
 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9911 فروردين 62 چهارشنبه 0625 شماره ـ وموسبيستسال 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

 ی در زمینهاستفاده کردند؛ حت از همه توان سازندگی خود و ابتکار خودح ی مسلانصافاً نیروها

، تولید امکانات بهداشتی و درمانی و ساز و ات و ساختمسائل کشفی ی در زمینهعلمی، حت

 (12/2/2911).های خود را در خدمت این کار گذاشتندبهترین بخش

www.basirat.ir 

 
 ارتش مردمي                 روز حرف ▼

فروردین  11بیش از چهار دهه پیش بود که امام خمینی)ره( روز 

 کردند. گذاریرا به عنوان روز ارتش جمهوری اسالمی نام 2931ماه 

در این روز شاهد رژه ارتش در سراسر کشور بودیم که امسال 

امی به رژه با توجه به درگیری کشور با بیماری کرونا، رژه نظ

 خدمت تبدیل شده است. 

ـ انقالب اسالمی احیاگر ارتشی بود که از 2 نکات تحليلي:

 یروزیسخت پس از پ یدر روزهارژیم پهلوی به جا مانده بود. 

آمیز و مدبرانه حضرت سیاست و مشی مسالمت ،یانقالب اسالم

 ،تصور همه انقالبیون امام توانست ارتش شاهنشاهی را خارج از

 همراه ملتبا  حامیان شاه خارج و در مسیر انقالب از صف

سوی خط چپ که همسیاسی  هایجریاندر آن زمان . کند

گفتند و بحث امام نبودند، از ضرورت انحالل ارتش سخن می

 دانستند.تجدید سازمان و اصالح ارتش را عملی ارتجاعی می

های فدایی خلق سازمان مجاهدین خلق )منافقین( و چریک

بحث انحالل برای نخستین بار هایی بودند که مله گروهاز ج

؛ اما مطرح کردند انقالبیهای تضعیف کانون با هدفارتش را 

توانست به بحران انحالل ارتش می)ره( ضرت امامحاز نگاه 

و این زمانی  تبدیل شودسازی کشور بزرگی در جهت ناامن

 گیری نظام اسالمی دربود که استکبار جهانی از شکل

کشوری بزرگ در خاورمیانه که شعار نه شرقی و نه غربی سر 

ـ انقالب عالوه بر حفظ ارتش، ارتش 1 .خشمگین بودداد، می

سال گذشته  04را به نیرویی مردمی تبدیل کرد که طی 

همواره به ملت و سرزمین ایران خدمت کرده است. در رأس 

ی قرار گرفتند که جملگ یارتش جمهوری اسالمی فرماندهان

از میان مردم برخواسته بودند، با همان خلق و خوی مردمی 

های نظامی بر خضوع و اخالص آنان که درجات و جایگاه

ـ ارتش 9 شود. شانغرور و تکبرنه آنکه موجب  ،ده استوافز

مردمی جمهوری اسالمی، ارتشی نیست که فقط در زمانه 

جنگ حافظ کشور باشد، بلکه در بسیاری از مشکالت، از 

یل زلزله، سیل و... کنار ملت بوده است. خدمات بزرگ قب

مردان در میدان مبارزه با کرونا، این روزها چشمگیر و ارتش

ممتاز است و همین اقدامات است که ارتش را نزد ملت 

 محبوب کرده است.

 زیمسلح کشور در چشم مردم عز یروهایننکته راهبردی: 

 شیرزما نیدر ا .تر هم خواهند شدزیهستند و روز به روز عز

مسلح در خط اول  یروهاین ،مومنانه خدمت به مردم کشورمان

کننده یخنث یناگسستن وندیپ نیهستند و ا یرسانخدمت

 دشمنان است. یهاتوطئه

 

 

 

