را ثبت کرد. اردیلیم ۳0نشد، بلکه رقم 

 رانیکارگروه نسبت به ااین که نگاه  یتا زمان :یراهبرد نکته

 .اشدب کشور تیاولو، مکاری با آنهد یاست، نبا یاسینگاه س کی

 استیدر عرصه س یباز هایزمینبه  یبخش متنوع ،یاصل تیاولو

 جادیا قیاز طر دیمعنا که با نیخارجه و اقتصاد است. به ا

شرق، به  و هیهمسا کشورهایبا  یراهبرد هاینامهتفاهم

 )نویسنده: علی محمدی( پرداخت. یدر تجارت خارج بخشیتنوع

 

 

 

 

 

 
 

 به شعور مردم توهين نکنيد!                           روز گزارش▼

 !است های جامعه برای جلب آرااولویت به دنبال تغییردر آستانه انتخابات  گریاصالحات بار د انیجر

در روزنامه اعتماد با  یادداشتیدر طلب اصالح نیاز فعال «یعباس عبد» -4 :یخبر هایگزاره

 یاوت نسبتف زیو ن واناتیبارز انسان با ح یهااز تفاوت یکی: »نویسدمی «بینیکوته»عنوان 

 ینگرندهیآ ثیاز ح رانیجامعه ا متأسفانهآنان است...  ینگرندهیها، عمق آخود انسان انیم

اکنون »در ادامه نوشت:  یعبد«. حاالست نیشده است. هر چه هست هم ییفاقد توانا کلیبه

انداز، پس د،یدرباره رشد تول ینامزد چی. همینیبیم وضوحبهرا  ینیبکوته نیدر انتخابات ا زین

و... سخن  یمدن یقانون، نهادها تیهمچون حاکم ،توسعه یافزارنرم یهارساختیآموزش، ز

چگونه راه  مسئله ست،ین یکاف ،میاندازیو اشتغال را راه م دیتول مییبگو نکهی. ادیگوینم یجد

در  طلباصالح یتندرو نیاز فعال« تبار یعلو رضایعل» شیپ یچند -2 «.انداختن است؟

طبقه متوسط »نوشته بود:  ،طلبان در روزنامه شرقاصالح یبا عنوان علل ناکام یشتاددای

 ،ینامناسب در ارتباطات خارج یهااستیهمراه با س یاقتصادنادرست  یهااستیس درنتیجه

بهبود  یمکرر در تالش برا یهایقرار گرفته است. ناکام فشارتحتو  شدهفیتضع شدتبه

کرده  لیشده را به خشم و نفرت تبدسرکوب یآرزوها ،یهر ناکامهمراه با  ریو تحق تیوضع

 زیمداوم و پره یبافیخودخواهانه، منف ییفردگرا ،یاعتمادیب ،وتفریطافراط ،یحوصلگیاست. ب

 .«ماست یجامعه کنون یهایژگیاز و افتهینظم یاز هر نوع اقدام جمع

)برآمده از  یمد دولت فعلآغلط و ناکار هایسیاستکه مردم به علت  یطیدر شرا :يليتحل گزاره

 کندمی یسعجریان اصالحات  ،اندگرفتهقرار  یاقتصاد دیتحت فشار شد ان(،طلباصالححمایت 

، در اذهان عموم، جانمایی اولویت کند یاسیس -یمواضع فرهنگ انیو ب یبرالینئول هایسیاستبا 

ه حاشیه برد تا با این حربه، هم از زیر است را ب شتمعی و اقتصادملت که  اصلی مسئله و دغدغه و

آن بوده، رهایی یابد و هم کاندیداهای  یوبانباعثبار پاسخگویی وضع فعلی که این جریان نیز 

 زاده(معرفی کند. )نویسنده: فرهاد کوچکساختگی  یهاتیاولوخود را نماد تغییر و مجری 

 نظامي در آستانه يک ديدار!قدرت  شينما                    ر ویژهاخبا▼

آمریکا بر این کشور،  جانبهکیی هاتحریمکه روابط میان آمریکا و روسیه، با  شودمیچند سالی 

