
 

 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 3211 تير 23 نبهشسه 5235 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 یکه کسان ییشدند؛ آنجا دانیکرد، مردم وارد م دایکه نظام مشکل پ ییها هر جاسال نیدر طول ا

انجام  یحرکت کی -بعد یهاچه در سال ۷۷، چه در سال ۸۷چه در سال -دشمنان  کیبا تحر

مردم  ،کند وسیو دشمن را مأ دانیوسط م دیاینظام مضر بود، آن که توانست ب یدادند که برا

 www.basirat.ir                                                                     (22/40/9911) بودند.

 بازي با فرهنگ                  روز حرف▼ 

قدر درگیر مسائل اقتصادی است که کمتر هرچند فضای کشور آن

شود، اما در پس آنچه در کف عرصه به مسائل دیگر توجه می

سیاسی کشور مهیای  یهاانیجرگذرد، معیشت و بازار و اقتصاد می

 و عدم جمهورسیاند. پایان دوره هشت سال رئشده 9044انتخابات 

سیاسی  یهاامکان حضور وی در انتخابات، نوعی توازن را در رقابت

کشور ایجاد کرده است که این امر موجب شده تا نامزدهای متعددی 

 یاگونهبه کینامزدها هر  نیخود را آماده ورود به انتخابات کنند. ا

 ییکشور نشان داده و البته با شگردها یتالش دارند تا خود را ناج

کرده و از طرق  یمعرف ار ییهاتیخود اولو یبرا یارسانه و یغاتیتبل

منتظر بود تا در  دیکنند. لذا با نیخود را سنگ یمختلف سبد رأ

خورده و افراد  دیافراد کل یغاتیتبل یشگردها نیآخر یآت یهاهفته

 شوند! یامتفاوت، رسانه ییهابا چهره

کنار  پیشین کشور نیز پس از جمهورسیرئ -9 تحليلي: نکات

های مستمری را ، برای بازگشت تالش9912ماندن از قدرت در سال 

 یهااستیداشته است. وی که در دو دوره انتخابات گذشته س

همچنان  9044 یاست، برا دهیخورده دخود را شکست یانتخابات

ای عرصه با مصاحبه نیبه ا یو یاحضور دارد. ورود حرفه یسودا

 اریکه بس یای سطحخورد؛ مصاحبه دیکل یقیتصویری در باب موس

شده بود و در  میساختارشکنانه تنظ یکردیشد، چراکه با رو یجنجال

محابا برخی تابوها شکسته و از خط قرمزهای جامعه عبور شد. آن بی

فرهنگ، عرصه راهبردی و حساسی است که تدبیر در آن از  -2

 سو گردی از و است ایرانی –سو نیازمند شناخت مبانی اسالمییک

توجه به مقتضیات زمانه و تغییرات نسلی جامعه است.  ازمندنی

تواند تصویری ناصواب از فرهنگ ارائه دهد توجهی به این دو میبی

که حاصلی جز به انحراف کشاندن جامعه به همراه نخواهد داشت. 

