
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9311 مرداد 7 نبهشسه 0335 شماره ـ وسهستيبسال 

 در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس: العالی(ای )مدظلهامام خامنه

مو موبه یستیاست که با نیتعاملشان به ا هیو قضائ هیاست: از طرف دو قو ه مجر نیتعامل ا ینقشه کل  

مصو بات  لیو تعط ستین زیمصو بات مجلس جا یتعل ل در اجرا یعنیمصو بات شما را عمل کنند؛ 

است که مصو به را با توج ه  نیا. از طرف شما هم تعامل به ستین زیها، جابه آن یاعتنائیمجلس، و ب

 www.basirat.ir                                    (22/40/9911) .دیکن بیکشور تصو یهاتی به ظرف

 !حاميان مشکوک                روز حرف▼ 

خبر )ع( یامام عل تیجمع یتریئحساب تورماه بود که یدوم ت

اه دو به همر تیجمعاین  مؤسس «نژادیمندیم نیشارم»بازداشت 

ن یابهامات در مورد عملکرد ا. کردرا اعالم  رهیمدئتیهتن از اعضای 

ها یلید خیکه شا اد بودیز قدرآنر یاخ یهاسسه در طول سالؤم

داشتند، اما  ییش از دستگاه قضایها پرا سال ین اقدامیانتظار چن

همراه  یو ابهامات سؤاالتبا  یرین دستگیبود که ا یعیطب هرحالبه

ل دادگاه، نسبت به ابعاد آن یپس از تشک ییباشد و دستگاه قضا

ی هادر این میان دیروز خبری توسط رسانه .ادداطالع کامل خواهد 

با « نژادمیمندی»ای حمایتی از بیگانه منتشر شد که از انتشار بیانیه

 کرد.نفر از اهالی فرهنگ حکایت می 044 یامضا

 مؤسساتبا پوشش  اقدامات مشکوکقصه  -9 نکات تحليلي:

ش یها پداشته باشد. از قرن یست که تازگین یه، موضوعیریخ

ن یاز بهتر یکیاند، که مقاصد مشکوک و مبهم داشته ییهاآن

را  ک جامعهیدر  اروای خودنبرای دنبال کردن اهداف  شگردها

امر مشغول به امر  ظاهربهدانستند که  یمؤسسات سیتأس

 در کهنیاست از ا تأسف یجا -2 است. به جامعه بوده یرسانخدمت

 یطراح ییضاق دستگاهبه با هدف فشار که  ییهان نامهیانتشار چن

 یخاص یکه تخصص و آگاه ستیمه یخوردن افراد یبازشاهد  ،شده

ست با کدام حجت یت ندارند، اما معلوم نیاست و امنیدان سیدر م

 ،در دادگاه باز استکه پرونده آنان  ینیت از مجرمیدر صف حما یعقل

البته  هاینگارنامهن یا نهصحپشتبدون شک طراحان اند. فتهگرقرار 

 لوحانسادهد یدانند چگونه بایم یخوببههستند که  یاسیافراد س

 یاسیس یبرداربهرهدهند و از نامشان  یرا باز و فرهنگ عرصه هنر

تعلق به  ،که در نامه مذکور آمده ییهااز نامه بخش عمد -9 کنند.

قرار  ین نظام اسالمیاست در صف معارض هاسالدارد که  یافراد

بهمن چون؛  یهستند. افراد یشگام حمله به نظام اسالمیداشته و پ

 گلستان یلیل ،یاصغر فرهاداف، محمد رسول ،یآرا، جعفر پناهفرمان

سیاسی بودن  یخوببهقرار گرفتن نام این افراد در پای یک نامه  و ...

