
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 فروردين 75شنبه  8375 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 کیبرود که  ادشانیمردم اصالً که خواستند  ییکایآمر یهااستیزنده است. برخالف س نفلسطی

 ترپررنگ نیفلسط مسئله روزروزبهوجود داشته،  نیبه نام ملت فلسط یو ملت نیبه نام فلسط ینیسرزم

 نیو ا کنندیتالش م اند،شده داریب یاشغال نیمرکز فلسط در ینیفلسط هایجوان امروز ت.شده اس

  (32/10/0010) خواهد بود. نیمردم فلسط با یروزیپ، یاله طبق وعده و خواهد کرد دایادامه پ

www.basirat.ir ▼در بازار هانابساماني يبر علل برخ يليتحل        روز حرف 

وضع موجود  انیاز بان یئکه خود جز اناتیجر یروزها برخ نای

را به اوباما دادند  رانیملت ا میتحر یگرا یزمان ید و حتهستن

بر دامن  «پژو»و  «لیاستات او»همچون  ییو ننگ قراردادها

و با اتکا به تورم موجود،  اندآمده دانی، طلبکارانه به مهاستآن

سکوت  هرچند .کوبندیم ندهیمردم از آ یدسازیبر طبل ناام

 ملی از سویبر منافع  یحزبمنافع  حیو ترج درگذشتهافراد  نیا

 به چند نکته وجودنیباا یفراموش کرد، ول تواننمیرا  هاآن

 ؛میکنیماشاره  هایگرانتداوم  رامونیپ

دهه  کی یاقتصاد یهاچالشدور از انصاف است که همه  -0

انتظار  زمانهمو  میارذبگ زدهمیگذشته را گردن دولت س

مشکالت  نیهمه ا سال کی ایکه ظرف شش ماه  میداشته باش

به دولت زمان و فرصت داد  دیاست که با یهیرا مرتفع کند. بد

 ،گذشته یهاماهدر  -3. را اجرا کند مدنظرش یهابرنامهتا 

آن بر  وخرجدخلکرده که  تیریاقتصاد را مد یابودجهدولت با 

 توانیم یشده است. وقت یزیرطرحدولت سابق  اتیاساس منو

داشت که با  زدهمیلکرد دولت ساز عم یحیقضاوت صح

 نیترییناربیزخودش، بودجه را به عنوان  یزیربرنامهو  تیریمد

مهار و کاهش  -2 کند. ییو اجرا نیوساالنه، تد یسند اقتصاد

 کیدر  یو مال یپول یهااستیس یتورم مستلزم اتخاذ برخ

اقدامات را بر  نیبتوان اثر ا تیدرنهاتا  است یدوره زمان

 یهاماه، طی حالنیباامشاهده کرد.  یاقتصاد ینماگرها

 ،یپول هیپا ،ینگیمثل نقد ییهاشاخص ندهیرشد فزاگذشته، 

شده  رئیسی کنترلو ... توسط دولت  یاستقراض از بانک مرکز

گذشت زمان  ازمندین ،بر تورماثر آن  مشاهده و قائدتاً ستا

باالخص در حوزه بازار  یاز مشکالت اقتصاد یبخش -0است. 

 یدیترد و نظارت و کنترل است ستمیاز ضعف در س متأثر

 -5 .شودتمرکز م شتریب بخش نیدولت در ا دیباکه  ستین

که چرا  دارندیم انیب ،ینفت یبا تمرکز بر درآمدها زین یبرخ

است که  یحال در نی. ادرآمدها وارد سفره مردم نشده است نیا

 یهاپروژه هدولت و توسع یارز یهایبدهصرف  دیمنابع با نیا

مردم  بیو به ج هدش لیتبد الیبه ر نکهینه ا ،شود یاهیسرما

، دودش به چشم تورم دیتشد بانیز  تیدرنهاو  گردد زیوار

 همین مردم رود.

