
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400 آبان 4شنبه سه 5629 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 لمسائ تا اجتماعی، مسائل تا او قلب اعماق از است؛ بشر زندگی گستره تمام دین، تالیفععرصه 

 تا «اهلل اُذکُرُوا» از قرآن. دارد ارتباط تیبشر مجموعه به که مسائلی تا المللی،بین مسائل تا سیاسی،

(  02/08/1400) .داندمی دین تصرّف حوزه در را عظیم عرصه این همه ،«انالشَّیط اَولِیاءَ فَقاتِلوا»

www.basirat.ir 

 !گريتخريب تا سردرگمي از            روز حرف▼

 آشکار از پس تا بود کافی روحانی آقای دولت از طلباناصالح حمایت

 و دولت از مردم روگردانی زمان ایشان، هایناکامی و هاضعف شدن

 این نتیجه! رود طلباناصالح چشم به آن دود و رسد فرا آن حامیان

 که نمود مشاهده خردادماه انتخاباتی هایرقابت در توانمی را حمایت

 تا کردند تالش که نامزدهایی و نداشت خریداری آنان شعارهای دیگر

 شکست کنند، جمع رأی خود برای طلبیاصالح پرچم بردن باال اب

 انتخابات ناکامی تا رفتمی انتظار کهدرحالی !کردند تجربه را سنگینی

 برای اقدامی و بازاندیشی برای درسی سیزدهم، جمهوری ریاست

 از ترخراب اوضاع ظاهراً اما باشد، طلباناصالح اردوگاه به ساماندهی

 جریان این بزرگان از گذشته هایماه در درخوری اقدام که است آن

 در که بود گذرا انتقاداتی گرفته صورت اقدام حداکثر. باشد سرزده

 شکست از پس اولیه هایهفته همان در گفتگو و یادداشت چند قالب

 تداوم و کرد فروکش ایجادشده موج زود خیلی البته که شد نمایان

 و سردرگمی و تشتت سنگین سایه توانمی روزها این! نیافت

 حتی که نمود مشاهده اردوگاه این سر بر را ناامیدی و انگیزگیبی

 این به را آنان و است گرفته جریان این بزرگان از را اندیشیهم فرصت

 فروپاشی به تواندمی تغییری هر به زدن دست که است رسانده نتیجه

 تالش لذا ؛بینجامد چندپارچگی و تفرق و تشتت و اردوگاه این کامل

 آنجا تا را جراحی عمل این و بخرند زمان کردن تلف وقت با تا دارند

 !بیندازند تعویق به است ممکن که

 گذاشتن بینذره زیر است، شده تدبیر آنچه ظاهراً گذار دوران برای

 قرار انقالبی جریان اختیار در که است قضایی دستگاه و مجلس دولت،

 را موجود وضع ،افکارعمومی فریب اب تا دارند تالش آنان. است گرفته

 در و کرده معرفی انقالبی جریان حاکمیت و قدرت یکپارچگی حاصل

 و ملت حامیان ژست و گیرند قرار اجتماعی گرانمطالبه صف

 خطاهای بزرگنمایی ،رویکرد این در! بگیرند را موجود وضع منتقدین

 و است شده بدل جریان این حربه ترینمهم به مستقر دولت و مجلس

 طلباصالح هایرسانه توسط آنان تخریب در خبری که نیست روزی

 مورد کلی خطوط برخی تا دارند تالش دیگر خطی در! نشود درج

 و بازنگری اجازه و کنند حقنه مردم منتخب دولت به را خود عالقه

 تأکید برجام تداوم بر نمونه عنوانبه! ندهند را سیاست آن از عبور

 دارند تالش سیزدهم، دولت متفاوت هایسیاست تخریب با و داشته

 – ظریف الگوی با مذاکره میز پای بر حضور به را دیپلماسی دستگاه تا

 !ندینما وادار روحانی

 هوشیار سناریو این قبال در باید انقالبی جریان نکته پاياني:

 وضع مسئول افکارعمومی نزد ،اوالً که ندهد اجازه و باشد

 دولت که است ایمخروبه تحویل حاصل که شود موجودی

 خطاهای از و بوده هوشیار ،ثانیاً. است گذاشته یادگار به پیشین

 طلباناصالح سوءاستفاده مورد توانمی که بزرگی و کوچک

 )نویسنده: مهدی سعیدی( !کند پرهیز گردد،

 

 

 
 

 
 

 !مردم به طلباناصالح خسارت از قلم کي                روز گزارش▼

 تشویش ماجرای در نفت سابق وزیر ،زنگنه بیژن پرونده گذشته هفته اسالمی شورای مجلس

 را کشور به غیرمجاز بنزین لیتر میلیارد یک واردات و هاپتروشیمی بنزین درباره عمومی اذهان

