
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي ت سياسينشريه روزانه )داخلي( معاون
 3311 مرداد 33 نبهشدو 4335 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 جا ک، ی(111، عمرانآل) «ن یو  أُولئِک  مِن  الصَّالِح راتِیْالْخ   یفِ  سارِعُون  یُ»که  میدر قرآن دار

. «راتیف است بِقُوا الخ  »چند جا  ،(11، مؤمنون) «قُون  و  هُْم ل ها سابِ راتِ یْالْخ  یفِ سارِعُون  یُأُولئِک  »

 یعنی د؛یمؤمنانه مسابقه بگذار یهاو کمک ریدر کار خ دیگویکلمه به ما م یواقع یقرآن به معنا

 w.basirat.irww     (11/۵/99) .دی[ بروشیو ]پ دیحرکت کن گرانیشما جلوتر از د دیکن یسع

 عزم مجلس برای حل مشکالت اقتصادی    روز  حرف▼ 

که تبلور  استاقتصادی مواجه  در حال حاضر با مشکالت کشور

قابل مشاهده است. سه  مردمدر سخت شدن وضع معیشتی  آن

در بیانات مقام  کهدلیل عمده برای این وضعیت ناگوار وجود دارد 

ن تصریح شد. ( در عید قربان نیز بر آالعالیمدظلهمعظم رهبری)

های سوء مدیریت داخلی، تحریم :از اندعبارتاین سه عامل 

گسترده و ویروس کرونا؛ ولیکن حل این مشکل از طریق عزم 

ها و کرونا جدی مسئولین و مردم میسر است و حتی تبعات تحریم

 دقیق قابل مدیریت است. ریزیبرنامهنیز با اراده جدی و 

ی و انگیزه بسیار زیاد مبتنی بر مجلس با انرژ -1 نکات تحليلي:

پیشگام حل مشکالت  ،که در انتخابات به مردم داده است هاییقول

طرح برای  11 تاکنون ،اقتصادی مردم شده است. به گفته امیرآبادی

اقتصادی تهیه و تدوین و به  هایحوزهحل مشکالت مردم در 

از: طرح  دانعبارت هاطرح. برخی از این رئیسه ارائه شده استهیئت

برای  قیمتارزانافزایش حق مسکن کارگران، طرح واگذاری زمین 

طرح ، تولید انبوه مسکن، طرح واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

دوفوریتی حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند، طرح اعطای قیر 

حقوق بازنشستگان،  سازیهمسانعمرانی، طرح  هایطرحرایگان به 

گذاری قیمت فرمولخالی، طرح تدوین  هایخانهاز  طرح اخذ مالیات

محوری رئیس مجلس که در دیدار  ۵ارائه بسته  -1خودرو و... 

حضور سه تن از  و با رهبر معظم انقالب رونمایی شد تصویری

از دیگر  تپههفتنمایندگان مجلس در جمع کارگران نیشکر 

معیشتی عزم جدی مجلس برای رفع مشکالت اقتصادی و  هاینشانه

زمانی که مردم مشاهده و احساس کنند که مسئولین  -3 مردم است.

به مسئولین افزایش شان اعتماد ،به فکر حل مشکالت آنان هستند

دشمنان خارجی ملت  -1 .یابدافزایش میپیدا کرده و امید در جامعه 

که ما  دارندمیاظهار  صراحتبهایران و حتی برخی خائنین داخلی 

بدهیم این مجلس موفق باشد! رویکرد این دو دسته در نباید اجازه 

مقابل توافق راهبردی ایران و چین نیز بر همین محور بود و سعی 

 نداشته باشند. کشور به حل مشکالتامیدی مردم  کردندمی

مجلس حرکتی پرشتاب در حل مسائل اقتصادی و  نکته راهبردی:

