
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 4311 مرداد 41 نبهشسه 5335 شماره ـ وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

که عرصه،  رایقطعاً شکست خواهد خورد؛ ز میتحر انیشکست بخورد، جر فیتحر انیاگر جر

و  یهمچنان قو رانیشکست خورد و اراده ملّت ا فیتحر انیجر یها است؛ وقتجنگ اراده یعرصه

 (01/۵/99) خواهد شد. روزیو پ دیآیند، قطعاً بر اراده دشمن فائق مما یمستحکم باق

w.basirat.irww 
 آشوب به بهانه اعتراض             روز  حرف▼ 

تالش برای آشوب افکنی در کشور موضوعی نیست که تازگی داشته 

کند که بهانه تفاوتی نمی ایران دشمنان ملت برایباشد. 

های چه باشد! مهم آن است که آشوب و بلوا در خیابان یافکناختالف

! در این کنند یارسانهوتاب با آب آن را شکل بگیرد و تصاویر ایران

ن اویداخلی نیز چنین سودایی را در پس عن سیاسیونمیان برخی 

 نیدنپرطمطراقی چون به رسمیت شمردن اعتراضات مردمی، ش

نمونه محمود  عنوانبه .کنندیمدنبال  صدای اعتراض ملت و ...

طلب شورای شهر تهران در یک مصاحبه میرلوحی عضو اصالح

ی شهر تهران به تعیین محل تجمعات اعتراضی پیرامون اصرار شورا

سال در برابر این اصل قانون اساسی  ۰1نباید بیشتر از »گفته است: 

مقاومت شود، قانونی که به مردم این حق را داده است. طبق همین 

اصل هم قرار نیست که مردم به خیابان بیایند که موافقت خودشان را 

قرار است بیایند و با مقامات  اعالم کنند، قرار است مخالفت کنند،

 «!مخالفت کنند. همین در تمام دنیا رایج است رتبهیعال

حق اعتراض جزو حقوقی است که باید برای  -0 تحليلي: نکات

تحقق آن فرآیندهایی قانونی تدوین کرد؛ اما آنچه تندروها به دنبال 

بر خشونت  یسوار، نه تحقق حقوق مردم که فرصتی برای موجاندآن

را در  یسوارخود است. این موج سیاسیو درگیری و پیشبرد اغراض 

 کهیتوان مشاهده نمود. درحالمی 99و آبان ماه  99 ماهیحوادث د

خاستگاه اعتراضات، مشکالت اقتصادی بود که تدابیر دولت مورد 

طلبان عامل ایجاد آن بود، اما این جریان همه تالش حمایت اصالح

مسئله در  نیترمهم -2ها نمود. این ناآرامیخود را برای مصادره 

ماجرای به رسمیت شمردن اعتراضات مردمی، مسئله سطحی تعیین 

مؤلفه، چگونگی قانونمندسازی،  نیترمکانی برای اعتراض نیست! مهم

و جلوگیری از کشاندن تجمعات به سمت خشونت و  یریپذنظم

ه نشده است. درگیری است که برای آن طرح و پیشنهاد مشخصی ارائ

که مقدمات فراوان حقوقی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی  درسبه نظر می

ای برای این موضوع باید فراهم نمود که متأسفانه هنوز و حتی رسانه

 اسیهیچ نظام سی شکیببرای آن تدبیری صورت نگرفته است. 

دهد که حق اعتراض مردمی تبدیل به فرصتی برای آشوب اجازه نمی

حوادث گوناگون در کشورهای غربی نیز  -3کشور شود. و بلوا در 

اند این معضل را مدعیان دموکراسی نیز نتوانستهکه  دهدیمنشان 

 اتحل کنند و معمواًل اعتراضات به درگیری و خشونت و خسار

 ختم شده است. ریناپذجبران

این اظهارات با تالش چندین ماهه  یزمانهم :يانيپا نکته

برای ایجاد آشوب جدید در کشور، نیازمند تأمل  های بیگانهرسانه

مندان نظام را و دقت نظر است و هوشیاری ملت و دغدغه

این اظهارات در این موقع بدون هدف زده  شکیطلبد؛ بمی

 : مهدی سعیدی(سندهیشود. )نونمی

 !يينمااهيو س یديناام قيتزر                  روزگزارش ▼

کمک به حل مشکالت،  یبه جا ونیاسیاز س یمردم، برخ یشتیو مع یاوضاع نامناسب اقتصاد در

درست و در نظر  لیافراد بدون تحل نیاند. اهمچنان هدفشان را صرفًا حمله به ارکان نظام قرار داده

بر اقتصاد،  کایظالمانه آمر یهامیتحر ریهمچون تأث یکنون طیگرفتن علل حادث شدن شرا

نشان  وتاررهیملت را ت یرو شیحال و پ تیکرونا، وضع روسیو وعیو ش ییاجرا تیریمد یآمدناکار

