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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1441 تير 4شنبه  3875 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی) ایخامنهامام 

 یناش نیمردم وجود دارد در امر حکومت، ا یبرا قطعاًحق انتخاب که  ازجملههمه حقوق مردم 

شده  ریکه بحث تجاوز و تعرض به حقوق مردم است، تعب ییآنجا میکر قرآن در .یاست از حکم اله

رند نسبت دا بر عهدهکه امور مردم را  یکسان یاست که خدا برا یفیتکل نیا. یاست به حرب اله

 www.basirat.ir                               (32/23/2231) گذاشته است. هاآنبه مردم بر دوش 

 يپلماسيبر چهارراه د قرمزچراغ         روز حرف▼

که  دهدیمنشان  رانیبه ا هاپلماتیدسفر  یرکوردشکن

از  ؛دارد ایدر باز کردن ارتباط با دن یعزم جد یاسالم یجمهور

 یکایو آمر ایشرق آس یتا کشورهاگرفته  هیهمسا یکشورها

سفر ، کیپلماتید وآمدرفتهارراه پر چ نیدر ا حالنیباای. جنوب

اروپا به تهران  هیداتحا یخارج استیمسئول س ،جوزپ بورل

 خبرساز شده است.

، مورا کهیسفر بورل به تهران مانند سفر همکارش انر هرچند

بر  تواندیمآن با دو موضوع  یزمانهم یول ستین یدیخبر جد

مورا و  کهیانر یشام کار ،موضوع نی. اولدیفزایسفر ب تیاهم

 رانیدر موضوع ا کایآمر ژهیو ندهینما یجوزپ بورل با رابرت مال

 یکردن آن از سو یارسانهو  شام نیسفر است. ا نیقبل از ا

 امیپالس بود که جوزپ بورل حامل پ نیفرستادن ا هااروپایی

سفر بورل قبل از سفر  ییاست. از سو رانیبه ا هاآمریکایی

و  یستیونیصه میاز رژ دیقه و بازدبه منط کایآمر جمهوررئیس

بورل در سفر  عیکه تسر رسدمی. به نظر شودمیانجام  یسعود

هدف صورت  نیبا ا رانیتوافق با ا یو تالش برا رانیبه ا

و  دیایبا دست پر به منطقه ب خواهدمی دنیبا یکه آقا گیردمی

بر  رانیاز الزامات دست پر سفر کردن، گذاشتن توافق با ا یکی

 مذاکرات است. زیم

به چند فهم و  دیسفر با نیدر ا هااروپاییآن است که  تیواقع اما

بر  یمبن شانیبرخالف ادعا نکهیبرسند؛ اول ا یدینکته کل

 ،حرکت سازنده یجابه هاآنبودن  رسانپیام صرفاًو  گریمیانجی

 سیاز پازل پل یو بخش اندداشتهمخرب در مذاکرات  ینقش

بابت  دیبا قطعاً . کنندیم لیرا تکم هاکاییآمریبد  سپلی -خوب

حکام پاسخ قاطع به  یدر قطعنامه شورا هااروپایی یهمراه

بمانند.  ینقش دوگانه باق نیداده شود تا نخواهند در ا هااروپایی

 آمدوشدهایاز دوره  رانیبفهمد که ا دیبورل با نکهینکته دوم ا

گذر کرده و  ازندهس ریغ یهایرسانامیپها و یو لفاظ حاصلبی

 یطرف مقابل است. جمهور یاسیرسیقاطع و غ میمنتظر تصم

در  دنیبا یو آقا هادموکراتبزم  ریشمش خواهدمین یاسالم

 باشد. اشیامنطقه یرو و سفرها شیپ یهاانتخابات

؛ مشخص ،راهبردش را در مذاکرات رانیا نکه؛یادیگر مهم  نکته

 ،کیتاکت کیعالم شده نه و بارها اعالم کرده است و موارد ا

؛ برداشتن از اندعبارتاست و آن  یحرف قطع کیبلکه 

معتبر و دادن  ییآزما یپروسه راست کیبه  یبندی، پاهامیتحر

 خواهندیم ندیصادقانه بگو دیبا هایغرب. یاعتبار یهانیتضم

بام و  کی یهمچنان بر باز ایو  ندیایسه موضوع کنار ب نیبا ا

 (یعیرب عقوبی: سندهینو) ار دارند.خود اصر یهوا دو

 

