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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 تير 1شنبه چهار 2875 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (ره)خمینیامام 

هر کسی  چه بداند، چه نداند. ؛کندمیدشمن دارد کار  یکند برا دیناام ندهیمردم را از آ یهر کس

داند. هر کسی ؛ چه بداند، چه نندکمیمردم را تضعیف کند به سود دشمن دارد کار  هایایمان

اعتقاد و بدبین بکند، دارد های مسئولین کشور بیریزیت و تالش و برنامهالیمردم را نسبت به فع

 www.basirat.ir                  (10/10/0631. )د؛ چه بداند، چه ندانکندمیکار به سود دشمن 

 دولت در بخش مسکن یدهايو نبا دهايبا       روز حرف▼

 ، همواره دغدغهانسان یاساس یازهایاز ن یکی عنوانبه مسکن

مسکن در سبد خانوارها در سطح  نهی. سهم هزده استبو بزرگ

شاخص در  نیا یول درصد است 01متوسط حدود  طوربهن جها

است که  دهیدرصد رس ۰1تا  31به  رانیا یشهر یهاخانواده

 زین زانیم نیمسکن از ا نهیچون هز داز موار یاریالبته در بس

 ترنییافراد منزل خود را به سطوح پا ناچاربه، رودیمباالتر 

 مطرح . سؤالدهندیم لیمتراژ و ... تقل ،یمنطقه شهر ازلحاظ

 دارد؟ یتیچه مسئول نهیزم نیاست که دولت در ا نیا نجایدر ا

ازجمله  یاساس یدولت در حوزه کاالها -0 تحليلي:نکات 

بخش  شودمیباعث  یتفاوتیب چراکه ؛باشد تفاوتیب دیمسکن نبا

 ؛ندازدابه راه  اهیبازار س ،شتریکسب سود ب یبرا جیتدربه یخصوص

صدق  یشتریب تیبا شفاف زین ییموضوع در مورد مواد غذا نیا

بخش از اقتصاد  نیکامل ا یمتول دیدولت نبا ی. از طرفکندیم

 کامالًتجربه  ر ثانیداز توان دولت خارج است و  اوالً چراکه ؛باشد

اگر اقتصاد را  نیبنابرا ؛دوجود دار ایموضوع در دن نیاز ا یناموفق

حوزه  م،یکن فیتعر یو تعاون یخصوص ،یتدر سه حوزه بخش دول

 فیتعر یدر بخش تعاون یاساس یکاالها یطورکلبهمسکن و 

 گذاریسیاست دینقش دولت در حوزه مسکن با -2. شوندیم

که  یکامل ساخت مسکن؛ اقدامات یمتول ایو  تیباشد و نه مالک

از جنس  ینیامروز دولت در حال انجام آن است، تمر

ساخت  التیدر بخش مسکن است؛ ارائه تسه گذاریسیاست

 دیالزام به تمد ایو  یخال هایخانهاز  اتیمسکن، اخذ مال

جمله از...  و بهااجاره یمقدار مشخص شیبا افزا جارها یقراردادها

با  هااستیس نیا یهماهنگ ،انیم نیدر ا -6 .هاستسیاست نیا

 هایسیاست ریبا سا هااستیس نیا یهماهنگ نیو همچن گریکدی

 تیریمد اتیو ... دولت از ضرور یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 یاگونهبه دیبا گذاریسیاست ،نمونه عنوانبه. ستاکالن کشور 

