
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6455 دی 61شنبه سه 9345 شماره ـ وموسبيستسال   

 العالي(ای )مدظلهمام خامنها

حرم و نگاه کردن و نگاه نکردن، همه به خاطر این است که حجاب و محرم و نام مسئلهاین 

 .دهدیمعفاف زن اهمیت  مسئلهشود. اسالم به  داشته نگهسالم  نیبنیدراقضیه عفاف 

(03/30/6001) 

www.basirat.ir 

 

 کشور پيشرفت تعليقعامل               روز حرف▼

ت یاست که حاکم ياصهغداستان پر ،در کشور گرایانغربداستان 

 کشور يبرا را یفراوان يآنان در طول هشت سال گذشته دردسرها

ها انسداد برنامه یلبه دل هکیدرحال انین جریراه آورده است. امبه ه

 ياعمدهو بخش  گرفته ارافول قر يتنگنا ف خود دریضع و کارنامه

دارد تا با  تالش است،کرده  وسیمأز یخود را ن هواداراناز 

د با یدان نگه دارد تا شایرا در م همچنان خود ،يارسانه يشگردها

 6033گر از پس انتخابات یبار دها، کار آمدن دولت دموکرات يرو

 رد.یار گیقدرت در بهارستان را در اخت یلدو صن دیبرآ

 يآنان تالش برا يارسانه ياز شگردها یکی -6لي: نکات تحلي

که اکثر آنان را  یازدهم است. مجلسیب عملکرد مجلس یتخر

دهند که در اسفندماه سال گذشته یل میتشک یانقالب يروهاین

 ند.یت مردم را در سراسر کشور کسب نمایاکثر توانستند اعتماد

گذرد، یکه از عمر مجلس م یچند ماهست که در طول ین يروز

 افته باشد!یانتشار نطلبان توسط اصالح یبیتخر يا خبریگزارش 

ن یسیان تئورید حجاریادداشت سعینه ین زمین اقدام در ایآخر

 ریسوء تدابمجلس انقالبی با شده  یاردوگاه است که مدعاین 

کرده است. وي مدعی است که نگاه  «قیتعل»کشور را دچار 

و  یالمللنیبي با نهادهاي بدبینانه این مجلس موجب عدم همکار

از جمهوري  ییزدااعتبارنوعی انزواي سیاسی است که حاصل آن 

 ین اظهارات در حالیا -2 المللی خواهد بود.اسالمی در سطح بین

پرچمی که این جریان براي حل مشکالت رد که یگیصورت م

 نیتربزرگکشور از طریق مذاکره با غرب در پیش گرفته، خود 

هاي اخیر بوده است! یشرفت کشور در طول سالعامل تعلیق پ

به با اتکاي که هاي توسعه درونی معطل کردن بسیاري از برنامه

 ازجملهتوان داخلی و علمی بومی شده در حال پیگیري بود، 

ها دنبال در طول این سال گراغرباقداماتی بود که این تفکر 

ر کشو ياهستهکرده است که مشهورترین آن تعلیق صنعت 

در تالش است تا  مجددا  ان ین جریآنکه ا تأملقابلنکته  -0 است.

ب داده یرا فر یر عموما، افکهادموکراتدن یبا وعده به قدرت رس

 يقرار دهد و برا 6033در انتخابات  يروزیپ يبرا يو آن را ابزار

 احتمال  ق قرار داده تا یگر کشور را در حالت تعلیچهار سال د

که  ییهادن دنبال کند! برجامین بار با بایارا  يدیجد يهابرجام

 يهايفناوربه  ياهسته يق را از عرصه فناورین بار گستره تعلیا

 .خواهد دادو ... گسترش  یو موشک ینظام

 6033تا انتخابات  ماندهیباق يهاماهدر سخن آخر آنکه 

از سوي مردم  یانتخابات ينامزدها یابیارز تا ي لزم استهوشمند

 هارسانه و ورت گیردصامعه امروز ج يازهایو ن یمنافع مل بر یمبتن

ند یکرده و فرآن یمحاسبات يرا دچار خطا لتمب، یو فر يبا اغواگر

 )نویسنده: مهدي سعیدي(. سیب نبیندآدر کشور  يسالرستهیشا

 

