
  

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1401ارديبهشت  27شنبه سه 8575 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 علیهاهللرضوان نیاطمیفا عبداهلل سیّد حاج آقای االسالمحجت جناب ،آموزدرس واعظِ عالمِ درگذشت

. کنممی عرض تسلیت ایشان مستفیدان و ارادتمندان و عزا صاحبان همه و گرامی خاندان به را

 از زیادی جمع برای پرفیض منبعی محترم، عالم این شیرین لحن و جذاب بیان و گسترده اطالعات

 www.basirat.ir      (26/02/1401). است اندوه و تأسف مایه آن فقدان و بود جویانراه و جوانان

 بزرگ جراحي براي وفاق               روز حرف▼

 و هایارانه پرداخت کردن عادالنه و سازیمردمی موضوع

 نهفته 4200 ارز واگذاری ماجرای در که رانتی از جلوگیری

 و است شده بدل کشور روزهای این لهئمس ترینمهم به بود،

 تحولی مهم اقدام این که است آن کشور دلسوزان همه تالش

 این در. بخورد رقم ملت بر هزینه کمترین با ،کشور اقتصاد در

 که اقتصادی بزرگ هایجراحی در که است آن انتظار میان

 عمومی وفاق نوعی است، آشکار فسادی با مقابله شک بدون

 برای سیاسی هایجریان همگانی هماهنگی و گیرد شکل

 .نماید آسان را آن تحقق امکان دولت، موفقیت

 تنگ و سیاسی هایورزی غرض متأسفانه -1 نکات تحليلي:

 سیاسی هایجریان از بخشی تا شده موجب جناحی هاینظری

 و بسته سیاسی فعالیت اولیه اصول بر چشم دولت، مخالف

 است طبیعی -2. دهند قرار خود کار دستور در را دولت تضعیف

 باشد، همراه مخالفینی و موافقین با کشور در اجرایی طرح هر که

 منافع بر مبتنی و بوده همراه انصاف با نقد که است آن انتظار اما

 کمترین با هاطرح تا کند کمک باید نقد. باشد شده تعریف ملی

 و شده همراه نماییسیاه با آنکه نه گردد، اجرایی آسیبی و آفت

 هاذهن در نگرانی و ترس و کرده تردید دچار را عمومی افکار

 گریبانگیر امروز اقتصادی مشکالت عنوان تحت آنچه -3. بنشاند

 متأسفانه! گذشته است غلط هایسیاست محصول است، معهاج

 و پیوسته منتقدین صف به خود موجود وضع بانیان از بخشی

 بزرگ جراحی و اندمشغول عمومی اذهان تخریب به غیرمنصفانه

 این حکمرانی زمان در که سرطانی غده با مقابله برای دولت

 از سوءاستفاده -4. برندمی سؤال زیر را کرده رشد جریان

 ابهام و اقتصادی مدیریت شدن دشوار به نسبت مردم هاینگرانی

 برخی تا شده موجب معیشت، چرخ چرخش چگونگی به نسبت

 رنج مردمی محبوبیت و اعتبار کاهش از که سیاسی هایجریان از

 پیش در را پوپولیستی سیاستی محبوبیت، کسب برای برند،می

 نشان محروم طبقات سرسخت مدافع را ودخ فریبانهعوام و گرفته

 خوبیبه آنان گذشته عملکرد که است حالی در این. دهند

 طبقات واقعی حامی گاههیچ جریان این که دارد آن از حکایت

 کنندهتأمین اغلب آنان اتخاذی هایسیاست اتفاقاً و نبوده محروم

 که کرد نباید فراموش البته -5 .است بوده برخوردار طبقات منافع

 یافت نیز منصفی افراد ،دولت منتقدین و مخالفان میان در

 سیزدهم دولت بزرگ جراحی تخریب به تنهانه که شوندمی

 گرفته بکار آن موفقیت برای را خود زبان و قلم بلکه اند،نپرداخته

 انآن از باید که اندکرده تالش عمومی افکار سازی همراه برای و

 .نمود دعوت ایرویه چنین اتخاذ به زنی را دیگران و نمود تقدیر

 (سعیدی )نویسنده: مهدی

 
 

