
 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 5431 اردیبهشت 27نبه شدو 3437 شماره -نوزدهمسال 

 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

 

داران صهیونیست است که حتی وسیع سرمایه حاکمیت شبکه وضعیت کنونی دنیا نتیجه
ها و احزاب منوط به بر دولتی همانند آمریکا غلبه و نفوذ دارد و به قدرت رسیدن جریان

 (51/2/31ت. )سپیروی و تبعیت از این جریان صهیونیستی ا
 

www.basirat.ir 
 

 

 هنجارشکنی برای حیات سیاسی   روز حرف ▼
ت و یا فرقاه بهائ  یاز اعضاا  یبا جمع یدار فائزه هاشمید

از  یر آن در هفتاه ذششاته باا ماوج    یانتشار اخبار و تصااو 

داشات.  را به واکان  وا  یو افکار عموم شدرو هانتقادات روب

 زیا ن یهاشم یآقا یافت که حتینجا ادامه آن انتقادات تا یا

وانست در برابر آن سکوت کند و مجباور شاد کاه اعا       نت

فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران » :کند

یا  فرقاه اساتعمار سااخته و      ،یات ئفرقاه ضااله بها   .کند

منحرف است که همیشه با همین انحراف شاناخته شاده و   

 «جوییم.ما همیشه از این فرقه تبری جسته و می

روز ذششاته باه    یفاائزه هاشام   باار دیرار  سفانه أاما مت

ذاو اعا     وپرداخت و در آن ذفات  «وزین وروی»مصاحبه با 

را  ی! فائزه در ادامه پاا ستین مانیو پش نکرده یخ ف ،کرد

باه دفااا از فرقاه ضااله      و رساما   ن هم فراتر ذشاشات یاز ا

ع حقاو  آناان   ییبه تضا را  یو نظا  اس م ت پرداختیبهائ

 !کردمتهم 

دا یرد که ارتباط پیذیصورت م یدر حال ین اظهاراتینچ

 یریا ذاز زمان شکلرانران یبا بت یفرقه ضاله بهائو پنهان 

زرساارران   یسات یونیشابکه صه  ،س آنو در رأ تا به اماروز 

خ و یتاار  که اندکی از هم کسیست که بر ین یزیچ یهودی

این مرکز  رسما ز یده باشد! امروز نیپوشآذاه است، است یس

باا  ایان تفکار   های اشغالی قارار داشاته و   فرقه در سرزمین

 .استذسترش در حال جنایتکار  رژیم صهیونیستیحمایت 

فائزه فردی نیست که از وجود چناین پیونادهایی باین    

مشاص    از ایان رو  ؛اطا ا باشاد  بهائیت و صهیونیسم بی

با هدف ساختارشاکنی   نامتعارفیاست که چنین رفتارهای 

نحرافای دنباال   هاای ا برای فعاال شادن فرقاه    سازیفضاو 

ی و این همان چیزی است که یا  جریاان سیاسا    شودمی

بیناد و  ذیری آن میخاص، حیات سیاسی خود را در شکل

 به آن نیازمند است.

بااا چنااین سااناریوی  بااه ایاان ترتیاار، ضااروری اساات

های سیاسی مقابله کرد و اجازه نداد برخی لمپنخطرناکی 

فضاا را بارای   ها در ت شند تاا  که با استفاده از برخی رانت

هااای انحرافاای در جامعااه فااراهم آورنااد،  فعالیاات جریااان

 دار صحنه باشند.میدان

در هاا  نصبران مشهبی و سیاسی و رساانه  رودمیانتظار 

ذا  اول و دستراه قضایی و امنیتی در ذا  بعدی نسبت باه  

 .چنین اقداماتی واکن  مناسر نشان دهند

 

 

 جمالت گنگ       روز گزارش ▼
سیمای صداو یاستربه سمت  تازذی و پس از استعفای محمد سرافرازکه به ریسکعلیع

دولت  هیئت جلسه بار در ذششته برای اولین منصوب شده است، روزایران  اس می جمهوری

سه باا تبریا    در این جل جمهوررئیسبرذزار شد، حضور یافت.  ی روحانیآقاکه به ریاست 

کند که در می بیانتوضیحاتی را درباره چرونری اداره صداوسیما  ،عسکریعلیبدالعلی به ع

در بصشی از  ،اصداوسیماز رویه  ! وی با انتقادوجود دارد برانریزی  نکات تأملمیان سصنان

