
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 1399 شهريور 16 شنبهيک 5355 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 ست؛ین میمشکالت هم مربوط به تحر . همهستین یشکّ نیکرده؛ در ا جادیا یمشکالت میتحر

اواخر مربوط به کرونا  نیهم در ا یکشور است، مقدار تیّریما در مد یهامربوط به ضعف یمقدار

ها وجود دارد امّا آنچه آن یاست؛ مشکالت هست؛ مشکالت میهم مربوط به تحر یاست، مقدار

 www.basirat.ir                                       (10/5/1399)و نخواهد شد.  نشده خواستندیم

 د؟يمثل سپاه باش ديتوانيشما هم م      روز حرف▼ 

)ص( سپاه اعالم کرد، فاز سوم اءیاالنبخاتم یقرارگاه سازندگ فرمانده

)امروز( کشنبهیخوزستان روز  هیزانیبه منطقه غ یرسانپروژه آب

 نیا زیحق مردم عزافتتاح خواهد شد تا دغدغه به یطور رسمبه

برطرف شود. به گفته دکتر  یبه آب سالم و دائم یمنطقه در دسترس

پروژه به علت  نیا یاجرا شدیتصور م نکهیا رغمیعل»محمد 

سخت، دو ماه به  یطیمح طیگرم و شرا اریبس یوهواآب تیوضع

 شده،ینیبشیکمتر از موعد پ اریبس یاما در مدت زمان نجامد،یطول ب

در حوزه رسانه است؛ « خبر خوب» کیخبر، نمونه  نیا «.شد لیتکم

کلمه  کیانجام پروژه و در  یواجد سرعت و دقت باال دوارکننده،یام

چرا سپاه  یراستبه .منتیب یاخداپسندانه و غزوه ،یجهاد زیکار تم

 طیو بلکه بدتر از شرا کسانی ،ییو کرونا یمیتحر طیدر شرا تواندیم

اقدامات بزرگ بزند؟  لیقب نیها دست به اها و وزارتخانهسازمان گرید

 توانند؟یم زیها ننهادها و سازمان گرید ایآ

مند و دلسوز دغدغه یمجموعه انسان کیسپاه  -1 :يلينکات تحل 

 کندیوش خود احساس مرا بر د یبزرگ اریمردم است که رسالت بس

هدف  نیو رفاه مردم است. ا یدر برابر راحت یریپذتیو آن مسئول

و عزت مردم خود را  تیجنگ و دفاع از امن ینیدر سنگرنش یروز

 نیسنگ آالتنیو ماش ردر به راه انداختن ابزا یو روز دهدینشان م

ساخت و  ،یکشور و امروز، کمک به طراح یسازندگ یبرا المالتیب

با مفاسد  امانیو مبارزه ب یو خدمات یصنعت یهارساختیز تیتقو

شرط مانند سپاه باشند؟ بله، به توانندیم زین گرانید ایآ -2 !یاقتصاد

راه،  یمردم باشد و از بزرگ یبرا آنکه وجودشان سرشار از دغدغه

 النیو خار مغ منتیخدمت ب ریمس یالعبورمقصد، صعب یدور

از  یکیاتفاقاً  -3 نهراسند. اتیواقع فیها و تحرو هجمهها سرزنش

، اندکرده بیسپاه که همواره دشمنان عملکرد آن را تخر یهابخش

به مردم در  منتیخدمت ب یقرارگاه خاتم است؛ اما سخت نیهم

 میگزاره پرمغز رهبر حک نیا یبه راه و درست مانیباور و ا یهمزاد

سپاه « با آمریکا، خدمت به مردم استمبارزه  نیتربزرگ»انقالب که 

نفوذ و انحراف کرده و به  ف،یگانه شوم تحردر برابر سه تننیروئ ار

و  «شودینم»که تنها با عبور از  یاندهیساخته است؛ آ دواریام ندهیآ

 .شودیحاصل م «میتوانینم»

 یهاتیها و رواتهمت نیدتریبا شد سپاه :یراهبرد نکته

و خدمت  یشده مواجه است؛ اما در کنار کار جهاد «فیتحر»

از  یمیبه صحنه وارونه ترس یو پرتوافکن یبخش رتیبصمضاعف، از 

 یهاکیو تکن هاکی. تاکتشودیغافل نم زین فیگردانان تحرکار یسو

 یعنی، یعوض شوند، اما هدف و راهبرد اصل دیشا یرسانخدمت

محال  رتیبص ینمابتوأم با قط« به مردم منتیتفکر خدمت ب»