ز ینفوق ذیل نامه امضاها برخی بودن  یجعل -0 سازد.ا آشکار میآن ر

 عنوانبه .دارد ییهان نامهید طراحان چنیت از اغراض پلیحکا یخوببه

مستندساز برجسته  «ردلیکامران ش»ن نامه اسم یا ینمونه در پا

کرد که  اعالمب امضا یضمن تکذ یو که خوردیکشورمان به چشم م

 .«یامام عل تینه جمع ،شناسمیمنژاد یدمنینه م»

ای که با هدف های رسانهبرابر چنین فضاسازی در :ينکات راهبرد

 ریتأثقضایی  یهایریگمیتصمهم قصد دارد تا بر روند  ،یینمامظلوم

تخریب کرده  یالمللنیبه نظام اسالمی را در سطح هو هم وج بگذارد

 .و آن را متهم به زیرپاگذاشتن حقوق بشر کند، باید هوشیار بود

 یسازآگاهو  یرساناطالعدستگاه قضایی نیز نیازمند تسریع در 

 اثر گردد.ای ضدانقالب بیجامعه است تا شگرد رسانه

 مهدی سعیدی()نویسنده: 

 

 توهم حمله                               روزگزارش ▼

در دمشق و به  یفرودگاه یکیحمله به نزد ،غاصب قدس میرژ یستیاقدامات ترور نیاز آخر یکی

حسن  دیس نیازاشیپبود.  اهللحزباز فرماندهان  یکی« کامل محسن یعل»شهادت رساندن 

 لیما اسرائ شوند، دیو لبنان شه هیدر سور اهللحزب یروهایاز ن یکیچنانچه »گفته بود: هلل نصرا

که مناسب  یاوهیشو به هر  یحق ماست که در زمان و مکان نیو ا میدانیمرا مسئول آن 

انتقام خون فرمانده  بر گرفتنداد و  هیانیب اهللحزبکه  یاز روز ؛«میبه آن پاسخ ده مینیبیم

 .شدیمغاصب مشاهده  میمقامات رژ یهایریگموضعترس از انتقام در  ،کرد مقاومت تأکید

 :يخبر هايگزاره

در  یاهلل فرستاد که قصدحزب یروهاین یبرا یامیسازمان ملل پ قیفوراً از طر یستیونیصه میرژ

خود در مرز لبنان  یروهاین نیهمچن میرژ نینداشت. ا« کامل محسن یعل»به شهادت رساندن 

اتفاق شب گذشته،  نیتراما مهم؛ باش درآوردرا به حالت آماده هیجوالن در سور یو منطقه اشغال

خبر،  نیانتشار ا یدر جنوب لبنان بود؛ که در پ یستیونیصه میاهلل به مواضع رژخبر حمله حزب

. کندیبرگزار م نیزم ریکرده و جلسه وزارت جنگ را در ز کتردولت را  ئتیه مهیسراس اهویاننت

 ؛نبود شیب یبه راه افتاده، توهم یااقدامات و جنجال رسانه نیتمام ااست که  یلدر حا نیا

 یستیونیصه میبا رژ یتبادل آتش چیو ه ینظام اتیعمل چیه: »اعالم کرد یاهیانیب طیاهلل حزب

 میاز ترس و وحشت ارتش رژ یصرفاً ناش افتاده،در مرز صورت نگرفت و هر آنچه اتفاق 

زود خواهد  یلیخود را خ دیبدون شک انتقام رزمنده شه یمقاومت اسالمبود.  یستیونیصه

در مورد هراس اشغالگران از  یپژوهش جینتا یستیونیصه یهارسانه نیز شیپ یچند «.گرفت

سخنان  اراضی اشغالیمردم  دادیمنشان بودند که را منتشر کرده مقاومت  دیس یدهایتهد

 دارند. باور خوداز مقامات  شترینصراهلل را ب

و ترس و  «دیرا نخواهد د ندهیسال آ 20 لیاسرائ» فرمودند: یمقام معظم رهبر :يليتحل گزاره

از تحقق این وعده  از سوی جبهه مقاومت، خبر فتهنگرانی مقامات صهیونیستی برای عمل انجام نگر

 یدر حال تجربه تابستان داغ و ناآرام از سو رژیم نیکه ا یدر روزگار .دهدیمنزدیک در آینده 