هاا و  ا باید در جهت رفع کاستیصداوسیمکند که می های خود به این مسئله اشارهصحبت

ها، تقویت هویات ملای و روحیاه    نمایی نررانیجای بزرگه تشویق اقدامات مثبت باشد و ب

 کنداد میدر ذهن ایجرا  پرس  عباراتی که ایندهد. قرار  خوددر دستور کار  را خودباوری

رساانه  نمایی مشک ت پرداخته است؟ کدا  برنامه که رسانه ملی کشور، کی و کجا به بزرگ

بااره  یوس کردن مارد  باوده اسات؟ کااش رئایس محتار  دولات در ایان        أبال مملی به دن

کردناد تاا   مای  یا مثال واضحی برای این ذفتاه خاود مطار    دادند می تریتوضیحات دقیق

که اکنون با این عبارات ذنا   ! چراشودبهتر روشن در کشور نمایی مشک ت مصدا  بزرگ

 ال ازؤجمهور هر سرئیس آید که نکندمی شبهه در افکار عمومی و اهالی رسانه به وجوداین 

زننده نمایی مشک ت کشور و لطمهرا مصدا  بزرگ قوه مجریه یا هر انتقاد از عملکرددولت 

دربااره   آیا نبایاد  هشود کد؟ این تردید حاصل میدانبه روحیه ملی و خودباوری عمومی می

درباره سرانجا  مسکن مهر، بدعهدی آمریکا،  برابر چرایی سکوت در دربارهسرانجا  برجا ، 

یا  از  ؟ پرواضح اسات کاه های    سؤالی پرسیده شودها و... در مورد قانون هدفمندی یارانه

لای  فاصله میان مرد  و رسانه مایجاد کننده  و نمایی مشک تتواند مصدا  بزرگها نمیاین

نظاران معتقدناد   بسایاری از صااحر  ) باشد، بلکه برعکس اذر رسانه ملی از مشک ت نروید

فاصاله و   (عصا به دست حرکت کارده اسات   کشور مشک تا درباره طر  صداوسیمهمواره 

  شکل خواهد ذرفت.ملی اعتمادی دوجانبه بین مرد  و رسانه بی

 

 به اعطای دکتری افتخاریمعظم انقالب  واکنش رهبر     ویژه اخبار ▼

باا مسائورن وزارت علاو  در پاساخ باه       شاان یرهبر انق ب اس می در یکی از دیدارها

افتصااری؛ خاوب، البتاه     یدکتر مسئله»افتصاری به ایشان ذفتند:  یپیشنهاد اعطای دکتر

 یکند؛ لیکن من اهل دکتراین ی  افتصار است که این دانشراه این اظهار محبت را به ما ب

-نیستم؛ همان طلبری ما کافی است. اذر بتوانیم به میثا  طلبری متعهد و پایبناد بماانیم   

اذر خداوناد   -که قور  و فع   این میثا  را از دوران نوجوانی و جوانی با خدای متعال بستیم

ی  بارویم، مان   کم  کند و ما بتوانیم این میثا  را حفظ کنیم و در همین عالم طلبری پ

مباهاات اسات، لایکن مان      دهم. شما لطف کردید و این برای ما هم مایهاین را ترجیح می

 .«کنمپیشنهاد شما را قبول نمی

 آمار مغایر با واقعیت

 میلیون شغل در دو سال ذششته سصن ذفتاه  2/5از ایجاد حدود الی ح درجمهور رئیس

مورد بوده و اقتصاد ایاران   777/11سالیانه  ،که مشاغل ایجادشده در ی  دهه ذششته است

مرکاز آماار ایاران ذفات: در      ندارد. معااون سال را هم  هزار شغل در 577حتی توان ایجاد 

از ایان  کاه   هافازوده شاد  فعال کشور به جمعیت نفر  77۴هزار و  ۴۴2 ،33تا  ۴3های سال

 همچنان بیکار هستند.نفر  321هزار و  253 تعداد



 اخبار ▼

 «!متفاوتایران بسیار »ها به امید آمریکایی

 توافق درون»در نشستی با عنوان  آمریکا جمهورسیرئ سابق ویژه دستیار «ذوردون براون»