شته است که در اقشار ضعیف بردا ویژهبهمشکالت معیشتی مردم، 

تحلیل آن باید سه نکته مهم و راهبردی را در نظر گرفت: اول اینکه 

حرکت پرشتاب به معنی عجله کردن نیست و نباید قوانینی تصویب 

شود که در فاصله زمانی بسیار کوتاه مجبور به لغو آن شوند که البته 

این موضوع در مجلس مسبوق به سابقه است. نکته دوم آنکه بسیاری 

طوالنی را طی کنند و  نسبتا  تا نهایی شدن باید مسیر  هاطرحاز این 

؛ نکته سوم نیز به نیاز شودلذا باید از دادن امید واهی به مردم پرهیز 

گردد و همه برمی هاطرحمجلس به نقد منصفانه و دلسوزانه 

متخصصین انقالبی باید برای وضع بهترین قوانین در مجلس از هیچ 

 (علی کارگر)نویسنده:  کنند.تالشی دریغ ن

 

 

 

 بيندازيد شماردروغ کنتور به نگاهي             گزارش روز▼

این  منظور "ندارد دسته یکیش ،بسازد چاقو صد اگر" ایم که؛شنیده را المثلضرب این بارها

 کرد. اعتماداو نباید  به حرف وقتهیچو  زندینمچنین فردی سخن صادقانه  که است

 این مصداق که است شده یاگونهبه سخنان ترامپ به اعتمادیبی اکنون خبری: هایگزاره

 دونالد» :سدینویم پستواشنگتن روزنامه -1 .اندگذاشته شماردروغ او برایشده و  المثلضرب

 را دروغ ۵111 رکورد ،جمهوری ریاست انتخابات زمان از بعد روز 111 در توانست ترامپ

 بیانیه یا دروغ هزار 11 از خود بیش جمهوری ریاست زمان از روز 718 در ترامپ -1 «بشکند.

 جمهور،رئیس عنوانبه کاری روز 1181 طی ترامپ دونالد -3 .است کرده صادر را کنندهگمراه

 .شودمی هر روز در دروغ 1۵ میانگین، طوربه که کرده بیان کنندهگمراه ادعای یا دروغ هزار 17

و  هاصحبتاعتباری بر  که دارد آن از نشان ترامپ پنهان و آشکار هایپیام -1 های تحليلي:گزاره

 این آمریکا در که وقتی او را باور کرد. یهاگفته لوحانهسادهقول و قرارهای این فرد نیست و نباید 

 به و بشناسیم رسمیت به را وی سخنان ما که دارد لزومی چه ،شودمی خطاب فرد گوتریندروغ فرد

 کردن رودررو برای کنیم استفاده ترامپ پسامذاکره هایوعده از ،آن از ترمهم و بدهیم میتاه آن

 که شودمی باعث نیز ساده بسیار کارهای ماندن معطل و مذاکره به تمایل همین حاکمیت. با مردم

 یداخل هایرسانه یا مسئوالن از برخی -1 .بیاورند میان به خواهانمذاکره توطئه از سخن برخی

 را آمریکا با مذاکره ضرورت پیوسته و هستند گودروغ مرد تاکتیک این از استفاده حال در گویا

 که کنندمی ادعا و برای جلب نظر افکار عمومی در کشور، سازیدروغ با هاآن .کنندمی مطرح

 از تا بدهد را امتیازی هر است حاضر و دارد قرار آمریکا داخل در بدی بسیار شرایط در ترامپ

 در آمریکا سود مورد در قربان عید سخنرانی در رهبری معظم مقام -3 .یابد رهایی وضعیت این

 یا ؛برد خواهد سود مذاکره این از ،است کار سر بر آمریکا در که پیرمردی این»: فرمودند مذاکره

 آن از ابایی تحریف جریان «.کند استفاده مذاکره این از خواهدمی انتخابات یا خودش برای

 خوردن، آب مشکل حل کری، امضای تضمین خالی، خزانه از مذاکره توجیه برای که ندارد

برد  معامله تا کند مطرح را نظامی خطر رفع و هزارتومانی دالر دهد،می نو بوی که هواپیمایی

که  هم ملی حیثیت از دفاع برای است خوب !بخورد رقم خواهانمذاکره و آمریکا نفع به برد