 

 انتقام ترور                                          روز گزارش▼

از عامالن ترور  رانیا یاسالم يموضوع انتقام جمهور یمانیقاسم سل دیاز روز ترور سردار شه

 يدشمن را برهم زده است و از سو یروان -یآرامش روح سویککه از  یموضوع ؛ستامطرح 

 را در بر داشته است انیرانیا یو حقوق یموجبات تحرکات عمل گرید

در ارتباط با »اظهار داشت:  کشورمان ستاد حقوق بشر ریدب، يباقر یدکتر عل -6 :یخبر گزاره

 بیتحت تعق يلزم برا شدند و اقدامات ییمتهم شناسا 0۴ یمانیحاج قاسم سل دیپرونده شه

ترور  تیجنا نیدر ا ریو درگ لیدخ یوعنبهکه  ییاز کشورهاانجام شده است.  هاآن قرار دادن

. «قرار دهند رانیا ییدستگاه قضا اریکه اطالعات و مستندات را در اخت دهبودند، درخواست ش

ر پرونده د»خصوص گفت:  نیدر ا «یشعبالحشد» رسانیاطالعبخش  ریمد «یمهند العقاب» -2

از  یو برخ ییکایآمر هاآناز  یوجود دارند که برخ یمتهمان و المهندس یمانیسل دانیترور شه

در تأکید بر انتقام سخت از عاملین و آمرین این ترور یز ن یقاآن سردار -0. «هستند یعراق هاآن

از  ممکن است یحت دیمطمئن باش. است ریما همچنان همان مس ریمس»: گفتناجوانمردانه 

 .«شما را بدهند تیجنا نیشوند که پاسخ ا دایپ یدرون خانه شما کسان

همواره بر انتقام خون سردار  شورمانکسال گذشته مقامات  کی در -6 :يليتحل هایگزاره

 یاز انتقام ییکایآمر يروهایموضوع باعث ترس ن نیا کهيطورهب ؛اندهداشت تأکید یمانیسل دیشه

در  نریواشنگتن اگزما ییکایآمر هیشده است. نشر ست،یان و سالح آن مشخص نکه زمان و مک

حفاظت  میتا ت موجب شده رانیهراس دولت ترامپ از احتمال انتقام ا: »نویسدمیخصوص  نیا

دولت  انیمحافظت از پمپئو پس از پا نیشود. همچن تیتقو هاتیتعداد و قابل لحاظ ازپمپئو علنا  

ترس از اقدام  عالوه بر آن «.ابدیادامه  کیپلماتید تیامن سیترامپ به مدت نامحدود توسط سرو

 يریگیپ -2 .شودمیاز گذشته مشاهده  شیمستقر در عراق ب ییکایآمر ینظام يروهایدر ن رانیا

 المللیبین هايدادگاهحقوق بشر و  یمدع هايسازمانو  المللیبینمسئله در مجامع  نیا یحقوق

 یعراق، مستندات قانون یصورت گرفته با دستگاه قضائ ياست. با توجه به همکار يضرور اریبس

 یرا آزادانه بررس هاآنکه اگر  شده است يآورجمع یارائه به محافل حقوق يبرا توجهیقابل

خواهد  جهیمنجر به نت هاتالش نیو حقوق بشر حکم دهند، ا المللبینکنند و بر اساس حقوق 

 یمل تینقض اصل احترام به حاکم نقض اصل منع استفاده از زور، یمانیسل دیترور شه شد.