 .کرد ارسال قضاییه قوه به

 به موسوم قرارداد گذشته هایسال در طلباناصالح اقدامات از یکی -1 :خبري يهاگزاره

 خطر در ایران المللیبین آبروی هم فاسد، گروه یک خواریویژه خاطر به که است بوده کرسنت

 15 روزانه فروش برای قراردادی کرسنت قرارداد -2 .کشور ارزی منابع هم و گرفتهقرار 

 بیژن وزارت زمان در و 1۳81 سال در که است سلمان میدان ترش گاز از مترمکعب میلیون

 نفت ملی شرکت و پترولیوم کرسنت شرکت مابین طلباناصالح هفتم دولت در زنگنه نامدار

 خط احداث با 2005 سال از که بود شده مقرر قرارداد، این مفاد اساس بر. گردید منعقد ایران

 اما؛ گیرد قرار اماراتی شرکت اختیار در سلمان میدان نشده فرآوری گاز ،فارسجیخل در لوله

 شیوه ازجمله مختلفی هایجنبه از توافقنامه این کرسنت، قرارداد مفاد بررسی و انتشار از پس

 قرار داخلی کارشناسان از بسیاری انتقاد مورد ،هاالحاقیه و قرارداد عقد شیوه و گذاریقیمت

 دیوان کشور، کل بازرسی سازمان یعنی کشور قوه سه نظارتی هایدستگاه راستا این در. گرفت

 منافع تضییع درباره مفصلی هایگزارش جداگانه صورتبه یک هر اطالعات وزارت و محاسبات

 قرارداد انعقاد جریان در کارشناسی ایرادات حجم .کردند منتشر کرسنت قرارداد در ایران

 عنوانبه روحانی حسن 1۳81 سال آذرماه در که بود حدی در ملی منافع تضییع و کرسنت

 اشاره با وقت جمهوررئیس ،خاتمی سیدمحمد به اینامه ارسال با ملی امنیت عالی شورای دبیر

 کرده اعتراض نفت وزیر ،زنگنه بیژن عملکرد به نسبت آن، ایرادات و کرسنت قرارداد انعقاد به

ها از این با گذشت سال -۳ .کندمی عنوان قانون چارچوب از خارج را نفت وزارت اقدام این و

ه کرد منتشر کرسنت پرونده در ایران جریمه بر مبنی خبری رویترز خبرگزاریپرونده، اکنون 

 دیوان است کرده اعالم( پترولیوم کرسنت مادر شرکت) «گاز دانا» اماراتی شرکت که طبق آن،

 گاز دانا شرکت با گاز تأمین سر بر اختالف علت به را ایران نفت ملی شرکت المللی،بین داوری

 -4 .است کرده محکوم تومان میلیارد هزار 18 معادل دالری میلیون 607.5 جریمه پرداخت به

 مسئوالن پرونده بررسی سریعاً باید قضاییه قوه: »گویدمی نماینده مجلس ابوترابی ابوالفضل

 بسیار اتهامات کرسنت پرونده در. دهند قرار کار دستور در را کرسنت پرونده در گیرندهرشوه

 قضائیه قوه اگر. خوردمی خاک قضائیه قوه در پرونده این متأسفانه اما ؛است مطرح سنگینی

 در توانستندنمی معاونانش و زنگنه امثال کرد،می صادر را آن احکام و بررسی را پرونده این

 .«بگیرند مسئولیت اسالمی جمهوری

 اسناد مبادله بار نیچند دهم و نهم هایدولت با الهه دیوان المللیبین داور :تحليلي گزاره

 این کامل اثبات صورت در و است داشته وجود فساد قرارداد این در که بود پذیرفته و داد انجام

در  نفت وزارت به زنگنهمجدد  انتصاب با اما ؛شدمی ملغی قرارداد این خودیخودبه موضوع

 سیزدهم دولت اکنون. کردند محکوم را ایران هاآن و برگشت کرسنت نفع به ورق ،روحانی دولت

 کرسنت پرونده محکومیت از بخشی شود موفق تا کند دنبال را دهم و نهم دولت استراتژی باید

 روند توانمی قضاییهقوه توسط وی تیم و زنگنه محاکمه آغاز با دیگرعبارتبه .کند ملغی را

 جهت دو از کرسنت ماجرای در زنگنه بیژن تخلفات پیگیری. برگرداند ایران نفع به را پرونده

 خود کار سزای به پرضرر قرارداد این انعقاد در متخلفان اوالً: است اهمیت حائز کشور برای

 پرونده دوم بخش در دالری میلیارد 10 احتمالی محکومیت مهلکه از را کشور ثانیاً؛ دنرسمی

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( .دهدمی نجات کرسنت
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 اخبار ▼

 تخريب براي دستيابي مجدد به قدرت!

