
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 8922 خرداد 81 نبهشيک 4925 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالي(ی )مدظلهاامام خامنه

به فکر و  شانیکه امام به وجود آوردند، تحوّل در نگاه به نسل جوان بود. ا یاز تحوّل گرید حوزه کی

سپاه  دیمثالً فرض کن یعنیتحوّل بود.  کیکلمه  یواقع یبه معنا نیعملِ جوانان اعتماد کردند؛ ا

. رفتندیپذ ارانو چند ساله را در رأس سپاه پاسد ستیب یهاجوان شانیشد، ا لیپاسداران که تشک

(71/20/7911)                                                                         www.basirat.ir 

 راهبری تحول!               روز حرف▼ 

محور سخنان رهبرر معمرا انبرالر در سری و یکمرین سرالگرد       

لره از  انگیزی برود. معمرا  و تحول، تحول ارتحال امام خمینی)ره(

این منمر و به دلیل تحوالت فکری و زیربنایی و انبالر عمیمری  

نمرام   گرذار بنیان که به دست امام راحل در ایران صورت گرفت،

نامیدنرد. تحرول قبرل از هرر     « امامِ تحرول »جمهوری اسالمی را 

اسرت و اسراس و زیربنرای     شرناختی روانچیزی امری انسانی و 

توسعه و پیشرفت مادی و معنوی انسان و جوامع انسرانی منرو    

به آن است. البته در پیمایش مسیر تحول توجه جدی به نکراتی  

 الزم است:

ــي و  "تحررول"ز ین نکترره، فهررا درسررت ااولرر -7 :نکــات تحليل

تحول را دفهمی از این امر مها، بدترین ضدب .است "خواهیتحول"

بره برخری از ایرن     یاناتشران بدر رهبر معما انبالر  .رقا خواهد زد

خرواهی لزومراً بره معنرای اعترراض      تحرول » اشاره کردند:ها بدفهمی

تحرول  »، «نیست؛ بلکه به معنای گرایش مستمر به بهتر شدن اسرت 

ه تحول لزومراً یرک حاد ر   »، «را نباید با استحاله فکری اشتباه گرفت

هرای متوهمانره از   گراهی پنردار  . «صبری نباید کرددفعی نیست و بی

نماید مبوله تحول مسیر دستیابی یک جامعه به توسعه را مسدود می

پرای نیروهرای فعرال و پویرای     وبر دسرت  ،انتمار گشایش برخالفو 

زند. البائات شیطانی نمیر این کره  می تحرکیبیکشور قفل رخوت و 

 فررد منحصرربه محصرول   صررفاً و توسعه و تحرول را  « توانیاما نمی»

بود که در پرتو تحوالتی کره   هایی، از قفلکردن تحلیل فرهنگ غربی

ایجراد کررد و از سروی خلرل صرالحش کره        71امامِ تحول در ایران 

برا دمیردن روت تحرول در جوانران      -نامید« رهبر تحول»باید  حقبه

مرزهرای دانرش در علروم و فنرون      درنوردیردن برای حرکت علمی و 

نکتره مهرا    -0 ایران مبتدر امرروز را رقرا زده اسرت.    -جدید باز شد

 "ایرران قروی  "ای به اندیشه رهبرر تحرول اسرت.    مومهدیگر نگاه من

 "خرواهی تحول"و  "تحول"محصول و معلول  ،رهبر عزیزمان مدنمر

 گررد عبر  گرایی و واپسیران قوی با درجا زدن در کارها و یا . ااست

ترال   برا میرل مسرتمر بره بهترر شردن و       و تنهرا  شرود  محبق نمی

 .محبق خواهد شد آن فراها کردن لوازم و بانستوهانه 

اصرولی و  خواهی تحول و تحولپیمودن راه درست  :نکته راهبردی

رسرد. یری ایرن    به  مرر نمری   "رهبر تحول"اساسی بدون تبعیت از 

سروز. از  و فرصرت  سراز هزینره همرهی خضر ظلمات است و یریق بی

امتیازات و تمایزات کشور ما داشتن رهبری حکیا و بَلَرد  راه اسرت و   

، قلره تحرول و   انگشت اشاره ایشان را بگیرندرد مسئوالن و مردم اگر 

 شاءاهللان توسعه مادی و معنوی کشور را خواهند دید.