 توافاق  اصالی  ماهیات  ازطای ساصنانی    ،«بیکر» آمریکایی در اندیشکده «ایران با ایهسته

کارد و   معرفی اوباما اصلی راهبرد را بلندمدت در ایران رفتار یرتغی و برداشت پرده ایهسته

 رسایدن  در متفاوت مسیری اوباما یعنی ؛است ایران رفتار تغییر دنبال به توافق ینا: »ذفت

 خواهاد  رخ بلندمدت در تنها و تدریج به برذزیده است که مناقشه آمیزصلح حل و مدارا به

 تاا  ایران ایهسته هایزیرساخت بر هامحدودیت توافق این طبق اینکه به اشاره با وی «داد.

 دارد، وجاود  احتماال  ایان  کمدست: »افزود ماند،می باقی خود جای بر سال 27 یا 51 ،57

 باا  ذاوردون  «شاویم.  روروباه  متفااوت  بسیار ایرانی با شود، برداشته هامحدودیت که زمانی

 اینکاه  تصاور  کنناد مای  ییاد تأ هم اوباما دولت در ایهسته توافق انموافق حتی اینکه بیان

 آنهاا : »ذفات  نیست، بینانهواقع اص   انجامد،می ایران رفتار تغییر به درن بی توافق، اجرای

 مهاار  بار  تمرکز با محدود توافق ی  است؛ ایهسته صرفا  ایران، با ایهسته توافق معتقدند

 غیاااب در دیپلماتیاا ، اباازار طریااق از ایهسااته تساالیحات بااه ایااران دسترساای احتمااال

 .«بهتر هایبدیل

 هنوز اجازه کاندیداتوری به عارف داده نشده است!

تعیاین  اص حات و رئیس دولت اص حات بارای   از سرانای با حضور برخی جلسهبه تازذی 

اساس اخباار دریاافتی    بر .برذزار شده استطلبان در مجلس دهم چرونری تحرکات اص  

ده و دربااره ریاسات   طلبان تعیین شهدف اصلی اص   ،در این جلسه هدایت مسیر مجلس

 ،ی آوردن عاارف رأ تنهاا در صاورت حتمای باودن     است که یم ذرفته شدهمجلس نیز تصم

 باا  عاارف  با تقویت ارتباطات ،رئیس نشدندر صورت  شود واجازه کاندیداتوری به وی داده 

 که شود تبدیل مرجع شصصیت ی  به مجلس وی در مجلس، از بیرون در اص حات جریان

باه دسات    همچنین در این جلسه ،ذفتنی است د.بیاور پناه وی به هم رریجانی آقای حتی

 و ل مهام کشاور  ه دلیال اطا ا ایان کمیسایون از مساائ     با  کمیسیون امنیت ملای آوردن 

تاوان بااری ایان کمیسایون در بازرسای حتای از نهادهاای         دلیال به  37اصل  کمیسیون

 ت.شده اس بیانطلبان ف اص  یکی از اهداعالی،  مقامات زیرمجموعه

 ها برای ترورهای تحت تعقیب صهیونیستانتشار گزینه

 صهیونیساتی  روزنامه اهلل،حزب سوی از بدرالدین مصطفی شهید شهادت خبر اع   از پس

رژیام   تعقیر تحت یهاذزینه فهرست در تغییراتی ذزارشی، انتشار با «نوتوآحار یدیعوت»

 ازمنتشرشده توسط ایان روزناماه    تصویر جدیدترین در. کرد اعمال ترور برای صهیونیستی

 درج «شد ترور» عبارت بدرالدین، شهید عکس روی ،رژیم غاصر صهیونیست ترور فهرست

 نفار  سه هنوز ،«حارونوتآ یدیعوت» سوی از منتشرشده جدید تصویر اساس بر .است شده

 قسا  عزالدین شهید هایذردان هفرماند «ضیف محمد»: دارند قرار اسرائیل ترور فهرست در

 مصاطفی » و قادس  ساپاه  فرماناده  «سلیمانی قاسم» سردار است، حماس نظامی هشاخ که

 را او جاای  اکناون  ،تارش کوچا   برادر شهادت از پس که مغنیه عماد بزرگ فرزند «مغنیه