که انتظار آب شدن یخ روابط از آن  حال در آستانه دیدار روسای جمهور دو کشور .سرد شده است

و  ییایردری، زناورزمها خود را با مشارکت ده یهاشیرزما ترینبزرگاز  یکی هیارتش روس، رودمی

آمریکایی بود که نشان دهد  طرفبهاین پیام قدرت پوتین  .آرام برگزار کرد انوسیجنگنده در اق

این رفتار روسیه را مقایسه کنید با دولتمردان  .در برابر آمریکا از منافع ملی خود کوتاه نخواهد آمد

شورمان که طی هشت سال اخیر هر وقت قوای نظامی کشورمان قصد برگزاری رزمایشی را ک

مرگ بر اسرائیل و هر آزمایش موشکی و حتی شعار  دانستندیمداشتند، آن را مخل توافق برجام 

اگر این قدرت میدان را  کهدرحالی! زنندمیرا نیز به نافرجام ماندن برجام گره  هاموشکبر روی 

، از موضع قدرت و عزت با طرف غربی سخن کردندمیروسیه( پشتوانه دیپلماسی تعریف  )همچون

 .حریف را مجاب به انجام تعهداتش کنند توانستندمیدر آن صورت  بساچهو  گفتندمی

 در بردارنده جلسات و یررسمیغمستند  /انقالب معظم رهبرتوان موشکي ايران در بيان  ◄

 ...و  عی، فرهنگی و هنریاجتمادیدارهای گرم و صمیمی رهبر معظم انقالب با فعالین علمی، 

ی علم ای فعاالن حوزهشنبهدیدارهای پنجدیروز سومین قسمت از این مستند که بخشی از  .است

 بخشی از این دیدار،رهبر معظم انقالب در  .بود، به نمایش گذاشته شد و فناوری با رهبر انقالب

برد  خواستندمی: »ندیافزایم د وگوینسخن می دوربردهای نقطه زن برای نخستین بار از موشک

 نیا یبرا .دارد یموضوع علت نیا .اما من مانع شدم ،برسانند لومتریک ۰333ها را تا موشک

 .«گذاردینم یفالن ندیگویمندند و مدارند و گله تیاز من شکا تیمحدود

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 ساعت گذشته 50نامزدهای رياست جمهوری در  یهاوعده

 یاجازه داد اصالً فساد دیحکومت و مردم است و نبا جدی خواست فساد با مبارزه :يسيئر

 رینامناسب تحق یبه خاطر برخورد کسی مبادا .میکه الزم باشد با آن مبارزه کن ردیشکل بگ

 از را فساد با مبارزه :ييرضا .ردیحق خود را بگ یبازیپارتشود که مجبور بشود با پول و رشوه و 

 .جرم دارد تیاما ماه شودیانجام م یصورت قانوناز مفاسد به یاریبس .شروع کرد دیها بادهگنکله

 یتلفن یرانیا نیکارآفر 23با  شخصاً سال گذشته  0در  هیترک جمهورسیمردم بدانند که رئ

 نیا یکرد برا هیگر دبای .کرده است قیتشو هیدر ترک یگذارهیها را به سرماصحبت کرده و آن

جلسه  دنیبا اوباما و با خواهدیکه دولت ما رفته در پاستور درها را بسته و فقط م مملکت

 .دارند انیبا کارفرما چندماهه یهاقرارداد یدرصد جامعه کارگر ۹3از  شیب :يليجل بگذارد!

و طبق قانون  ردیرا با هم در نظر بگ یشغل تیو امن یشغل تیشغل، رضا جادیا دیبا ندهآی دولت

 یکشدر جامعه گردن یمسئول چیکه ه میهست نای دنبال به :يزاکان .آن عمل کندبه  یاساس

 که بانکی درب .میاست اختالف دار یهستند دستمان خال یکه مدع یداخل رقبای با .نکند

انجام شد،  ۹2که سال  یقیدر تحق .است دیتول بیبست، دولت رق دیرا با کندمی یسوداگر

درست پول  نهیهز یجابهبانک  .ها هستندبانک ید اقتصاددرصدِ مانع رش ۰۳معلوم شد که 

در  یهمت .میامن هست نترنتای دنبال به ما .کندیرا سست م دیتول یهاهیغلط پا نهیمردم، با هز