 هرکدامبوده است.  یدولت سمیترور و تجاوز و دفاع نامشروع ابهمثها و منع مداخله، حمله بهدولت

 دارد. يریگیپ تیقابل المللبینموارد در مجامع و محاکم  نیاز ا

و مجازات قرار  گردیعامالن ترور را مورد پ بایستمی یبا توجه به اصل بازدارندگ یاسالم يجمهور

 : فرهاد کوچک زاده(سندهی)نو. یدا نکندپ رانیبه ملت ازدن ضربه  رئتجتا دشمن دوباره  دهد

 فضاسازی نکنجلس م هيعلآقای همتي!                       ویژه خبر ▼

 يبانک مرکز سیمانند رئ یدولت نیمجلس: به مسئول رئیسههیئت عضو ،«آزاد متفکر اهللروح»

دوره دولت به  نیلزم را داشته و در اواخر ا یاداره کشور همراه يدر راستا کنیممی هیتوص

بودجه دارد  حهیل نهیدر زم ياگر نظر يبانک مرکز کلرئیس مردم باشند. يبرا شتریدنبال کار ب

است نه  ونیسیدر کم یارائه کند. بستر مباحث تخصص قیتلف ونیسیدر کم یتخصص صورتبه

 یتخصص دگاهید دنیشن يبرا ییگوش شنوا 6033بودجه  حهیل قیتلف ونیسیها، کمرسانه

بودجه  حهیل یبررس نهیمجلس در زم هیعل دینبا يبانک مرکز کلرئیس دارد. یدولت نیمسئول

نشان  یهمدل یاسالم يکه مجلس شورا گونههمانکند.  جادیا يارسانه فضاسازي 6033سال 

 از رانت وجود دارد. يریمردم و جلوگ شتیمع تیتقو ياز دولت برا یداده توقع همدل



 

 

  
 اخبار ▼

 !؟کردستان عراق مياقل ، اين بار باروابط یسازیعاد

به  میرژ نیا وزیرنخست «اهوینتان نیامیبن» یدرباره سفر احتمال ياخبار یستیونیصه يهاتیسا یبرخ

نقل « 3030» یلیاسرائ تیاز سا« 26 یعرب»و  «ومیال ایروس» اند.کردستان عراق منتشر کرده میاقل

فق توا زوديبهاشاره کرده است که  تلویحا   کود،یدر نشست روز گذشته حزب ل اهویاند؛ نتانکرده

 بدهد! بارهدراین يادیز حیتوض تواندیاما گفته نم شودیکردستان امضا م میروابط با اقل يسازيعاد

را اشاره به  یعرب ياز کشورها یدرباره سفر به برخ اهویاظهارات نتان یستیونیصه يهارسانه گرچه

معتقد است که منظور او سفر به  یلینگار اسرائروزنامه «دیباراک راو»اند، اما سفر به عربستان دانسته

 انهیمخف صورتبه ستمیقرن ب 13و کردها از دهه  یستیونیصه میرژ کردستان بوده است. میاقل

 تأسیسکرده و خواستار  تیاز استقالل کردستان حما اهوینتان زین ازاینپیشاند و داشته یارتباطات

 يهاهم در مناسبت میاقل نیشیپ سیرئ «یانبارز مسعود» با عنوان کردستان شده بود. یکشور مستقل

 دفاع کرده و آن را جرم ندانسته بود! یستیونیصه میاز رابطه با رژ 2331سال  یمختلف مانند سخنران

 رانيماهواره ساخت ا ترينسنگيناز  ييرونما

به  6011 ماهدي 60مربوطه در  هايآزمایشتمام  آمیزموفقیتپس از انجام  6-ماهواره پارس

شد.  لیکشور تحو ییاز برنامه فضا ايماهوارهدستاورد عرصه  نیآخر عنوانبه رانیا ییسازمان فضا

 رانیا ییماهواره از مجموعه پژوهشگاه فضا هايسامانهدر پژوهشکده  6010ماهواره در مرداد  نیا