 
 

 

 
 

 !«بده تا بره»قانون نانوشته                            روز گزارش▼

 باورقابل حتماً ،کردیم یسخن را بر زبان جار نیسابق ا جمهوررئیساز منتقدان  یکس اگر

باور  دینبا یآسانبهرا  یدر مورد کس یاست که هر سخن نیشرط انصاف هم ا واقعاً رایز نبود؛

 یانآخر دولت روح هایسالکه در  (یعبدالناصر همت) یبانک مرکز سیکه رئ یاما وقت؛ کرد

 یاچاره ،کندیممنتشر  یعموم یهارسانهسخنان را در  نی( ا2011خرداد تا  79مرداد )از 

به من گفت به قول  یجهرم یآذر یآقا»: دیگویم ی! همتماندینمجز افسوس پس از باور 

 یگفت به قول دکتر روحان یجهرم یبود، آقا یسر چ دانمیبده تا بره، نم یدکتر روحان یآقا

هر  ای یالزام کرده هر وزارت ایداده و  ارینوبخت گفته و اخت یبه آقا یروحان یتا بره... آقا بده

 یدر بانک مرکز هارقم نینداشته باشد ا یهرقدر اعتبار خواست بدهد، کار یسازمان دولت

 ،پروژه حواله کرده بود کی یباال برا یوبخت رقمن یروز که آقا کی ندارد. ایپشتوانه دارد 

است.  ادیز یلیپول خ نیکه نوشته بود ا کردم افتیاز معاونان در یکی حیرا با توض امهمن ن

 یو احوالپرس مقدمهی( خودش تماس گرفت؛ بی)روحان یجمهورسیگذشت رئ یدو سه روز

فت رقم دادن که کجا ندارد، سند از کجا بدهم؟ گ گفتم ؟یاپروژه را نداده نیگفت چرا پول ا

نبود که کارِ دادن اعتبار  جورنیا کار نداشته باش... اشهیداده شد، با بق اردیلیعدد م نیبزن ا

من  یرقم را داده بودند، تازه بعدش برا ایپول  اصطالحبه هانیامن باشد، نه،  یمعطل امضا

که بنا بود بعداً سند  و تمام شد اختصاص دادند یشماریو اعتبارات ب فرستادندیحواله م

 «.نبودم سیرئ گرید هم هرگز نفرستادند و من دیکنند بفرستند. شا هیته

از  یاریبس رایز ؛دیرا هرگز فراموش نکن «بده تا بره»قانون نانوشته  نیا :يليتحل یهاگزاره

صاد اقت -2 :بوداصل ساده بنا شده  نیا بر مدیریت دولت سابقسال  3مشکالت کشور در 

دولت تدبیر و  «بده تا بره» یبر اساس اصل اقتصاد، وانهپشت بدون یهاپولو خلق  کشور

 نیبوده و با ا «بده تا بره» بر یمبتن یروحان یآقا یاستمداریس -3 بنا شده بود.امید )!!!( 

