
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1511 تير 1 نبهشيک 3535 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

ناپذیری همراه است و طبیعت جوان، با امید، با ابتکار، با صراحت، با خطرپذیری، با خستگی

قیمتی هستند؛ بخشی از مشکالت ما ناشی از خطرپذیر برای اداره جامعه عناصر ذی هانیا

لذاست که ما نبودن یا خسته شدن، یا عدم وجود ابتکار، یا عدم صراحت، یا ناامید بودن است؛ 

 (82/28/9911) .مایلیم با این مجموعه جوان بیشتر گفتگو بشود و بحث بشود
www.basirat.ir 

 گستریعدالت سد راه ،های منافقشيطانک   روز حرف▼ 

اخیار  انقالبای  برای کساانی کاه اافاقاات    مرگ قاضی منصوری خبر 

معااون اجرایای حاوزه     «اکبر طبری»پرونده فساد  در یقضایدستگاه 

 سااال و اسات  آور ند، شاو  نکرا دنبال می قوه قضائیهسابق ریاست 

ایان  ماتمم ردیان نمام    در خصاو   را  پیشین! سااالتجدیدی بر 

باا  ای سنگینی موج رسانه زمانهمایجاد کرده است؛ رحاشیه پرونده پُ

در خصاو   هاای احلیلای   زنیطیفی از اخبار راست و دروغ اا گمانه

چه کسانی از این مرگ سود  ،بوده یا قتلخودکشی این مرگ  کهنیا

 .فوری داردکه نیاز به رمزگشایی  ... به راه افتاده است برند ومی

های سیاسای، اجتمااعی و   مثل خیلی از پرونده -9نکات تحليلي:  

 ،ایفرهنگی، اقتصادی و امنیتی، دو جریان عمده در این بازی رساانه 

بدون انتظار برای روشن شدن ابعاد این پروناده مشاکو  و پیدیاده    

اند که شاخصه اصلی ایان آرایاه همانناد    دهآرایی کرمقابل هم صن

اسات؛   «سیاسای نگاه » ،های مرابط با جمموری اسالمیهمه پرونده

هاای گذشاته   ای همانند بسایاری از پروناده  ای بدون هیچ نشانهعده

و  پرونده را سوژه مناسا  این  دیگر ایدسته کنند ومینظام را متمم 

قوه به پا خاسته با ن شد سرشاخو  حسابهیاسوفرصتی طالیی برای 

کلیت نظاام اساالمی   ا ب طورهمینو اقامه عدالت  اجرا وقضایی برای 

چرخاه اولیاد و اوزیا     اخبار کاذب و   یومینود -8! کننداحلیل می

و سارعت و   یرساان اطاال  اوساعه ابزارهاای   باه مادد   پراکنی شایعه

میاان بسایار داغ اسات و    در ایان   ،سمولت جابجایی خبار و احلیال  

اند. باید سوزی شدهایمان و باورآاه بیار معرکه  های منافقشیطانک

آنده در وهلاه  مراقبت کرد و منتظر ماند اا ابعاد پرونده بررسی شود. 

مسئولیت حقوقی کشور رومانی است کاه بایاد   رسد اول به ذهن می

تمم مااجااان از و قااوانین پلااین اینترپاال  لالملااطبااق حقااون بااین

الملال و حقاون   علی باقری معاون بینبه اعبیر  -9د. کرمیمحافظت 

اماا  ؛ «قاضی منصوری احتماالً خودکشی کرده است»بشر قوه قضائیه 

لگاران در  باید با دیدی نافذ از اهادا  اخاال   که، ایناست ارمممآنده 

در  ضادانقالب از انگیزه قوی منافقین و کرد و  یبردارپردهاین پرونده 

اصال   دنربا درگیرسازی جمموری اسالمی با این پرونده و به حاشیه 

 غافل نشد.گستری قوه قضائیه عدالتموج اازه امید و اعتماد مردم به 

 بدون هزینه نیست،جراحی قضایی و اجرای عدالت : نکته راهبردی

است کاه   یهای چرکینممم مدیریت درست آن و جراحی قاط  دمل

هاای  بازیاز اند. باید چوب حراج زدهبه نظام مردم اعتماد اعتبار و به 

ضامن اناویر اذهاان    و عباور کارد   دشمن های سازیمان و  ایرسانه

هد  متعالی اجارای عادالت    األلاچشم به ، «خبر درست»جامعه با 

ا ماردم ر  تیا درنماآن چیزی است کاه   این ؛دوختدر افق چله دوم 

 (اهلل پریشانفتح: )نویسنده کند.می راضی و دشمن را عصبانی

 مهلک غفلت                                روزگزارش ▼

 قدندمعت بسیاری»: است نوشته «مجلسی فریدون» قلم به مطلبی در ملی آرمان طل اصالح روزنامه