باعث توهم  اهللحزب یبه انتقام از سو دیهستند، تهد اهوینتان یاست که خواهان استعفا یافراد

جز  یراه چیه یزودبه رژیمی که ؛شودیم رژیم نیمقامات ا نیتریلعا نیدر بدستپاچگی و حمله 

 زاده(: فرهاد کوچکسندهی)نو د داشت.نخواهبرای فرار از دست جبهه مقاومت  ایدر در شنا کردن

 است «تجربهيبجوان »براي ما همان  باشد، جنابيعالبراي شما  شايد         ژهیو خبر ▼

به  نژادیاحمدها منتشر شد که محمود از رسانه یدر بعض یبود که خبر شیهفته پ چند

همچون  یاستفاده از عباراتبا  نژادیاحمدنامه نوشته است. اکنون متن نامه  محمد بن سلمان

که بارها  یدر خطاب به شخص "نژادیبرادرتان محمود احمد"، "برادر محترم"، "جنابیعال"

از رئیس  یاهیگالاست.  همنتشر شدبه اثبات رسانده است،  تیخود را با انسان یدشمن

ولی بن  کندمیخطاب و یا برادر  جنابیعالنهم و دهم نیست اگر بن سلمان را  یهادولت

عواقب  10است که رهبر انقالب در فروردین  یاتجربهیبسلمان برای ملت ایران همان جوان 

در مسائل  هایسعودما با »او را به سران عربستان گوشزد کرده و گفتند:  یامنطقهاقدامات 

در سیاست خارجی  هاآنکه  میگفتیمگوناگون سیاسی اختالفات متعددی داریم اما همیشه 

امور آن کشور را در دست گرفته و دارند  تجربهیب، اما چند جوان دهندیممتانت و وقار نشان 

به ضررشان تمام  ، که این کار قطعاًدهندیمجنبه توحش را بر جنبه متانت و ظاهرسازی غلبه 

 .«خواهد شد



 

 

 اخبار ▼

 ؟!باشد آمريکاييحق با جنگنده  ديشا

به حریم هوایی  آمریکایی جنگندهچند روز پیش دو راجع به تعرض  یاعتماد در مطلب روزنامه

 یمایهواپ صرفاً ود،برخالف آنچه ممکن است تصور ش»نوشت:  ،هیدر آسمان سور هواپیمای ایرانی

هم که تحت  یمسافر یمایبلکه خلبان هواپ ست،یمقررات مزبور ن تیکننده ملزم به رعا یریرهگ

قصور  کیممکن است اشتباه و  رایز !کند تیمقررات مزبور را رعا دیبا ،قرار گرفته است یریرهگ

اضافه  اعتماد «.فاجعه به همراه آورد یتیوضع نیدر چن یمسافر یمایخلبان هواپ هیناح زکوچک ا

ماهان و  یمایهواپ انیمبادله شده م یهاامیو پ هاگنالیس ،یاقدام حقوق هرگونهقبل از  دیبا: »کندمی

 تیتا با قاطع ردیگ و مطالعه قرار زیمورد آنال ،سانحه طیشرا ریافزون بر سا آمریکایی یهاجنگنده

ارتفاع قضاوت  عیکاهش سر یبرا مایمتعارف( بودن اقدام خلبان هواپ ایبتوان در مورد الزم ) یشتریب

 یدر آسمان کشور کشوراین دورتر از خاک  لومتریهزاران ک کایآمر یستیجنگنده دولت ترور دو «.کرد

 یمسافربر یمایبه هواپ یدو جنگنده به حد نی. ااندکردهتعرض  یمسافربر یمایهواپ کیبه  گر،ید

امر  نیارتفاع شده و هم عیبه کاهش سر رینجات جان مسافران ناگز یکه خلبان برا اندشده کینزد

روزنامه  نیا حالنیباا از مسافران اعم از چند کودک شده است. یتعداد دنید بیموجب آس

دو  وپرداخته  «رآشکا یتجاوزگر» نیا ریو تطه لیبه تقل «یریرهگ»بردن واژه  با به کار طلباصالح