 مصرفخیو تنها با تار یبازارکوچههای مبتذل کردن فرهنگ با مثال

جفایی است که همواره برخی سیاسیون به فرهنگ دم انتخاباتی، 

 -9! ردیو انتخابات قرار گ استیس چهیباز دیاند. فرهنگ نباکرده

 لیتالش خواهند کرد تا با تبد دانیم نیهم در ا یگرید یهانهیگز

خود را  ،یانتخابات یبرداربهره یبرا یعرصه فرهنگ به فرصت

 ییهابا دادن وعدهکنند! و  یساختارشکن فرهنگ معرف نظرصاحب

خود  یسوبهجامعه و باالخص نسل جوان را  یافکار عمومجذاب، 

زنان، حضور زنان در  ی. صحبت کردن در مورد آزادندیجلب نما

 یو ... مباحث زنان، حجاب و پوشش جوانان یموتورسوارها، ورزشگاه

 .میباش بارهنیدرا بینظرات عج اظهار شنیدنمنتظر  دیاست که با

 یغاتیتبل یدر مواجهه با شگردها دیجامعه با راهبردي: نکته

 نیکه جز به سنگ یافراد بیباشد و فر اریهوش یانتخابات ینامزدها

در دهه  یرا نخورد. انقالب اسالم شندیاندینم شانیکردن سبد رأ

خود را  یفکر یاست که مبان ینیمسئول ازمندین یپنجم انقالب اسالم

 - یاند و به مکتب فکر( تنظیم کرده)صیمدبر اسالم ناب مح یمبتن

 : مهدی سعیدی(سندهیانقالب اعتقاد راسخ دارند. )نو نیامام یاسیس

 نمک خوردن و نمکدان شکستن!                   روزگزارش ▼

های گذشته تالش کردند تا مجدداً ناآرامی، درگیری و های معاند و مخالف نظام طی هفتهگروه

سازی ایران دست نما شده سوریهوجود آورند و به نقشه نخ ح کشور بهاغتشاش خیابانی در سط

شنبه هفته گذشته پنج یابند؛ حرکاتی که باعث تحریک تعداد معدودی از جوانان بهبهان در

ها زمانی و هماهنگی مواضع برخی از سیاسیون داخلی که سالبین، هماما نکته مهم دراین شد؛

 های خارج نشین است.ای گروها خط رسانهاند، بسر سفره انقالب نشسته

های زاده، فعال اصالحات و دارای مناصب اجرائی در دولتمصطفی تاج -9 :هاي خبريگزاره 

جمهوری دکتر روحانی، اکنون در جایگاه یک میرحسین موسوی و خاتمی و حامی جدی رئیس

اتفاق  بازهمکنم که دیر یا زود بینی میباز پیش»گوید: گو قرار گرفته و میپرداز و پیشنظریه

 هم بعدی بود، ترغارتی و ترخشن تر،گسترده  19ماه از دی 1۷افتد. همچنان که آبان می

تبار که سابقه خدمت در رضا علویعلی -2« بود. خواهد ترغارتی و ترخشن تر،گسترده

نیز نوعی از « رمانی مدنیناف»هایی چون روش»نویسد: های امنیتی کشور را دارد نیز میدستگاه

اطاعت از قانون را با خود دارند. چون در نافرمانی مدنی ممکن است فرد اقدامی کند که در 

قانون و به دلیل  اساس برظاهر با قانون مغایر باشد اما از پیش خود را آماده ساخته است تا 

 «نقض آگاهانه قانون مجازات شود.

 :گزاره تحليلي

های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، وضع نامناسب برخی از مدیران، تحریمبه علت ناکارآمدی 

اقتصادی بر کشور حاکم است که اصالح آن نیازمند اقدامات جدی مسئولین امر، بخصوص 

تالش عملی قوه مجریه کشور است؛ اما در خصوص سیاست ماکیاولیستی برخی از سیاسیون 

دانند. های معاند میصدایی با گروهی خود را در همباید گفت؛ متأسفانه این عده راز ماندگار

البته به این نکته هم باید توجه کرد که این افراد در چهار سال اول دولت وقت، تمام مشکالت 

جای پاسخگویی عملکرد و در چهار سال دوم نیز به ندها را بر دوش دولت قبل انداختو کاستی

اند و های کلی نظام مرتبط کردهت را به سیاستچهارساله دولت مورد حمایتشان، ریشه مشکال

با در اختیار داشتن مناصب اجرائی عالی در سطح نظام، هیچ مسئولیتی برای خودشان متصور 

 زاده(دانند. )نویسنده: فرهاد کوچکنمی

 پردازند!محموله بار کشتي نشده، ارز مي             ژهیو خبر ▼

متذکر شد:  جمهورسیرئای به عدالت طی نامه و شفافیت باندیده همدیرهیئت توکلی، رئیس

 صورت کاریپنهان و احتیاط با شد،می ایجاد برخی برای که انحصارهایی گذشته در»

