
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9922 خرداد 92 نبهشسه 6925 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

چیه وقتآنها. و ابرقدرت یجهان یهاامام عبارت است از تحوّل در نگاه به قدرت گریتحوّل مهم د

که با  ییهاجوانزد. امام و کارگزاران امام و  یحرف کایحرف آمر یکه بشود رو کردیتصوّر نمس ک

را  هانیا اراده ؛ها راکردند ابرقدرت ریکلمه تحق یواقع یبه معنا کردند،یدست امام حرکت م اشاره

 basirat.irwww.                      (41/30/4011)خارج کردند.  دانیرا از م هانیشکستند و ا

 ی در درون مجلسساالرستهيشا         روز حرف▼ 

در هفتمین روز از خردادماه امسال بود که یازدهمین مجلس شورای 

اسالمی با پیام رهبر معظم انقالب اسالمی افتتاح گردید. در این چند 

روزه فرآیند ساماندهی داخلی مجلس و چینش مدیریتی آن با 

ی هاونیفراکستعیین ترکیب رفته و با  شیپبه سهیرئئتیه انتخاب

تخصصی مجلس، کار با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. ساماندهی 

 داخلی مجلس البته نیازمند توجه به مالحظاتی است:

گرایی و کار کارشناسی نیاز به تخصص -4های تحليلي: گزاره

ی برای شناخت و رفع مشکالت ضرورتی است که در همه احرفه

گذشت  کشور باید لحاظ شود. امروز پس از ریگمیتصم هایدستگاه

نیست که  قبولقابلچهار دهه از استقرار نظام اسالمی، دیگر 

، بدون گانهسههای ای از طریق یکی از مجموعهطرح و برنامه

کاری الزم، ارائه شود و با انجام گرفتن کار کارشناسی و چکش

به  نظران مواجه گردد؛ لذا مجلس بایدانتقادات جدی صاحب

گرایی را سرلوحه کارشناسانه رفته و تخصص گذاریسمت قانون

مغز متفکر و قلب تپنده کارشناسی  -2تصمیمات خود قرار دهد. 

های تخصصی آن هستند که همان کمیسیون واقعبهمجلس 

علنی  توانند تصمیمات کارشناسی شده را آماده طرح در صحنمی

 ازجملهها سیونمجلس کنند. لذا دقت در شکل دادن به کمی

مباحث مهمی است که باید در آن دقت نظر شود. واقعیت آن 

یستند و ها از اعتبار یکسانی برخوردار نهمه کمیسیوناست که 

ها از بسط اختیار بیشتری در تصمیمات کالن برخی از کمیسیون

کشور برخوردارند که این امر موجب شده تا تقاضا برای پیوستن 

طبق قوانین  ازآنجاکه ؛ وزیاد باشد هانسیوبه برخی از این فراک

ها محدود است، داخلی مجلس تعداد ظرفیت اعضای کمیسیون

نوعی ترافیک جمعیتی ایجاد شود که حاصل آن نوعی رقابت بین 

وجه نباید از چیهبهرسد روند کار می به نظرنمایندگان باشد. 

ر حضور د های تخصصی بیرون آید، وگرنه شایستگانِپروتکل

خواهند بود!  دارو غیرکارشناسان میدانبیرون مانده  ،هاونیسیکم

ابزاری در خدمت  مثابهبههای مجلس نیز مرکز پژوهش -0

تقویت شده و فارغ از  روزروزبههای تخصصی باید کمیسیون

تخصصی را در  -مالحظات غیرکارشناسی، آخرین اطالعات علمی

رار دهد تا بهترین و ها و نمایندگان مجلس قاختیار کمیسیون

 ذکرقابلکارآمدترین تصمیمات در قالب قوانین تصویب گردد. 