دولت  یهاتیمحدود دیبا یفعل طیدر شرا نکته پاياني:

از عملکرد  حیقضاوت صح یرا در نظر گرفت و برا زدهمیس

 سازد. اتییرا عمل شیهابرنامهداد تا کافی هلت و زمان م، ولتد

 )نویسنده: علی محمدی(

 

 
 

 
 

 
 

 !آتش در خانه عنکبوت                        روز گزارش▼

و  زاآتشبا پرتاب نارنجک  و ورش بردندیه مسجداالقصی ب هاستیونیصه (جمعهدیروز ) صبح

موجب واکنش  این اقدام وحشیانه؛ زخمی کردند را نمازگزار فلسطینینفر  200 ،ک گلولهشلی

 .و دیگر مسلمانان شد هاینیفلسط

 کینیاشغالگر به کل انینظام ،گزارش داده بارهنیدرا شهاب یخبرگزار -0 خبری: یهاگزاره

 انمجروح ن بهکادر درما یدگیبرده و مانع رس ورشی یدر مسجداالقص یقِبَل یمصال یپزشک

 گریر برابر یاغید»اعالم کرد: حماس رئیس دفتر سیاسی  ،اسماعیل هنیه -3 اند.شده

گزینه وجود دارد؛ یا اشغالگری، ستمگری  3ها و یورش به مسجداالقصای شریف تنها صهیونیست

 -2.« و قربانی کردن در مسجداالقصی یا نگهبانی و تثبیت اسالمی بودن قدس و مسجداالقصی

به  ،حجازی محمدپاسدار سرلشکر سالگرد شهادت در نیز فرمانده نیروی قدس سپاه  ،سردار قاآنی

جوانانی که امروز در » :گفت به نمازگزاران فلسطینی واکنش نشان داد و هاستیونیصهیورش 

های نهفته درون فلسطین و نسل چهار و سرمایه ،کنندفلسطین با رژیم صهیونیستی مبارزه می

ها تمام ارکان رژیم یک نفر از این جواند. انام سیستم رژیم را به هم ریختهپنج هستند که تم

با ایران اسالمی بجنگند!  خواهندکنند که میمی سروصدا هانیالرزاند، بعد صهیونیستی را می

 .«تر از آن هستند که بخواهند با این نظام الهی برخورد کنندکوچک

رهبر  ،رافائل موریس آن آغاز شد که تحوالت اخیر فلسطین پس از -0 تحليلي: یهاگزاره

انی عید پسح یا فطیر را در قربمراسم  که بازگشت به کوه معبد اعالم کرد افراطی جنبش

گرشون »توسط فردی به نام  0۶۹۱این جنبش در سال  -3. کنندیمرگزار مسجداالقصی ب

خواهان تخریب  و یکی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی بنیان نهاده شد« سالمون

 .نامند، هستندمی« سرزمین اسرائیل»و اخراج تمام مسلمانان و مسیحیان از آنچه  یمسجداالقص

جنگ  آغازگرمسجداالقصی و ساخت معبد هیکل سلیمان را تخریب  ،افراطی هایگروهاین  -2

در روزها و  هاینیفلسط یهااتیعملدولت نفتالی بنت پس از -0. دانندیمآخرالزمانی آرمگدون 

یهودیان  أیراز  سیاسی یریگبهرهبرای  دولتش پیش رفته و مرز انحالل، تا اخیر یهاهفته

آخرین عملیات  -5 .کندیمافراطی حمایت  یهاحرکتاز وجود چنین  ،ارتدوکس افراطی

که  دهدیمساله شکل گرفت که نشان  3۱در دایزنگوف تالویو توسط یک جوان  هاینیفلسط

چهارم و پنجم فلسطین وارد مدار  یهانسلسالگی خود از بین نرفته بلکه امروز  ۱0مقاومت در 

 هایگروهفلسطینی و دیگر  هایگروهواکنش همه  -۹ .اندشده هاستیونیصهمقاومت علیه 

از آرمان  عربخی سیاستمداران دول برعبرخالف  ،دهدیمی نشان مسلمان سایر ملل اسالم

هستیم و این مقاومت در در میان ملت فلسطین شاهد یک موج هویت خواهی دینی  ،فلسطین

این حرکت ناشیانه  -۱سرزمین غزه باقی نخواهد ماند و به دیگر مناطق هم خواهد کشید.