 نیا هايپژوهشکده ریمختلف آن سا هايآزمایشپس شد و در مراحل ساخت و س فیتعر

 یبانیاز وزارت دفاع و پشت یعیصنا زیو ن یخصوص هايشرکتو  هادانشگاه یپژوهشگاه، برخ

بوده و با  لوگرمیک 653از  کمترجرم  يدارا 6-. ماهواره پارساندداشتهمسلح مشارکت  يروهاین

خواهد شد.  قیدرجه تزر 55 يمدار بیو ش لومتریک 533در مدار با ارتفاع حدود  مرغیپرتابگر س

 زده شده است. نیسال تخم 0ماهواره  نیطول عمر ا

 ايام کروناييدر پوشاک  توليدکنندگاندرآمد  یدرصد 59کاهش 

از  ،یرسم ي: مطابق آمارهارانیو پوشاک ا یو صادرات نساج دیتول هیاتحاد رئیسنایب ،ینام دیمج

 بخش دلر پوشاک به خارج از کشور صادر شد. ونیلیم 03از  شیمهرماه ب انیامسال تا پا يابتدا

. شودیانجام م یررسمیغ صورتبهبه خود اختصاص داده،  زیرا ن يادیاز صادرات که حجم ز يگرید

 13تا  53 نیطور متوسط بگذشته به يهاکه در سال دهیبه ثبت رس یامسال در حال ماهههفتآمار 

و  یکرونا با توجه به فصل يهایلیتعط .شدیر انجام مدلر صادرات پوشاک به خارج از کشو ونیلیم

درصد  13طور متوسط به کهطوريبهوارد کرد،  دکنندگانیبه تول ینیسنگ انیبودن پوشاک، ز يمُد

 را از دست دادند. شانیدرآمدها

 «تپههفت» از واگذاری جمهوررئيسسهم 

با  تپههفتگزارش ارائه شده شرکت  بر اساس: گفت مجلس رئیسههیئتعضو  ،یمیسل رضایعل

است که  نیعرضه شده است، حال پرسش ا ترنییپا اریبس یمتیتومان، با ق اردیلیم 2033ارزش 

از وزرا  کی هر قانون بر اساس ر؟یخ ایدر چارچوب قانون انجام شده است  يواگذار نیا ایآ

قانون  600اصل  بر اساسپاسخگو باشند.  جمهوررئیسدر برابر  دیخود بوده و با فهیمسئول وظ

که  سؤالی، حال کندمیرا اداره و بر عملکرد وزرا نظارت  وزیرانهیئت، جمهوررئیس زین یاساس

 يمن مجر» کندیم مطرحکه خود - جمهوررئیس ایاست که آ نیا شودمیبخش مطرح  نیدر ا

 صورتبه دیبا جمهوررئیسخود عمل کرده است؟  فیحوزه به وظا نی، در ا«هستم یقانون اساس

 .«حوزه ورود کند نیبه ا میمستق

 رانيا ایهستهبرنامه  یبه نابود يلياسرائ ريوز ديتهد

روز  تیدر واکنش به توئ ،یدر سخنان کشنبهیروز  یستیونیصه میرژ يانرژ ریوز ،«تزینیاشتا ووالی»

تالش دارند  یستیونیصه میمزدوران رژ»که نوشته بود  رانیخارجه ا ریوز فیظر محمدجوادگذشته 

، خواستار «بکشانند رانیا هیدر عراق، ترامپ را به جنگ عل هاییکایبا هدف قرار دادن مواضع آمر

گفت  لیاسرائ میکان رژ ویاو به راد ره،یشد. به نوشته الجز رانیا ياشدن کامل برنامه هسته دهیبرچ

را از  رانیا يابرنامه هسته یبهتر از توافق سابق باشد و بتواند تمام دیبا ندهیکه هرگونه توافق در آ

آشکار، سخن  دیو تهد انهیگرامنطق سلطه نیدر مقابل چن ایآن را متوقف کند. آ نکهینه ا ،ببرد نیب

 ست؟یضعف به دشمن ن ياز مذاکره و سازش زدن القا

 هکوتا اخبار ▼

 یاسیس فعال، «عباس عبدي» برای فرزند ناخلف/ بازیپارتي ◄

 کینفت گفته بود  ریبه وز یرفسنجان یهاشم» :گفت طلباصالح

 یبیش آسکه به دانشگاه دیکن دایپ "يمهد" يبرا دردسربیکار 

مهدي هاشمی  .«فاجعه است کیجامعه مدرن اتفاق در  نیا نرسد.