 سویبه  دوستی دست بعد و دبیندازن شماردروغ کنتور به نگاهی خواهمذاکره ئوالنمس شده،

 (فرهاد مهدوینویسنده: ). کنند دراز ترامپ

 وارهای سلسلهسوزیانفجارها و آتش                ژهیو خبر ▼

 ناو نشده: اعالم دالیلش هنوز که گذشته روز 11 در آمریکا هایسوزیآتش و انفجارها لیست 

در  آمریکا فوالد تولید کارخانه ترینبزرگ ،Arcelormittal؛ Bonhomme Richard هواپیمابر

 تولیدکننده) در آتالنتا Alchemix پتروشیمی در ایندیانا؛ کارخانه Nipsco برق ایندیانا؛ نیروگاه

در  Honolulu ساحلی گارد ؛ پایگاهAmbridge در Sukup Steel فوالد ؛ کارخانه(مدرن باروت

 شیمیایی در مواد حامل ؛ قطار(بزرگ ساختمان 1 حداقل) سانفرانسیسکو صنعتی هاوایی؛ منطقه

 برق نیروگاه در سوزیآتش و تگزاس؛ انفجار طبیعی در گاز ایستگاه یک و لوله خط آریزونا؛ یک

 18 فیلد در ویت مخزن در سوزیتوان سوانح دیگری مثل، آتشها میسوزیوگاس. به این آتشالس

 در ناوهای سوزیآتش دوژوئیه؛  19میشیگان در  در شیمیایی کارخانه یک در سوزیژوئیه؛ آتش

JFK و USS Kearsargeشدن خلبان؛ غرق دو نشد کشته و روز 11 در جنگنده 1 ؛ سقوط 

 روز چند دیگو در سن نفر در 7 شدن مفقود و نفر 1 شدن کشته و آمریکایی دوزیست خودروی

 کرد. یز اضافهپیش و ... را ن



 

 

 

 اخبار ▼

 !نيست قيمه و قمه حسيني مراسم

 آزادگان ساالر عزاداری: »نوشت(« ع)حسین معارف یا زنیسینه» عنوان با یادداشتی در اعتماد روزنامه

 مناسک در واقع. معارف این به رسیدن برای مناسکی دوم وجه است، معارف اول وجه  دارد؛ وجه دو

 ساالر عزای برای محلی عزاداری روش به بسته مناسکی همه... و قیمه مه،ق زنجیر، سینه، از اعم

 این« جاست؟ به چه پس رفت.( ع)حسین که دانیممی همه مطهری شهید قول به اما است؛ شهیدان

( ع)حسین شعائر درک برای نو و بسیار هایراه که ایام این در»: نویسدمی ادامه در طلباصالح روزنامه

 در علی بنحسین عزای از شناختی گویا روزنامه این .«نیستند اولویت در سنتی سکمنا این هست،

 بزرگان، و علما و ندارد عمومیت کشورمان در عنوانچیهبه زنیقمه ازجمله مواردی ندارد؛ زیرا ایران

 از طلب،اصالح روزنامه این کند! حالمی برجسته اند راکرده نهی عمل این انجام از را حسینی عزاداران

 انسان مشت یک گویی. است کرده خالصه «قیمه و قمه» به را حسینی مناسک زیبایی، همهاین میان

 انصافیبی مقدار این! شوندمی جمع هم دور ریزیخون و خون و شکم پرکردن برای صرفا  عقلبی

 روز در اخیر بیانات در انقالب معظم است. رهبر شاهکار خود نوع در( ع)حسین امام دستگاه به نسبت

 برگزاری نحوه درباره کرونا ملی ستاد آنچه به حسینی سوگواران همه فرمودند، قربان سعید عید

 از پیش ایران عزیز که مردم طورهمان کرد؛ خواهند عمل کند، توصیه( ع)حسین امام عزاداری مراسم

 و کرده برگزار را مذهبی هایمراسم بهداشتی، هایپروتکل رعایت با رمضان، مبارک ماه ایام در نیز این

داشت، در مراسم سوگواری  پی در را کرونا ملی ستاد در مسئولین تحسین هامراسم این برگزاری نوع

