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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 خرداد 82به شن 8777 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(م خامنه ای )مدظلهاما

که بخواهد به مردمِ خودش خدمت  یدولت هر .هاستدولتاهداف همه  نیمردم جزو اول شتیمع

به اقتصاد  نیا خبمردم است که بتواند مردم را اداره کند.  شتیاش، مسئله معمسئله نیکند، اول

مردم را خوب کند. خب  یوضع زندگ تواندمی شرویاقتصاد خوب، سالم، وافر و پ کیوابسته است. 

                                      (60/60/0936. )میالزم است ما در کار اقتصاد مجاهدت کن نکهیبر ا یاست مبن لیدل کی نیا

www.basirat.ir ▼جيچماق و هو هيسا ريمذاکره ز         روز حرف 

اعالم  کایآمر یداروزارت خزانه یخارج یهاییکنترل دارا دفتر

و  رانیا یمیمحصوالت پتروش دکنندگانیاز تول یاشبکه» ،نمود

 ؛«شدند میتحر و امارات نیچ مستقر در یهاشرکت نیهمچن

را از سوی آمریکا  یابا مذاکرات هسته زمانهم هایتحریموضع 

 ؟کرد لیتحل توانمیچگونه 

را  هادموکراتکه  گراغرب انیبرخالف نگاه جر -0 :يليتحل نکات

؛ دانندمی یاسالم ینسبت به جمهور ترمنعطف ینگاه یدارا

 جمعاً، 3۹ستان انقالب تا تاب یروزیکه از پ دهدمینشان  هابررسی

 وضع شده رانیا هیعل کایاز طرف آمر یمیقانون و مقررات تحر ۹3

از طرف  میتحر ۷و  هادموکراتآن از طرف  یتا ۹۹که 

 09با  دنیدولت اوباما به معاونت با بوده است. خواهانجمهوری

 ،ی. لذا به قول چامسکهاستتحریمرکورددار تحریم مورد 

 -۹هستند.  36دهه  شدهقیرق هانخواجمهوریهمان  هادموکرات

 رانیا هایپتروشیمیاست که  نیا دهدیاما مرور گذشته نشان م

اصرار دارند که  هاآمریکاییبودند. پس چرا  میمورد تحر نیقبل از ا

اذعان  ،اصل نیاول !است؟ یدیجد میتحر ،میتحر نیا ندیبگو

فته است. ه نهیگز ثیاز ح هاآنشدن دست  یبه خال هاآمریکایی

اعالم نیز با اذعان به این واقعیت،  CNN ییکایگذشته رسانه آمر

ان یبه پا یاسالم یدر مقابله با جمهور دنیبا هایگزینهکرد که 

 واسطهبه یجنگ ادراک توانیرا ماما موضوع دوم  ؛است دهیرس

به دنبال  هاآمریکاییدانست.  یتوافق احتمال یبرا هامیتحر جادیا

نبرد؛ لذا  یااز مذاکرات هسته یسود چیه انریهستند که ا نیا

 یخارج یهاشرکتانگاره در اذهان  نیدر حال ساخت ا شیشاپیپ

 یسود هایرانیا ستیبشود قرار ن ماگر توافق ه یهستند که حت

 ؛کنند دایرا پ رانیاجازه حضور در بازار ا یخارج یهاشرکتببرند و 

ند و مانع از حضور انجام داد ۹60۹در سال  هاآمریکاییکه  یامر

در  -9داشتند.  رانیبه حضور در بازار ا لیشدند که تما ییهاشرکت

است  نیکار ا نیبهتر ؟کرد دیچه با هاییکایرذالت آمر نیمقابل ا

پروسه  هیو تعب شتریب نیبه دنبال تضم رانیا یپلماسید میکه ت

 شیگرا دیبا بلندمدتاما نگاه  ؛بهتر در توافق باشد ییآزما یراست

و  زادروناقتصاد  جادیدولت بر ا یگذاراستیسو  یاقتصاد میت

مانند جنگ  یالمللنیب یهارا از تکانه تصادباشد تا بتواند اق نگربرون

 مصون بدارد. هاآمریکایی گاهیوبگاه هایتحریمو  نیاوکرا

 یاخواسته نگربرونو  زادرونبه اقتصاد  دنیرس پاياني: نکته

و اصرار  دیتأکا رهبر معظم انقالب بر آن هبوده است که سال

جهت  یکم یهاتالشسفانه جز در عرصه شعار أمت یداشتند ول

خود را بر  یبنا یدولت فعل دیاست و با رفتهیتحقق آن صورت پذ

نوع نگاه معطوف سازد و قطعاً سودش را در  نیا یسازادهیپ

 (یعیرب عقوبی: سندهی. )نودیهمگان خواهند د ،بلندمدت

 