 آن از جسارت با و حمایت انحصار از راحتیبه صمت وزارت جدید مدیران حاال ولی گرفت،می

 از باالتر گذاریقیمت قدرت و کندمی تولید بهینه، قدارم از کمتر انحصاری، بازار .کنندمی دفاع

 کشتی که است هامدت که ایواردکننده به .سازدمی فراهم انحصارگران برای را رقابتی بازار

 صاحب به تاجر و است پوسیدن حال در کشتی بار و گرفته پهلو امام بندر در او کنجاله حامل

 هنوز که دیگری تاجر به ولی دهند،نمی تخصیص رزا پردازد،می تخلیه تأخیر جریمه کشتی

 این گروهی چه کنیدمی فکر !پردازندمی ارز نشده، کشتی بار اششده خریداری روغن

 نهاد و وزارتخانه چند نمایندگان از متشکل گروهی القاعدهعلی گیرند؟می را ناصواب تصمیمات

مجلس، خبر از واردات انحصاری  در تهران ایندهنم خضریان، نیز علی نیازاشیپ« .ربطذی

سین جریان اصالحات داده بود که با منطق خودکفایی یگندم توسط سعید حجاریان، تئور

 کشور در این کاالی استراتژیک در تضاد است.



 

 

 اخبار ▼

 هاصهيونيست بر نصراهلل حسن سيد سخنان اثرگذاري راز

 بر مقاومت سید سخنان تأثیر به نصراهلل، حسن سید درباره ایمقاله در هاآرتص صهیونیستی روزنامه

 است علت این به هااسرائیلی بر نصراهلل العادهفوق تأثیر علت: »است آورده و پرداخته هاصهیونیست

 مورد فردی عنوانبه اسرائیلی هایرسانه در نصراهلل. است اسرائیل امور به آگاه و قاطع صادق، او که

 برابر در بازدارندگی حالت نوعی و است کرده بیرون لبنان از را ما ارتش او. است مطرح اعتماد

 هاآرتص.« ندارد مانندی و همتا ما پیرامون عربی کشورهای در که است کرده ایجاد اسرائیل

 هااسرائیلی. نگرندمی سالح عنوانبه نصراهلل هایسخنرانی به اسرائیل، در ایرسانه محافل: »نویسدمی

 را اسرائیل نصراهلل که ویژهبه کنند،می باور خود مسئوالن هایگفته از بیشتر را گویدمی وی آنچه

 المللبین روابط استاد «لیبل اودی» علمی پژوهش در همچنین.« داندمی عنکبوت خانه از ترسست

 به هالیاسرائی اینکه جایبه رسیدیم؛ ایکننده دیوانه وضع به ما: »است آمده بئرالسبع دانشگاه

 توجه نصراهلل حسن سید هایحرف به کنند، گوش 2449 جنگ درباره ارتش سخنگوی ایحرفه

 اسرائیل مقامات که است شده سبب تأثیرگذاری گذرد. همینمی چه نبرد میدان در ببیند تا داشتند

 هااسرائیلی از را آسایش و خواب که لبنان اهللحزب کل دبیر شخصیت واکاوی به غربی هایرسانه و

 اندبریده خود سران از هااسرائیلی: »که است شده نیز واقعیت این معترف لیبل.« بپردازند است، ربوده

 .«کرد نخواهند حرکت هاآن سر پشت آتی نظامی رویارویی هر در و

 !کارديمتخم فتنه و آشوب 

 طی تازگیبه سیاسی خاص جریان این هایتئوریسین از و طلباصالح فعال تبار،علوی علیرضا

 و مبارزه روش نظر از» :، نوشت«تندروی و رادیکالیسم» عنوان با نو، مشق سایت در یادداشتی

