
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1511 تير 16 نبهشدو 3514 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

گیری برای جایی است که چرا در مجامع تصمیمبه که دوستان جهادی دارند، گلهای این گله

ها گیرد از اینشود یا چرا برای تدوین خدماتی که صورت میها دعوت نمیمسائل، از این

ها استفاده اصطالح خدمتگر از اینعنوان نیروی کار و به شود و صرفاً بهنظرخواهی نمی

 www.basirat.ir       (82/28/9911) .ها اشکاالت واردی است که درست استشود؛ اینمی

 شود ادا بهتر بايد که حقي           روز حرف▼ 

 حضور یازدهم مجلس نمایندگان جمع در دیروز خارجه امور وزیر

 ایران خارجی سیاست و المللبین روابط وضعیت از گزارشی تا یافت

 زیادی حواشی با نشست این اما دهد؛ ارائه مجلس نمایندگان به

 رأی 822 با نیز رجمهورئیس از سؤال طرح همچنین. بود همراه

 .شد وصول اعالم مجلس رئیسههیئت توسط نمایندگان

 که وظیفه هم و دارند حق هم مجلس نمایندگان -9 :تحليلي نکات

 پاسخ یا و توضیحات ارائه برای را جمهوررئیس حتی و وزرا از یک هر

 بینیپیش این. فرابخوانند مجلس به موجود ابهامات و سؤاالت به

 مجریه قوه در گراییجانبهیک از مانع اساسی قانون در گرفته صورت

 سؤال حق از مجلس استفاده زمان و هااولویت تشخیص -8. شودمی

 نباید طرفی از است؛ مهم بسیار کشور مصالح به توجه با استیضاح و

 و نکند استفاده هااهرم این از هرگز مجلس که شود عمل ایگونهبه

 بسیار باید مجلس عمل بنابراین ند؛ک پیدا تشریفاتی نقش نوعیبه

 حق مطالبه نحوه -9. باشد وتفریطافراط هرگونه از فارغ و هوشمندانه

 کندمی دارخدشه را حق ماهیت نباشد، اسالمی اخالق بر مبتنی اگر

 را اسالمی رفتار استیضاح یا سؤال در نمایندگان اگر منوال همین به و

 بلکه گیردمی قرار حاشیه در سؤال موضوع تنهانه نکنند رعایت

 .شودمی افزوده کشور مشکالت به جدیدی مشکل

 بگومگوهای و مجلس در آمدهپیش فضای: راهبردي تحليل

 کشور مسئولین شأن در خارجه، وزیر و نمایندگان بین ایجادشده

 خصومت برای میدانی به گفتگو فضای که نمود تالش باید و نبود

 چنین در عقالنی فضای تا نندک تالش باید طرفین. نشود بدل

 به را عقالنیت هیجان و احساسات و عواطف و بماند باقی گفتگوهایی

 جلسات این شاهد نیز عمومی ناظران که آنگاه باألخص. نبرد حاشیه

 خواهد عمومی افکار برای منفی هایپیام تنش و نزاع و هستند

 توجه نکته این به باید نیز جمهوررئیس از سؤال طرح مورد در .داشت

 است، مجلس نمایندگان اختیارات جزو مسئله این هرچند که نمود

 کهدرحالی. شود دنبال کشور مصالح و کار جوانب رعایت با باید اما

 و بوده اقتصاد عرصه در جدی هایچالش درگیر اینکهم کشور

 شده تبدیل دولت معضل ترینمهم به بازار در تعادل ایجاد و کنترل

 این رفع و حل مسیر در باید کشور هایبخش دیگر اماقد هر است،

 کمکی که بود خواهد ناصوابی و موقعبی اقدام وگرنه باشد، مشکالت

 همین با نیز جمهوررئیس از سؤال. کرد نخواهد مردم و کشور به