 

 

 

 

 

 مپئوبه پ شنهاديپ کي                               روز گزارش▼

 یمانیسل دیاز ترور بزدالنه شه هیالعرب یبا شبکه سعود یامصاحبهدر  کایخارجه سابق آمر ریوز 

 یمانیوجود داشت که اگر به ژنرال سل یهشدار»کرده و گفته است که  ادی تیموفق کی عنوانبه

 «.نداد یرو یجنگ چیو ه میکار را انجام داد نیارخ خواهد داد. ما  یجنگ ،دیحمله کن

در  آمریکا یهاگاهیپااز  ینظام هزار 0۴6ته شاهد فرار شبانه سال گذش -0 :یخبر یهاگزاره

دالر  ونیلیتر ۹سال و  ۹6 هاآن، آمریکا یهارسانه یکه به اذعان برخ ییهاگاهیپا ؛میافغانستان بود

رها  مهینصف و ن ای جاماندهبهکه از آن  یمتعدد زاتیکرده بودند و تجه نهیآن هز تأسیس یبرا

 دیقاتالن شه هیرو نی؟ البته اشودینمر از نگاه امثال پمپئو شکست محسوب ام نیا ایشده بود. آ

وارد شده است  هاآنترور بر  نیازاپسکه  یفرار از محاکمه است که همواره ضربات یبرا یمانیسل

شکست در عراق  نیا -۹. اندکرده انیب یمانیمرتبط با شهادت سردار سلریغ ایکرده و  یمخف ایرا 

 0۹6حضور  یآمده بودند تا در عراق بمانند و برا هاییکایچراکه آمر ؛ملموس بودهم مشهود و 

 ۹۹66 اما امروز فقط ند؛مفصل کرده بود یزیربرنامه ینظام گاهیپا نیدر چند کایآمر یهزار نظام

 انهیسال یبه مرخص ،انداگر فرار نکرده هاآن؛ محدود حضور دارند گاهیدر چند پا ییکایآمر ینظام

امثال  تیامن نیتأم یدالر برا ونیلیاز دو م شیشد ماهانه ب یدولت فدرال مدع -9اند؟! رفته

 ،«است یانتقام حتم»با عنوان  یاقهیدودق ییانمایپو کیو سال گذشته  کندیمپمپئو پرداخت 

 توانندیماگر  شودیم شنهادیوارد کرد. لذا پ ،که در قفس بودند یبه کسان یاگسترده یفشار روان

 حاضر شوند. ،امن است شانکه به نظر ورکیوین یهاابانیخو در هرکدام از  دینایب رونیقفس ب از

 یهانهی. بر اساس پروژه هزاستیدن یستیساختار ترور نیتربزرگ کایآمر -0 :يليتحل یهاگزاره

 00از  کایآمر یهادر جنگ میکه از خشونت مستق یانیرنظامیجنگ دانشگاه براون، تعداد کل غ

 نیااساس  ربو  رسدیهزار نفر م 9۸۷هزار تا  90۴اند، به تامبر تاکنون جان خود را از دست دادهسپ

 -۹. اندختهیر هیافغانستان، عراق و سور یبمب و موشک بر رو 9۹۴0تاکنون  ۹6۹6 هیاز فور ،آمار

علمدار  نوانعبه یمانیسل دیترور شه ،را مشخص کرد هاییکایآمر تیترور که ماه نیترانهیوحشاما 

 یبرا یمانیاز حاج قاسم سل یمانیسل دیفرمودند که شه یمقام معظم رهبر -9مبارزه با داعش بود. 