 

 
 

 
 

 آمريکا دوباره ناکامي                          روز گزارش▼

اش حداکثری فشار سیاست که آمریکا ،ترجیحی ارز حذف در دولت طرح شدن اجرایی از بعد

 هاییتالش خارج نشین، ضدانقالب هایگروه کمک با است، خورده شکست ایران ملت علیه

 داده است. انجامدر کشور  سراسری عاتتجم اندازیراه برای

 مورد در توییتی انتشار با آمریکا خارجه وزارت سخنگوی پرایس، ند -1 :خبري هايگزاره

 به کشور شهرهای برخی در هایارانه عادالنه توزیع طرح اجرای از پس که محدودی اعتراضات

 این. اندخواسته پا به خود حقوق قاحقا برای ایران در شجاع معترضان: »گفت پیوست، وقوع

 تجمعات برپایی برای هاآن حق از ما. بدانند پاسخگو را خود دولت که است ایران مردم حق

 برخورد یا خشونت از ترس بدون ،غیرمجازی و مجازی فضای در بیان آزادی حق و آمیزمسالمت

 در اطالعات وزارت رسانیاطالع و عمومی روابط کل اداره -2؛ «کنیممی حمایت جویانهتالفی

 از برخی حقبه مطالبات از سوءاستفاده هدف با که اروپایی فرد دو: »کرد اعالم ایاطالعیه

 سازیثباتبی و اجتماعی نظمیبی آشوب، به عادی مطالبات جهت تغییر و کشور اقشار و صنوف

 بازداشت و شناسایی (عج) زمان امام گمنام سربازان توسط بودند، شده کشور وارد ،جامعه

 امور وزارت سخنگوی اخیر یتتوئ مورد در پرسشی به پاسخ در زاده خطیب سعید -3. «شدند

 گونهاین جایبه هاآمریکایی: »کرد تصریح، ایران روزهای این تحوالت مورد در آمریکا خارجه

 احترام کشورها ملی حاکمیت به است بهتر ،شده نیز هاآن خجالت باعث همواره که هادخالت

 .«بگذارند احترام کشورها و هاملت به باید که بگیرند یاد باریک برای که کنند تالش و بگذارند

 علیه هاتحریم تا هستند خیابان کف در مردم حضور به امیدوار هاغربی -1 :تحليلي تانک

 را برتر ستد برجامی مذاکرات در و بیندازند راه به المللیبین اجماع و شود تشدید ایران مردم

 هاآن ناکامی از نشان ،(معترض تعداد و تجمع تعداد) تجمعات روند شدن نزولی. باشند داشته

 صورت اقتصادی کارشناسان نظرات اساس بر تومانی 4200 ارز اصالح برای دولت اقدام -2 .دارد

 شورش و اغتشاش منتظر ،نادرست برداشت با نشین خارج ضدانقالب جریان و آمریکا. گرفت

؛ بود انقالبی و اعتدال دولت همانیاین در هاآمریکایی اشتباه. بودند 98 سال همانند خیابانی

به مردم  رسانیاطالععملکرد ضعیفی به لحاظ  ، دولت سابقدر افزایش قیمت بنزین کهدرحالی

به این مهمی در کشور، ابراز از اجرای طرح  بعدها وقت نیز جمهوررئیسحتی داشت و 

 سپس و داد انجام بازار مدیریت و نظارت در اقداماتی ابتدامردمی  دولت ،عی کرداطالبی

و  دستازاین؛ اقداماتی کرد صحبت صادقانه مردم با و شد حاضر ملی رسانه در جمهوررئیس

و نقشه دشمنان ملت از  شد بازار به آرامش زریقحضور میدانی مسئولین ارشد در بازار، موجب ت