اهتمام به خود بر رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در پیام است که 

های انتخاب رئیس کمیسیون -1بودند.  کرده دیها تأکمرکز پژوهش

 گری وبیساالری دنبال گردد، نه المجلس نیز باید مبتنی بر شایسته

این صورت است که در . جناحی صرفاًو مالحظات  یکاریاسیس

شاهد فعالیت مجلسی قوی و کارآمد برای حل مشکالت  شاءاهللان

 (مهدی سعیدینویسنده: کشور خواهیم بود. )

 توان سپاه در خدمت صنعت خودروسازی               روزگزارش ▼

هاای  توان گفت؛ بسیاری از فناوریا قرار دارند و میصنایع نظامی از نظر فنی و تکنولوژی در لبه علم دنی

اند. در کشور ما ایران نیز صنایع نظامی توانساته اسات در میادان    امروز دنیا از صنایع نظامی شروع شده

ای که اماروز درخواسات از   گونهاز صنایع موازی ازجمله خودرو سبقت بگیرد به رقابت فنی و تکنولوژیک

 ای جدی در جامعه تبدیل شده است.ت خودرو به مطالبهسپاه برای ورود به صنع

 های خبری:گزاره

در فضای مجازی شکل گرفته اسات کاه   « سپاه خودرو بساز»تاکنون چندین کمپین با عنوان  -4

حسین مدرس ماه( خرداد 41دیروز ) -2به اردیبهشت سال جاری بوده است.  مربوط هاآنآخرین 

 یفرمانده هوافضاا  زادهینشست مشترک با سردار حاج هیاشخیابانی سرپرست وزارت صمت در ح

عنوان صانعتی پیشارو در دنیاا    خصوص صنایع موشکی ما بهصنایع دفاعی و به»سپاه اظهار کرد: 

شود. با توجه به فرمایشات مطرح است و به عبارتی نماد افتخار و تکنولوژی در کشور محسوب می

ایام،  ما در صنایع موشکی، نانو و نظامی پیشرفت کارده مقام معظم رهبری مبنی بر این که چطور 

اما برای تولید محصولی مثل خودرو مشکل داریم؛ تکلیفی بر گردن همه ما است که ایان الگاوی   

 «.پیشرو و موفق را برای خود در نظر بگیریم

 های تحليلي:گزاره

تژیک خاودرو وابساته   صنایع خودروسازی در تولید تعداد محدودی از قطعات استرا کهیدرحال -4

 ، ضروری است که همه توان کشور در مقابلاه باا فشاار   هاستمیتحرشدید  فشارتحتبه واردات و 

ی هاا اسات یسآماادگی دارد در مقابلاه باا     هاا دانیا مبسیج شوند. سپاه نیز مانند ساایر   هامیتحر

ی اجارای  ناوع باه ی ملی همکاری کناد و ایان همکااری    هاارگاناستکباری غرب با تمام نهادها و 

اگرچه ورود سپاه به صانعت خودروساازی، جهااد در     -2 بخشی از رسالت و مأموریت سپاه است.

ی مربوطاه از ساپاه   هاا دساتگاه ولیکن تاا زماانی کاه     شودیمعرصه علمی و تکنولوژی محسوب 

ه به این عرصا  تاکنونبنابراین اگر سپاه ؛ در این عرصه ورود کند تواندینمسپاه  ،درخواست نکنند

همچناین کماک و    -0 ی مربوطه بوده اسات. هادستگاهورود نکرده است به دلیل عدم درخواست 

ی اجرایی هادستگاهنباید منجر به تنبل و یا منفعل شدن  ورود سپاه به عرصه خودروسازی کشور،

 13ی شانه خالی کردن از مسئولیت محوله شود. صنعت خودروسازی اگر در طول نوعبهمربوطه و 

امروز نبایست در تولید برخی قطعاات مهام و    شدیمشته با مدیریت قوی و جهادی اداره سال گذ

توساط   امروز سپاه به صنعت خوروساازی،  کمکبدون شک  -1. بودراهبردی متکی به واردات می

دخالت سپاه در خودروسازی تعبیار خواهاد    عنوانبه ی آنداخلی اپوزیسیون و وابستگان هارسانه

و اقدامات ساپاه مستندساازی شاده و از اکناون      هادرخواستدانه است که تمام شد و لذا هوشمن

 (علی کارگر)نویسنده:  برای خنثی کردن شبهه احتمالی دشمن، تدابیر مقتضی اتخاذ شود.