که پس از شهادت حاج قاسم  دانندیم یستیونیصه میو رژ کایاست. آمر ترخطرناکدشمنانش 

از  ترشیب فارسجیو خل افغانستان ،منی ،یاشغال نیفلسط ه،یسور یهادر جبهه شانیهاشکست

 کاهش داشته است. یبه نحو محسوس هاآن یتیو امن ینیزم ،ییایدر تیگذشته بوده است و امن

انتقام نه در  نیاست که انتقام خون حاج قاسم هنوز گرفته نشده است و ا یآنچه گفته شد در حال

: دیفرمایممتعال  یخدا .در سراسر جهان گرفته خواهد شد خواهانیبلکه توسط همه آزاد رانیا

قطعاً غالب  هاآن کربر م یاما مکر اله ورزند،یمکر م هاآن ؛«دایک دیو اک دایک دونیکیانّهم »

 . )نویسنده: فرهاد مهدوی(0۹طارق  خواهد شد.

 دستگير کرد سازمان اطالعات سپاهسه نفری که     خبر ویژه             ▼

و  یفن اقدامات مجموعه بابا یاری خداوند متعال و »اعالم کرد:  یاهیاطالعطی روابط عمومی کل سپاه 

 یهاکانال یهانیپاسداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه، ادم چندماهه یاطالعات

 یاذهان عموم شیشده و تشو یبندطبقهسناد نویس به اتهام انتشار اهینیمه محرمانه، سرائر و سا

 یشده، اعتماد بخش یبندطبقهانتشار اسناد  قیطر از بودند درصدد شدهبازداشت افرادشدند.  ریدستگ

 جادیکشور ا نیمسئول انیو کذب، در م ینشیرا کسب کرده و سپس با انتشار اخبار گز نیاز مخاطب

 یقانون استفاده از خألءخود، با سو تیکه در مدت فعالسه نفر هستند  رشدگانیستگد .ندیاختالف نما

تلگرام، اقدامات مذکور را صورت داده  رسانامیپکشور و از بستر  یمجاز یفضا تیریموجود در مد

 یلیدرباره پرونده، اخبار تکم یزنگمانهاز  زیپره جهت رسانه اصحاب از درخواست ضمن بودند.

 .«خواهد شد یرساناطالعکشور  یرسم یهاسانهرگرداب و  تیساوب قیاز طر متعاقباً

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

               

 اخبار ▼

 ديبساز مسافربری یماي: هواپدستور رئيسي به صنايع هسا

مرکزی جهاد و پیشرفت در حسینیه جماران، با  یهاهستهبا  یاجمعهدر دیدار روز  مهورجسیرئ

 قیکه توف یزمان»خود به اصفهان و بازدید از صنایع هسا گفت:  پنجشنبهسفر روز  به اشاره

 یکوپترساز ی)ع( را داشتم به تاتارستان سفر کردم و در آنجا مجموعه هلیخدمت به آستان رضو

و  ترگسترده دمیدر اصفهان د روزیآنچه د داندیمبنده در نظر گرفته بودند و خدا  دیازدب یرا برا

مناسب آنجا  تیفیرا با دقت و ک هاپرندهانواع  یتمام .دمیبود که آنجا د یزیاز چ تردقیق

 سریعاً را  نیسرنش ۷۹با  یمایهواپ خواهممیاز شما  حتماًرا اعالم کردم  نی. لذا اساختندمی

که آماده  ییروین هر .ستین ریناپذانتظارِ تحقق نیا و صادرات دارد. یمصرف داخل تیو قابل دیزبسا

رئیسی در بازدید از این  .«در متن بماند دیو نگذار دیقرار ده هیاو را در حاش حتماً ،ستیتحول ن

را  هاییااز دان یا)هسا( مجموعهرانیا یماسازیهواپ عیصنا شرکت»مجموعه صنعتی نیز گفته بود: 

با  یمسافربر یمایساخت هواپ میشرکت انتظار دار نیکرده و آنچه که ما از ا لیتبد ییبه توانا

مرکز ساخت انواع پرنده بال  نیاولشرکت  نیا .«است یالمللنیالزم ب یدهااستاندار یتمام تیرعا

روند  ،یمسافربر یامیو با در دستور قرار گرفتن برنامه ساخت هواپ در کشور استثابت و بالگردان 