 سينما با جريان فساد پيوند خطرناک               گزارش روز ▼

تر است؛ اقتصاد اد خیلی مهمفرهنگ در بلندمدت از اقتص»فرمایند: رهبر معظم انقالب می

مستمری است و بسیار  فرهنگ یک مسئله فوری و اولویت کنونی ماست، ]اما[ مسئله مسئله

 در مسئله ،اقتصاد هم مهم است. برادران عزیز، خواهران عزیز حتی در قضیه ،مهم است

های تگاهاعم از دس، های فرهنگیکنم؛ در دستگاهفرهنگ، بنده احساس یک ولنگاری می

 .«اهتمامی در امر فرهنگ وجود داردیک نوع ولنگاری و بی ،دولتی و غیر دولتی

شماری از سینماگران در فضای مجازی منتشر  یای با امضانامهاخیراً  -2 خبری: هایگزاره

ریاست محترم قوه قضائیه درخواست آزادی موقت   کنندگان ازشد که در این نامه امضا

و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه را  «شهرزاد»کننده سریال یهته «محمد امامی»

نامه مذکور اگرچه از سوی تعدادی از امضاکنندگان تکذیب و از سوی برخی  -1. داشتند

دیگر نیز توجیه شد، اما اصل نامه هرگز انکار نشده است و درخواست مساعدت برای یک 

این نامه را  -9رسد. کامالً جدی به نظر میمتهم به فساد اقتصادی از سوی اهالی سینما 

های ولنگاری فرهنگی دانست که رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان توان از مصداقمی

مجلس شورای اسالمی بیان فرمودند. پرواضح است تأمین مالی فرهنگ از سوی مفسدان 

سازی و کردهای آنان فرهنگترین کاراقتصادی و تأمین مالی آثار سینمایی که یکی از اصلی

های گذاریها و سیاستفارغ از سوگیری -0هدایت فرهنگی جامعه است، چگونه خواهد بود. 

هایی در مسیر ساخت سؤال جدی این است که حتی اگر چنین سرمایه داستانی و مفهومی

بود؟ به آثاری با مضامین دینی و سبک زندگی اسالمی ایرانی قرار بگیرد، تأثیرگذار خواهد 

 سازی کرد. توان با مال حرام در جامعه فرهنگتر، میعبارت دقیق

تواند بسیار خطرناک باشد؛ کسانی های فساد میپیوند سینماگران با جریان نکته راهبردی:

 شما دست کلید اآلن گویممی من»گوید: که حکیم انقالب اسالمی درباره نقش آنان می

 این پیشرفت کلید امروز گویممی من. دانممی این را اسینم شأن من. است [سینماگران]

 «.شماست دست زیادی میزان به کشور،

 ها از زبان رسانه انگليسيکمک مؤمنانه ايراني        اخبار ویژه ▼

 طوالنی هایصف تشکیل از دیگری تصاویر نیز هفته این اوایلگزارش داد:  «میلدیلی»

 هر در ایران، در اما، بود شده منتشر آمریکا در رایگان غذای توزیع مراکز مقابل هاخودرو

 هزاران و ناجا ارتش، قدس، آستان مستضعفان، بنیاد امداد، کمیته سپاه، بسیج، ،محله

 هم دست به دست درآمدکم و دیدهآسیب قشر به کمک برای مردم و دیگر خیریه مؤسسه

 مشکل شانمشکالت و ناراحتی انندبد و باشد شاندل در غمی ترینکوچک نگذارند تا دادند

 «است. ایران مردم همه

 خواهند؟کمک مي رانياچرا از  ايفرنيطلبان کالاستقالل

 رانیملت ا هیعل خیدر طول تار کایکه آمر یاخصمانه یهااستیس لیدر نگاه اول به دل دیشا

کمک طلب  رانیاز ا کایطلب در داخل آمرییجنبش جدا کی یرهبر نکهیا است، داشته

بعد از  کا،یاز آمر ایفرنیاستقالل کال نیکمپ ریمد «وانزیا»باشند. جالب توجه  یموضوع کند،یم

 یهارسانه ،ییکایآمر یهابر خالف رسانه»گفت:  رانیدرخواست کمک از ا دئویانتشار و

مانع  ما را از یبتوانند صدا رانیاند. اگر مردم دولت اداشته یابا ما رفتار منصفانه یالمللنیب

 «تیکالگز»مفهوم  ایفرنیگاه مردم کالبرسانند، آن ایدن هعبور بدهند و ب ییکایآمر یهارسانه

 «.رفتیرا خواهند پذ



  