 وایت مایکل و طاهری آقای ابادل و عسگری سیروس بازگشت از بعد خود هایاوئیت برخی با ارامپ

 انتخابات برگزاری از قبل همآن دیپلماایک، مذاکرات انجام برای امایل و ایران از اشکر بر مبنی

 «.است طر  دو رهمذاک برای بسترسازی احتمال و جدی رفتار اغییر یک دنبال به ،جمموریریاست

 ازجمله؛ ارور ارامپ، دوره در انما آمریکا متحدهایاالت خصمانه اقدامات به نگاهی :تحليلي گزاره

 گسترده هایاحریم وض  و ایهسته اوافق از خروج اا بغداد فرودگاه در سلیمانی سردار بزدالنه

 به فشار طریق از اسلیحاای هایماحری لغو از جلوگیری برای االش اقدام، اریناازه حاال و ضدایرانی

 رفتار دهندهنشان وضوحبه که ایران ملت علیه اروپایی کشورهای ابزار از استفاده و اامی انرژی آژانن

 چنین باوجود چطور که آیدمی پیه ساال این است، کشورمان قبال در هاآمیز آمریکاییخباثت

 همدون این برخی شود،می دنبال ارامپ سوی از جدیت با نیز همدنان که ایخصمانه اقدامات

 این ارازوی دارند؟ جویانهآشتی برداشت آمریکا جمموررئین ارزشکم اوئیت یک از روزنامه

 از ایچندکلمه اوئیت یک که کندمی کار چگونه دنیا زبان بودن بلد مدعی و سیاسی احلیلگران

 از یکی استرااژیک هوشمندی اید؟نممی ارسنگین امدید، ارور و و کارشکنی و احریم هاده

 کلمات در اوانمی را آن که ایهوشمندی! است خارجی سیاست احلیل هایگزاره اریناصلی

 مسئوالن به اذکر در ایشان کرد، مشاهده وضوحبه آمریکا با مذاکره درباره انقالب معظم رهبر

 لبخندهای و کلمات از فراار که کردندمی اأکید همواره مذاکرات، هنگام در خارجی سیاست

 چه با المللبین روابط در مذاکره، میز در که باشند داشته ذهن گوشه در را مسئله این دیپلماایک،

 نکنیم فراموش اردقیق عبارت به نکنیم، فراموش را مقابل طر  مشی و روش هستیم، روبرو کسانی

 که دارد وجود چدنی دست است، شده دراز ما سویبه مذاکره برای که مخملی دستکه زیر در

 از برخی حالت ارینبینانهخوش در متأسفانه که ایخواهد بود؛ مسئله بارخسارت آن از غفلت

 (سید فخرالدین موسوی)نویسنده:  شوند.می غافل آن از زودباوری با سیاسی هایجریان و سیاسیون

 اغتشاش سازیتئوری                            ژهیو راخبا ▼

 که "کرونا بد و نیک" عنوان با یادداشتی در اازگیبه طل اصالح هایائوریسین از حجاریان، سعید

 بحران وجود مدعی ،کرونا بیماری ابعاد اشریح در شد؛ منتشر چپ جریان به وابسته وبگاه یک در

 کرونا گیریجمان چنانده» :است نوشته و شده ایران در ،اروسی  سطحی در و دنیا در جان و نان

 وجود به ویروس ممار برای اندازیچشم و بروند بین از دستهدسته مردم و کند پیدا ادامه ویروس

 فرد ،درواق . مالی قمار و غارت و قتل: دهندمی کار سه به ان هستند، ریسک اهل که مردمی نیاید،

 و باشد مالی خواه کنم؛ اسویه افراد با دنیا این در را حسابم بگذار بمیرم، خواهممی که من گویدمی

 کنیم سرقت بگذار که شودمی استدالل گونهاین نیز غارت مقوله در. خانوادگی خواه و سیاسی خواه

 با باید را حجاریان اظمارات« !کنیم اأمین را بازماندگان آسایه الاقل و جبران را گذشته راه این از اا

 و !باشیم اغتشاش منتظر کروناپسا در باید که بود کرده اأکید ازاینپیه او که کرد مطالعه سابقه این

 به را مردم راراًک جلوت، و خلوت در قبل هاسال از او کهوی بازگویی کرد  از هم را سابقه این باید باز

 .است فراخوانده خیابان در حضور

 شورای و ایمنطقه شورای رئیسههیئت اعضای از نفر 98 /«ايران ملت اتحاد» برای حاشيه ◄

 با اختال  عنوان با ایبیانیه انتشار با همدان استان در ملت ااحاد حزب شمرستانی هایحوزه

 ملت ااحاد حزب اعضای از برخی نیز امران در. کردند استعفا جمعیدسته صورتبه ،حزب مرکزیت

 از انتقاد فارس،خبرگزاری  گزارش به. اندکرده اقدیم حزب مرکزی شورای به را خود استعفای ایران