 گيريمها نتيجه نميقوچاني: ديگر با توسل به سلبريتي      ژهیو خبر ▼

 یصندوق آوردن مردم یپا به»ی گفته است: زندگکارگزاران سا یمرکز یعضو شورا ،یمحمد قوچان

 یکه رأ میدانستیاست. ما م یسخت یلیکردند کار خ دیها را از صندوق ناامطلبان آنکه اصالح

دوباره  دیبا. حلقه وجود داشته باشد نیتا ا میحفظ کرد تی. فقط حلقه اتصال را با حاکممیآورینم

بد و خوب  یسازیدوقطب ای هایتیبا توسل به سلبر گریکه د میو بدان میکن دایرا پ مانیاجتماع گاهیپا

خودمان مقابله  انیو با فساد از هر نوع در جر میخودمان را به مردم ثابت کن دی. بامیریگینم جهینت

بر  ینجف یآقا یکه تراژد یاثر تقدمندارم اما مع یکار ینجف یآقا ی. من اصالً با حوزه خصوصمیکن

 «کمتر نبود. نیبات مجلس گذاشت، از اثر بنزمردم در انتخا یرأ



 

 

  

 اخبار ▼

 هاکشنفت تيبرداشت غلط از موفق

 دنیتا رس رانیدر سواحل ا نیمحموله بنز یریاز آغاز بارگ»نوشت:  یاعتماد در مطلب روزنامه

 میرژ یاز سو یفراوان یدهایآن، شاهد تهد هیبه سواحل ونزوئال و تخل نیحامل بنز یهاکشنفت

 فیتوق ای کایامر ینظران، برخورد نظامو صاحب لگرانیاز تحل یاری. بسمیبود کایامر یستیرترو

را  رانیبه سواحل ا هاآنبه مقصد و بازگرداندن  هاکشنفت دنیاز رس یریو حداقل جلوگ هاکشنفت

 ریکه تحق دندیبه مقصد رس یبدون مشکل خاص هاکشنفتامر،  تیدرنها یول کردند،یم ینیبشیپ

بر  یلاز مراکز داخ کیدر کنار اقدام هر  یداخل یهایانسجام و هماهنگ را به دنبال داشت. کایامر

را  تیموفق نیا گر،یمراکز د فیدر وظا موردیب یهااز دخالت یخود و خوددار فیاساس شرح وظا

و ...  CFT ،FATFچون برجام و  گریمختلف د یهانهیرا در زم یکردیرو نیچن اگر رقم زد.

درد و رنج فراوان مردم  جتاًیاروپا و نت یعملیب کا،یامر یاقتصاد سمیامروز شاهد ترور م،یداشت

حامل  یهاکشنفت زیآمتیموفقارسال  یعلت اصل .«میکرونا نبود یدر زمان پاندم ژهیوبهکشورمان 

تا آن بود  یدر پ کایبود. آمر از موضع قدرت کایشدن با آمر هو مواجه« اقتدار»به ونزوئال،  رانیااز  نیبنز

 فیرا ناکام بگذارد، اما تجربه توق رانیاقدام ا نیا المقدوریحتکند و  جادیاخالل ا هاکشنفتدر حرکت 

 زیآمتیموفق تابپر نیاالسد و همچننیع بارانموشکگذشته در کنار  یهاماهدر  یسیانگل کشنفت

مقابل، آنچه موجب شکست  یسو در شد. کایآمر یگستاخبه فضا، مانع از  رانیا یماهواره نظام نیاول

 بود. یطرف غرب یهایعهدشکنوزارت خارجه در مقابل  زیمنفعالنه و حقارت آم کردیروبرجام بود، 