 ساخت .ایسرمایهباشد نه  یمصرف یکاال کیباشد که مسکن 

مسکن  داشتننگهاما  ؛را داشته باشد یمنطق یمسکن سودآور

و امکانات و خدمات شهرها  تیعجم .نباشد صرفهبهمقروناضافه 

 نیاز ا یموفق اریبس یهاتجربه. ... و هم کنترل شود و هم لحاظ

 کرد. دهاستفا هاآناز  توانمیوجود دارد که  نیادموضوع در 

اجاره منازل در  خودکار دیدولت در تمد ریاقدام اخ :يانيپا نکته

 کنیاست ول ستهیشا یاقدام ،دستنیازا هاییسیاستسال گذشته و 

اطالعات  دیبا اوالً، هاگذاریسیاستنوع  نیبهتر ا یاثربخش یبرا

جر و ؤم ی، توان اقتصادهاخانه تیاز سکونت افراد، وضع مالک یجامع

بر  یمبتن گذاریسیاست نیا اً یثانوجود داشته باشد، مستأجر 

 هایسیاستاز  یبخش عنوانبهمردم نباشد بلکه  یمشکالت مقطع

 )نویسنده: علی کارگر( شود. یاتیو عمل نیتدو ،کالن کشور

 

 
 

 

 
 

 !فروش اسلحه یبرا يترس فروش                    روز گزارش▼

بوده است.  یتیامن یهاتنشو  یاسیتالطم س یاز مناطق دارا یکی شهیهم ایغرب آس منطقه

 ییزابحران ،داشته است ییکارا ایمنطقه غرب آس لیدر تحل شهیکه هم یاتیاز فرض یکی

 بوده است.این منطقه  هایدولتبیشتر به اسلحه در جهت فروش سالح  یهاو کارتل کایآمر

استکهلم آمده  یالمللنیصلح ب قاتیدر گزارش ساالنه موسسه تحق -0 :یخبر هایگزاره

 01 انیدر م یمصر، قطر و امارات متحده عرب ،ی، عربستان سعود2120تا  210۰از » :است

 2120تا  210۰در  انهیخاورم یقرار داشتند. کشورها حاتیتسل یکشور واردکننده اصل

 نیبودند. همچن حاتیدر واردات تسل یدرصد 281 شیافزاشاهد  2103تا  2102نسبت به 

 .«بود شیدرصد افزا 13شاهد  211۰تا  2110نسبت به  2103تا  2102واردات در  زانیم

را به خود  کایآمر یحاتیدرصد از تبادالت تسل 06 یغرب یایآس» ،گزارش نیا بر اساس -2

 کایآمر یحاتیرشد صادرات تسل یبخصوص برا یکه به شکل یزیاختصاص داده است. چ

 .«بود یبه عربستان سعود کایآمر حاتیصادرات تسل یدرصد 013 شیداشت، افزا تیاهم

چنانکه  ؛گیردمیبه خود  تریجدی یرنگ و بو روزروزبه یحاتیرقابت تسل نیا متأسفانه -6

 2103تا  2102نسبت به  2120تا  210۰عربستان در  یحاتیواردات تسل» ،طبق آمارها

 نیو ا هافتی شیدرصد افزا 22۰ زیقطر ن یحاتی. واردات تسله استداشت یدرصد 2۰ شیافزا

. در مقابل، ه استششم صعود کرد گاهیبه جا یحاتیواردکننده تسل نیودومستیکشور از ب

سوم به رتبه نهم  گاهیو از جا افتهیدرصد کاهش  00مشابه  یواردات امارات در بازه زمان