 از برخی استعفای احتمالی دالیل ازجمله کشور، موجود شرایط آمدن وجود به در طلباناصالح

 .استعنوان شده  حزب این اعضای



 

  

 اخبار ▼

 !آورد بدشانسي روحاني دولت

در انتخابات  انطلباصالح خوردهشکست سرلیست و در دولت یازدهمروحانی  معاون «انصاری مجید»

 در طلباناصالح بگوییم اگر» که ساال این به پاسخ در ایران روزنامه با مصاحبه دراخیر مجلن، 

 همه باوجود: »گفت دانید؟می چه را اافان این دالیل شما خوردند شکست یازدهم مجلن انتخابات

 که بود ایارزیابی عوامل، این ازجمله. بود ماثر هم دیگری عوامل مجلن یازدهم دوره در مسائل، این

 از. شودمی ختم علت یک همین به ماجرا همه که گفت اواننمی البته. داشتند دولت موفقیت از مردم

 از. بود همراه داخلی و خارجی زیاد فشارهای با دوم دوره در بخصو  روحانی آقای دولت دیگر سوی

 بساچه و گذاشته اأثیر آن عملکرد در... و زلزله و سیل همدون اافاقاای دیگر سوی از و هااحریم یکسو

 و کرونا موضو  که هم اخیراً. کند اجرایی کامل را خود هایبرنامه بتواند دولت که شده آن از مان 

 کارنامه ،طل اصالحفعال  این .«است شده علت بر مزید آن ممار و مدیریت بر مترا  هایهزینه

 اوجیه به بالفاصله اما ؛است نامیده مجلن در انطلباصالح شکست دالیل از یکی را دولت ضعین

دانسته  دولت هایبرنامهشدن اجرایی ن مان  کرونا را و ارامپ و زلزله و سیل و پرداخته دولت عملکرد

 در این. است نامیده روحانی دولت مزیت را هااحریم به حمله نیز ، سخنگوی دولتربیعی علی !است

 از یکی که کرد اذعان صراحتاً ظرین معاون «عراقدی عباس» پیه ماه چند همین که است حالی

 اوجیه از انتقاد با آرمان طل اصالح روزنامه ،ازاینپیه .است بوده هااحریم افزایه برجام، نتایج

: بود نوشته دولت دادن جلوه اقصیربی در طل اصالح فعالین و دولتمردان برخی برانگیزاأمل

 بدشانسی هاینشانه از همه ملخ و زلزله سیل، ارامپ،. است بدشانن روحانی جمموررئین گویندمی»

 زد؟ گره شانن به را کشور یک سرنوشت شودمی واقعاً آیا اما! است روحانی حسن

 لبنان اغتشاشات پرده پشت

 پول ارزش شدید شدن کم به که است آمریکا اقدامات اأثیر احت لبنان نامناس  اقتصادی شرایط 

 معترضان از بخشی میان این در است؛ شده منجر کشور این مردم بیشتر نارضایتی ب بالط و کشور این

 عنوانبه هم را اهللحزب سالح خل  شعار صمیونیستی رژیم و سعودی عربستان امریکا، هدایت با

 به بیشتری فشار نیز قیصر قانون اجرای با اا شودمی االش دیگر سوی از .کنندمی دنبال خود خواست

 بخشی شک بدون که کند محقق را هاییخواسته واشنگتن طریق این از اا شود وارد اسد بشار دولت

 که است این ممم نکته خصو  این در .است مرابط صمیونیستی رژیم به مربوط احوالت با آن از

 بین از سوریه نظام نه لبنان، اعتراضات به دامن زدن یا و قیصر قانون اجرای با داندمی آمریکا دولت

 از عبور برای الزم اوان و ابزار از دو این که داندمی خوبیبه زیرا شود؛می نابود اهللحزب نه و رودمی

 برای زمینه اا است داخلی مسائل به طر  دو سرگرم کردن اصلی هد  اما ؛هستند برخوردار موان 

 هرگاه است کرده ثابت ااریخ درواق . شود فراهم اشغالی هایسرزمین در هاصمیونیست اهدا  احقق

 کردن نمادینه جمت در گامی رژیم صمیونیستی اند،بوده خود داخلی مسائل درگیر عربی کشورهای

 .است برداشته خود موجودیت

 «آمريکايي پهپاد» نصرت الهي در ماجرای رهگيری

 گفته است؛ کاییآمریسالگرد سقوط پمپاد متجاوز انگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه در  سردار

 به باالخره سقوط، نقطه دقیق اعیین با و شدند راهی سپاه شناور ۷ شد، زده که آمریکایی پمپاد

 از یکی نبود متوجه ناگاه به شناورها فرمانده اما یابندمی دست آمریکایی پمپاد هایالشه از قطعاای