باعث  نیبرجام را به غرب داد و هم یو اجرا بیکشور با تصو یدستاوردها تمامی ،کردیرو

 -2 د.ش یتداع ملتدر اذهان  «میریتا زمان بگ میرا بده نیزم»جمله  نیشد که ا

را در کشور اعمال  ایسازمان س یهمواره راهبردها که 2233سال عناصر فتنه  یریکارگبه

 و حتی در تیم هاوزارتخانهدر نهادها و  یجاسوس یهاسیسروو نفوذ عناصر متعدد  کردندیم

 یاستدالل چیبا ه وگرنهبود شده  یگذارهیپا «بده تا بره»اصل  نیبر ا ،یاهسته یمذاکرات

 نیترحساسو  نیسال بر باالتر 3 یبه کشور ط یهاخائن و هاجاسوسکه  رفتیپذ توانینم

، در «بده تا بره»ادامه اجرای سیاست در  یروحان دکتر -0 بزنند. هیتک یتیریمد یهاپست

 یهاینگرانابراز پس از  تهالب .کرد یزامالرا  3121سند  ی، اجرا2272 وریشهر 32 جلسه

قانون لغو  نیبار اعالم شد که ا نیچند در این موضوع، م انقالبظرهبر معاز سوی متعدد 

از  یاریقانون لغو نشده و بس نیاز آن بود که ا یحاک یافتیدر یهاگزارشاما  ؛شده

 .شودمیاجرا  وپرورشآموزشوزارت  کیآن در مراکز دور و نزد یهاسرفصل

با  کندیم تالشمستقر دولت  ،یروحان «بده تا بره»دولت  یجابه اکنون پاياني: نکته

 کی نیحذف هم کند. ایمختلف اح یهانهیزمحقوق مردم را در  ،غلط یهاهیروبرداشتن 

ی در کشور با تکیه بر اقتصاددر کشور، امید به پویایی و مرتفع شدن مشکالت غلط  هیرو

زنده  شیازپشیبو جهانی را  یامنطقهبزرگ همسایگی،  یهاتیظرفو  داخلی یهایتوانمند

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .کرده است
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 اخبار ▼

 ي!سيطلبان به رئاصالح یشنهاديبرنامه پ

خود را  یشنهادیدر انتخابات، برنامه پ یسیرئ یروزیپ یسالگ کیبا  زمانهم «رانیا اصالحات جبهه»

 یامضا یاند تا براخواسته جمهورسیرئ از طلباناصالحمنتشر کرد.  صفحه 21در  اداره کشور یبرا

تالش  هیاروپا و روس هیهند، اتحاد ن،یو چ رانیا انیم یاقتصاد کِ یتژاسترا یها و قراردادهاتوافقنامه

 دیتأک زین FATF حیلوا بیبرجام و تصو یایاح یکند. آنان همچون گذشته بر تداوم تالش دولت برا

همچون نگاه به ارائه این نوع پیشنهادات در چارچوب دلسوزی برای منافع ملی  هرچند .اندکرده

نه در عالم نظر و نه در عرصه عمل از جریان اصالحات شاهد  نیازاشیپ شرق که تا یهاتیظرف

هشت سال فرصت اجرای  نیازاشیپخود  شنهاددهندگانیپاقدامی پسندیده است؛ اما  ،میانبوده

پیشنهادات خود در کشور را داشتند و به عبارتی بخش بزرگی از مسائل و مشکالت کنونی کشور 

، دولت بیش از شودمیتوصیه  رونیازان طیف سیاسی در کشور است. ناشی از اقدامات گذشته همی

 به آن بنگرد. زیآمعبرتبا نگاه  ستیبایمآنکه نگاه عملیاتی بر پیشنهادات داده شده داشته باشد، 

 پاسخ وزير اصالحات به جابجايي مديريتي در سازمان اطالعات سپاه

را  یارسانه یهایزنگمانهاز  یانبوه ت،یسال فعال زدهیسازمان اطالعات سپاه پس از س سیرئ رییتغ

فردا،  ویراد کا،یآمر یصدا کردند. یررا حمل بر عزل و برکنا رییتغ نیصرف ا یداشت. برخ یدر پ

 یاگانهیب یهارسانه ازجملهمرتجع و...،  یو عرب یعبر یهارسانه یو برخ وله چهیدو ،یسیبیب

 ییگشاعقده یاسالم یاو، سپاه پاسداران و جمهور هیطائب، عل نیحس یبرکنار یبودند که با ادعا