 است! یراقتصاديغ ران،يموشک در ا ديتول نديفرا

فروش اطالعات به  لیدوره دولت اصالحات به دلکه در  طلباصالح یاسیفعال س «یعبد عباس»

 نوشت:« تفاوت موشک و خودرو»با عنوان  در روزنامه اعتماد یادداشتیمحکوم شده بود، در  گانگانیب

بدانند  خواهندی...آنان که مدیتومان رس اردیلیهزار م 1۴به  1۹در سال  ازهاانباشته خودروس انیز»

ساخت و  مسئلهتوجه کنند که  دیاست، با تیفیکیما ب یخودرو یول شودیچرا موشک ساخته م

وجود ندارد.  یسازکه در موشک یندیفرآ ،کاال است کی دیتول ندیاز فرآ یجزفقط  یدانش فن

ها ندارد، ده یرانت یهارهیمدئتیهندارد،  یگذارمتیندارد، ق یندارد، متقاض لموشک بازار ندارد، دال

 بیندارد، رق تودرتو یهاسهامدار ندارد، شرکت ست،یمهم ن شیبرا دیتول نهیندارد، هز یشرکت اقمار

 نیا نکهیاست، چه رسد به ا یموشک و خودرو کاف انیتفاوت م هیتوج یبرا هانیااز  یکیندارد و... 

 نیوجود ندارد. ا بیشده است که در صنعت ساخت موشک، رق یمدع یعبد «.!ها ده تا باشندتفاوت

 نیتریرقابتکشورمان در  یو نظام یو متخصص حوزه دفاع وریجوانان غاست که  یادعا در حال

 یروهایبا ن یو هماورد داتیآن، تهد یرقابت یهستند و فضا دیو تول تیممکن، در حال فعال طیشرا

 اریجهان را در اخت یو پدافند یآفند یهاسامانه نیو بهتر نیدتریاست که جد یامسلح فرامنطقه

مقدار قرار  نیمنطقه در کمتر یبا کشورها سهیدر مقا رانیا یست که بودجه نظامبه ذکر ا الزم دارند.

 را داشته است. جهیبازده و نت نیشتریدارد، اما ب

 يکايي است و عمرش تمام شده است؟!ماهواره نور آمر

به برخی شبهات مطرح شده در سپاه  یهوافضا یروین ییفرمانده فضا یجعفرآباد یعل سردار

 کنندیرصد م شدتبه هاییکایبود؟ آمر کایماهواره ساخت آمر ایآ -4 نور پاسخ داد؛ خصوص ماهواره

حاال چطور امکان ؛ خاص وارد کشور ما نشود یهایماریب یسر کی یمصارف درمان یدارو برا که

 ایآ -2 هم متوجه نشوند؟ هاییکایشود و آمر رانیوارد ا د،یایب کایباال از آمر یفناور نیدارد ماهواره با ا

ماهواره در  یو فرع یکمک یهاگنالیس اط،یاحت یاول، برا یروزها درعمر ماهواره تمام شده است؟ 

در مصرف توان  نکهیا یبرا بعداً یکنند ول افتیآن را در توانستندیمروشن بود و همه  ایدن یهمه جا

شد که ماهواره زنده  عهیسر کشور خودمان که بعد شا یبه باال میرا محدود کرد نیا میکن ییجوصرفه

هم  یکار یماهواره نور به شکل مصداق ایآ -0 ماهواره زنده است. رینخ شده است. مامو عمرش ت ستین

ما به سمت ونزوئال حرکت کردند، در پهنه  یهاکشنفتکه  ریچند روز اخ نیدر هم انجام داده است؟

اطراف  تیو وضع هاکشنفت نیا تی، رصد موقعشودیمتر سخت یدسترس عتاًیطباطلس که  انوسیاق

 نیدر ا یعمر ماهواره چقدر است؟ عمر مدار -5 در دستور کار ماهواره نور بود که انجام شد. هاآن

هم  هاستمیرسیو ز یکیمثل عمر الکترون گریسال است و البته موضوعات د 2.5تا  4.5 نیارتفاع، ب