ش به تخریب مجلس یازدهم توسط در واکنمجلس  سهیرئئتیهعضو  «حسینعلی حاجی دلیگانی»

کنند مجلس در یک مشاهده می کهیوقت»برخی از افراد وابسته به جریان اصالحات، اظهار داشت: 

علیه مجلس این است که نقش  هاهجمهو  هابیتخرکند، هدفشان از این مسیر درستی حرکت می

هدف دیگر این جریانات از تخریب  .مجلس، ایفا کنند یهاتیفعالترمز را برای ادامه حرکت و 

خواهند هم مجلس یازدهم و هم مجلس فعلی، انتخابات مجلس آینده و برگشت به قدرت است. می

گاه جایبهبه مردم ناکارآمد نشان دهند تا در آینده  یرسانخدمتدولت سیزدهم را در جهت 

ع فعالیت و تالش مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را مشاهده اما وقتی مردم نو ؛برسند موردنظرشان

وی  یابد، بلکه بیشتر هم خواهد شد.کاهش نمی تنهانهکنند اقبالشان نسبت به جریان انقالبی می

در سال دوم کارآمدی مجلس بیشتر از سال اول خواهد بود و برخی اقدامات مجلس به ثمر »افزود: 

 یهادولتهای دولت سیزدهم با مجلس در پایان درباره تفاوت سهیرئئتیهعضو «. خواهد نشست

 نیتشان رسدمی نظر به و است کار در اخالص تفاوت نیترمهم»یازدهم و دوازدهم، خاطرنشان کرد: 

 اشکاالت از یکی. کنندمی رفتار ترصادقانه گذشته دولت به نسبت جهت این در و است خدمت

 گاهچیهو دیرهنگام بود. خود آقای روحانی  موقعبه یریگمیتصمدوازدهم عدم  و یازدهم هایدولت

 اصالًداشت  یریگمیتصمآمد و نیاز به درباره مسائلی که پیش می یریگمیتصمدر رفع اختالفات و 

 «.کندمسائل ورود پیدا می گونهنیاکرد، ولی از محسنات آقای رئیسی این است که زود به ورود نمی

 است دهيفرارسروزنامه انگليسي: وقت رفتن آمريکا از عراق 

دولت بایدن نباید از فکر تشکیل دولت »، دوشنبه نوشت: دیروزه فایننشال تایمز انگلیس روزنام

 بلکه باید برای درخواست خروج تمام ،بلرزدیت مقتدی صدر نگران شود و جدید عراق با حما

سازنده " عنوانبهفراکسیون مقتدی صدر این روزنامه از «. نیروهای خارجی از عراق تالش کند

د کرده و با اشاره به نقش برتر این فراکسیون در تشکیل دولت آینده یادر پارلمان جدید  "پادشاهان

به دلیل اینکه تشکیل دولت جدید عراق مستلزم حمایت صدر است فرصت مناسبی »عراق، نوشت: 

در  نسبتاًبه نوشته این روزنامه، صدر «. نظامی آمریکا در عراق پایان یابدفراهم است تا حضور 

بوده و از مرحله نخست اشغالگری آمریکا موضعش ثابت بود  قدمثابتدیدگاهش نسبت به جهان 

این  های بغداد جنگیدند و موضع صدر برمبارزانش با نیروهای آمریکایی در خیابان کهیطوربه

اب به ززمانی که توافقات سازش بین اح اساس است که عراق باید از نفوذ خارجی رهایی یابد.

ام اهان خروج تمکنند که خوآمریکایی با دولت بغدادی تعامل می مسئوالنسرانجام برسند، 

کرده که اگر صدر خواستار  یریگجهینت گونهنیااین روزنامه «. نیروهای آمریکایی از عراق است

 خوشحال باشد. مسئلهخروج نظامی آمریکا شود واشنگتن باید از این 

 زنند!ها به حجاب مياي که حجاب استايلضربه

هایش برای حجاب کشور از دغدغهمدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصوالت حجاب و عفاف 

های در شأن و در منزلت این بانوان باید در دسترسی بانوان محجبه به فروشگاه»: کهنیاو  هگفت

حجاب یعنی پوشیدگی، حجاب یعنی ایجاد »معتقد است:  اسداهلل سلیمانی .«گری کنیمتسهیل

ن حجاب را هزار مدل دست و صورت. وقتی ما ای یاستثنابهجاذبه نکردن و پوشیدگی کامل 

 .گذاریم این اصالً حجاب نیستب میزنیم و نامش را حجاکنیم و نگین و گل میتزئین می

های کوتاه و جلوباز و ند از مانتودهترویج می هاآنهایی را که ها و مدل پوششاستایلحجاب

ها برای پوشش و حجاب استایلدانم. تخریبی که حجابتر میبدترین نوع پوشش مخرب

ما حجاب الکچری نداریم. استفاده از هزار رنگ  های مبتذل است.اند بسیار بیشتر از کاالداشته

اثر بسیار مخربی بر مفهوم و خاص  کردهشیآراهای هم با استفاده از مدلبرای این حجاب آن

تولید کردن چادر هم یک کار تجاری است و این یک واقعیت است، اما  حجاب در جامعه دارد.