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح

 

 مسئولين آمادگي کامل داشته باشند                 روزگزارش ▼

 متحمل را سنگینی هایشکست صدام بعثی ارتش که هاییزمان و مبدس دفاع ههنگام در

 یک زحمات حاصل ،جو و گندم هایخرمن به هجوم با درو فصل زمان در منافبین ،شدمی

 که ایامی همان در دقیباً و است خرداد ها اکنون .کشیدندمی آتش به را کشاورزان سال

 ،اندشده مواجهه هاشکست و مشکالت بیشترین با فرانسه و آمریکا در منافبین پشتیبانان

 سیستمی فرمان یک از حکایت فرهنگی هایمحیط حتی و مراتع و هاجنگل در منافبین آتش

 .دارد آنان هایشکست از توجهات انحراف برای

 دانشگاه زیستمحیط و یبیعی منابع دانشکده رئیس ناصری، الدینکمال :خبری هایگزاره

 زیادی بخش»: کشور گفت هایمراتع و جنگلاخیر در  هایسوزیشآت خصوص در فردوسی

 تأکید کشور یبیعی منابع حفاظت یگان فرمانده «.دارد انسانی عامل هاسوزیآتش این از

 عامل این ،کشور مراتع و هاجنگل در پیوسته وقوع به هایسوزیآتش از درصد 17 در»: کرد

 و هستند عمدی هاسوزیآتش از بخشی ،میزان این از. شودمی شناخته مبصر که است انسانی

با این « .اندکرده افروزیآتش منطبه یک در که است افرادی توجهیبی دلیل به دیگر یبخش

 هاسوزیآتش بودن عمدی مورد در را شهری مدیران پایتخت در سوزیآتش چند وقوعحال، 

 بوستان سوزیآتش تهران شهر شورای عضو نوری صدراعما زهرا کهیوریبه کرده نگران

 را عمدی دانست. چیتگر

در کشور مطرت  دادهرخاحتماالت مختلفی نسبت به اتفاقات  کهازآنجایی گزاره تحليلي:

 اوالًاست تا  انتمارقابل چنینیاینلزوم آمادگی کامل مسئولین کشور نسبت به حوادث ، هست

به رسانه  سواریموجاجازه   انیاًد و به کمترین حد ممکن برس هواردمحیط زیستی خسارات 

 عصومی(کبر م)نویسنده: ا       در تهمت زدن به نمام مبدس جمهوری داده نشود. بیگانههای 

 ايالت 4۵ شورش مردمي در                            ویژه راخبا ▼

. هستند مردمی اعتراضات درگیر کشور این پایتخت عالوهبه آمریکا هایایالت تکتک حاضر حال در

 ساعتبهساعت هاآن شمار که) شهر 7۸۵ کادست آمریکا، «تودیاییواس» روزنامه گزار  به

 گارد نیروهای 92،222 از بیش .هستند مردمی تماهرات شاهد آمریکا ایالت 72 در( یابدمی افزایش

 برای نگتنواش عالوهبه( کشور این هایایالت از نیمی از بیش) آمریکا ایالت 01 کادست در ملی

 اعتراض نبا  به دیگر هایایالت از بعضاً که نیروها این شمار. اندشده عمل وارد معترضان سرکور

در همین  .است تربیش افغانستان و سوریه عراق، در آمریکا نمامی نیروهای شمار از اند،شده وارد

 به کشور این هایایالت از بسیاری» اظهار داشت: آمریکا ایالعاتی سابق افسر «داف کوردن»زمینه 

 فروپاشی از او «.ندارد وجود متحدهایاالت در انسجامی هیچ زیرا ،هستند آمریکا از جدایی دنبال

 .است گرفته شکل ها آمریکا در روند این اینکه و سخن گفته صهیونیستی رژیا در سیاسی

 است مديريت دو تقابل برجام؛ و خرمشهر فتح

 دوم گام بیانیه تحبق خدمت در مدیریتی تفکر شناسی جریان» تخصصی نشست در رضایی حسنم

 نمام در یحکمران اندیشه دو از نمادین دستاورد دو برجام، و خرمشهر فتح»: گفت ،«انبالر

 و مردمی حکمرانی اندیشه" تعمیا را ایران برای مطلور حکمروایی الگوی رضایی، محسن« .هستند

 گام اول سال در که موجی خوشبختانه»: کرد تأکید و دانست اقتصاد و فرهنگ در "گراتحول نمام

 یافته ادامه مجلس انتخابات در و شده آغاز سلیمانی قاسا حاج شهادت رستاخیز با انبالر، دوم

 «.باشد بومی گرایتحول و اصیل حرکت و مردمی جریان و اندیشه یک ظهور سرآغاز تواندمی است،



 

 

  

 اخبار ▼

 يازدهم مجلس طوفاني شروع از «هاکارنامهبي» نگراني

 مجلس شویا،می نزدیک 7۵22 به هرقدر که نیست انتمار از دور» :نوشت مطلبی در شرق روزنامه

 در. شود تبدیل اصولگرایان انتخاباتی عملیات مرکز و فکر اتاق به و کند پیدا ایتازه رویکرد یازدها