به عاجزانه و ملتمسانه  هاصهیونیستکه  - 3130در  القدسدر سالگرد نبرد سیف هاستیونیصه

که جز  ه استگذاشت قدم نتانیاهو بنت در مسیرنفتالی نشان داد که  -بودند  بسآتش دنبال

فرمانده نیروی قدس و واکنش وزارت سخنرانی  -8 نخواهد داشت.برای او  اینتیجه ،شکست

و دولتمردان خودفروخته،  که برخالف دیگر سیاستمداران دهدمینشان کشورمان خارجه 

 مقاومت بوده و خواهد بود. هایگروه جمهوری اسالمی ایران همیشه حامی

عجز و ناتوانی  ؛اشاره کردند درستیبهکه فرمانده نیروی قدس  گونههماننکته پایانی اینکه؛ 

اشغالی نشان  هایسرزمینعملیات فلسطینی در عمق  0در چند مدت اخیر و  هاصهیونیست

در این مدت  هاآن و کنشگری کنندمیهستند که القا  از آن ترضعیف هاصهیونیستکه  دهدمی

 یعقوب ربیعی( )نویسنده: هستند. فرورفتندر حال  هرلحظهزدن در باتالقی است که  وپادستمانند 
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 اخبار ▼

 !يسيرئ یبرا يدولت روحان راثيم

و  یاردیلیهزارم 051بودجه  یکار آمد، با کسر یرو یسال گذشته وقت وریشهر یسرئی دولت

 هزار بشکه بود. 511 -011بود. صادرات نفت هم  روروبه یتومان اردیلیهزار م 0511 یبده

ظرف چند  دیبود و با دهیرس یتومان بده اردیلیهزار م 50از  شبی بازپرداخت موعد زمانهم

 د،یعالوه کن هانیاتومان(. به  اردیلیهزار م 01. )ماهانه حدود شدیمسال پرداخت  انیتا پا ماه

 چنانهمتومان عبور کرد و  اردیلیهزار م 0111برابر شده که از مرز  ۶ باًیتقر ینگینقد

اما دولت  ؛دشوار است اریبس ،یراثمی چنان با دولت اداره .کندیمموتور تورم عمل  عنوانبه

کند و  هیرا تسو هایبدهاز  یمذکور، بخش یموفق شد ضمن عبور از گردنه دشوار کسر دیجد

صادرات  ریچشمگ شیو افزا یاقتصاد یپلماسدی گسترش کمتر سراغ استقراض برود. ضمناً

به  0011در سال  ینفتریغ یدوره موجب شد حجم تجارت خارج نیدر ا یرنفتیغ و ینفت

البته به  نای شود. کیبرجام بود، نزد یکه اوج اجرا ۶۹به آمار سال  دالر، اردیلیم 010 زانیم

نشان  یکل ندیاما برآ؛ ستینموجود  ید تورمررکو ژهیوبهو  یحل همه مشکالت اقتصاد یمعنا

 یادیز ودبرگشته و تا حد یاقتصاد یپلماسیدرست در د لیدولت، به ر تیریکه مد دهدمی

برجام، بهتر از هر  انیدولت سابق و بان انیحام برخی شود. رهیچ هامیتحرتوانسته بر فشار 

به غرب عهد  جابهو اعتماد نا  ؛و انتظار قیو تعل ؛یو فرصت سوز یعملیبکه با  دانندیم یکس