فعال هستند و  هاستمیرسیزشته و همه وجود ندا یمشکل چیمطرح است که خوشبختانه تا امروز ه

 .کند دایپ ههم ادام ندهیسال آ 2روند تا  نیا میدواریام

 کوتاه اخبار ▼

 ندهینما ،یعباس دونیفر /!ديشنود کن د؛يما را کنترل کن ◄

ی در گفتگو با روزنامه اتم یسازمان انرژ نیشیپ سیمجلس و رئ

و نمایندگان را  او مرتباً خواستوزارت اطالعات و سپاه  ازاعتماد، 

 که حاضرم من»وی گفت: را هم شنود کنند.  شانکنترل و مکالمات

مرا کنترل کند  ییک خواهمیبه این نهادها امضا دهم؛ من از خدا م

کنترل  نیمجلس افزوده ا ندهینما نیا «و به من هشدار بدهد.

را نشان داده و  مستقل بودنشچون او  ردیگیاستقالل او را نم

یک نماینده باید مشخص باشد. اگر نماینده  یهمه کارها»گفته: 

 نیباید روشن باشد که چرا چن رودیم یمالقات با کس یبرا

 یباید از سو حتماًنماینده پهن شده،  یبرا یدام اگر. کندیم

که به او هشدار داده شود. باید اطالع دهند نه این یامنیت ینهادها

 «بروند و در کار او دخالت کنند.

 سیرئ یتوکل احمد/ تاجگردون هيعل باندهيجرم د اعالم ◄

به  یادر نامه «و عدالت تیشفاف باندهید» رهیمد اتیه

برنامه  ونیسیسابق کم سیتاجگردون رئ هیدادستان تهران عل

نامه آمده  نیاز ا یبخش در و بودجه مجلس اعالم جرم کرد.

با سوءاستفاده از  ندگانیاز نما یبا کمال تأسف برخ»است: 

 نییدر تع یبا نقض احکام قانون ،شیو قدرت خو تیموقع

خود، وضع  هیانتخاب یمنابع به حوزه ها صیاعتبار و تخص

 نیو از ا سازندیتر متمام را آشفتهمهیها و پروژه نآشفته طرح

را  یگذارهیسرما یبازده زنند،یبه تورم دامن م ق،یطر

 یو بار مال کنندیرا معطل م یمیمنابع حج دهند،یکاهش م

 «.ندیافزایبر بودجه دولت م ینیسنگ

رهبر معظّم انقالب در  کاری بزرگ و حرکتي جهادی!/ ◄

به ونزوئال  یاعزام یرانیا یهاکشاز زحمات پرسنل نفت یامیپ

و  تانیکاپ زان،یهمه شما عز به»ه و نوشتند: کرد یقدردان

. حرکت دیکرد ی. کار بزرگمیگویخداقوت م یکارکنان کشت

اهلل ءشاان .دیبود. کشور را سرافراز کرد یجهاد یشما حرکت

 .«دیموفق باش

 وبودجهبرنامهسازمان  سیرئ /22سهم نفت در بودجه سال  ◄

درصد در بودجه سال جاری خبر داد  43از کاهش سهم نفت به 

درصد بودجه  53تا  13گذشته حدود  یهاسال یط»و گفت: 

 اردیلیهزار م 5۴3از مجموع  امسال کشور از محل نفت بود.

ومان ت اردیلیهزار م 53تا  11در کشور،  یتومان منابع درآمد

 «است. ینفت یمربوط به درآمدها

در  مجلس سهیرئئتیه عضو ،یمیسل اجباری!/ازدواج  ◄

که مدتی است در فضای « ازدواج اجباری»خصوص موضوع 

افراد مغرض،  یبرخ هدف»: مجازی مطرح شده است، گفت

دور  شانیاصل فهیاست تا از وظ ندگانینما یبرا یسازهیحاش

 یدر مجلس از سو یطرح ازدواج اجبار اصالً بمانند.

 «مطرح نشده است. ندگانیاز نما کدامچیه