 ایذایی عملیات اول، تاکتیک. آمد خواهد میدان به تاکتیک دو با مجلس مانده،باقی هایماه این

. مجلس کارآمدی و اقتدار دادن نشان برای اجتماعی و اقتصادی هایحوزه در ایذایی عملیات. است

 تجاری و صنعتی بانکی، هایحوزه در مسئول مبامات و راوز از دعوت همچون اقتصادی مانورهای

 در را دولت دارد بنا که ایذایی عملیاتی» :نوشت ادامه در یل اصالت روزنامه این .«گوییپاسخ برای

 رأی آنان به که مردمی بدهند نشان دیگر یرفی از و کند عصابهدست ماندهباقی روزهای این

 استان ایذایی سفرهای اکنونها از نمایندگان اینکه خاصه اند؛شده مرتک  بزرگی اشتباه اند،نداده

 واقعی، عملیات یا مجلس دوم تاکتیک اما ...اندکرده آغاز شود، منتج اینتیجه به است بعید که را

 با یازدها مجلس .«دارد خود پای را یلباناصالت امضای که دولتی. است روحانی دولت تخری 

 جهادی، رویکرد این و است مردم مطالبات به رسیدگی در تحول ایجاد پی در جهادی اقدام

 .است کرده عصبی و آشفته را کارنامهبی و عملبی ولی پرسروصدا یلباناصالت

 داريمبرمي را هاتحريم بياييم 85۵۵ در ما اگر: تاجزاده

 آقای به ما چرا» :گفت آرمان روزنامه با مصاحبه در ۸۸ فتنه محکومین از «تاجزاده مصطفی»

 با 10 سال در کشور چون ؛داردبرمی میان از را هاتحریا ایشان گفتیا دادیا؟ رأی روحانی

 وی ولی بدهد ادامه را روال همان تا دادیا رأی ایشان به 1۹ سال در و بود روروبه جدی مشکالت

 بگوییا و بدهیا ارائه هاییبرنامه باید و نیست صورت آن به وضعیت امروز. نشد موفق چندان

 بگوییا اندشده سیاست وارد نمامیان اگر خواهیامی. کنیا یکسان اختیارات با را قدرت خواهیامی

 خواهیامی ما کنیا، ادغام را موازی نهادهای خواهیامی ما. برگردند هاپادگان به هاآن است بهتر

 احتماالً کنار  در هست تحریا تا نشویا چه و بشویا جمهوررئیس ما چه ...برداریا را هاتحریا

 هاتحریا لغو برای باید و شود برداشته باید تحریا .هست بیکاری ،است رکود تا و هست گرانی

 را کاری همان زود یا دیر شدند مانع اگر و کنیامی را کار این ما بدهند اجازه اگر .کرد پیدا راهی

 شاخص هایچهره ولو بپذیرند را اصالحات باید هاآن. گفتیامی ما که داد خواهند انجام

 سال از یلباناصالت دولت که است حالی درادعاهای تاجزاده  این .«باشند نپذیرفته را یلبانصالتا

 همچون هاییتحریا با بلکه برنداشت، را هاتحریا تنهانه اما آمد کار روی ادعا همین با تاکنون 10

 از یکی) 7101 قطعنامه .افزود آن دامنه بر ،(ترامپ دولت در) 0271 کاتسا و( اوباما دولت در) آیسا

. شد تصوی ( ۸۸ فتنه سالگرد اولین در) ۸1 سال خرداد در( ایرانی ضد هایقطعنامه ترینسنگین

 هیالری» ،7101 قطعنامه تصوی  از پس .است ۸۸ فتنه محصول 7101 قطعنامه ،دیگرعبارتبه

 که پستواشنگتن خبرنگار سؤال به پاسخ در اوباما دولت در آمریکا وقت خارجه وزیر «کلینتون

 این» :بود گفته دارد؟ توجهیقابل ا ر چه ایران علیه امنیت شورای 7101 قطعنامه بود پرسیده

 .«است شده صادر سبز جنبش از حمایت در قطعنامه

 !آمريکا در اعتراضات مهارحکومتي  مدل

: نتیجه !هاآن اعتماد جل  جهت مخایبان، اخبارِ دریافت نیازِ تأمین با ،معرکه به هارسانه ورود -7