 مشکالت از مشکلی تواندمی سؤال این اگر. شود سنجیده باید معیار

 راهگشای اگر اما بوده، دفاع ابلق اقدامی نماید، مرتفع را کشور

 ایجاد برای عاملی تنها و نیست دولت عمر پایانی سال در مشکلی

 اقدامی انداخت، خواهد فاصله مجلس و دولت بین و بوده کدورت

 (کارگر علی: نویسنده) .شود پرهیز آن از باید که است ناصوابی

 جتماعيارتباطات ا هايتناقض                      روزگزارش ▼

 ارتباطی هایرسانه که معنی این است؛ به اجتماعی ارتباطات مبحث این زمان، هایتناقض از یکی

 بلکه نشده، بهتر هاارتباط تنهانه متأسفانه اما کنند، بهتر را هاانسان ارتباط کیفیت تا اندیافته افزایش

 و هارسانه از والدین شکایت مروزهرفتن است. ا بین در حال از نیز گذشته صمیمی و ساده هایارتباط

 گاه با و کنند پیدا توانندنمی از آن فراری راه که است یافته گسترش نحوی به اجتماعی هایشبکه

 .زنندنیز می ها دامنبر سلطه این رسانه اشتباه رفتارهای و تصمیمات

 افراد دسترسی تا دهدیم امکان هاانگلیسی به «ستاد ارتباطات دولت انگلیس» .9 :خبري هايگزاره

 هایشبکه بر نظارت بنیاد چندین حالدرعین کنند، کنترل هوشمند صورتبه را اینترنت به هاپیآی و

 و نژادپرستی کودکان، پورنوگرافی مورد در ویژهبه کشور این در نیز «اف دبلیو ای» ازجمله اجتماعی

 آن اساسبر که کرد ارائه را جدیدی انونق 8292 سال از هم آلمان. 8. اندفعال تروریستی مسائل

 را آوریالزام استانداردهای قانون این. گیرندمی قرار نظر زیر بوکفیس همچون اجتماعی هایشبکه

 محتوای حذف به هاآن التزام و هاشکایت با اجتماعی هایشبکه گردانندگان مواجهه چگونگی برای

 این اجتماعی، شبکه یک توسط غیرمجاز محتوای وریف حذف عدم صورت در .کندمی تعیین مجرمانه

 یورو میلیون 52 تا نیز را شرکت خود و یورو میلیون 5 تا را آلمان در شرکت آن نمایندگان کشور

 طبق. دارد را سایبری فضای بر حکومتی هاینظارت شدیدترین از یکی فرانسه. 9 .کندمی جریمه

 آن به دسترسی از شبکه قوانین ناقض کاربران ،8221 سال مصوب «لوپسی» و «هادویی» هایقانون

 شهروندان مسدود، ایدئولوژیک یا غیراخالقی تارنماهای از بلندی فهرست بر عالوه و شوندمی محروم

در این کشور  نیز مدارس اینترنت. ندارند وجوجست موتورهای در را عبارات برخی وجویجست حق

 تا شد باعث اجتماعی هایشبکه از نگرانی هم اتریش در. 2 .تاس کرده محدود را اجتماعی هایشبکه

 کنند، آغاز را اجتماعی هایشبکه و ارتباطی هایسرویس روی ایگسترده نظارت تا شود گرفته تصمیم

 را هاشکنقانون و هکرها با مقابله و مجازی فضای گرفتن نظر زیر برای خود اصلی هدف اتریش دولت

 داند.می جنایت و جرم کاهش و تروریسم با مبارزه

 کمترین شود،می مجازی عرصه در کشورمان علیه که تبلیغاتی رغمعلی. 9هاي تحليلي: گزاره

 سرزمین در را مردم و اندداشته ما کشور مسئولین را پرخطر اجتماعی هایشبکه رفتارهای به را واکنش

 جزء سرزمینی امنیت در که است حالی در این اند؛کرده رها اجتماعی هایشبکه جرم و فساد از پر