 آمریکاییحق با جنگنده  دیشا»شائبه که  نیکفه ترازو قرار داده و با طرح ا کیطرف ماجرا را در 

 بررسی شود!مبادله شده  یهاامیو پ هاگنالیس ،یاقدام حقوق هرگونهقبل از  دیبا شده یمدع«! باشد

ده هواپیما تجاوز نکربه حریم  جنگندهکه  ردیگیمصورت پیام زمانی  کردن ردوبدل مسلم است که

 هواپیما نزدیک شود.چند متری  بهو  گیردحالت تهاجمی به خود ه جنگند کهنیاباشد، نه 

 هيدر سور رانيا حضورکابوس 

در لبنان  یجنگ اتیبه عمل یاعالقه چیه ما» :اعالم کرد یستیونیصه میرژ یانرژ ریوز «تزینیاشتا»

که چقدر تا به  دیبدان است سخت .میشو هیسور در رانیتا مانع از استقرار ا میو در تالش هست میندار

چطور با قدرت  میدانیم م،ینداشته باش یگرید چاره اگر مانده است. یصبر ما زمان باق دنیرس انیپا

امنیتی میان ایران و سوریه در سفر اخیر  -گفتنی است؛ با امضای توافقنامه نظامی «.میپاسخ ده ادیز

نسبت به  یترمستحکمروابط نظامی  نیازاپسشورمان به دمشق، ایران رئیس نیروهای مسلح ک

سوریه در اولین قدم از این روابط،  شودیمد سوری خود خواهد داشت و گفته گذشته با متح

پدافندی از ایران را داشته است که این سطح از روابط به کابوس این  یهاسامانهخرید درخواست 

با تهدید جدی در آینده را رژیم صهیونیستی  امنیتتبدیل شده است و قطعًا  هاستیونیصهروزهای 

از حضور بیشتر ایران در مانع تا  زنندیم وآتشآبخود را به  هاستیونیصه، رونیازامواجه خواهد کرد. 

 شوند.خاک سوریه 

 يطلباصالحجريان  «يقدرتيب»رمز و راز 

ندارم که  یدیترد»: گفته است «یآرمان مل»در گفتگو با  طلباصالحاز فعالین  کمحمدرضا تاجی

توقف و حضور در قدرت خواهد  یتمام تالش خود را برا در قدرت( انِی)جر یطلباصالح یاصل انیجر

ندارم که اگر عدول و عبور  دیترد ،گریدانیببهخواهد کرد.  یبا کارت قدرت باز یطیکرد و در هر شرا

)در/ با قدرت(  یرسم انیاست نه از قدرت. شعار جر یطلبروح و جسم اصالح زهست ا یاعامدانه

 ان،یجر نی. اشودیسر نم سر شود، بدون قدرت به به زیچهمهیب؛ بوده که نیهمواره ا یطلباصالح

 ،چون پاره گردد بندِ ناف قدرت گره زده است، که را به یطلبو ممات اصالح اتیاست که ح یرید

 انیامروز جر «یقدرتیب»راز و رمز  «یدرقدرت» نیهم دی. شاگرددیپاره مپاره زیاو ن یاتیرگ ح

حزبی تالش برای حضور در قدرت  یهاتیفعالمهم  یهاژهیوکار یکی از  هرچند «است. یطلباصالح

برخی حزبی با قدرت عجین شده است،  ، فعالیتدیآیبرماز تعریف حزب نیز که  طورهماناست و 

خویش، با عدم قبول  حزبی و جریانی یهاشکستحزبی همچون تاجیک در زمانه مشهور  یهاچهره

که بر اریکه قدرت تکیه زده  یازمانه یهایناکارآمدخود و پذیرش  اجتماعی طرفداراناز دست دادن 

 !اندنداشتهقدرت  نشان دهند که تمایلی به حضور در کنندیمتالش  سیونییبا ژست اپوز بودند،