 یبرا یاعمده یحاتیتسل یهاسفارش تیسه کشور و کو نیا وجودبااین. ه استسقوط کرد

 .«اندثبت کرده یآت یهاسال

امر  کیمواجه است  یاساس هایچالشبا  کایاقتصاد آمر نکهیا -0 :يليتحل هایگزاره

( The rust belt) زدهزنگکمربند  ایکمربند زنگار  یایاست؛ چنانچه اح ینیو ع یقطع

بوده است.  متحدهایاالت یجمهور استیانتخابات ر یداهایکاند یاز دعوا یبخش شهیهم

 ترینشمالیکه از  شودمیگفته  متحدهایاالتدر  ایمنطقه هب اصطالحاً زدهزنگکمربند 

و  رسدیب مبه غر کیآن و نزد یکشور آغاز شده و به مناطق مرکز نیمنطقه شمال شرق ا

کوچک  لیشهرها به دل نیو زوال ا تیاز دست دادن جمع ،یدر اصطالح به افول اقتصاد

با آشوب  اکیآمر اتباعث شده  یمشکالت اقتصاد نیا -2آن اشاره دارد.  یشدن بخش صنعت

و  یحاتیتسل یهادنبال کمک به کارتله ب ،شتریو فروش سالح ب یامنطقه طیدر مح یساز

داده و  شنهادیآن را پ سیکه برنارد لوئ یموضوع ؛اشدباقتصاد در حال زوال خود  یایاح

باعث شد که ترامپ در سفرش  یترس فروش نیا -6آشوب بر آن گذاشت.  تیریعنوان مد

فروش سالح به عربستان را امضا کند  یدالر اردیلیم 011قرارداد  ،06۳3در سال  اضیبه ر

حکام مرتجع منطقه  -0. دیآیم حساببه کایآمر خیق در تارتواف نیتربزرگ شودمیکه گفته 

 انیم ییاز بستر همگرا نطقهدر م یساز تیامن .اندمواجه یو ادراک یمحاسبات یخطا کیبا 

 .یحاتینه کشمکش و رقابت تسل ،گذردیمو دول منطقه  هاملت

 تیکه امن رسندیم جهینت نیاز ملل و دول منطقه به ا یاریزود بس ای رید :يانيپا نکته

که  یقابل ساخت است؛ امر یو استفاده از متخصصان بوم یتوان داخل برهیتکا ب داریپا

و  یانقالب زود آن را فهم کرد و امروز با داشتن توان بوم نیامام تیبا درا یاسالم یجمهور

در منطقه  یقدرت اول نظام ،حاشیه خود ینیبذرهحتی کشورهای از  ترنییپا مراتببههزینه 

 )نویسنده: یعقوب ربیعی( است.
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 اخبار ▼

 وزی و پيشرفت انقالبو عامل اصلي پيرعنصر  دين؛

سال جاری که  خردادماه 22در  ریعشا یشهدا یکنگره مل انیمجر داریدر د یرهبر انقالب اسالم

 پرشمار یهادر مقابل تالش ریعشا یستادگیا به اشاره باشد،  یارسانهمحتوای این دیدار دیروز 

به  ریوادار کردن عشا هاتالش نیهدف از ا»: رمودندفدر طول دو سه قرن گذشته،  گانگانیب

 نیبود که هرگز موفق نشدند، بنابرا یو جنگ داخل هیهمچون تجز یبه کشور و اقدامات انتیخ

 ی  عامل اصل»خاطرنشان کردند:  ایشان«. ملت هستند یرهاقش نیجزو وفادارتر رانیا ریعشا

بود که امام بزرگوار با  "نید"عامل  ر،یعشا ازجملهمردم  یازخودگذشتگو  شرفتیوحدت، پ

 نیترمهماز  یاخامنه اهللتیآ حضرت «.رساند یروزیانقالب را به پ ،یاتیه از آن عنصر حاستفاد

امروز »در کشور خواندند و افزودند:  ینید یهازهیکردن انگ فیتضع ایابعاد جنگ نرم را خاموش 

 زهیانگ کیبه  یمتک ،شودمیانجام  ینی، مقدسات و شعائر دهاسنت ن،ید هیدر کشور عل یهر کار

در  ینید مان یو با شکوه ا بایرا مظهر ز دانیشه شانیا ؛«و مورد استفاده دشمن است یاسیس

رزمندگان ما در »خواندند و خاطرنشان کردند:  دیرا درس ام دانیدرس مهم شه و هدکشور برشمر

اما  ؛وجود نداشت یروزیبه پ یدیام یرزم شدند که بر اساس محاسبات عاد دانیوارد م یطیشرا