 اخبار ▼

 ديدولت را از مجلس بعد نترسان

فعال  «یناصر قوام»است.  شینشده در حال افزا لیکه هنوز تشک یبه مجلس حمالت

 یششم با حمله به مجلس هیمجلس پرحاش یو حقوق یقضائ ونیسیکم سیطلب و رئاصالح

تنها در حد  کنند،یم یمنتخب صحبت ندگانیاگر نما»که هنوز شکل نگرفته است، گفت: 

 یمجلس در دوران جمهور نیترتیخاصیب کنمی. فکر مستیاز آن ن شتریحرف است و ب

حال  نیدر هم« نبود. یخواهد بود، هرچند مجلس دهم هم قو ازدهمیمجلس  نیهم یاسالم

نوشت:  ترسانند،یکه دولت را از مجلس م یدر پاسخ به کسان «یضرغام اهللعزت دیس»

وصل و  ور. مجلس، آداپتستین ی! مجلس محل گروکشدینترسان ازدهمیدولت را از مجلس »

کارآمد در  یهاتیریمد تیتقو نده،یمجلس آ یهاتیبا هم است. از اولو گریمفاهمه دو قوه د

نکته  نیا« است. هیقوه قضائ ینظارت یهاو تحول در روش هاهیاصالح رو قیاز طر هیقوه مجر

دادند،  یرأ ندهیکه به مجلس آ یافزود که خواسته مردم یبه گفته دکتر ضرغام دیبا زیرا ن

رفع مشکالت  یبرا هیکشور، اعم از مجلس، دولت و قوه قضائ یقوا شیاز پ شیب یهمکار

سؤال  یموضوع هستند؛ ول نیمتوجه ا زین ندهیمجلس آ انندگینما شکیکشور است و ب

 یهاچهره ینشده است، برخ لیتشک ندهیاست، چرا از اآلن که هنوز مجلس آ نیا یاصل

در  ازدهمیاز عملکرد مجلس  یهراس و نگران جادیرا با هدف ا یمسائل نیجبهه اصالحات چن

و خواست جامعه  یمنافع مل یدر راستا یاسیس هیرو نیا ایآ کنند؟یمردم مطرح م نیب

 رد؟یگیمصورت 

 برخي به دنبال تغيير مرام و مسلک حاج قاسم هستند!

، در 11فتنه  رشدگانیطلب، عضو حزب کارگزاران و از دستگفعال اصالح «یمرعش نیحس»

در اشاره به کاهش مشارکت  «یروزنامه سازندگ» یاز مصاحبه خود با سالنامه نوروز یبخش

 یاز سو یمانیسردار سل یونیلیم عییرخداد با تش نیو نسبت ا ازدهمیلس در انتخابات مج

ارائه داده  رانیبه ا یکه خدمات مهم یحاج قاسم را به عنوان کس ،مردم: »مردم گفته است

پس از شهادت سردار  «ندادند! یموضوع را به حکومت ربط نیبود احترام کردند و مردم ا

در تقال هستند تا مرام و مسلک آن  یاو رسانه یاسیخاص س یهاحلقه یبرخ ،یمانیسل

 یه به نسل جوان معرفرا به جامعه و خاص یحاج قاسم جعل کیکنند و  فیرا تحر زیعز دیشه

خواص کشور و جوانان  ،یفرهنگ یهاو توجه گروه قیتدق ازمندین مسئله حتماً نیکنند. ا

 است.

 دجمهور افغانستان شوسيرئ يمانيسردار سل خواستنديم

نقش  دربارهکشور  نیسابق مردم افغانستان در مجلس ا ندهینما «یلینزادهصادق نصراهلل»

 یتوقع چیدر دوران جهاد، بدون ه رانیا یاسالم یجمهور»: دیگویسپاه قدس در افغانستان م

 کردند،یم یمثل مجاهدان افغان زندگ یرانیا یروهایآمد و کنار مردم افغانستان قرار گرفت. ن

مقاطع بود که ما نام سردار  نیهم در. دندیجنگیاشغالگران م هیو عل خوردندیشک منان خ

. کندیم یآمده است و با مردم افغانستان همکار دیجد یمان خورد که فردبه گوش یمانیسل

زمان توجهات به سپاه  نیدر ا. کردیم فیتعر شانیاز ا ینحوبه میدیدیکه م یهر مجاهد

 یو راست داقتکه با ص ییرویکه تنها ن دندیچون فهم ؛شد شتریب یمانیقدس و سردار سل

مردم داخل  یعنی ؛هستند نهایا ،کندیمبارزه م تنهکیاست و  ستادهیا یاهجمه نیمقابل چن

از آنها  تیحما یبرا یمانیسردار سل د،یایچنانچه داعش به آنجا ب کردندیافغانستان احساس م

از سرداران سپاه که به  یکی ،یطع جهاد با شوروهست در مق ادمی حاضر خواهد بود.