جامعه سم مهلک است.  کیبهتر  ندهیبه آ دیو ام یروان تیامن ینوع اظهار نظرات برا نی. ادهندیم

 انقالب، خطّ  از اوّل»نوع اظهارات فرمودند:  نیقربان در خصوص ا دیدر روز ع یمقام معظم رهبر

 د،یشد چارهیکنند که ب میتفه رانیبه مردم ا وها،یراد ها،ونیزیتلو لهیوسبه بود که نیثابت دشمن هم

 «اوضاعتان خراب است. د،یآیشما برنم یبرا یاز عهده کس یکار چیمثالً کارتان تمام است و ه گرید

اصولگرا، در مصاحبه با روزنامه اعتماد،  یاسیفعال س «اضیف میدکتر ابراه» -0 :یخبر یهاگزاره

و متهم کردن نیروهای ارزشی  یمجلس فعل یتیهویب ازدهم،یدر مجلس  انیاصولگرا یروپاشبحث ف

 توسطو طبقه م رودیم سمیتاریجامعه ما به سمت توتال ندهیآ: »دیگویبه خشونت را مطرح کرده و م

. در ستین کسچیدارد که باب طبع ه ینیعدم تع ی. دولت فعلکندیتحول استقبال م نیهم از ا

به وجود آمده بود، همه اقشار طبقه متوسط، اعم از آخوند  یو ناامن نیکه عدم تع زیقرن قبل ن اواخر

 وزینانصافدر مصاحبه با  زین یفائزه هاشم -2« طرف رضاشاه رفتند.به ،یو روشنفکر و دانشگاه

 یامذاکره چیدر واشنگتن را بدون ه رانیدر تهران و سفارت ا کایدرخواست باز کردن سفارت آمر

 یمعنیصادرات را ب یبه جا یمل دیو توجه به تول کندیحمله م یمطرح کرده و به اقتصاد مقاومت

در انتخابات  حضور کنمیگمان نم ،یفعل طیدر صورت ادامه شرا: »کندیم انیو در انتها ب داندیم

طلبان اصالح اریکه در اخت ییهابخش ریسا ایدر دولت و  یعماًل اتفاق یداشته باشد، وقت یهیتوج

و متوهم کردن  یخراب فعل تیوضع دییاست در جهت تأ یدادن فقط کار یرأ افتد،یاست، نم

 یروحان یبه آقا یرأاز  میگویغلط ادامه دهند. نم ریو مس هااستیس نیو مقامات که به ا نیمسئول

 «حاصل نشد. رفتیآنچه که انتظار م هزارمکیاما  م،یمانیشهر پش یو شوراها

 :يليتحل هگزار

شدت ها دارد و بهعوام و توده نیدر پذیرش ب یظرفیت باالی رمسئوالنهینوع اظهار نظرات غ نیا

از  یتماماً منف یهالیتحل نیا جهیگرایی در جامعه مؤثر است. نتو قشری یزدگدر رواج عوام

 یمامت نسؤال برد ریارکان نظام و ز تیجامعه، ناکارآمد جلوه دادن کل احوال و اوضاع

نوع  نیکه ا یدر جامعه است؛ درحال یدیروح ناام قیو تزر یاسالم یجمهور یدستاوردها

گذشته با  انیسال یکه ط شانیمعظم انقالب است. ا رهبر دگاهینگرش کامالً در تعارض با د

از  ییهاتیواقع انیعبور دهند، با ب ینیانقالب را از امواج سهمگ یاند کشتتوانسته تیدرا

را  نیمسئول یخود صبر مردم و اقدام جهاد شاتیدر فرما نده،یبه آ دیکشور و ام یهاشرفتیپ

 زاده(: فرهاد کوچکسندهی. )نوکنندیعنوان م روشیحل مشکالت پ دیکل

 توئيتر علي دوستان در اميق                    ژهیو خبر ▼

با ترند کردن  ،هامک رباتضدانقالب که با ک نیکانشیآمر عمدتاً  یهاجوالن اکانت یپس از مدت

مشغول  یاسالم یجمهور هیعل یبه جوساز ،اعدام یو لغو فور دیهایی مثل اعدام نکنکلیدواژه

فضا  نیموفق شدند با شکستن ا ریاخ یروزها یط یانقالب اسالم یبریبودند، کاربران شبکه سا

 .کنند یارسف تریمؤمنانه را ترند نخست توئ_کمک#و  یعل_عشق_به_فقط#های کلیدواژه

 ر،یغد دیو ع تیزمان با دهه والکاربران به مناسبت آغاز مرحله دوم نهضت کمک مؤمنانه، هم

