
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 3155 تير 31 نبهشدو 9135 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

مجالس دوران انقالب هست. هم  نیتریو انقالب نیتریاز قو یکی شدهلیکخوشبختانه مجلس تش

داران در گذشته و هم باالخره سابقه یهادوره یِانقالب رانیهم مد ،یو انقالب کردهلیجوانان تحص

 یدردبخور خوب و کارآمد و به اریسه گروه مجموعه بس نیهم هستند. مجموعه ا یاقوّه مقننه عدّه

 www.basirat.ir                         (22/40/9911) .مجلس به وجود آورده نی در ارا بحمداهلل

 کشور يو حکمران تيريمد یالگو       روز حرف▼ 

سخنان  ،دیروزشان ی( در گفتگویالعال)مدظله یمعظم رهبر مقام

فرمودند که  رادیا ازدهمیمجلس  ندگانیرا خطاب به نما یمهم

 کرد. ادی یو حکمران تیریجامع مد یالگوعنوان از آن به توانیم

رهبر انقالب سخنان خود را با اشاره به فرصت و  -9 :يليتحل نکات

 یالزم برا یهایژگیآغاز کردند که قطعاً و ازدهمیمجلس  تیظرف

 زه،یانگ ،یمانند جوان ییهایژگیکشور است؛ و یعبور از مشکالت فعل

در کنار افراد باتجربه باعث  یکارآمد ،یعال التیتوان، تحص مان،یا

در  شانیا -2را باال ببرد.  ازدهمیمجلس  یهاتیشده است که ظرف

در رفع  دیو با تواندیکشور که مجلس م یبخش دوم، مشکالت اصل

مانند  یداشته باشد را برشمردند، مشکالت یمؤثر اریها نقش بسآن

مشکالت  منطق،یب یهایگران ،یتورم، کاهش ارزش پول مل

 ییهاتیاولو ازجمله هامیاز تحر یو مشکالت ناش یدیتول یهابنگاه

از  رییدر گام سوم تصو -9است که معظم له به آن اشاره داشتند.

آن را  یهاها و ضعفکردند و قوت میکشور ترس یوضعیت کنون

 یهاملت، شرکت یو انقالب یمذهب مانیا مانند ییهابرشمردند؛ قوت

 ییهاو ضعف یحوزه نظام یهاشرفتیو پ هاتیظرف ان،یبندانش

شدن اقتصاد کشور  یکشور، شرط یمرزها رونیبه ب یواه دیام مانند

مردم  یخالص، کار برا و یاله تیارائه راهکار بود؛ ن یگام بعد -0و ... 