و منکوب شدن متجاوزان  یاسالم یجنگ با عزت جمهور دوارانه،یام یهامجاهدتدر اثر آن 

 .«بود دواریو همت خود ام یبه کمک اله دیبا زین طیشرا نیتردر سخت یعنی نیو ا افتیخاتمه 

 هاستيونيصه یبرا زيبرانگچالش سال

با  2120در سال  یستیونیصه میرژ» نوشت:کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه  «یزارع سعداهلل»

مورد آن را  2211که فقط توانست حدود  دیمواجه گرد هاینیفلسط یاقدام جهاد 011۰1

 طوربه یعنی هاینیمسلحانه فلسط یریدرگ 63۳6 سال با نیدر ا میرژ نیاکند.  یو خنث ییشناسا

 نیدر هم خود مواجه بوده است. ینظام یروهاین هیعل یمورد اقدام جهاد 01متوسط روزانه با 

کشته  هاینیدر مواجهه با فلسط میرژ انینفر از نظام 61، الاقل 2122چند ماه گذشته از سال 

 میرژ نیا یهاخانهدالر از اسلحه ونیلیم 0۳1معادل  ییهاسالح یالدیم گذشته سال دراند. شده

آن است که  انگریب م،یرژ نیستاد مشترک ارتش ا سیرئ یبرآوردها. دیرس هاینیبه دست فلسط

 .«بوده است یآنان در خروج سالح از مراکز نگهدار یعامل همکار نیترمهم ان،ینظام ادیاعت

 الئابت محصوالت ايران در بازار ونزورقامکان 

ای به بنیان و واسطهونزوئال به کاالهای دانش»سفیر جمهوری اسالمی ایران در ونزوئال گفت: 

صنعت، مواد پتروشیمی، اقالم و ادوات کشاورزی، خودرو، اقالم و مصالح ساختمانی و به خیلی از 

اهلل حجت .«است عرضهقابلر نیاز دارد محصوالت ایران در ونزوئال با قیمت رقابتی کاالهای دیگ

اش اعم از دالر، آمریکا به یک مرض و بیماری دچار شده که از ابزار سلطه»افزود:  یسلطان

عنوان یک اهرم برای فشار به کشورهای مستقل سیستم مالی و بانکی و ارتباطات سیاسی به

را مجبور  هاآنکه از این طریق استقالل رأی این کشورها را بشکند و  کندمیاستفاده و تالش 

 ازجمله، رفتار کنند. خیلی از کشورهای مستقل دنیا کندمیکند در خط و مشی که ترسیم 

پذیرند. به همین خاطر است جمهوری اسالمی ایران، ونزوئال، کوبا، نیکاراگوئه این سازوکار را نمی

دادن این فشارها توسط  و شکست کردن یخنثذ تدابیر الزم برای که بحث مقاومت و اتخا

کشاورزی  یهاتیظرفدر خصوص سلطانی  .«شودمیهای مردمی، مقاوم و مستقل مطرح دولت

میلیون هکتار  61ونزوئال حدود »ان نیز گفت: بخش خصوصی کشورم یگذارهیسرماونزوئال برای 

تنهایی فرصت دارد. همین به متریلیم 0۰11با میانگین بارندگی  کشتقابلزمین حاصلخیز 

 «.های ما خواهد بود که بتوانند کشت فراسرزمینی انجام بدهندبسیار استثنایی برای شرکت

 اينترنت ويژه کودکان در کشور یاندازراه

های فرهنگی والدین، رفع دغدغه منظوربهوزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که 

این »افزود:  رپوعیسی زارع .گیرداینترنت ویژه کودکان تا دو هفته آینده در دسترس قرار می

سرویس، اینترنت کامالً ایمن و بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی طراحی شده 