 روش آمیز،خشونت و غیرقانونی روش: ساخت متمایز یکدیگر از را روش سه توانمی سیاسی، فعالیت

 و مدنی نافرمانی چون هاییروش. پرهیزخشونت اما غیرقانونی روش و پرهیز خشونت و قانونی

 هم انقالبی مبارزه روش. نیستند آمیزخشونت اما هستند، غیرقانونی جوامع از برخی در اعتصاب

 است؛( اموال و افراد علیه اقدام) خشونت طلبی،اصالح قرمز خط. است آمیزخشونت هم و غیرقانونی

 او« بگیرند. بهره پرهیزخشونت اما غیرقانونی و قانونی هایروش از است ممکن طلباناصالح اما

 هدف سه توانمی هستند، تغییر خواهان که هاییجریان و افراد برای هدف، نظر از اما»: افزایدمی

 کشور، عمومی هایمشیخط و راهبردها و مقامات سیاسی، مدیران گرفت؛ نظر در تغییر برای

 سرگشاده نامه یرامونپ یادداشتی در هم ازاینپیش تبارعلوی «.کشور سیاسی نظام ساختار

 ناگوار وضعیت این. ایمقرارگرفته بحرانی وضعیت در»: بود نوشته انقالب رهبر به هاخوئینیموسوی

 از که وضعیتی شود؛می «غیرانقالبی ناگوار» وضعیت به منجر «گسیخته و آشفته ایجامعه» کنار در

 هایدرگیری و هاشورش حالت، ترینبد در و روزافزون استهالک و فروپاشی بلکه انقالب، نه آن دل

 اخیر هایهفته اظهارات رسدیمبه نظر « نیست. حکومت حفظ اصالحات، هدف .آیدمی بیرون کور،

احتمالی که با خط دهی  هایآشوب به دست گرفتن فرماندهی و فضا کردن داغ با هدف تبارعلوی

 شده خیابانی ایراد ا هدف سربازگیریو ب شدیمدنبال و منافقین خارج نشین  ضدانقالب یهارسانه

 مراکز اشغال لزوم از نیز 1۷ آبان از قبل ماه 9 او و است سابقه به مسبوق است؛ هرچند این اظهارات

 .بود گفته سخن! کامل مسالمت در نظام حساس

 براي مردم يا عليه مردم

 کهدرحالی وی .است شصت دهه در منافقین گروهک کور شهدای ازجمله ارجمند آذر قاسم شهید

 ایگلوله با و گرفت قرار سوءقصد مورد منافقین ترور تیم توسط بود، اشخانه راه در و کرده تهیه نانی

 29 تا فروردین 99 زمانی بازه در تنها منافقین، گروهک. رسید شهادت به قلبش و گلو ناحیه به

 جرمشان تنها که شهدایی فت؛گر عهده بر را ایرانی شهروند 08۷9 ترور مسئولیت ،9992 سال اسفند

 دادن با گروهک این بقایای نیز امروز. بود هاتروریست این هایخواسته و هابرنامه با نکردن همراهی

 هستند که هایشانخواسته با ایران ملت کردن همراه درصدد خیابانی، اعتراضات و تجمعی هایفراخوان

 مجدداً بتوانند آن بلقِ از تا است اسالمی مهوریج نظام بر اجتماعی سیاسی، هایهزینه تحمیل همان