بود و در ایام فتنه حامی میدانی فتنه گران همان کسی است که 

. او دادمید به آنان خدمات پشتیبانی ارائه با امکانات دانشگاه آزا

پس از چندین ماه توقف در خارج از کشور به بهانه بازدید از مراکز 

 65به  درنهایتدانشگاه آزاد، به کشور بازگردانده و محاکمه شد و 

 سال حبس محکوم گردید.

سابق  جمهوررئیس، مورالسادای احترام مورالس به حاج قاسم/  ◄

: بولیوي با انتشار عکسی از حاج قاسم سلیمانی در توئیتر نوشت

، مانند دارد ییدر جهان، قهرمانان و شهدا سمیالیبارزه با امپرم»

ترور شد. مردم مبارزه  شیسال پ کیکه  یمانیژنرال قاسم سل

ورد که م هاییملت تیعدالت و دفاع از حاکم يخود را برا

به  ران،ی. همراه با ادهندمی صیقرار دارند، تشخ یتجاوز خارج

 .«کنیممیاحترام  يادا يو

 :خبر داد تختیپا یانتظام فرمانده /با قماربازان سيپلجنگ  ◄

را  بنديشرطرهنگ که ف يقماربازان و افراد هیرا عل يجد جنگ»

را هم در داخل و هم در  ي. حرکت جدمیآغاز کرد دهندمی جیترو

که خارج کشور  يافراد يبرا لزم اقدامات .میخارج کشور آغاز کرد

از  تیشکا يحضور دارند هم آغاز شده است و اقدامات لزم برا

و  را گرفته هاآناز  یبرخ استرداد حکم صورت گرفته است. هاآن

افراد  نیهم در حال اقدام است که ا يگری. تعداد دمیانجام داد

 .«هستند فارسخلیج هیدر حاش شتریب

 يسخنگو، «زارع»جهانگيری/ حذف ارز از  خوارانرانتناراحتي  ◄

شدن  افراد از کوتاه یبرخ»: گفت بودجه مجلس قیتلف ونیسیکم

 6033در بودجه  یتومان 0233و فساد آور  یاز ارز رانت دستشان

را  یتومان 0233 یرانت ارز التفاوتمابه بدانند مردم ناراحت هستند.

 .«میاوریو سالمت ب شتیاشتغال، مع يهابه حوزه میخواهیم

 «يموسو»/ شد رئيسههيئت لياقتصاد تحو ريوز ضاحياست ◄

 ندگانیقاطع نما تیپس از قانع نشدن اکثر:گفت مجلس ندهینما

 ،يبنده و دکتر احمد نادر سؤالبه  وزیر اقتصادمجلس از پاسخ 

 میتقد ندهینما 632 يدژپسند با امضا يآقا ضاحیطرح است

 شامل ضاحیاست نیعمده ا يمحورها. مجلس شد رئیسههیئت

اوضاع نابسامان بازار  ،يسازخصوصیتخلفات گسترده در روند 

 و بازار ارز است. هیسرما

مدیران  تیعدم رضاآیا در صورت  :(661 سؤالاحکام سياسي ) ◄

و مسئولین به فعالیت و یا مطالعه، هادیان سیاسی مجاز به 

لزم است  مراتبسلسلهرعایت : پاسخ مطالعه یا فعالیت هستند؟

و چنانچه فعالیت و مطالعه هادیان برخالف ضوابط و مقررات 

 باشد، جایز نیست.