 جرائم از شکایت هایپرونده انتظامی نیروی فتای مراکز در. 8 .هستیم جهانی برجسته هایرتبه

 و قرارگرفته دفاعبی حالت یک در جامعه که دارد حکایت از آن این است و افزایش حال در سایبری

 (فرهاد مهدوی: سندهی)نو. گیردمی قرار عرضت مورد هاشبکه این در افراد ناموس و حیثیت اموال،

 )ع( نکنيداستفاده ابزاري از امام حسين             ژهیو خبر ▼

 نامه از دفاع یادداشتی در طی تازگیبه 22طلب و از محکومین فتنه فعال اصالح حجاریان، سعید

 جدش به شبیه خوئینی یموسو آقای بگویم نیست بد»: است نوشته انقالب، رهبر به هاخوئینیموسوی

 مشتی که است رسیده جایی به کار اکنون،. الثریوجه علی یوم و صدرالمصطفی علی یوم است؛ شده

 آقای خود قول به. کنندمی ایشان نثار دارند کینه چه هر و آورندمی زبان به خواهندمی چه هر سفله

 و( ع)سیدالشهدا مقدس ساحت به انحجاری اشاره بحث در «!پرورسفله روزگار ای تو بر اف خوئینی

و هم  هاینیخوئیموسوو  حجاریان همین گفت؛ باید جدش به هاخوئینیموسوی شدن شبیه کنایه

زنندگان پرچم و تکیه امام حسین در شبودند که بنا به مصالح و منافع جریانی با آت شانیهایفیط

ولی اکنون چون حرف از امام حسین زدن  ،همراهی کردند و این اقدام را محکوم نکردند 22عاشورای 

 .برندیمبه نفعشان است، هر چه بتوانند از نام و نشان و نصبی که به این امام عزیز برسد، بهره سیاسی 



 

 

  

 اخبار ▼

 کند؟!چرا رژيم صهيونيستي احتياط مي

 هایرسانه تا کرد ایجاد را فرصتی ابتدا همان از نطنز ایهسته تأسیسات در پنجشنبه بامداد حادثه

 آمریکایی روزنامه .بزنند دامن زمینه این در شبهاتی به آن به پرداختن با معاند و غربی

 در کشوری اطالعاتی مقام» یک از نقل به خود گزارش از بخشی در که بود «تایمزنیویورک»

 که بوده ریانفجا وسیله یک انفجار حاصل حادثه این: »نوشت نشده، برده وی از نامی که «خاورمیانه

 «دیفنس برکینگ» آمریکایی نشریه اینترنتی پایگاه .«بود شدهگذاشته  کار( نطنز) تأسیسات داخل در

 اسرارآمیز حمله یک»: پرداخت ماوقع شرح به طوراین آویوتل در صهیونیست کارشناسان از نقل به هم

حال، مسئولین رژیم بااین «.کرد وارد ایگسترده خسارات ایران مهم ایهسته تأسیسات از یکی به

 خارجه دارند. وزیرصهیونیستی در اعالم موضع رسمی خود بر سر این موضوع جانب احتیاط را نگه می

 سیاست نطنز نیز اعالم کرد؛ سایت در سوزیآتش حادثه درباره سؤالی به پاسخ در صهیونیستی رژیم

 در اقدامات است بهتر و است ایهسته هایتوانایی به ایران یابیدست از ممانعت رژیم این همیشگی

نطنز در نوع خود  در سوزیآتش به صهیونیستی نیز رژیم جنگ وزیر واکنش .بماند ناگفته راستا این

 را دیگر حوادث یا حادثه این در( رژیم صهیونیستی دخالت) توانمنمی» سابقه است؛ وی گفته است:بی

یل حادثه اخیر در نطنز توسط مسئولین کشورمان هرچند سوژه عدم اعالم دل« کنم. رد یا تأیید

های های ضدانقالب و ایادی استکباری داده است تا این حادثه را به موفقیتتبلیغی به دست رسانه