مجلس  ندگانیرهبر انقالب به نما هیتوص نیاول ،یاز جوّ زدگ زیو پره

دفاع از  یبرا ندگانیکه نما یمستحکم به سوگند یبندیبود. پا

کشور و  یو اصل یدیاند، توجه به مسائل کلکرده ادی یانقالب اسالم

و در  هاهیقوا، توص ییافزاتعامل و هم ها،هیاز ورود به حاش زیپره

 یکشور راهکارها یرفت از مشکالت فعلبرون یراهکارها قتیحق

. روح ردیقرار گ انیمجلس دستور کاردر  دیبود که با یگریمهم د

امکان حل مشکالت  معه،به جا یدبخشیام زیالگو ن نیحاکم بر ا

 است. یوجوش و تحرک اجتماعجنب شیکشور، افزا

رفت از برون یبرا یبرکه مقام معظم ره ییالگو :یراهبرد نکته

 ندگانینما موردتوجه دیاند از دو جهت بامشکالت کشور ارائه کرده

که در آن  یالگو با توجه به همه ابعاد نیا نکهی. اول اردیمجلس قرار گ

انقالب  میو رهبر حک رانیاست که ملت ا یهیشود؛ بد ادهیذکر شد پ

مجلس مطالبه خواهند کرد. نکته  ندگانین موضوع را از نمایا ندهیدر آ

محترم  ندگانی. نماگرددیمجلس برم تیمأمور تیدوم به ماه

الگو به ارائه راهکار، قانون  نیبر ا یمبتن یادر هر حوزه دیو با توانندیم

عملکرد  حل مشکالت مردم بپردازند. یالزم برا طیو فراهم کردن شرا

 نیو توان ا تیدهنده ظرفرفاً انعکاسص ازدهمیمجلس  ندگانینما

 ای یاز کارآمد یبلکه حاک ست،یمجلس ن ندگانیتعداد از نما

ها و مشکالت رفت از بحراندر برون یانقالب اسالم یالگو یناکارآمد

مجلس  ندگانیاست نما دیاست که ام یراقتصادیو غ یاقتصاد دیشد

 (علی کارگر: )نویسنده داشته باشند. یشتریمهم توجه ب نیا به

 !ديندار تيهم امن ايس یهادر داخل گاوصندوق           روزگزارش ▼

دشمن  یاعنوان پهپاد رسانهکه خود را به وزیاهلل زم صاحب کانال معاند آمدنروح مصاحبه

 یهاانیکه جر - زادیبستر تهد کیعنوان را به یمجاز یاز فضا ییهاتیکرده بود، واقع یمعرف

 داز ابعا یاظهارات حاک نیبه مردم نشان داد. ا - کنندیم یبرداراز آن بهره طرفهکیضدانقالب 

 است. رانیملت ا یپهناور افکارعموم نیو هوشمند در سرزم یبیجنگ ترک کی دهیچیپ

 یتیامن دیشد ریاهلل زم در مصاحبه خود با برنامه بدون تعارف از تدابروح -9 :يليتحل یهاگزاره

شبکه  کی سیتأس ی)وزیر سابق امور خارجه عربستان( برا«ریالجب عادل» شنهادیدر فرانسه و از پ

 نسخنا نیعربستان سخن گفت. ا یرانیضد ا یهااستیس یدر راستا ،یو تیریبه مد یونیزیتلو

و  ریگمهم، دندان گانهیب یهاسیسرو یچه اندازه برا رانیا یافکار عموم دانیکه م دادینشان م

اتخاذ  یتیامن باتیفرانسه ترت جمهورسیدر حد رئ یازمج یشومن فضا کی یتوجه است که براقابل

 اریکشور در اخت نترنتیباند ا یو پهنا کیدرصد از تراف ۰4از  شیب اکنونهم -2. کنندیم

به داخل کشور  یسختکه به ییکشور با ارزها یهارساختیز یعنی؛ است گانهیب یهارسانامیپ

خدمت  کایمنافع آمر یکه در راستا شودیم ییهابه رسانه میاحترام تقد تیبا نها گردد،یبازم

 س،یانگل کا،یآمر ،یستیونیصه میرژ یجاسوس یهاسیمجدداً سرو ریاخ یدر روزها -9. کنندیم

 جییو ته بیدر حال ترغ یاجتماع یهاو شبکه هارسانامیاز پ یسعود در بستر برخآل یو حت انسهفر

 یبرانداز یرا برا یمیکهنه و قد یهاهستند و روش یآشوب و ناامن جادیا یبرا یافکار عموم

ران، به یها در احرکت نیصفر ا باًیتقر جیها بدون توجه به نتاآن دهدیکه نشان م کنندیم شنهادیپ

و قدرت نرم او را در چشم  کایآمر یهستند تا بتوانند آبرو رانیدر ا کایبه آمر هیشب ییهادنبال اتفاق

 .ندیخود نما روزمندانهیاز مواضع پ ینینشرا وادار به عقب رانیحفظ و ا انیجهان

متفاوت است. آشوب در  یهاتیماه یدارا کایو آمر رانیآشوب و تظاهرات در ا جادیا :يانيپا نکته

 کی گانه،یب یجاسوس سیسرو کیرسانه،  کی یکه حت شودیم کیبه چله خود نزد یدر حال کایآمر

 .رسدینم دپوستیو سف اهیاعم از س ییکایاز خارج به معترضان آمر ییکایگروه ضدآمر کیدالر و 

از  یمیتحر گونهچیه کایاوج گرفته است که بر آمر یدر آنجا در حال یمردم یتیو نارضا اعتراضات