داشته  تیامن نترنتیفرزندان ما در ا یعنیامن  نترنتیا چه؟ یعنیامن  نترنتیا دیها پرسمناظره

 ،نگران بوده یمجاز یاش در فضازن و بچه یاوباما که برا اندازهبه( حداقل یباشند و شما )همت

 هیشب یمرکز فرمانده کی دیبا یحفظ ارزش پول مل یبرا :زادهيقاض .دیباش هداشت رتیغ

 یبرا یاقدام چیباعث باخت جبهه انقالب نخواهم شد و از ه قطعاً .شود لیتشک داریخزانهوزارت 

 ۰3 یدر مشکالت کشور، باال هامتحریسهم  :يهمت .نخواهم کرد غیدر یعمل به حجت شرع

 یارز را که همت .دارمیرا برم هامیهمه مشکالت است؛ تحر یعامل اصل میتحر .درصد است

 نیچند یجابه دبای: زادهيمهرعل .ابدین شیافزا نیاز ا شتریتالش کرد ب ینداد، همت شیافزا

شود و  لیتشک دیو تول عیت بر توزنظار یخانه براوزارت کیواحد متشکل در  کیستاد، 

 .نظارت، دنبال دخالت در بازار است یجابهدولت  اآلن .میببر نیرا از ب هیبودن مواد اول یچندنرخ

 !در يک ابالغيه رسمياز خبر غلط  يدولت در کپ یگاف سخنگو

 .پرداخت نگیلتریدرباره ف یسیرنامه رئبه موضوع کا یدر مطلب بهشتیارد 03 ،21 دادیرو تسای

 نیمنصوب شده بود، در ا هیقوه قضائ سیرئ عنوانبه ۹۳اسفند  4۰روز  یسیرئ کهدرحالی

؛ بوده است یسیبا دستور رئ ۹۳ بهشتیتلگرام در ارد نگیلتریف ه است،ادعا شد اشتباهبهگزارش 

خطاب به استانداران و  یار نامهدولت، د یسخنگو ،یعیرب یعل که است نای تأملقابل نکته اما

از  یکپبا شده است و در حوزه فیلترینگ  یسیرئ اهللتیدولت خواستار حمله به مواضع آ یاعضا

 .، فیلترینگ تلگرام را به او منتصب کرده است12 دادیرو تیماه قبل سا کی اشتباهگزارش 

تلگرام دقت  نگیلتریف در مورد متأسفانه»گفت:  ،دیروز در خصوص این اشتباه فاحشربیعی 

عدم  نیاطالع از ا محضبه .نبوده است یسیرئ یجناب آقا استیالزم صورت نگرفته و در زمان ر

 .«ارسال شد رندگانیالزم به گ هیاصالح یاهدقت، در نام

 دعوت هنرمندان از مردم برای مشارکت در انتخابات

تمام مشکالت به  باوجود»: اظهار داشتینما و تلویزیون بازیگر پیشکسوت س «پروانه معصومی»

که  سؤالوی در پاسخ به این  .«کنمخاطر کشور، انقالب، شهدا و رهبرم در انتخابات شرکت می

 ریتأثهای بیگانه در کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری چقدر تبلیغات رسانه

. داریوش ارجمند، «بینمدهم نه مینه را گوش میهای بیگامن که خودم نه رسانه»دارد، گفت: 

ضدایرانی برای کاهش  یهارسانهدیگر بازیگر پیشکسوت کشورمان نیز در واکنش به مداخله 

های ها و تبلیغات این رسانهما توجهی به این هجمه»مشارکت مردمی در انتخابات، گفته است: 