کنند تا فردا واهی خود علیه کشورمان اضافه کنند، اما برخی نیز همچنان جانب احتیاط را رعایت می

 ه از سوی ایران اعالم شد، سنگ روی یخ نشوند.روزی اگر دلیل این حادث

 است؟ مقصر کسي چه کنيد، قضاوت خودتان

 مجمع اعضای بود، شده سپری روحانی دولت کار به آغاز از سال 2 که شرایطی در و 1۹ سال در

 از مبارز روحانیون مجمع: »کردند اعالم ایبیانیه در هاخوئینیموسوی محمد ازجمله و مبارز روحانیون

 شکوفایی و رشد زمینه روحانی، حسن به خود قاطع رأی با تا کندمی دعوت ایران آگاه و شریف مردم

 و هاخوئینیموسوی .«آوردند فراهم اعتدال و عقل مسیر در را ماناسالمی میهن بیشتر چه هر

 از قاطع حمایت مجمع این موضع: »کردند تأکید ایبیانیه در نیز 15 تیر در آن از پیش قطارانشهم

 بود حالی در ویژه حمایت این .«است روحانی دکتر آقای جناب شخص خصوصاً و امید و تدبیر دولت

 ازینیب سانتریفیوژها، چرخ و هاکارخانه چرخ زمانهم چرخیدن شعارهایی مثل بهنتوانست  دولت که

 نتیجهکه  اندواقفگان اکنون نیز همکند.  عمل ...و اجتماعی مسکناجرای  ،کردن مردم از یارانه نقدی

 پسابرجام درنرخ ارز  سابقهیبرشد  منجر بههای صددرصدی و عدم نقد سازنده عملکرد دولت، حمایت

آن قیمت انواع کاالها، از خودرو، مسکن، سکه و طال گرفته تا کاالهای اساسی  تناسببهشده است و 

از درصد  هاآندرصد رشد  کهیطوربهفته، مردم مثل گوشت قرمز و مرغ، لبنیات، حبوبات و ... افزایش یا

نقد  یجابه هاینیخوئیموسو حالنیبااپیشی گرفته است.  یاسابقهیب طوربهرشد درآمدی مردم 

 باو چرا از دولت،  چونیبدر حمایت  شیهایفیطعملکرد قوه مجریه و یا اذعان به تقصیر خود و هم 

 رهبری اندازد! گردن به را قطارانشهم و خود تقصیرهای و قصور جلو، قصد دارد به فرار

 باشيد! الدولهوکيل لطفاً

واکنش به طرح سؤال  در مجلس در امید لیست نماینده «حضرتی الیاس» به متعلق اعتماد روزنامه

 را فعلی دولت مجلس، که باشد آن اصولی رویکرد رسدمی نظر به»: نوشت جمهور،نمایندگان از رئیس

 در کشور مدیریت اصالح در خود هایظرفیت از و کند تحمل مسئولیتش دوره پایان تا الگو همین با

 مقبول و مطلوب دولت آینده سال تا باشد منتظر و گیرد بهره حکمرانی و مدیریتی چارچوب همین

 انقالبی و جهادی مدیریت تحقق برای نمایندگان انتظارات است طبیعی. آید کار سر بر انقالبی مجلس

 با دولت این که است روشن .باشد گرفته رأی مردم از شعارها همین با که است منطقی دولتی از

 هایویژگی از یکی .«است گرفته رأی مردم از کشور اداره در خود معین رویکرد و مشخص شعارهای

 با هاآن مواجهه نوع و طیف این هاینماینده بودن «الدوله وکیل» دهم، مجلس در طلباناصالح منفی

 نظارت عدم برجام، محض خسارت بزک کشور، به توتال بارخسارت قرارداد تحمیل. بود دولت لکردعم

 بارخسارت لوایح تصویب خودرو، بازار دادن سامان برای دولت از گری مطالبه عدم مسکن، حوزه بر