وزیر خارج نشین دولت « مهاجرانی عطاءاهلل» شدند. رانیا یشکست اطالعات یمدع ایکردند، 

سال گذشته، رئیس سازمان  22در » :نوشت در توئیتی ،دستنیازادر پاسخ به شایعاتی اصالحات 

اما  سیا در آمریکا شش بار تغییر کرده است. از ژنرال ایدن تا ویلیام برنز، رئیس فعلی سازمان سیا،

، سال تغییر کند، نشانه اختالف در مدیریت 22در ایران اگر رئیس سازمان اطالعات سپاه بعد از 

 «.!و الحمداهلل الذی جعل اعداءنا از همین دست !بحران و دخالت موساد است

 سه عامل تورم موجود در کشور!

 یجواد اهللتیآ در ادامه دیدارهای خود با مراجع عظام قم به دیدار وبودجهبرنامهسازمان  سیرئ

است  یاز مشکالت یکی ینگرا و تورم»جوادی آملی در این دیدار تأکید کردند:  اهللتیآرفت.  یآمل

 ،و امکانات کشور هاتیظرف وجود با داشته باشد. یمنطق یآن برنامه علم یبرا دیکه دولت با

سازمان  سیرئ ،یرکاظمیم .«باشند قهیخود در مض شتیمع نیتأم یمردم برا ستیسزاوار ن

 یهامتیقتلنبار شده گذشته، رشد  یهایبده عامل سه: »در این دیدار گفتنیز  وبودجهبرنامه

از علل رشد تورم  ،انجام شده یقانون فیکه بر اساس تکل یاقتصاد ماتیتصم یو برخ یجهان

موضوع  نیا کهیدرحال ؛است یچاپ پول و استقراض از بانک مرکز ،تورم یهاشهیراز  یکی است.

اداره  یاستقراض از بانک مرکز یالیکشور را هشت ماه بدون ر زدهمیخط قرمز ما است و دولت س

بود، چون در عمل  یاساس یکاالها ارانهی کردن عادالنه به مکلف دولت ،قانون اساس بر کرد.

با تورم حدود صفر  هاسالکه  ییکشورها وجود نداشت. یتومان 0311در قانون به نام ارز  یزیچ

، چون کنندیمنرم  وپنجهدستدرصد  31با تورم تا  یجهان یهامتیق دیمواجه بودند با رشد شد

 .«داشته است یرشد چند برابر یو انرژ ییمواد غذا متیق

 نداريم!؟ يمنافع مل هم طرفدارنفر  14 ،باهنر: در مجلس

 یهانگاهبا انتقاد از  و نماینده چندین دوره مجلس اصولگرا یاسیفعال س «محمدرضا باهنر»

.. و. یو فرهنگ یاسیو س یما مشکالت اقتصاد: »دیگویمو بخشی نمایندگان در مجلس  یامنطقه

 ،یاهخاستگاه منطق ،یخاستگاه مل یبه جا اصوالً. مجلس ما میدار ی. ما اشکاالت ساختارمیدار

بعد  یابعد منطقه یاول منفعت مل ،مییمنافع را بگو بیاگر ترت یعنی ؛دارد یو حزب یصنف ،یقوم

 یابا منطقه یتضاد منفعت مل یاندهیاگر نما .یو آخرش هم منفعت شخص یبعد صنف و یحزب

 دیبا اشچون اگر برود به منطقه ؛دهد تیرا اولو یاندارد که منفعت منطقه یاچاره ،داشته باشد

 طلباصالحندارد که مجلس  یهم ربط اصالًو  میگویجا باشد. من با صراحت ممردم آن یجوابگو

که حاضر  مینفر ندار 21که  میگویم نانینفره با اطم 371معتدل، در مجلس  ایاصولگرا  ای شدبا