افغانستان آزاد  یاگر روز: »گفتندیمردم محبوب بود که م انیم انقدرافغانستان آمده بود، 

احساس  شیروهایکه مردم افغانستان با او و ن انقدر« جمهور ما باشد.سیرئ دیشود، او با

 «.کردندیم یکیو نزد یدوست

 

 

 کوتاه اخبار ▼

پس از  مسئوالن/ انيرش بخشش حقوق مگست ◄

 یدرصد از حقوق فرماندهان برا 14 یسپاه در اهدا یشگامیپ

 14 زیکشور ن یقضائ یاز کرونا، مسئوالن عال دگانیدبیآس

درصد از حقوق ماهانه خود را به مدت سه ماه به کمک و 

اختصاص  یماریب نیا دگانیدبیو آس ازمندانیاز ن تیحما

 . دادند

 یدادگاه لوکزامبورگ/ در يسخنان همت بندمين دتأيي ◄

 یرانیا یهامقام یهاگفته یاهیانیدر لوکزامبورگ با صدور ب

و  اردیلیم کیکشور با انتقال  نیا یدرباره مخالفت مراجع قضائ

به  رانیشده ا مسدود یهاییدالر از دارا ونیلیم 044

 دییتأ را 1442ازدهم سپتامبر یحمالت  انیقربان یهاخانواده

 کرده است. 

در  يبه دنبال شناخت اسرار سالمت يسيمحققان انگل ◄

، از محققان دانشگاه آکسفورد «رازن ماهروف» ماه رمضان/

و سالمت  ییغذا میرژ انیم یارتباط خوب و متناسب»: دیگویم

 دیفوا یمسلمانان دارا یماه نه تنها برا نیافراد وجود دارد. ا

کند. از یبه آنها کمک م زین یسالمتبلکه از لحاظ  ،است یمعنو

 یبرا یتوان به عنوان ماه منحصر به فردیماه رمضان م

 «کرد. ادی یجسم یهااز موهبت یبرخوردار

آزاد  یمحمدتق /کم نظير استها روز نيا ييصداهم ◄

وگو با فرارو دانشگاه تهران در گفت شناسجامعهاستاد  ،یارمک

در  یرابطه مردم و نظام حکمران»سؤال که  نیو در پاسخ به ا

رابطه  کنم،ی، گفت: من فکر م«چطور است؟ ییکرونا یهاروز

رابطه  یعنیخوب است.  یارابطه مشخصاً تیمردم با حاکم

هم  شدن دهیند کیبر  یمبتن نیو همچن ستین یتزاحم

در  کندیم هیبه مردم توص تیحاکم یوقت اصطالحبه. ستین

 یو ترددشان در معابر عموم رندیپذیبمانند، م شانیهاخانه

گفت، در  دیبا درواقع. شدیاست که تصور م یکمتر از آن حتماً

 یخوب است. و یارابطه ستم،یها رابطه مردم با سروز نیا

 ینیبواقع نیو ا یهمبستگ نیا رانیا رمعاص خیگفت: در تار

ها وزر نیا ییصداهمجنگ هم  امیدر ا یاست. ما حت رینظکم

 .میرا نداشت

اسداهلل عباسی سخنگوی  /مرخصيمرخصي بي ◄

 مجلس مرخصی سهیئر ئتیه»اعالم کرد:  مجلس سهیرئئتیه

استحقاقی تمامی نمایندگان را لغو کرده است و حضور 

، است یگفتن .«نمایندگان در جلسات قوه مقننه الزامی شد

است ایام کرونایی موجب شده مجلس در  مدتیطوالنتعطیلی 

بگیرد و ها و فضای مجازی باال در رسانهانتقادات از مجلس  تا

 مطرح شود. نسبت به مشکالت مردممجلس تفاوتی شائبه بی

 

 

 

 صبح صادق منتشر شد 142شماره 
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