 عیتوز ریهزار پست با مضمون تصاو 311به  کیدو کلیدواژه نزد نیا لیدو روز گذشته ذ یط

 اند.منتشر کرده نیدر خدمت به مستضعف یعلو رهیاز س یمطالب های مؤمنانه وکمک



 

 

 خبارا ▼

 مقامقائمماجرای عزل 

: داشتاظهار  ی،مقاماز قائم یمنتظر اهللتیعزل آ یبا اشاره به ماجرا یکاشان یاماماهلل آیت

 خواهدیگفته شد که امام م ،حضور داشتند یاخامنه اهللتیو آ یهاشم یکه آقا یادر جلسه»

 یبا آقا یلیمن خ؛ آقا گفت. حاج احمد میبا امام صحبت کن میرا عزل کند، برو یمنتظر یآقا

 یو اصالً به درد رهبر زندیم ییهاحرف کیاش رفتم؛ او حرف زدم و به خانه یمنتظر

تهران در مردم  ندهینما« بود. انشیاطراف ریتحت تأث یمنتظر ی. افکار و نظرات آقاخوردینم

 اهللتیخبرگان بعد از انتخاب آ یاعضا یهابا اشاره به واکنش ی،مجلس خبرگان رهبر

در جلسه نبود و  یدادند. اضطراب یآقا رأ یبه رهبر تیاکثر»: نیز گفت یبه رهبر یاخامنه

در جلسه برخاست  یکاشان ینیحس اهللتیندادند. آ یرأ شانیا یفقط چند نفر اندک به رهبر

 نیرهبر است. بعد در مجلس ا بوده و اآلن قانوناً یمقام رهبرقائم یمنتظر یو گفت که آقا

به  یمنتظر یعزل آقا ،وجود نداشته باشد خیدر تار یابهام نکهیا یشد و برا یبررس نهادشیپ

 اهللتیپرسش که اگر آ نیدر پاسخ به ا یو« داد. یگذاشته شد که مجلس به آن رأ یرأ

کرد:  حیداشت، تصر یگرید نهیخبرگان گز ایآ رفتندینم یرهبر تیبار مسئول ریز یاخامنه

. میرا نداشت یگرید نهیگز یاخامنه یاز آقا ریواقعاً غ کنمیم یاآلن هم که بررس نیمن هم»

 ییشورا یکه رهبر میکردیفکر م دگفته بودن کیهمان شب هم که امام دعوت حق را لب

 «رهبر شدند. یاخامنه یو آقا میسمت رفت نی. لطف خدا بود که به ادهدینم جهینت

 !دولت به پرحاشيه خانم خاموش چراغ بازگشت

 قصد حاال بود، روحانی حسن کابینه زنان ترینپرحاشیه از یکی که موالوردی شهیندخت 

 در بازنشستگان یریکارگبه منع قانون تصویب با او. دارد را دولت کابینه به دوباره بازگشت

 به را وی حکمی، طی جمهورسیرئ اخیراً ولی شد؛ گذاشته کنار دولت از 99 سال مجلس،

 و زنان اجتماعی -فرهنگی شورای در جمهوررئیس نماینده» عنوانبه دیگر سال 3 مدت

 حواشی ایجاد با خانواده و زنان امور در روحانی دکتر سابق معاون .کرد منصوب« خانواده

 دادسرای در اتهامی عنوان سه با کشور انتظامی و امنیتی دستگاه شکایت با سرانجام متعدد،

 دادگاه به رسیدگی جهت و صادر نامبرده کیفرخواست و شد اختهشن مجرم رسانه و فرهنگ

 مقدس نظام علیه تبلیغی فعالیت اتهامات با مشارکت منحل شده جبهه عضو این .شد ارسال

 ماده) آن موجبات نمودن فراهم و فحشا و فساد به تشویق ،(۵11 ماده) اسالمی جمهوری

 کشور امنیت زدن برهم هدف با شده بندیبقهط اسناد و اطالعات دادن قرار اختیار در و( 939

 مواد در مندرج جرائم مرتکبین مجازات. شد شناخته مجرم( اسالمی مجازات قانون ۵1۵ ماده)

 .است شده گرفته نظر در حبس سال 01 تا اسالمی مجازات قانون 939 و ۵1۵

 مأموريت جديد سازمان بازرسي

گذشته که از سوی دولت مطرح شده در خصوص متخلفان ارزی سال رئیس دستگاه قضا 

 چهارمیکصورت گرفته، اما فقط  یدالر تخلّف ارز اردیلیم 29 شودیگفته م»: است، گفت

الزم است سازمان  .شوندینم یچهارم معرفشوند و سهمی یمعرف هئیمتخلّفان به قوه قضا

را با  یلتدو یهاکل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت یبازرس

بانک  ،حال نیهم در.« را ارائه کند نهیزم نیو گزارش اقدامات خود در ا یریگیپ تیجد

برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه  یریگیدر خصوص نحوه پ یاهیاطالع یمرکزی ط