 ظاهر خواهند شد. زیبرانگنیتحسمحرم و صفر نیز چنین 

 بهداشت وزارت به ضدکرونايي داروی هزار 31تحويل 

 ضدکرونای داروی هزار 11 امروز»اعالم کرد:  (ره)امام فرمان اجرایی ستاد رئیس ،«محمد مخبر»

 گان هزار 111 و n 9۵ ماسک هزار 111 تشخیص، کیت هزار 111 وپس،تی دستگاه 111 رمدسیویر،

 سالمت مدافعان در کنار کرونا شیوع اول روز از .کنیممی بهداشت وزارت تقدیم ستاد اجرایی ساخت

با  کارخانه ساخت کرونایی، بیماران داروهای تأمین و . تولیدماند خواهیم هم لحظه آخرین تا و بودیم

 توزیع درمانی، سلول طریق از بیمار کرونایی 11 درمان روز، در ماسک میلیون 1 روزانه تولید ظرفیت

 واکسن روی بر تحقیق و 1131سامانه اندازیراه بهداشتی، و پروتئینی و معیشتی بسته میلیون 8

 اولویت با تومان میلیارد هزار 7 .است بوده ماه چند این در اد اجراییست خدمات از بخشی کرونا

 هایشرکت به میلیارد 11 .دادیم تخصیص کشور در زاییاشتغال به کرونا دیدهآسیب مشاغل

 کردیم تأکید اول روزهای همان از .کردیم پرداخت وام الحسنه،قرض صورتبه دیدهآسیب بنیاندانش

 و کنیممی دنبال را واکسن تولید مسیر شش بمانیم. از عقب کشوری هیچ از نباید واکسن بحث در

 تست حوزه در است. امیدواریم رسیده پایان به موفقیت با حیوانی هایتست مسیر دو از خوشبختانه

 «.بگیریم خوبی نتایج نیز انسانی

 ماه 2 در ملت خانه تخريب مرحله سه

 مشغول ملت خانه مدت این در است. شده تشکیل میازده مجلس که نیست بیشتر ماه دو هنوز

 خبرپراکنی مجلس علیه گوناگون هایتخریب با طلباناصالح که بود خود نیروهای و ساختار جانمایی

 میدان کامل طوربه دهم مجلس در خود نیروهای ضعیف عملکرد سبب به که اصالحات جریان. کردند

 خانه در اقلیت فراکسیون یک نتوانست حتی و کرد واگذار خود سیاسی رقیب به را یازدهم مجلس

 کار به دست یازدهم مجلس علیه روانی جنگ مختلف هایتاکتیک با روزها این دهد، تشکیل ملت

 صورتبه و است پیگیری حال در اصالحات جریان در مختلف سطوح در موضوع این .است شده

 هنوز که مجلسی به شدید حمله و تندروی با بتداا در طلباناصالح .است انجام حال در گونه پروپاگاندا

 با که کردند سعی طلباناصالح دوم مرحله در .خواندند ناکارآمد و علیل را آن حتی بود، نشده تشکیل

 در. بپردازند یازدهم مجلس تخریب به شود،می منتشر مجازی فضای در که جعلی اخبار از استفاده

 «اجباری ازدواج» طرح از شد؛ زده هایازدهمی مجلس نام به جنجالی و جعلی هایطرح زمینه همین

 از همه و همه جعلی هایطرح این ایرانیان. کیویآی کاهش و «مهرآباد فرودگاه نام تغییر» تا گرفته

 چندی که سومی مرحله .شود تخریب یازدهم مجلس وجهه تا شد داده وپربال طلباناصالح سوی

 در جریان این نمایندگان و اصولگرا جریان نیروهای میان افکنیفاختال پروژه است، شده آغاز است