 ها،ید و آباد کردن آن خراباناقتصاد کشور آورده یهارساختیبه سر ز یینشناس، چه بال

 (یمانای محمد) .و زمان الزم دارد بردیچقدر زحمت م

 يجهان ديهندسه و نظم جد

 تیوضع کیاست  ایکه امروز در دن یتیوضع»فرمودند:  02۶0مرداد  33 در انقالب معظم رهبر

 ادامه در .«است دیو هندسه جد دیشکل جد کیبه  لیتحول است. اوضاع جهان در حال تبد

شکست برنامه  ،یاسالم یداریشامل ب ،یدر هندسه جهان رییتغ برای نشانه چهار به انقالب رهبر

اشاره  کا،یآمر یاروپا و افول وجهه هیمبهم اتحاد ندهیآ ا،یتسلط بر منطقه غرب آس یبرا کایآمر

روند  قطعاً؛ میریچهار روند در نظر بگ مثابهبه دبای را قالبان رهبر مورداشاره نشانه چهارفرمودند. 

 یداریشده است و تبلور آن را در گسترش ب ندهیفزابه اسالم  یو اتکا ینید یخواه تیهو

 توانیم وضوحبه( در منطقه نیو فلسط منیدر  ژهیوبهاومت )محور مق یهاتیو موفق یاسالم

و جنگ  دیجد انهی، خاورمبزرگ انهیشامل طرح خاورم کایآمر هیسه ال یزیربرنامهمشاهده کرد. 

اخراج از  یدر آستانه کایاست و آمر خوردهشکست کامالً ایتسلط بر منطقه غرب آس یبرا یابتین

 یاسیو س یاجتماع ،یدر حوزه اقتصاد یادیمشکالت ز ناوکرای نگجمنطقه قرار گرفته است. 

د. درباره روند قرار خواهد دا یفروپاشرا در معرض  هیاتحاد نیخواهد کرد و ا جادیاروپا ا یبرا

به  کایمتحدان آمر سوکیپُرشتاب و مشهود شده است. از  کامالً کایامر یجهان چهارم، افول وجهه

بزرگ را از  یهابر پرونده تیریمد ییتوانا متحدهاالتیا ییاند و از سوشده اعتمادیکشور ب نیا

 یدر هندسه و نظم جهان رییتغ چیجهان به مرحله خروج از پ طیشرا نای بادست داده است. 

 نیا زین ی. از منظر سنن و قواعد الهکنندیاز شرق ظهور م یجهان دیجد یهارتقداست.  دهیرس

 (سراج رضا) .شاءاهللان ؛رسدیمحتوم به نظر م ر،ییتغ

 سال آينده کشور است! 74تنها فردی که به فکر 

طبق آنچه  درمجموع»کرد:  در مراسم افطاری جامعه اسالمی مهندسین اظهار «محمدرضا باهنر»

سال گذشته پیش نیامده که  01یا  21در طول  ،دهدحافظه تاریخی فعاالن سیاسی اجازه می

امروز  .گذشته است گونهنیاهمدل و همسو کار کنند و بخش بزرگی از تاریخ انقالب  گانهسهقوای 

 باوجود. طیف هستند سه قوه در یک ظاهراً یک موقعیت بسیار استثنایی است که از نظر گفتمان 

بدهیم تا امیدهایی  دستبهدستباید  ،های اجرایی وارد استمشکالت و انتقاداتی که به دستگاه

غیر از شخص رهبر انقالب »باهنر در پایان تصریح کرد:  .«که رهبری به این نظام دارند تحقق یابد

اسالمی باشد. دیگرانی که سال آینده جمهوری   01سال یا  31فردی را پیدا نکردم که به فکر 

 .«کنندبه هشت سال آینده یا امشب خود فکر می تاً ینهاخیلی به فکر آینده نظام هستند 

 اخبار کوتاه

 جمهوررئیس /مياکردهسب سرکش تورم را مهار ا: يسيرئ ◄

ماه،  8 نیدر ا شتیمع نهیدولت در زم اصلی کار دستور»گفت: 

درصد و  01 یسال تورم باال 0مهار اسب سرکش تورم بود. 