 هایشبکه و( اپوزسیون) داخلی مخالفان ،خارجی هایدولت "شدنِ خبر مرجعیت " از شدنمانع

 به برای ،حکومتی هایNGO و هاسلبریتی ؛چون مرجعی هایگروه زمانها ورود -0 !اجتماعی

 دادن سوق سب  اقدامات این مجموعه: نتیجه !معترضان روانی و میدانی مدیریت گرفتن دست

 -9 !شودمی شدهکنترل و خشونت بدون نمادینِ اقدامات سمت به اعتراضات از ایعمده بخش

 به توسل با ،هافروشگاه غارت مثل ،خشن اقدامات متس به معترضان نامحسوس دادن سوق

 در عمومی اذهان همراهی سب  ،فوق اقدامات: نتیجه !حکومت توسط ،ایالعاتی پیچیده اقدامات

 پوشش با البته ،تمام شدت و اقتدار با پلیس ورود -۵. شودمی "حقبه اعتراضات " کردن محکوم

 اما ،شودمی صرف باالیی هزینه هرچند ،فوق اقدامات در :نهایی نتیجه !میدان به ،کامل ایرسانه

 .شودمی( سیونیاپوز) مخالل هایگروه رفتار کنترل از خارج رشد مانع اساساً

 کوتاه اخبار ▼

 اسماعیل» /85۵۵ انتخابات برای طلبانکانديدای اصالح ◄

 کاندیداهای احتمالیدر خصوص  یل اصالت فعال «دوستی

 از چیزی» اظهار داشت: انتخابات سال آینده ریاست جمهوری

 در اما نشنیدم، 7۵22 انتخابات در الریجانی علی حضور احتمال

 یک ظریل .است محتمل تصمیمی و حرکت هر سیاست عالا

 کشور اداره برای اجرایی مدیر یک نمرم به اما است؛ خور دیپلمات

 جمهوری ریاست برای بیشتری شایستگی جهانگیری آقای .نیست

 «.بود خواهد یلباناصالت کاندیدای نمرم به و دارد

 «قادری» /سال دوم ماههشش در 22 بودجه اصالح احتمال ◄

 و هاریختگی ها به ها،نممیبی از وجود خبر مجلس نماینده

 سال دوم ماههشش در»: و گفت داد 11 بودجه در هانابسامانی

 فرصت گذشت جدید مجلس فعالیت از کمی ازآنکهپس و جاری

 11 بودجه الیحه به مترت  مشکالت ملت وکالی تا دارد وجود الزم

 را کار این زیادلاحتمابه که دهند انجام را آن اصالحات و بازنگری و

 «.کرد خواهیا عملیاتی

 یکی «محمدی توانا» /سپاه پادگان به حمله برای سازیموشک ◄

به عنوان مدیر فنی خود را  وی دادگاه در ،اهلل زمروت همکاران از

 که مدتی احتسار با»: گفت معرفی کرد و آمدنیوز انبالره ضدرسان

 در آمدنیوز و زم اهللروت با که است سال 7 حدود هستا حبس

 مسائل ترینمها از .ایاداشته زیادی هایهمکاری و امبوده ارتبا 

 .بودم کرده درست را کوچکی هایراکت من. بود موشک قضیه

 را کشور حساس هایمکان سری یک داد پیشنهاد من به زم اهللروت

 سپاه پایگاه یک زدن برای بود قرار زم اهللروت دستور به .بزنا

 میلیون 0 هاجا ببیه برای ازآنپس و دالر هزار 722 پایلوت صورتبه

محمدی،  یهاصحبتأیید پرونده نیز با ت قاضی« .کنا دریافت دالر

 به زم اهللروتو  شده ردوبدل که بین او و زم خبر داد هاییپیامکاز 

 بزند. راکشور  حساس مراکز گفته او

 افکارسنجی مرکز/ کرونا به ابتال از مردم نگراني کاهش ◄

 نمرسنجی موج ۹ اجرای نتایج است کرده اعالم ایران دانشجویان

 نشان تهران شهرداری اجتماعی مطالعات دفتر و مرکز این توسط

 ویروس به خانواده و خود ابتالی از تهرانی شهروندان نگرانی دهد،می

 درصد ۵7 و است کرده پیدا کاهش 7911 خرداد نیمه در کرونا،

 ویروس به خانواده و خود ابتالی نگران «زیاد» مبدار به شهروندان

 موج ۹ اجرای یول در درصد ترینپایین رقا این. هستند کرونا

 .است نمرسنجی

 /شدم احضار دادگاه به نساخته فيلم برای: طالبي ◄

 که بود کرده عنوان 11 سال در سینما مشهور کارگردان یالبی

در خصوص وی  .بسازد روحانی حسن درباره فیلمی خواهدمی

 به را من دوباره شد قرار: »احضار اخیر  به دادگاه گفته است

 خواهامی بودم گفته که بود این تنها من جرم .فرابخوانند دادگاه

 به ناآل و است جمهوری ریاست نهاد من شاکی !بسازم فیلمی

 «.هستا آزاد و یبه قید