 .است زیبرانگاختالفخبری  هایموج ایجاد با اسالمی، شورای مجلس

 کوتاه اخبار ▼

 روزنامه /!هستيم سقوط سقوط، سقوط، حال در ما: تايمزنيويورک ◄

 سقوط، سقوط، حال در ما» :تایمز نوشتآمریکایی نیویورک

 سه در آمریکایی کارگران از درصد ده تقریبا  یم؛هستسقوط 

 این .اندکرده اقدام بیکاری مزایای دریافت برای گذشته هفته

 نفر هامیلیون .است سابقهبی آمریکا مدرن تاریخ در بیکاری موج

 دولتی هایسازمان به را خود بیکاری ادعاهای تا اندتالش در

 «.کنند ارسال

 جهان برجسته تحلیلگر عطوان، دالباریعبديکتاتور آمريکا!/  ◄

 از را عقلش و است بحران گرفتار ترامپ»عرب اظهار داشت: 

 سران مانند انتخابات گذاشتن کنار با خواهدمی او داده؛ دست

 1.۵ آمریکا در کرونا .شود آمریکا دیکتاتور عربی، کشورهای

 مرگ کام به را نفر هزار 181 از بیش و مبتال را نفر میلیون

 نتوانسته هنوز که آمریکاست برای بزرگی شکست این فرستاده؛

 «.کند پیدا بیماری این درمان برای دارویی

 آمريکاست/ برای ترکامل برجامِ يک دنبال به بايدن: ايست ميدل ◄

 بایدن سیاست»: نوشت گزارشی در ایست میدل ضدایرانی مؤسسه

 هایمحدودیت وانندبت تا هاستاروپایی با همکاری و برجام به بازگشت

 سایر» علیه مؤثرتری صورتبه و دهند گسترش را برجام ایهسته

 توانست برجام کنند. اقدام «منطقه در تهران بدخواهانه رفتارهای

 علیه نتوانست اما کند؛ متوقف زیادی تا حد را ایران ایهسته برنامه

 که یسیاست بکند. اقدامی موشکی برنامه و منطقه در ایران رفتارهای

 هایفعالیت یعنی آن اصلی نقص سه رفع و برجام احیای شود، انجام باید

 سازیغنی هایمحدودیت رفع و بالستیک هایموشک ایران، ایمنطقه

 آمریکا انداعالم کرده بایدن مشاورین از است. برخی 111۵ از پس

 «.گرددبرنمی برجام به اساسی اصالحات بدون

 ایران خارجه امور وزارت کرد/ تحريم را گلدبرگ ريچارد ايران ◄

 اقدامات و بشر حقوق نقض با مقابله قانون ۵ و 1 ماده با مطابق

 «گلدبرگ ریچارد» منطقه، در آمریکا تروریستی و ماجراجویانه

 جان» سابق دستیار و هادموکراسی از دفاع بنیاد به وابسته عضو

 در تمشارک دلیل به را آمریکا ملی امنیت مشاور ،«بولتون

 .کرد ایران، تحریم علیه اقتصادی تروریسم

 سردار کردند/ دريافت را رزمايش پيام هاصهيونيست و هاآمريکايي ◄

 در هواپیمابر ناو ماکت انتخاب»سپاه اعالم کرد:  شریف، سخنگوی

 هایانگیزه و فلسفه سیبل، و نماد یک عنوانبه سپاه اخیر هایرزمایش

 دستور و در تعریف رزمایش، هر اهداف با متناسب که دارد متفاوتی

 مدل از شدیدتر واقعی هواپیمابر ناو پذیریآسیب .است گرفته قرار کار

 را رزمایش پیام هاصهیونیست و هاآمریکایی و است شده سازیشبیه

 هواپیمابر ناو اسکورت دو انهدام رزمایش، در .اندکرده دریافت خوبیبه

 «.بود شده گذاریشده، هدف سازیشبیه

هایی که حکم تبیین و تحلیل (:32سؤال احکام سياسي ) ◄

احیانا  ایجاد که  شودمی هاییطرح کمبودها و ضعف منتهی به

بدبینی نسبت به نظام مقدس جمهوری اسالمی را فراهم 

موجب تضعیف نظام جمهوری  چنانچه: پاسخ چیست؟ ،کندمی

 (1398س  همان،) جایز نیست. ،اسالمی باشد