 نیبدون سرنش یمایو ساخت هواپ یطراح کوثر، جنگنده ساخت .خواهد کرد یخود را ط یتکامل

، ساخت پروانه با مواد ۹۸۹، شاهد ۹۷۴، شاهد 966، ظفر ۹۷۸شاهد  یبالگردها دیتول ل،یاباب

و تست  آبپاش، ساخت یمایهواپ مرغ،یس یآموزش یمایهواپ دیهواناو، تول راتیتعم ت،یکامپوز

حوزه  ازیموردن زاتیتجه نیتأمکشور و  یلیر اوگانن یو نوساز زیکمک به تجه ما،یترمز هواپ

 )هسا( است. رانیا یماسازیهواپ عیشرکت صنا داتیخدمات و تول ازجملهکشور  ییهوا

 ارز! متيق ينزول روند توقفبرای  یسازعهيشا

ارز بود و نرخ فروش دالر در نزد  متیق یگذشته شاهد روند نزول یبازار در روزها کهیدرحال

 یعل یبا مضمون استعفا یخبر بارهکیبهاست،  دهیهزار تومان رس ۹۷صادرکنندگان به مبلغ 

 بنا بر. شدمنتشر  یمجاز یکاربران فضا یتوسط برخ یو روزید یهاتییبا استناد به تو یباقر

 یاکننده هستهمذاکره میدر ت رییتغ یبرا یابرنامه چیدر وزارت امور خارجه، ه اعالم منابع موثق

در  یو یاز سخنران یبخش ،یروز گذشته باقر یهاتییاست تو یگفتنکشورمان وجود ندارد. 

 عهیشا نیانتشار ا رسدیم به نظردر دانشگاه تهران بود.  یاسالم رانیا انیکانون دانشگاه هیاجالس

از پازل بزرگ  یاارز است و تکه متیق یبا هدف توقف روند نزول رانیدشمنان ملت ا یاز سو

 کشورمان است. هیغرب عل یفشار حداکثر

 تا هند و آفريقا هم کشيده شده است شيهاشهيرايران سياسي که 

و تحلیلگر مسائل سیاسی کشورمان  یسیبیبکارشناس سابق رسانه انگلیسی « زادهیعل یعل»

 ه،یجریتا ن ریاز کشم عهیش المللنیشده به مانور ارتش ب لیتبد رسماً  فرمانده سالم سرود» :نوشت

هزار و چهارصد و  رانیا دیتا بفهم دینیرا بب سالم فرمانده یرفارسیغ یهانسخه. نیاز هند تا بحر

 رانیاش در ظاهر در ااست که تنه یدرخت یاسیس رانیا تا کجاها گسترده خواهد شد. ستیب

هند  قارهشبهاز  یو بخش ایغرب آس یکشورها تکتکخاک  ریز شیهاشهیاما ر ،است ییایجغراف

 یها در خاک در حالت خواب زمستانکه قرن یعیطب یاشهیر؛ شده است دهیکش قایآفر یو حت

. حاال ستین یو انتزاع یلیتخ یامر ندهیآ گریاال دح دوباره فعال شده. شیسال پ ودوچهلبوده و 

 .«ستیهزار و چهارصد و ب رانیما است. سالم امقابل چشمان ما و در دسترس  ندهیآ

 آژانس در ايران یهانيدوربعلت جمع شدن 

سال  ۹6بود که در  لیدل نیبرجام به ا یوجود فلسفه»ی کشورمان گفت: اتم یانرژ سیرئ

را لغو و  هامیتحر هاآن شد ارقر .کردندیمطرح م رانیا هیرا عل یاتهامات واه هایگذشته غرب

 یبرا یتا اتهامات قبل میما از حقوق مسلم خودمان کوتاه آمد .ما محدودتر شود یاهسته تیفعال

 یلیاسرائ یرا با مدارک جعل یاما دوباره همان اتهامات قبل ؛لغو شود هامیبرداشته و تحر شهیهم

. ستندین بندیبه تعهدات پا هاآن یوقت ،میندارد ما به تعهدات ادامه ده یلیدل .کنندیتکرار م

 یهانیاما دورب ؛میکنیم تیبلکه تحت مقررات آژانس فعال ،میارتباطمان را با آژانس قطع نکرد