 .دهند افزایش ملت بر را اقتصادی هایتحریم و فشارها و بخشند شدت را داخلی هایناامنی

 کوتاه اخبار ▼

 اي/هسته هايسايت از مجلس نمايندگان بازديد جزئيات ◄

 رخ حادثه محل از نمایندگان» :ملی امنیت کمیسیون سخنگوی

 هایبررسی نیازمند حادثه این علت. کردند بازدید نطنز در داده

 یک، نسل سانتریفیوژهای شاهد نطنز در .است بیشتر کارشناسی

 .گرفتند قرار سازیغنی زنجیره در که بودیم چهار نسل و دو

 ادامه سابق سطح در و صحت با نطنز سایت در سازیغنی فعالیت

 بازدید این طی .ستا نکرده ایجاد آن در خللی حادثه، و دارد

 آبشار 9 در سانتریفیوژ 9400 فردو نیز سایت در که شد مشخص

 عمل که هستند سازیغنی حال در یک نسل سانتریفیوژهای از

 «.شودمی انجام سانتریفیوژها این توسط درصد 0.8 سازیغنی

تبلیغات  سازمان رئیس چگونه خواهد بود؟/ محرم عزاداري امسال ◄

 بهداشت وزارت همکاری با خوبی هایپروتکل: »اسالمی اعالم کرد

 گرفته نظر در محرم اجزای دیگر و عزاداری هایدسته و جلسات برای

 جلسات نیست بنا .شود برگزار جلسات خداوند، لطف به تا است شده

 خصوص در .شود برگزار مجازی فضای در تماماً شاخص هایهیئت

 و شود برگزار رو باز محیط رد باید اساساً روایات اساس بر عرفه مراسم

 این امامزادگان، و مقدس هایآستان با هماهنگی با امسال شاءاهللان

 که باشد مردم و هاهیئت برای اینمونه تا کرد خواهیم اجرایی را امر

 «.دارد وجود ضوابط رعایت با جلسه برگزاری امکان ببینند

سالمی، حسین سردار  سپاه/ هاي هوانيروزاي از توانمنديگوشه ◄

هوانیروز، اظهار  در بازدید از برخی دستاوردهای سپاه کل فرمانده

 جدید قابلیت یک به هایشزیرساخت گسترش هوانیروز با»داشت: 

 و پشتیبانی ترابری، تهاجمی، بالگردهای زمینه در .است یافته دست

 هوانیروز .است داشته قبولی قابل جهش سپاه هوانیروز نیز امدادی

 خودکفایی به اورهال و سازیمدرن سازی،قطعه نهضت در سپاه

 آرایش و هستند کامل آمادگی در هوانیروز هایپایگاه .است رسیده

 در نزسا هاییگان سایر همپای هوانیروز امنیتی و دفاعی

 «.دارد قرار خوبی بسیار وضعیت

 پایگاه چين/ و ايران توافق با خاورميانه در آمريکا تضعيف ◄

فوربس در واکنش به توافق احتمالی ایران و چین،  اینترنتی

 و است شرق سمت به تهران قدرتمند چرخش توافق این»نوشت: 

 برای .کرد خواهد تضعیف خاورمیانه در بیشتر را آمریکا موقعیت

 گوشه در آمریکا رهبری نقش دوم، جهانی جنگ زمان از بار اولین

 صحنه از مریکاآ که زمانهم .است کاهش حال در جهان کنار و

 «.گیردمی مسلط موضع بیشتر چین کند،می نشینیعقب جهانی

 رئیس ايران/ سايبري توانمندي افزايش از آمريکايي مقام نگراني ◄

های آمریکا با ابراز نگرانی از پیشرفت سایبری امنیت فرماندهی واحد

 سایبری هایبرنامه که بودیم آن شاهد ما»سایبری ایران گفت: 

 شاهد ما .است کرده پیدا توسعه ایران و شمالی کره چین، روسیه،

 دخالت برای دشمنان این تالش با .ایمبوده هاآن هایقابلیت افزایش

 «.کرد خواهیم مقابله جمهوریریاست انتخابات در

های سیاسی، آوردن نام در تحلیل (:2سؤال احکام سياسي ) ◄

مفاسد اخالقی فردی اگر در تحلیل، : پاسخ ؟افراد چه حکمی دارد

ذکر شود، باید از ذکر نام افراد خودداری شود، ولی در مورد مفاسد 

 اقتصادی، سیاسی، امنیتی محرزشده، ذکر نام افراد ایرادی ندارد.