به قوه قضائیه در  یو اعالم بانک مرکز صیعدم بازگشت ارز با تشخ» ؛اقتصاد کشور اعالم کرد

 صادرکننده 2۵1 تاکنون .ردیصورت گ ییبرخورد قضا نیبا متخلف دیرز بوده و باحکم قاچاق ا

 اند.شده یمعرف ییبه مقام قضا انداوردهین ی کشوردالر ارز به چرخه اقتصاد کی یحت که

 یهانسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با توجه به نسبت ستیبایم صادرکنندگان

 «و اسکناس اقدام کنند. یصورت حواله ارزبه ی،اعالم

 کوتاه اخبار ▼

 فرماندهان مقاومت/در ترور يک شرکت مخابراتي دست داشتن  ◄

 نیدر ا قیتحق تهیکم»: اعالم کرد «وزینشفق»پایگاه خبری 

 یابومهدی و مانیقاسم سل دیپرونده ترور سردار شه) پرونده

به  یالشعبرهبران الحشد یرا از برخ یاسناد و مدارک (المهندس

شرکت تلفن همراه متهم  کیدست آورده است که بر اساس آن 

از همراهان المهندس در  یکی اریبه دادن اطالعات تلفن س

 رودگاهدر ف ایکتوریو گاهیدر پا کایارتش آمر یفرمانده اریاخت

از  کایارتش آمر یفرمانده» منبع افزود: نیا« بغداد شده است.

اره محل حضور درب یاطالعات کاف ،خط تلفن نیا قیطر

 نیرا به دست آورده و ا یمانیبا سردار سل دارشیالمهندس و د

 «کمک کرده است. دیمسئله به روند ترور آن دو شه

 معاون /ماهه امسال 1در  ياتيمال یدرآمدها یدرصد 3۳رشد ◄ 

 به نسبت درصد 31 حدود»ی اعالم کرد: اتیسازمان امور مال

ماهه امسال رشد  ۰ یاتیمال یدرآمدها 99 سال مشابه مدت

 است. میهای مستقرشد از محل مالیات نیداشته است. عمده ا

هایی امسال از بسازوبفروش ی مستقیم،هااتیمال قانون اساس بر

 نگاه .شودیاخذ م اتیاست، مال 9۵ها سال که مجوز ساخت آن

و  یگرمیبنا بر تنظ ،میندار یخال یهااز خانه اتیبه مال یدرآمد

 «است. یکاهش سوداگر

مجمع  عضو /تورم را مهار کرد تواني: ممقدميمصباح ◄

 نظر از»گفت:  میگو با تسنومصلحت نظام در گفت صیتشخ

از  زیمعادن ن نهیو در زم میدار یخوب طیشرا یانسان یروین

و...  ومیاوران ،یآهن، مس، روگرفته تا سنگ یو گاز یمعادن نفت

یافته و زائد کاهش یهانهیهز دیبا .میدار یمطلوب اریبس طیشرا

 تیوضع با ما تورم خود را کاهش دهد. یگریتصد زیدولت ن

ها است که شاهد نرخ تورم کشور تناسب نداشته و سال یاقتصاد

 دیمدت به سمت تولدر کوتاه ینگینقد دیبا .میدورقمی هست

 «کار وجود ندارد. نیا یشود، اما اهتمام الزم برا تیهدا

 رئیسههیئت عضو «سلیمی» ايان/سرپرستي رو به پ ◄

 سرپرست ،«خیابانی مدرسی» امضای»مجلس اظهار داشت: 

 باید روحانی آقای .است غیرقانونی مردادماه 22 از صمت وزارت

 اگر. وزیر دو نه کنند معرفی مجلس به وزیر یک قانون برحسب

 بحث شد، جدا صمت وزارت از بازرگانی وزارت آینده در

 «.نباشد سازیحاشیه دنبال به اکنون هورجمرئیس ولی جداست؛

 سپاه /اندکشته شده يخاک-يپوش آب: همه تفنگداران زرهکايآمر◄ 

پوش زره نیسرنش 9 یتمام ؛اعالم کرد کایآمر ییادری تفنگداران

کشته  ،دچار حادثه شده بود ایفرنیکه در سواحل کال یخاک -یآب

 اند.شده

که به افشاء و  یمطالب انیبو  لیتحل (:43سؤال احکام سياسي ) ◄

 یچه حکم پردازد،یافراد منحرف م یو فکر یاسیمواضع س نییتب

و  یافکار انحراف ایبدعت  یافشا قیاگر از مصاد: پاسخ دارد؟

از منکر  یو نه معروفامربهمصداق  ایباشد و  هاآنبه  ییپاسخگو

 اشکال ندارد. ،یباشد، با حفظ ضوابط شرع