از  ایران جامعه در نارضایتی قطعاً -3هزینه بیشتر بر جامعه را نقش بر آب کرد. ایجاد آشوب و 

 که اندرسیده آگاهی این به ممرد ولی نیست؛ پوشیچشم قابلوضعیت موجود اقتصاد کشور، 

 علیه ایرسانه بازی از هاآن هدف و نیستند ایران ملت خیرخواه نشین خارج ضدانقالب و آمریکا

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .استایران  ملت امنیت و منافع نابودی دولت،

 رژيم صهيونيستي دست به سالح شد! روسيه عليه       ژه           خبر وی▼

 رژیم حمالت آغاز زمان از بار اولین برای»: گزارش داد صهیونیست خبرنگار« دیوید بن الون»

 سویبه را هاییموشک روسیه، ساخت هوایی پدافند هایسامانه سوریه، علیه صهیونیستی

تغییر موضع روسیه در قبال رژیم  .«کردند شلیک اسرائیل هوایی نیروی هواپیماهای

این رژیم به نفع اوکراین در جنگ روسیه و اوکراین  گیریموضعصهیونیستی در سوریه نتیجه 

نظامیان صهیونیستی در جبهه اوکراین و است. اخیراً نیز اسناد و شواهدی مبنی بر حضور 

رسد با آموزش نیروهای اوکراینی توسط افسران صهیونیستی منتشر شده است. به نظر می

های غیرصهیونیستی به سیاست ازپیشبیشآَشکار شدن موضع این رژیم در قبال روسیه، مسکو 

 روی آورد و این موجب تقویت موضع جبهه مقاومت در سوریه خواهد شد.

http://www.basirat.ir/


 

 

                                             

 اخبار ▼

 !نيااطميف اهللآيت با قاسم حاج اشتراک نکته

 پویندگان جان و داشت نگاه فروزان را معرفت چراغ شبهات، و ابتالها کوران در نیافاطمی اهللآیت

 و بود ذوالفنون نیا، فاطمی استاد .کرد سیراب الهی معارف زالل از را حقیقت و شریعت طریق تشنه

 زبان از و جان در کمتح هایچشمه شد، سرآمد و متخلق که انسان. سرآمد معارف، از بسیاری در

 رهبری تضعیف امروز» :فرمود بارها که است کلمات این ،هاحکمت باالترین ازجمله و ؛جوشدمی او

 مؤید هستیم، نظام مؤید ما که بگویم باید اما نیستم، سیاسی من. است گناه باالترین نظام و

 آگاه و است اسالم عزّ رگ،بز مرد این .دانیممی حرام را رهبری و نظام تضعیف و هستیم رهبری

 که باشد داشته ایاندیشه کس هر بزند، رهبری مقام تضعیف در حرفی ترینکوچک هرکس باشید

. دارد مشعل ایران این امروز .بدانید یقین را این ؛بخشید نخواهد را او خدا ،است رهبری مقام ضد

 با کند، مخالفت مرد این با کسی بخواهد اگر. است بزرگ مرد این هم رهبرش القری، امّ مشعل

 خدا کند، بازی مسلمین حیثیت با اسالم، کیان با اسالم، شئون با هرکس و است کرده بازی اسالم

 زبان و قلب بر که است درخشانی هایحکمت مشابه دقیقاً ،نورانی کلمات این«. بخشدنمی را او

 شما نسبت خیریبهعاقبت ئونش ترینمهم از برادران» :شد جاری سلیمانی شهید واالمقام، سردار

 و دلی قلبی، رابطه خیریبهعاقبت شئون ترینمهم از واهلل. است انقالب و اسالمی جمهوری با

 دید خواهیم قیامت در .دارد دست به را انقالب سکان امروز که است حکیمی این با ما حقیقی

 اصول. کنید مراقبت اصول از من، ایرانی عزیز خواهران و برادران .است این محاسبه محور ترینمهم