 دیبه صفر، به قدرت خر کینزد ای یمنف یاقتصاد یرشدها

سرعت  میتوانیم مینشان داد زده است. یجد یهابیمردم آس

 نی. البته امیکمتر و کمتر کن زین ندهیآ یهاتورم را کم و در ماه

کاالها و خدمات  متیمدت ق نیکه در ا ستین یمعن نیبه ا

 اصالح تداوم در مؤثر اقدام دولت نداشته است. شیافزا

 تیرا با جد یفروشو مبارزه با گران یمال -یپول یهااستسی

مردم را  شتیبر مع یفشار گران میخواهد کرد تا بتوان یریگیپ

 .«میکم و کمتر کن تدریجبه

 جهانی بانک مثبت شد!/ رانياقتصاد ا نيز به يجهان بانکنگاه  ◄

در  رانیا یبرا یدرصد 3.0 یکه در سال گذشته رشد اقتصاد

درصد  2.۱ود، برآورد خود را به کرده ب ینیبشیپ 3133سال 

در سال گذشته  رانینرخ تورم ا نیهمچن جهانی بانک ارتقا داد.

به  ینرخ در سال جار نیزده ا نیدرصد برآورد و تخم 01.0را 

نگاه  .ابدیدرصد کاهش  20.8به  ندهیدرصد و در سال آ 2۱.۹

، مسیر دهدمیکارشناسی بانک جهانی به اقتصاد کشور نشان 

، مسیر بهبود اقتصاد که دولت جدید در پیش گرفته اقتصادی

 با قوت هر چه بیشتر ادامه یابد. ستیبایمکشور است و 

 شيعي رسيد!/ضد  لميفبه يک  7477اسکار  زهيجا نيشتريب ◄

 یینمایس لمیف نیترپرفروش(، ماسهتل« )Dune» یینمایس لمفی

 بازهمشد تا  زهیجا ۹برنده « 3133اسکار »در مراسم  ،یوودیهال

باشد،  یهنر یازهیجا کهآناز  شیکند که اسکار ب یادآوریبه ما 

به  صراحتاً سندگانینو لم،یف نای در است. کیدئولوژیا یازهیجا

 یساز تیرا در ذهن یگری( اشاره داشته و گام دجع) زمانامام 

 در. داردیبرم «عهیش» یبا چاشن یو موعود اسالم یاز منج یمنف

 «بیالغلسان»و  «یمَهد»از لفظ  حاً یصر ،یینمایس لمیف نای

 نیا یدر ط وودیاست که هال نینشانگر ا نای. شودیمصحبت 

 .ستبوده ا تیمهدو نهیدر زم عهیش ثیاحاد ریگیپ شدتبه هاسال

 یدیرش جالل» /خودرو! ز مافيایامجلس  ندهينما یافشاگر ◄

بحث ارز »: گفت مجلسمردم مرودشت در  ندهینما ،«یکوچ

 یهاواردکنندهاز  یکی. ندیگویم هایاست که برخ یبحث الک

و  وندایه ا،یک یهزار خودرو ۱1 یخودرو به من گفت سال

 نیو تا ده سال خدمات پس از فروش را تضم کنمیوارد م وتایتو

منِ  یتا وقت نه دالر! ،دیده... پولش را هم به تومان بکنمیم

مجلس باشم، هم در مجمع باشم و در  ندهیهم نما یدیرش

 ،رمیهم بگ میهم باشم و تصم یفالن خودروساز رهیمدئتیه

 .«!اتفاق نخواهد افتاد یرییتغ چیه

 هنشری /کشديآخر را م یهانفس لي: اسرائيستيونيرسانه صه ◄

آخر را  یهانفس لیاسرائ»: نوشت هاآرتص یستیونیصه

 خیملت در طول تار نیترما با سخت رسدیبه نظر م .کشدیم

 )فلسطینیان( جز اعتراف به حقوق آنان یاو چاره میروبرو هست

 .«میندار یاشغالگر انیپا و