 کوتاه اخبار ▼

 سیرئ /انجام شده بود يقبل يبا هماهنگ «لزيه يباست»ساخت  ◄

غیرمجاز در  یوسازهاساختبا اشاره به  کل کشور یسازمان بازرس

از  شیب ،میکرد یروستا که بررس 0 در»: ا، اظهار داشتهم روستاحری

مورد  9244از  شیمورد تصرف واقع شده و ب ،یهکتار از اراض 9۱

 االسالمحجت «خالف قانون است. نیصورت گرفته که ا وسازساخت

افراد صادر شده به  یرقانونیغ یهامجوز بعضاً»افزود:  درویشیان حسن

را به انجام  نیمتخلف هایقانون شهردار 944ماده  ونیسیکم است.

و با  افتهیسازمان لز،یهیباستل ساخت .کندیم قیتخلف تشو

معروف به « باستی هیلز»شهرک « بوده است. یقبل یهایهماهنگ

 های شمال شهر لواسان واقع شدهدر دامنه کوهبورلی هیلز لواسان 

قیمت ویال در این شهرک ه گزارش مشرق در تیر سال گذشته، باست. 

این منطقه حدود  .شود به باالمیلیارد تومان شروع می 94خصوصی، از 

 در آن ساخته شده است.ویالی الکچری  9۳و  هکتار زمین دارد 904

 یاسیدفتر س سیرئ /به حماس يدالر ارديليم 90 شنهاديپ ◄

ماه  2؛ )حماس( فاش کرد نیفلسط یجنبش مقاومت اسالم

دادند در چارچوب  شنهادیگروه پ نیبه ا یعرب یهامیرژ شیپ

عنوان کمک در مقابل توقف دالر را به اردیلیم 90معامله قرن، 

 را رد شنهادیپ نیااو کند که  افتیمقاومت در یهاتیکامل فعال

 کرده است.

 دعباسیس /کنديمنتشر نمرا  مايفرانسه اطالعات هواپ ◄

در خصوص رمزگشایی  وزارت امور خارجه یسخنگو ،یموسو

 اطالعات جعبه سیاه هواپیمای اکراینی توسط فرانسه گفت:

کار با حضور  نیدارد و ا اریخوانش را در اخت یفرانسه تکنولوژ»

 یفرانسه کار کنمیو فکر نم ردیگیصورت م نفعیذ یهاکشور

منتشر کند.  یررسمیرا از طرق غ شدهخواندهکند و اطالعات 

 اریاطالعات را استخراج و در اخت دها موظف هستنآن

 قرار دهند. نفعیذ یهاکشور

نگهبان در  یشورا دیجد سهیرئئتیه /ديجد سهيرئئتيه ◄

و حقوقدان، به  هیفق یاعضا یریگیرأشورا با  نیا ریجلسه اخ

احمد  اهللتیآاساس،  نیا بر شدند. دهیبرگز سال کیمدت 

و  کیپره امکیمقام خود ابقا و س در ریدب عنوانبه یجنت

و  ریدب مقامقائم عنوانبه بیبه ترت ییکدخدا یعباسعل

 بان انتخاب شدند.نگه یشورا یسخنگو

اگر نقد سیاسی سبب ایجاد فضای  (:8سؤال احکام سياسي ) ◄

نفاق کارانه و فتن رویکرد محافظهاعتمادی شدید و در پیش گربی

نقد و تذکر دادنی که : پاسخرد؟ در جامعه شود چه حکمی دا آلود

اعتمادی عمومی شود، جایز نیست. مقام معظم رهبری موجب بی

نقد و تذک ر بایستی جوری باشد که اعتماد » :فرمایدمی یالعالمدظله

ند، سلب نکند؛ و مشغول کار اندمسئولکه  عمومی را از کسانی

 «اعتمادی عمومی نشود.تذک ر دادن باید جوری باشد که موجب بی

 (9910سال  روز اول یالعالمدظله)بیانات مقام معظم رهبری 