 را عزیز ایخامنه معرفت؛ عرفان، فقه، دین، در وارسته مظلوم، حکیم، این خصوصاً ،فقیهولی یعنی

 (ایمانی محمد) .«بدانید مقدسات حرمتِ را او حرمت. بدانید خود جان عزیز

 هم به هم ريخت عراق کردستانها؛ بازار اثر اصالح يارانه

 سازیمردمی طرح» اجرای از پس که است حاکی عراق کردستان اقلیم از رسیده هایگزارش

 و اربیل ازجمله آن، مختلف شهرهای در آرد و روغن چون اقالمی ایران، در «هایارانه عادالنه توزیع

 آرد قیمت متوسط .است افزایش حال در روزانه صورتبه آن قیمت وشده  کمیاب ،سلیمانیه

 .است شده تومان هزار 60 حدود حدود لیتری یک روغن و تومان میلیونیک حدود ،ایکیسه

 ایران در اساسی کاالهای شدید قیمتی فاصله دلیل به ها،یارانه عادالنه توزیع طرح اجرای از پیش

نور » .شدمی منتقل همسایه کشورهای به ایران از قاچاق صورتبه اقالم این جوار،هم کشورهای با

با اجرای طرح »در صفحه توئیتر خود نوشت: نیز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی « نیوز

های اصلی عرضه مواد غذایی در یمت آرد و روغن در فروشگاهها در ایران، قتوزیع عادالنه یارانه

اربیل و سلیمانیه اقلیم کردستان با افزایش شدید قیمت مواجه و نایاب شده است. با اجرای این 

 .«به نفع جیب مردم متوقف شده است طرح روند قاچاق کاال از ایران به کشورهای همسایه،

 !گويييقتحق حربهبا  يساختارشکن

از عنوان پدر  یمندبهرهبیشتر با که  رفسنجانی هاشمی مرحوم سازیهحاشدختر  «فائزه هاشمی»

و همچنین جسارت به ساحت  مشهور است، در آخرین مواضعش در خصوص تحریم سپاه پاسداران

گفته است: اظهارات جدیدش  ، دربود( تحت تعقیب قضایی قرار گرفته مقدس پیامبر اکرم)ص

بنابراین به براندازی ؛ نیست گیرد و کار امثال منتوسط نظامیان صورت می معموالًکودتا »

جویی و گویی، حقیقتحقیقت! اندیشم، شاید در دلم بدم نیاید ... تا مملکت نجات پیدا کندنمی

در سال  یگرفتنهاز  ؛گفتنی است «.!شود؟پس چرا تحمل نمی ؛آزادگی مگر درس عاشورا نیست

موجود است. وی چندی پیش  طلباصالحبا بهائیان در کارنامه این چهره سیاسی  ینینشهمتا  88

عملکرد ایشان »شهید حاج قاسم سلیمانی گفته بود:  یروزشبانهجهاد  هاسالهم در جسارتی به 

 !«ای از مشکالت کشور باز کرد؟ نتیجه این شده که دوستان خود را از دست دادیمچه گره

خواهد برای ان میها که وی از آن؛ هماندوستان فائزه هاشمی، آمریکا و کشورهای غربی است

ها، فشارها را بر مردم ایران افزایش دهند! او گفته تغییر رویکرد جمهوری اسالمی، با افزایش تحریم

به  !!(!)یافتکه عالقه داشت ترامپ در آمریکا مجدداً رأی بیاورد تا فشارها بر ملت ایران تشدید می

های جای انقالبی نماهایانقالب عقیده هاشمی، انقالب از مسیر اصلی خود منحرف شده است و

رسد در نگاه هاشمی، انقالبی گری یعنی همان غرب پرستی و غرب اند. به نظر میاصیل را گرفته

 دوستی و انقالبی اصیل البد ترامپ است!