 دیدند،نمی نیز را یکدیگر شناورها حتی که روز آن طوفانی دریای متری 29 عمق در .شودمی شناورها

 ایران ملت فرزندان با همواره که المی نصرت اما شوندمی مفقود پاسدار دو با سپاه شناورهای از یکی

 سیریک سواحل به را خودشان شناکنان عصر ۵ اا صبح 2 ساعت از رزمنده دو این اا شد سب  است

 از پیه اا و شد آوریجم  سرعتبه آمریکایی متجاوز پمپاد از جاماندهبه هایالشه و قطعات .برسانند

 رزمندگان بعد، روز صبح .شد داده نشان جمانیان به نیز سیما خبر در و رسید امران به شبانگاهی خبر

 طرز به شدهغرن شناور کشیدن باال ضمن ارال، صید اکنیک از استفاده با خاصی روش با

 سالم آن درون در بود، شده غرن طوفان در که را شناور این اجمیزات و هاسالح امام ،آساییمعجزه

 .شد عملیاای دیگر بار اعمیراای اند  با شناور این و یافتند

 کوتاه اخبار ▼

 آمارهای اعالم /مسئولين سخنان از معاند هایرسانه گيریبهره ◄

 برای معاند هایرسانه گیریبمره باعث کشور اوضا  از مسئولین

 رئین اعالم .شودمی اسالمی جمموری از مخدوش ایچمره ایجاد

 مورد هزار 2۵ از بیه ثبت بر مبنی ایران قانونی پزشکی سازمان

 .است شده برجسته معاند هایرسانه در ،12 سال در همسر آزاری

 از ناشی ومیرمرگ به مربوط آمارهای رشد بیان ضمن همدنین وی

 درصدی 98/۵ افزایه از خودکشی، و اقلبی الکل مصر 

 .است گفته سخن ایران در آزاریکود 

 922 از بیه /؟!کنيدمياعالم  «وضعيت سفيد»با چه مبنايي  ◄

 اینامه در هرمزگان استان درمان کادر اعضای و پزشکان از نفر

 اوسط هرمزگان برای سفید وضعیت اعالم استاندار، به سرگشاده

 و کرده عنوان استان این سیاه روزگار بر سرآغازی را جمموررئین

 در جانی الفات افزایه و استانی قرنطینه اجرای عدم به نسبت

 .کردند انتقاد هرمزگان

 حسین /است NPT از خروج کشور امروز حياتي نياز ◄

 کشور امروز حیاای و کنونی نیاز»: نوشت کیمان در شریعتمداری

 ولی شده، دیر خیلی اگرچه که اقدامی. است NPT از خروج

 بزرگ ضرر این جلوی است، محض خسارت و فاجعه برجام ازآنجاکه

: نوشت همدنین او «.است کشور نف  به شود گرفته که جا هر از

 را شعارش محترم دولت آنده نه است این «برد - برد» بازی»

 دو به را اروپا و آمریکا برد سر دو بازی NPT از ما خروج و دادمی

 «.کرد خواهد ابدیل باخت سر

 فرمانده /مانيممي فلسطين کنار در سليماني سردار همچون ◄

 دبیرکل بزرگداشت مراسم به پیامی صدور با سپاه قدس نیروی

 دهیممی اطمینان» ، نوشت:فلسطین اسالمی جماد جنبه سابق

 مقاومت) شما کنار در سلیمانی شمید بزرگوار سردار همدون که

 مسیر در همواره و ماندهباقی مجاهد نیروهای همه و( فلسطین

 «.برداریم گام مقاومت محور اقویت

 رئین /اوکرايني هواپيمای سقوط پرونده جزئيات آخرين ◄

 هواپیمای پرونده در» مسلح اعالم کرد: نیروهای قضایی سازمان

 شده آزاد وثیقه قید با نفرشان سه که شدند بازداشت نفر ۶ اوکراینی

 بودن مقصر بر مبنی اینتیجه به اگر. هستند بازداشت در نفر سه و

 از. شد خواهد صادر قضایی پیگرد هم هاآن برای برسیم دیگر افراد

 هایگروه داد رخ اوکراینی هواپیمای حادثه که اول روزهای همان

 به هاآن کارشناسانه هایپاسخ اقریباً و کردیم اعیین را کارشناسی

 با اا هستیم ماندهباقی نظر دو یکی دریافت منتظر و رسیده ما دست

 «.برسانیم مردم اطال  به را جزئیات مطال  بندیجم 

ای که در بورس یا در آیا به سرمایه /(2 سؤال) احکام بورس ◄

گذاری شده است، در سررسید سال خمسی، محل دیگر سرمایه

مبلغ : پاسخ گیرد و باید خمن آن پرداخت شود؟خمن اعلق می

 مشمول خمن است. درآمد کس  باشد،گذاری شده اگر از سرمایه