 .است ذرفته

 انحصاری استحال حاضر شبه صنعت خودروسازی در

در  33هاای اصال   نایع و معادن مجلس با اشاره به اجرای ناق  سیاستعضو کمیسیون ص

 رو ایان  از ؛بارد مای  سربه انحصاریشبه حالت در خودرو صنعت ذفت: ،ازیخودروس صنعت

 را مسائل و مشاک ت ایان صانعت    ،ساختار خودروسازیاص    وحالت  این ازور بع با باید

: علات اصالی مشاک ت را بایاد در سااختار صانعت       افازود حمیدرضا فوردذر  .دکربرطرف 

 .جو کردوخودروسازی جست

 کوتاه اخبار ▼

رئااایس جبهاااه مساااتقلین و  ،قااادرتعلی حشااامتیان◄

یل فراکسیون مساتقلین  اعتدالررایان با تأکید بر اینکه تشک

در »در مجلس دهم ضروری و حتمی است، تصاریح کارد:   

رغم اینکه خواست مرد  تغییر رابطه با ریاست مجلس علی

در همه سطو  مجلس است، ما در مورد آقایان رریجانی و 

ایم کاه  لشا پیشنهاد کرده ؛ایمعارف به نتیجه قطعی نرسیده

ما به آقایاان  »: ر شدیادآووی  «کنند.آنها با یکدیرر تفاهم 

مطهری و حضرتی پیشنهاد کردیم تا کاندیدای نواب رئیس 

  «شوند.

 کشورهای ،دهدمی نشان اروپا آمار مرکز جدید اط عات◄

 دارناد؛  را خارجی تابعیت انمیز بارترین اروپا اتحادیه عضو

 به ،جهان مناطق دیرر از بی  کشورها این دیرر، عبارت به

 این صدر در د.انکرده اعطا تابعیت خارجی، کشورهای اتباا

 کشور، این شهروندان از درصد 1/7 که دارد قرار سوئد ،آمار

 دو  تابعیات  سوئدی، ملیّت و هستند دیرر کشورهای اتباا

 رده در درصاد  3/1و  1/1 باا  پرتغال و مجارستان ت.آنهاس

 دارند. قرار دو 

دهم، با  منتصر مرد  لنجان در مجلس ،کوهکن محسن◄

 مجلاس بیان اینکه قطعا  انشعابی در جریان اصاولررایی در  

آید، ذفت: مقدمات تشکیل فراکسایون  آینده به وجود نمی

به  پایبند که نمایندذانی و شده آینده فراهم مجلس در فراذیر

رهبار معظام   قانون اساسی، نظا  و انق ب هستند و بیانات 

هاا  دور از حاشایه  و بهاست الصطاب برای آنها فصل انق ب

 توانند عضو این فراکسیون شوند. می ،هستند

پرویز فتا ، رئیس کمیته امداد اما  خمینی با اشاره باه  ◄

ذاشاری  یمتسوهان  هزار میلیارد تومان ق اینکه ساختمان

کارشناسی شاده اسات، اظهاار داشات: سااختمان میادان       

میلیارد تومان از بنیااد مستضاعفان خریاداری     537آزادی 

توماان نیاز صارف سااخت آن      میلیاارد  37شده و حادود  

 5۴7برداری از ایان سااختمان   ک   هزینه بهرهخواهد شد. 

هاا را نیاز بارای وا     شود و مابقی هزیناه میلیارد تومان می

 ،الحسنه امداد که به تصویر هیئت امنا رسیده اسات ضقر

 کنیم.هزینه می

بایاد  ذفات:  رئیس اتا  بازذانی ایران  ،رپومحسن ج ل◄

. وی افازای  یاباد  هاا  سفارتصانه کارکناننراه اقتصادی در 

ذشاری در اقتصاد مقاومتی درونازای  از آنجا که هدف افزود:

ت هاا بارای تقویا   صانهاهمیت دارد که سفارت نرر است،برون

 کنند.ریزی برنامه ،بازارهای جدید صادرات و بازارذشایی

معاون وزیر ارتباطات ذفت: در حال تدوین  ،قنبریبرات ◄

 27باند هستیم تا به میاانرین سارعت    ایسند توسعه پهن

 م.سال آینده برسی پنجمرابیت بر ثانیه برای هر فرد در 