 اخبار کوتاه

معاون اول  کنيم/نان را پشيمان مي فروشانگرانمخبر:  ◄

 عنوانهیچبهتخلفات در موضوع نان »: فتگ جمهوررئیس

، یارانه و دولت هیچ تغییری در قیمت چراکهنیست  تحملقابل

 سوءاستفاده، متخلف ایعدهاز . نحوه فروش نان نداده است

 عنوانهیچبهدر موضوع نان  ویژهبه فروشانگرانو  کنندگان

 شودمیبا این گروه محدود برخورد  ایگونهبهنخواهیم گذشت و 

 «.بازدارنده باشد و از اقدامات خود پشیمان شوند حتماًکه 

 در آنچه» :گفت اقتصاد وزیر !/ابتداي راه هستيم: خاندوزي ◄

 اقتصادی اصالح مقدمه داده، رخ ترجیحی ارز حذف با رابطه

 نسبت آینده هایماه در تغییرات، ارزیابی از پس .است کشور

 .شد خواهد انجام الزم هایریزیبرنامه نیز موضوعات دیگر به

 تالش اما ؛بود نخواهد نقص بدون هاییطرح چنین قطعاً

 .«نشویم خارج اصلی مسیر از ،هاسیاست ترمیم با که شودمی

کارکنان شرکت واحد دیروز  /ديروز تهران چه خبر بود؟ ◄

در  حقوقشان درصدیدهشایعه افزایش  خاطر بهتهران و حومه 

ماندن  د که منجر به جادست به اعتراض زدن ،سال جدید

شهردار تهران به  اتوبوس شهری شد. هایایستگاهمسافران در 

و  گفتگو نشست آنان بهرفت و با  جمع رانندگان معترض

اعالم  چیزیهیچعمومی  اینهاده در خصوص»توضیح داد: 

 جمهوررئیسیک گروه شش نفره شامل معاون حقوقی و  نشده

 .«یب حقوق نهادهای عمومی هستنددر حال بررسی میزان ضرا

 تهران، رانیاتوبوس شرکت هایاتوبوس از بخشی توقف دنبال به

 کشور امیانتظ فرماندهی هایاتوبوس از توجهیقابل تعداد

 .کردند جاجابهمسافران پایتخت را  ،رایگان صورتبه

 که کرد اعالم CNN شبکه /آمريکا هايخيابان در وحشت ◄

 ایالت در جمعیدسته تیراندازی اثر بر نفر 21: اخیر هفته در

 در نفر 5؛ (نیویورک ایالت در) بوفالو شهر در نفر 13؛ میلواکی

 اورنج منطقه در نفر 5 و (تگزاس ایالت در) هیوستون شهر

 نفر 15 که گرفتند قرار اصابت مورد( کالیفرنیا ایالت در) کانتی

 اتفاق ایران در هاجنایت . اگر یک مورد از اینشدند کشته

 گفتند؟ای غربی چه میهای رسانهبوق ،افتادمی

« انرژی ریستاد» زمستان وحشتناک براي اروپا/ بينيپيش ◄

 در کرد، بینیپیش در نروژ ترین مؤسسه مشاوره انرژیبزرگ

 روسیه، گاز به اروپا وابستگی درصدی 40 تا 30 کاهش صورت

 برابر سه از بیش میالدی جاری سال در قاره این در گاز قیمت

 جریان فردا همین اگر مؤسسه، ینا تحقیقات طبق. خواهد شد

 درصد 35 حاضر حال در که گاز ذخایر شود، متوقف روسیه گاز

 در اروپا و شودمی تمام میالدی جاری سال پایان از قبل است،

 .گرفت خواهد قرار وحشتناک زمستان یک معرض

 بن عبدالعزیز» !/ايران از عربستان وزير وگويگفتدرخواست  ◄

 مورد در خواهندمی کویت و سعودی عربستان»: گفت« سلمان

 در موجود منابع زیرا کنند؛ وگوگفت ایران با آرش گازی میدان

 توسعه سمت به ما و است کشور دو مشترک منافع میدان، این

 .«کنیممی حرکت آرش گازی میدان