دامن زدن به  یدر آنجاست، ول یاسیس یو همه مشکالت به خاطر نابسامان شودیاعمال نم رونیب

 تیریمد دیهماهنگ از کاخ سف اتیو عمل یهماهنگ ،یزیراز صفر تا صد با برنامه رانیا آشوب در

 یهاانیغلبه کرده است، بلکه جر هامیتنها تاکنون بر تحرنه رانیا ها،یدشمن نی. با همه اشودیم

را به شکست وادار کرده که نمونه  کنندیم تیفعال یبرانداز یکه برا یو خارج یضدانقالب داخل

 ،یاتیملاو مختصات ع یدر داخل کشور است که برا یو نیاهلل زم و مرتبطمهم آن بازداشت روح

مزدور که در  یهارسانه ی. البته اقدامات جنگ روانانددادهیبه او م یاتیکرده و اطالعات عمل یطراح

الزم اگر در  طیو در شرا شودید و کنترل مرص زین زندیریم هیدشمن آتش ته یامروز برا طیشرا

 دیو با شوندیم اندههم پنهان شده باشند به داخل کشور بازگرد اهیسازمان س یهاداخل گاوصندوق

 (فرهاد مهدوی: سندهی)نو باشند. رانیبه ملت ا شانیهاانتیخ یپاسخگو

 انقالب رهبر به بهداشت وزير نامه                ژهیو رخب ▼

یندگان نما دیروز در دیدار ویدئوکنفرانسیبیانات رهبر انقالب  فرازی ازبه در واکنش دکتر نمکی 

 همچون امروزتان حکیمانه فرمایشات اول فرازبه »ای به ایشان نوشت: له، طی نامه مجلس با معظم

 از را مهربانتان دل سوز که دوم فراز در صدایتان محزون آهنگ .بود ملی گرائیهم و وفاق مایه پیش،

 بالخیز جدید موج این زا قبل .گداخت را وجودم فرمودید جاری زبان بر عزیزانمان فقدان داغ

 آنچه خواستنمی دلم .بودم کرده تقدیم محضرتان به انگارانهساده هایغفلت دلیل به را ایام بینیپیش

 و نصیحت که هستید شما کند، یاریمان که هست خدا تا است، نشده دیر هنوز .یابد تحقق ،دیدممی

 تردیدبی و کنیممی مهارش که داریم قینی ،بشنوند را هایمانحرف که هستند مردمی کنید، دعایمان

 .کنند زندگی هم کنار در شادمانی و سالمتی با کشورمان عزیز مردم که روزهایی به گردیمبرمی دوباره

 «.بنشانیم رضایتمندی لبخند مهربانمان فرمانده نازنین چهره بر تا یدپای نخواهد دیری



 

 

  
 اخبار ▼

 سوريه و ايران نظامي و امنيتي توافقنامه هایپيام

اخیر نظامی ایران و  توافق یتدالیل اهم به عرب جهان برجسته تحلیلگر عطوان عبدالباری

 به سوریه تجهیز توافقنامه این امضای از هدف -9» :نوشته استطی نکاتی سوریه پرداخته و 

 اس روسی سامانه سازیشبیه عینو به که است خرداد 9 و 9۰9 باور موشکی دفاع سامانه

 موضوع این بر تأکیدی سوریه به ایرانی دفاعی هایسامانه تحویل -2 .آیندمی حساببه 944

 از استفاده اجازه سوریه به داشته، صهیونیستی رژیم با که توافقی راستای در روسیه که است

 برای دمشق مقامات لیلد همین به و است نداده را کشور این در مستقر 944 اس هایسامانه

 -9 .اندرفته پیمان،هم یک عنوانبه ایران، سمت به اسرائیل درپیپی هایتجاوزگری با مقابله

 برای پیامی است، ایران نظامی حضور برای مشروعیتی اینکه بر عالوه توافقنامه این امضای

 خواهد ازپیشبیش یهسور در ایران حضور اینکه آن و آیدمی حساببه هم اسرائیل و آمریکا

 قانون به است پاسخی سوریه و ایران بین امنیتی و نظامی همکاری توافقنامه امضای -0 .بود