تا این  شودمیهایی برای دسترسی کودکان اعمال سازی این سرویس محدودیتبا فعال .است

 «.ض محتواهای نامناسب قرار نگیرنددسته از کاربران در معر

 اخبار کوتاه

 ندهینما« فحص صالح» /!در لبنانآموزان چمران دانش ◄

نگاه  یعرب یزمان در کشورها کی» :تهران گفتجنبش اَمَل در 

 یلیارتش اسرائ اآلناما  ؛ترس داشت لیکردن به ارتش اسرائ

صدر  ی. امام موسترسدیندارد به ما در مرز نگاه کند و م تئجر

 عهیش خانواده هر در خط بودند. نیا گذارانیچمران بن دیو شه

 هانیدکتر، مهندس و پزشک وجود دارد. ا کیدر لبنان حداقل 

 چمران است. دیصدر و شه یامام موس یهاحاصل تالش

. فکر دانندیرهبر م کی)شمران( را  چمران دیلبنان، شه انیعیش

 ؛اسم فرزندش را چمران گذاشته باشد یکس رانیدر ا کنمینم

 .«میدار ادیاما ما در لبنان پسر به نام چمران ز

 دادستان /و بلوچستان ستانيعوامل موساد در س یريدستگ ◄

 موساد عوامل» :اعالم کرد و بلوچستان ستانیو انقالب س یعموم

قصد  رشدگانیشدند، دستگ ریو بلوچستان دستگ ستانیس در

عوامل  نیا یریدستگ را داشتند. یاترور دانشمندان هسته

 قیماه رصد دق 1 یو در پ یاطالعات دهیچیپ اتیموساد با عمل

 .«محقق شد یتیامن یهاسیک

در نشست  بهداشت ریوز جمعيتي ناجور در کشور!/ضع و ◄

 اریکشور بس یتیجمع تیوضع»: گفتعلنی دیروز در مجلس 

در کشور  تیجمع شیافزا یبرا یادیناجور است و ما فرصت ز

 ،مینکن تیجمع شیافزا یبرا یکار یسال آت ۰. اگر در میندار

 «.بعداً قابل جبران نخواهد بود

 ورماهیشهر» :گفت اقتصاد ریوز /!دفاعرقابليغاز تورم فاع د ◄

درصد  03عدد به  نیدرصد بود اما امروز ا ۰۳تورم  0011

مهار تورم همچنان از  استیس کرده است. دایکاهش پ

دولت قرار دارد و با تالش  یستاد اقتصاد یهاتیاولو

اقدامات در حال انجام  نیدولت ا یاقتصاد یهادستگاه

و کاهش چند پله و  کشوروزیر از تورم  خنسهرچند «. است

 01، منتهی تورم باالی است صحیح اما غیرملموس آن

مورد قبول ملت نبوده و از  وجهچیهبهدرصدی در کشور 

ظارتی و از بازوهای ن یریگبهرهبا  رودیمدولت انتظار 

 .کوشدبدر مهار آن مدیریتی خویش 

سازمان  سیرئ /يجهان تيترانز شاهراهبه  رانيبازگشت ا ◄

 یسازفعال پس از چند دهه غفلت، با»: اعالم کرد توسعه تجارت

به شبکه  رانیشرق به غرب و شمال به جنوب، ا یدورهایکر

 .«بازگشت یو تجارت جهان تیترانز یرهایمس

طالبان از  یانرژ و آب وزارت /رمنديهآبه حقر سر بتوافق  ◄

 سیرئ خبر داد. رمندیآبه هدر خصوص حق رانیتوافق با ا

آبه، قرار با هدف پرداخت حق» طالبان گفت: یفرامرز یهاآب

 جش آب ساخته شود.مشترک و ابزار سن ساتیاست تأس

کامل  یدر تهران بر ضرورت اجرا ریدر نشست اخ نیطرف

کردند و در حال حاضر  تأکیدو افغانستان  رانیا انیمعاهده م

 یرانینقاط آب به طرف ا نیمشکل در سه نقطه است که از ا

 .«شودمیداده  لیتحو