 .بود دهم مجلس در هاالدولهوکیل تقصیرهای و قصور مصادیق دیگر، متعدد موارد و FATF با مرتبط

 کوتاه اخبار ▼

تحلیلگر مشهور  چامسکی نوام ترين جنايتکار تاريخ!/خطرناک ◄

 222 آمریکا»مصاحبه خود گفته است:  جدیدترین آمریکایی در

 بر بشریت بقای تا شده متعهد دارد. ترامپ وحشیانه تاریخ سال

 است. نظام تاریخ جنایتکار ترینخطرناک کند؛ او نابود را زمین روی

 همخوانی بیستم قرن در دموکراسی مفاهیم از یکهیچ با اآمریک

 «است. الزم ساختار در بنیادین تغییر ندارد. یک

 نویسنده« نسیب حطیط» /برگ برنده مهم مقاومت در لبنان ◄

لبنانی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار  مطرح تحلیلگر و

 را آمریکا دولت ٬افتاد عراق در که اتفاقی شک بدون»داشت: 

 بر اقتصادی فشارهای افزایش و لبنان در تجربه این تکرار برای

 بروز به منجر شاید تا کرده جسور خطرناکی شکل به لبنان

 متفاوت کامالً لبنان وضعیت اما شود؛ کشور این در داخلی فتنه

 که دارد برنده برگ یک لبنان در مقاومت .است عراق از

 دشمن که است آن رندهب برگ این و هستند آن فاقد هاعراقی

 امکان امل جنبش و اهللحزب مخالف نیروهای و صهیونیستی

 «.ندارند داخلی جبهه در را هاآن با جنگیدن

 شود/عوض نمي ايران قبال در آمريکا با تغيير دولت سياست ◄

 در گفتگو با جمهور اسبق امریکارئیسمشاور « بردلی بلیکمن»

 انتخابات با المللبین امور»اذعان داشت:  شبکه خبری العربیه

که آیا با  سؤالدر پاسخ به این وی « .کندنمی تغییر آمریکا در

مریکا های آتغییر دولت کنونی آمریکا احتمال تغییر در سیاست

تغییر دولت بر سیاست » ؛پاسخ داد، در قبال ایران وجود دارد

 ایران که زمانی تا .چندان نخواهد گذاشت تأثیرخارجی آمریکا 

 میان روابط سازیعادی گونههیچ ندهد، تغییر را خود رفتار

 «.پذیرفت نخواهد صورت ایران و واشنگتن

 هایپروتکل سعودی عربستان بوسيدن خانه خدا ممنوع!/ ◄

 موسم در کرونا ویروس شیوع با مقابله برای را موردنیاز بهداشتی

 کعبه کردن لمس گزارش، این اساس بر. کرد اعالم امسال حج

 اقامه هنگام در را متری نیم و 9 فاصله باید افراد و بود خواهد ممنوع

 از استفاده عربستان آن، بر عالوه. کنند رعایت کعبه طواف و نماز

 .است کرده اجباری مراسم برگزارکنندگان و زائران برای را ماسک

فردی هشت میلیون پول بدون  (/15 سؤالاحکام بورس ) ◄

گذاری کرد و سهامی خرید؛ بورس سرمایهخمس داشت و آن را در 

باالی دوازده میلیون به  ادیزاحتمالبهسر سال خمسی سهام او 

رسد؛ اما ممکن است این هشت میلیون برای رسیدن به فروش می

در ماه اول  مثالًطی کرده باشد.  ییهایوبلندیپستدوازده میلیون، 

سرمایه به نزدیک حدود دو میلیون ضرر کند و کل گذاری، سرمایه

شش میلیون برسد و در ماه دوم سود کند و کل سرمایه حدود نه 

 میلیون شود و الی آخر؛ حال خمس او چطور حساب خواهد شد؟

گذاری شده و خمس سود قیمت باید سهام سر سال خمسی: پاسخ

 حاصل از افزایش قیمت آن پرداخت شود.