 .«دهند حیترج یرا بر منافع منطقه، منافع حزب و منافع شخص یباشند منافع مل

 اخبار کوتاه

 !/شودميدولت روحاني  یهايبدهکه همچنان خرج  درآمدهايي ◄

بدون »: گفت یدر جمع مردم خراسان شمال جمهورسیرئ

درآمد کشور و  شیفروش نفت افزا ،دیقرارداد جد لیتحم

بودجه  یدرآمد صرف کسر نیاز ا یکرد؛ بخش دایپ شیافزا

 شود،یو صفر کردن تنخواه گذشته م یاردیلیهزارم 031

خرج شده  که قبالً ییورهابابت فاکت اردیلیم هزار 23ماهانه 

 .«میکنیم تپرداخ

 /وبلوچستانستانيدر س زداييمحروميت یارديليصدمچند برنامه  ◄

 لیتکم یبرا»: گفت چابهار در رئیس بنیاد مستضعفان« فتاح»

منطقه زهک، قصرقند و  2در  ییزداتیمحروم یهابرنامه

 21تومان اختصاص داده شد.  اردیلیم 71چابهار  هیحاش

و  امدادتهیکم اریدر اخت یمورد یهاکمک یهم برا اردیلیم

تومان اعتبار  اردیلیم 201امسال،  یبرا. ردیگیقرار م یستیبهز

 ازمندانیو اشتغال خرد به ن یشتیمع الحسنهقرض التیتسه

 یهاخانه، توسعه کالس 3011. ساخت افتی صیاستان تخص

 یضاهاو احداث ف ییروستا یآبرسان یهاطرح یدرس، اجرا

 .«در استان است ادیتعهدات بن گریاز د یدرمان

 یعال یشورا ریدب /در مناطق آزاد یکاغذ یهاوالن شرکتج ◄

که در  یهزار شرکت 30هزار شرکت از  20»: گفت مناطق آزاد

از  یکیاست. فقط در  یصور ،ثبت شده ژهیمناطق آزاد و و

 کیشرکت به  2211از  شیب شیمنطقه آزاد ک یهابرج

 تیها فقط استفاده از معافشرکت نیآدرس ثبت شده. هدف ا

 اسنادثبت انبا سازم یانامهتفاهم مناطق آزاد است. یاتیمال

 ییشناسا ،در منطقه آزاد یصور یهاکه شرکت میامضا کرد

 .«متوقف شود شانتیشده و فعال

 یسعود روزنامه /شودميتر مقاوم راني: اقتصاد ایروزنامه سعود ◄

 یجیبا اشاره به کاهش تدر ،یلیدر تحلروز پنجشنبه  «وزینعرب»

هشدار  یغرب یبه کشورها ،رانیا هیعل کایآمر یهامیآثار تحر

 .است میاقتصاد ضدتحر کیکردن  جادیداده تهران در حال ا

 توسعه و تجارت کنفرانس !/ييايدر تجارت در ايدن ۲۲قدرت  ◄

را  رانیا ییایقدرت در ،یگزارش در( آنکتاد) ملل سازمان

سوئد، عمان و  مثل فرانسه، عربستان، ییتر از کشورهابزرگ

 کرد. یابیقطر ارز

 در دارو و غذا سازمان /!ايراني در روز 1344ر؛ عامل مرگ گايس ◄

ا ملزم کند تا ر اتیدخان یهااست تا شرکت یزیربرنامه حال

را کاهش دهند تا  یسنت یگارهایموجود در س نیکوتین زانیم

که ساالنه جان  گاریو تلفات س ابدیکاهش  زین هاآن ادیاعت

 بر اساسکمتر شود.  قیطر نیاز ا زین ردیگیهزار نفر را م 031

روزانه حدود  ،یماریاز ب یریشگیپ و کنترل مرکز گزارش

، حالنیباا. رندیمیم گاریس مرتبط با یلینفر به دال 2211

بوده و ممکن است  ادیز اریبس یطرح نیموانع بر سر راه چن

 بروند. نیموانع از ب نیها طول بکشد تا اسال