چادر نماد بانوی ایرانی  باشد. شدهنییتعهایی ها و چارچوباین کار تجاری باید بر اساس معیار

در این است که چادر به است و باید به کاالی فرهنگی تبدیل شود. درمان ماجرای گرانی چا

کاالی فرهنگی تبدیل شود و مالیات، بیمه و مسائلی که روی بحث چادر سربار شده برداشته 

 .«شود و واردات آن با ارز دولتی صورت گیرد

 اخبار کوتاه

 /است کرده تقويت را سوريه هوايي پدافند ايران: هاآرتص ◄

 ایران هوایی پدافند هایسامانه»: مدعی شد صهیونیستی رسانه

 را اسراییل هایجنگنده که اندکرده کمک سوریه ارتش به

 منهدم را هاآن هایموشک باالتری توانایی با و کرده رصد

 دست به پدافندی هایسامانه این که است نگران آویوتل. کنند

های پدافندی برای مقابله با سامانه .«برسد انصاراهلل و اهللحزب

از این  آویوتلنگرانی  درواقعروند و حمالت هوایی به کار می

است که با دستیابی جبهه مقاومت لبنان و یمن به این 

دیگر نتواند بر سر مردمان مظلوم این مناطق بمب  ،هاسامانه

 ادامه دهد! اشسالهدهچند  هایکشینسلو بر  بریزد

 کمیسیون رئیس /توماني 4200 ارز جايبهپيشنهاد مجلس  ◄

رسانه ملی با  21در بخش خبری ساعت  مجلس اقتصادی

های نظارتی دولت در مدیریت واردات و توزیع اذعان به ضعف

 تومانی 4200 ارز اگر»: کاالهای اساسی با ارز ترجیحی، گفت

 نیمایی نرخ با( دارو و گندم جزبه) اساسی کاالهای شود، حذف

 حذف صورت در که دادیم پیشنهاد دولت به. شد خواهد وارد

 .«بدهد اعتباری کارت درآمدکم هایدهک به تومانی، 4200 ارز

 دولت فرمانده تالش عربستان براي خارج شدن از باتالق يمن/ ◄

ائتالف سعودی در  درپیپیهای شکستعلت ، یمن مستعفی

«. اندکرده رها را ما هاسعودی»: تعبیر کرد که گونهاینیمن را 

 ماندهباقی و دفاعی تجهیزات کردن خارج حال در عربستان

 درباره] نامفهومی صورتبه را خود موضع و بوده خود نیروهای

 دلیل گزارشی در بلقیس شبکه .است داده تغییر[ مأرب جنگ

 در یمن پرونده از ناشی فشارهای را عربستان مواضع این

 .دانست سعودی رژیم داخل در پنهان جنگ و المللنیب جامعه

 تجارت اتاق رئیس افغانستان؛ مقصد جديد نفت ايران/ ◄

با درخواست خرید نفت کشورمان،  طالبان گذاریسرمایه و

 و است ایران از نفت خرید آماده افغانستان»: گفته است

 .«باشد داشته را الزم مساعدت مورد این در ایران امیدواریم

 مرکز دبیر /!در غرب آسيا باروري نرخ کاهش سرعت رکورددار ◄

 باروری نرخ امروز»: اعالم کرد کشور جمعیت راهبردی مطالعات

 به فرزند 1.6 حدود به( زن یک فرزندان تعداد میانگین) کشور

 تمام در امروز باروری نرخ ترینپایین. است رسیده زن هر ازای

 به MENA به معروف منطقه و آفریقا شمال آسیا، غرب منطقه

 هم باروری نرخ کاهش سرعت رکورد است شده ثبت ایران نام

 یحال در این و است شده ثبت ایران نام به گذشته دهه سه در

 «.بود زن هر ازای به فرزند 6.5 باروری نرخ 65 سال در که است

 وبودجهبرنامه سازمان رئیس !/1401در  انرژي هايحامل قيمت ◄

 در انرژی هایحامل قیمت افزایش بر مبنی ادعاها برخی درباره

 «.نداریم تغییراتی چنین خیر،»: داشت اظهار آینده سال بودجه

 گرفتن باال پی در /شد ترند ترکيه در استعفا اردوغان ◄

 از پس کشور این جمهوررئیس عملکرد از ترکیه در هانارضایتی

 ترکیه مردم اقتصادی، مشکالت و لیر ارزش سابقهبی کاهش

 .کردند ترند توییتر در را «استعفا اردوغان» هشتگ