 دمشق رهبران و داده قرار فشارتحت را سوریه ملت آن طریق از کندمی تالش امریکا که قیصر

 «.کند وادار خود رفتار تغییر به را

 از شايعه تا واقعيت ؛توافق ايران و چين

 همکاری توافق موضوع بررسی از مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون سخنگوی

 در که گفت و داد خبر کمیسیون این جلسه در خارجه وزیر حضور با چین با ایران ساله 2۲

 سند در قیمتارزان نفت و کیش جزیره فروش مچونه شایعاتی خارجه وزیر جلسه این

 کشور دو بین روابط توسعه دشمنان ورزیغرض از ناشی را آن و کرد رد را ساله 2۲ همکاری

 اینسخه که ادعا این کردن مطرح با تایمزنیویورک آمریکایی روزنامهدر همین زمینه،  .دانست

 و ایران جامع هایهمکاری ساله 2۲ برنامه» ایصفحه 9۱ پیشنهادی توافق نویسپیش از

 گسترده همکاری توافق یک نویسپیش چین و ایران» :نوشت دارد، اختیار در را «چین

 تضعیف را ایران انزوای برای ترامپ دولت هایتالش که اندکرده تهیه را امنیتی و اقتصادی

 توافق»: سدینویمدیگر روزنامه مشهور آمریکایی « ژورنال استریتوال»همچنین  «.کرد خواهد

 توافق این مفاد طبق. داد خواهد کاهش را کشور دو هر بر آمریکا اقتصادی فشار چین-ایران

 از نیز ایران و بردمی سود ایران نفتی منابع از چین برسد، ایران پارلمان تصویب به باید که

 «.شد خواهد مندبهره چین گذاریسرمایه

 کنندمي عثمان پيراهن را روحاني استيضاحتندرو  طلباناصالح

 جمهورسیرئاز مجلس نمایندگان  سؤالطرح به  سیاسی مسائل تحلیلگر نمین، سلیمی عباس

 امروز .است دندان با گره کردن باز مصداق جمهوررئیس استیضاح» :واکنش نشان داد و گفت

 طلبیفرصت به تا کنند ایجاد جامعه در کاذب دعوای یک که هستند آن مترصد هاخیلی

 در توان مامت با افراد این قطعاً ،شود مطرح جمهوررئیس استیضاح بحث اگر بنابراین ؛بپردازند

 پیراهن یک به تبدیل را استیضاح موضوع و آمد بر خواهند روحانی آقای از حمایت مقام

 هم به جامعه اوضاع تا آوردمی ایران به نظیریکم و گسترده فشارهای آمریکا امروز .کنندمی عثمان

 هم به بیگانه ستخوا نفع به را جامعه نظم خود دست با که است عاقالنه وضعیت این در آیا بریزد،

 کنند القا جامعه به تا کوشندمی بنابراین بینندمی فرصت را روحانی استیضاح طلباناصالح بریزیم؟

 در ریشه دولت هایناکارآمدی از خیلی چون ،شد برخورد ناعادالنه خیلی روحانی آقای دولت با»

 بسیار هم کار این در و آورندمی پدید اجتماعی موج یک هاآن روش این با. «دارد دیگر جای

 به توجهبی افراد هم و دلسوز افراد هم ؛است متفاوت افراد از ترکیبی دولت .هستند هنرمند

 کمک دولت در را دلسوز و سالم عناصر تواندمی امروز مجلس .هستند کابینه در مردم منافع

 ما امروز .بردارند گام مردم مشکالت حل مسیر در که کند وادار هم را دلسوز غیر عناصر و کند

 و طلباصالح یتندرو جریان از خوردن بازی نه داریم، انتظار تدبر و تعقل یازدهم مجلس از