 «.کنمت شرکت میدر انتخابا قطعاًخود من هم  کنیم.ضد ایرانی نمی

 اخبار کوتاه

 بهزاد» کنيد/ شرکت در انتخابات: طلبانساز اصالحنهاد اجماع ◄

: گفتمردم،  خطاب بهان طلباصالحیس نهاد اجماع ساز رئ «نبوی

کشور  نکهیا یو برا رانینجات ا یاست که برا نیخواهش من ا»

در انتخابات  م،ینشود که راه برگشت نداشته باش یدچار سرنوشت

 اند، قبالً نکرده دایکه مردم حضور پ انتخاباتی هر در .دیشرکت کن

نکنند،  دایهم اگر مردم حضور پ اآلنو  میاخوردهشکستهم 

آمدند، هم در انتخابات  درصحنهاگر مردم  .خورد میشکست خواه

 .«یجمهوراستیو هم در انتخابات ر میاشورا برنده

در  دستگاه قضا یسخنگو !/کرديم يتراشمانع یبانک مرکز ◄

 شده انجام اقدامات»: گفتخصوص پرونده بدهکاران بزرگ بانکی 

 هییقوه قضا ریبر اساس تداب صرفاً بانکی عمده بدهکاران پرونده در

 .کشور یبانک ستمیو س یبوده نه بانک مرکز نیو تالش ضابط

با قوه  یاشده مکاتبه یدگیرس یهادر مورد پرونده مرکزی بانک

 اظهارنظرو  یپرونده درخواست بررس کی در .نداشته است هیئقضا

نجام ا یمنابع انسان تیکه پاسخ دادند به لحاظ محدود میکرد

 .!«ستیخواسته مقدور ن

 استیروزها که به انتخابات ر نای!/ «دانيمردم م» نيکمپ ◄

 هایشبکهی هاتیاز فعال بخشی م،یشویم کینزد یجمهور

انتخابات و  یدر مورد نامزدها نظرتبادلبه بحث و  اجتماعی

به موضوع مشارکت در انتخابات  گرید یو بخش هاآن یهابرنامه

با  زین یاجتماع یهااز کاربران شبکه یاربسی .اختصاص دارد

 یمشارکت حداکثر تیبر اهم تأکیدبا  ،دانیم_مردم#هشتگ 

 ،حل مشکالت و بهبود وضع موجود یبرا ،مردم در انتخابات

 .کنندمی یمشارکت حداکثر دعوت به

وزیر امور خارجه با  /ستيحل نراه ی: قهر با صندوق رأفيظر ◄

 روزی جمعه»دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات گفت: 

و  ییروشنا یهاچهیدر میتوانیم یأر صندوق قیاست که از طر

 کمبودها، .میخود و فرزندانمان باز نگهدار ندهیآ یرا برا دیام

و من به سهم خود  ستندینبوده و ن و اشتباهات کم هاکاستی

اما قهر ؛ هستم که کام مردم را تلخ کرده است هایشرمنده سخت

از  نیفزایدو اگر به مشکالت  ستیحل نراه قطعاً یبا صندوق رأ

 .«نخواهد کاست هاآن

 :در گزارشی آورد اوپک/ ادامه دارد رانينفت ا ديتول شيافزا ◄

هزار  1۰۰و  ونیلیم 2به  4133 خردادماهدر  رانینفت ا دتولی»

هزار بشکه  12از آن  شیکه نسبت به ماه پ دهیبشکه در روز رس

در رتبه  رانیا ،دیتول زانیم نای اب .است افتهی شیدر روز افزا

هر بشکه  متقی متوسط .عضو اوپک قرار دارد یچهارم کشورها

نسبت به ماه  شیسنت افزا ۳2دالر و  0با  زین رانیا نینفت سنگ

 .«دیدالر رس ۳22۳۳از آن به  شیپ

 برای اولين واکسن ايراني صادر شد/ یمجوز مصرف اضطرار ◄

 رانیکوواواکسن »: اعالم کرد بهداشت روزی اورمش «زادهوهاب»

 عنوانبهفرمان حضرت امام  ییمحصول ستاد اجرا ،برکت

مصرف  یمجوز اضطرار ،یرانیدرصد ا 433واکسن  نینخست

 .«کرد افتیرا از وزارت بهداشت در یعموم