 .«میبرجام نصب شده بود را جمع کرد یاضافه که برا

 اخبار کوتاه

بانک مرکزی  /محقق شد 1044رشد اقتصادی که در درصد  0.0 ◄

 0۴66درصدی در سال  ۴.۴تحقق رشد اقتصادی »اعالم کرد: 

، حکایت از 0933درصدی سال  ۴.0در امتداد رشد اقتصادی 

تداوم  رغمبههای اقتصادی کشور روند رو به بهبود فعالیت

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر  .های اقتصادی داردتحریم

دهد، نشان می 0۴66های اقتصادی در سال حسب گروه فعالیت

صنایع و "، "نفت و گاز"، "خدمات"های گروه افزودهارزشرشد 

، 0.۹در این سال به ترتیب معادل  "کشاورزی"و  "معادن

معادل درصد بود که به ترتیب از سهمی  -۹.0و  0.0، 06.0

واحد درصد در رشد اقتصادی سال  -6.9و  6.9، 6.۸، 9.0

 .«اندبرخوردار بوده 0۴66

 «/یشهردار 144ماده  ونيسيکم» معضلي به نام ◄

ها وقت یلیخ»: گفت تهران نماز جمعه بیخط «یاکبریعلحاج»

و  میرویم چون ما سراغ معلول م؛یشویدر مبارزه با فساد موفق نم

 066ماده  ونیسیموضوع، کم نیا قیاز مصاد یکی. میغافل از علت

 حوزه در وارد قانون شده است. 09۴۹که از سال  هاستیشهردار

تخلفات  نیا یهااز نصف پرونده شیو ب کنندیم تخلف ساختمان

سر  ییجا نی. متروپل از چنشودیبسته م یمال مهیبا جر

 یچراکه قانون رسد؛ینم ییجابهموارد هم  نی. مقابله با اآوردیدرم

 میخواهیداده است. از سه قوه م مهیاست. فرد تخلف کرده و جر

 .«کنند شکفساد را خ شهیر نیا

 بود/ زدهغربلت روحاني سفير اسبق ايران در چين: دو ◄

 3۹سال »: در برنامه دستخط تلویزیون ملی گفت« یمنصور»

ما پروژه اجرا کند و  یدالر برا اردیلیم ۹6که  رفتیپذ نیچ

اما دولت وقت گفت  ؛ردینفت بگ جیتدرپول آن به یجابه

این مقام مسئول . «میکار کن هاییبا اروپا میخواهیم

سابق تمام آمال و آرزوهای  اعالم کرد که دولت صراحتبه

به غرب بسته بود و توجهی به  طرفهکیخود را با تکیه 

 دیگر کشورها نداشت! یهاتیظرف

در « رستم قاسمی» /ميليون خانه مصريم 0در ساخت راه:  ريوز ◄

 امروز»فت: گ زنی طرح مسکن ملی اصفهانمراسم کلنگ

 میدر دست ساخت دار یهزار واحد مسکون 9۹6و  ونیلیمکی

 دیبا .شودیداده م لیهزار واحد آن تحو 066 وریکه تا شهر

در دو  میتا بتوان میبرس یواحد مسکون ونیلیم ۹به سقف  سریعاً

 .«میدولت تعهداتمان را انجام ده انیتا پا یونیلیدومبخشِ 

 گذارانیبن /در رمزارزها احمقانه است یگذارهي: سرماتسيگليب ◄

 یاافزودهارزشو سود  چیه NFTبازار رمزارز و »: گفت کروسافتیما

 یگذارهیها سرمابخش نیاز ا کی چیندارد. در ه یجامعه بشر یبرا

. دانمیکاربران م بیفر یبرا یادهیچراکه آن را ا ؛امنکرده

 .«است احمقانه زهایچ نیا یرو یگذارهیسرما

 دارید در /کننديم ديمشترک تول یخودرو هيو روس رانيا ◄

 هیتجارت روس ریبا وز رانیسازمان توسعه تجارت ا سیرئ

رت صفر شدن تعرفه واردات گندم و روغن صو یبرا یمذاکرات

 توافق شد. رانیمشترک خودرو در ا دیتول یگرفت و برا