 «.ندارند نظام به اعتقادی کدامهیچ که نژاداحمدی تیم

 کوتاه اخبار ▼

 قطر «الجزیره» برای توافق با يمن/ سعودآلدستپاچگي  ◄

 سران کاخ دادن قرار هدف به هایمنی تهدید از پس»: گزارش داد

 کشیدن بیرون دنبال به اینکه جای به دیگر عربستان سعودی،

 به رسیدن دنبال به کاریپنهان بدون باشد، مواضعشان از هاثیحو

 «.بگیرد را بیشتر هایخسارت جلوی تا هاستآن با توافق

 محمودیان اظهارات تکذیب /ارتش و سپاه ناپذيرتزلزل اخوت ◄

 یافته انعکاس داخلی هایرسانه در شریف، رمضان سردار توسط

 به ایرنا از سپاه شکایت خبر سپاه، سخنگوی اظهارات طبق .است

 سازندگان و بوده کذب اساس زا سیاری دریادار با مصاحبه خاطر

 سردار اظهارات طبق .گرفت خواهند قرار پیگرد تحت شایعه، این

 اخوت و وحدت در تأثیری هاخبرسازی گونهاین شریف،

 و کشور ملی منافع و امنیت از صیانت در ارتش و سپاه ناپذیرتزلزل

 .داشت نخواهد رسانه اصحاب با مقتدر و انقالبی نهاد این تعامل نیز

 به که است حاکی هاگزارش /آمريکايي هواپيمابر ناو در نفجارا ◄

 در USS Bonhomme Richard هواپیمابر ناو در انفجار دنبال

 نظامی شناور این در ایگسترده زیسوآتش "دیگو سن" بندر

 در متحدهایاالت ارتش رسمی صفحه قبل دقایقی .است شده ایجاد

 انفجار اثر در ملوان 9۱ شدن مجروح از کوتاه خبری انتشار با یترتوئ

 اما داد خبر کشور این هواپیمابر ناو در امروز صبح سوزیآتش و

 اس اس یو» هواپیمابر ناو کهدرحالی. نکرد حادثه علت به ایاشاره

 وضعیت در دیگو سن دریایی پایگاه لنگرگاه در «ریچارد بونهام

 پیکرغول شناور این در سنگین نسبتاً انفجار وقوع ،بوده غیرعملیاتی

 در تواندمی رخداد این .است آورده وجود به را زیادی ابهامات

 دونالد برای جدید چالشی به جمهوری ریاست انتخابات آستانه

 شیوع مدیریت در خود مدیریت سوء عواقب درگیر هنوز که ترامپ

 .شود مبدل ،است کشور این در کرونا

 «کاالمارد» ؟!/کردنديمچه  کشورهای غربي اگر بودند ◄

رسی پرونده ترور شهید در موضوع بر ملل سازمان ویژه گزارشگر

 سرلشکر که کندنمی ثابت آمریکا ادعاهای»: گویدمیسلیمانی، 

 سلیمانی سرلشکر .است بوده الوقوعقریب خطری سلیمانی

 وی، مثل اگر .داشت داعش با جنگ در مهم و مؤثر نقشی

 بود، شده ترور گونهاین غربی کشورهای از یکی در مسئولی

 «.کردمی تلقی «جنگ اعالم» را این کشور آن احتماالً

بانوی  «جهانی یلنا» /نقش حجاب در جذابيت اسالم ◄

را حجاب دانسته و  دلیل مسلمان شدنشروسی  مسلمانتازه

 اسالم جذب را من که است چیزهایی آن از یکی حجاب»گوید: می

 حفظ آلوده هاینگاه از را من اکنون باارزش بهجاذ این و کرد

 «.است قبل از بیشتر داشتنش به اشتیاقم امروز بنابراین، کند،می

 سامانه مدیر یوسفیان، /قاچاق گوشي همراهشيوه جديد  ◄

 944 باالی ارزش با هایگوشی درصد ۰2» اعالم کرد: همتا

 طوربه عدد این که است شده وارد مسافری رویه طریق از یورو

 در .است درصــد ۱9 با برابر ،اپل تــجاری نـشان بـرای خاص

 دستگاه هزار 944و  میلیون 2 مجموعاً 1۱ سال ابتدایی ماهه 9

 «.است شده کشور وارد مسافری و تجاری صورتبه گوشی