سپاه،  گریشود، د نیچن یاگر روز تعارفیکند. ب رییاست در سپاه تغ

 (شانیاهلل پر: فتحسندهیسپاه تراز انقالب و مردم نخواهد بود. )نو

 رست بچرخانيم!د را توسعه کليد                   گزارش روز▼

 خارجی بازیگران رفتار و خارجی سیاست از کشورمان اقتصاد و سیاست که است سال 7 از بیش

 که است آن حکمرانی صحیح رفتار. ستا حکمرانی اصلی قاعده برخالف که اتفاقی ؛گرفته تأثیر

هاا  عمده توانمندی که باشدهای بومی و ظرفیت داخلی سیاست از گرفته تأثیر خارجی سیاست

های طی دههدر مقابل دشمنان و رقبای خارجی خود های ایران ها و مقابله به مثلو ایستادگی

 قاوی  بر تمرکز در سیستم حکمرانی کشور بوده است. سازوکاروجود این  ،بعد از انقالب اسالمی

 ،دسات ازایان هاای باومی   و ویژگی قوی نظامی درتق ،قوی اقتصاد و دتولیرشد  ،درون از شدن

رد و عکس آن نیز بمی باال کشور منافع حصول برای شور راک دیپلماسی دستگاه زنیچانه قدرت

 .را در پی خواهد داشت و وادادگیداده نتیجه عکس 

 نقاش  باه  اشاره بابه کشورمان سفر کرده است، شنبه( که دیروز ) سوئیس خارجه وزیر :خبری گزاره

 هاای حاداقل  کاه  اسات  آن ساوئیس  تاالش »: کرد تصریح ،آمریکا و ایران بین شورشک گرانهمیانجی

؛ بناابراین شانیدن   اسات  منافع آمریکا در ایرانحافظ  سوئیس «.شود برقرار کشور ود بین وگویگفت

وزیار  ، «ایگناتسایو کاسایس  » زباان  ایران و آمریکا از مابینفی وگویگفتسخنانی از جنس مذاکره و 

ای در داخال باا   ؛ اما چارا عاده  شدیمبینی پیشنیز بل قی است که از امور خارجه این کشور، موضوع

 به دنبال مذاکره مجدد با آمریکا به هر طریق ممکن هستند؟! ،ایفراوان این خط رسانه وتابآب

؛ گفات  بایاد  ،کشاور اسات   توساعه  و پیشارفت ، آمریکا با مذاکره طرفداران نیت اگر :تحليلي گزاره

پایادار   توساعه  باه  داخلای  قادرت  باه  توجه بدون که نیست کشوری دنیا در که دهدتجربه نشان می

 چنادین  ،ندشد متحمل جهانی هایجنگ در را شکست نیترسخت که هاییکشور حتی. دباش رسیده

 و پیشارفت  توساعه  باه  اندتوانسته امروز که کیه کردندت خود داخلی توان سازیفعال و توسعه به دهه

وسعه وابسته در دوران سازندگی و توسعه بر اساس نگااه همازاد   اجرای تئوری ت. دست یابند اقتصادی

 نیاز  در دوره کناونی باا دشامنان ملات ایاران در دوره اصاالحات و       روابط دوستانه و برقراری پندارانه

در کناار  ، بعد از هفت سال دستاوردهای آن در کشور کامالً مشهود اسات سیاست بستن با کدخدا که 

ا ها و دوران تحاریم  های موفق تکیه بر توان داخلی در مدیریت دوران ساخت جناگ تحمیلای   تجربه

ایان تجربیاات اسات کاه      تاای  ن اساس براست. جمهوری اسالمی ایران ش روی پیهای تجربه ازجمله

تجرباه،   همهایند از اکنون بعو  کند عبور داخلی مسیر از باید ایران رشد و توسعه قانون ت؛توان گفمی

 نویسنده: اکبر معصومی() .دیچرخانر مسیر صحیح د را توسعه کلیدکه  وقت آن رسیده است

 قرآن حرمت هتک به واکنش                         خبر ویژه ▼
 در ساوئد،  کاریم  قرآن به حرمت هتک کردن محکوم با شیعیان تقلید مرجع ،«همدانی نوری اهللآیت»

 خااطر  تاألم  موجب کریم قرآن مقدس ساحت به اهانت آورشرم اقدام»: نتشر کردم زیر شرح به یپیام

 و صهیونیساتی  هاای اندیشکده پشتیبانی با سرانهسبک اقدام این شکبی. گردید آزاده هایانسان همه

 همبساتگی  و اتحاد با جهان مسلمانان است الزم که گرفته صورت هراسی اسالم راستای در آمریکایی

 ساران  از اسافنا،،  حادثه این کردن محکوم ضمن اینجانب. کنند ایستادگی شوم نقشه این مقابل در

 جادی  واکانش  موضاوع  این به نسبت کنممی درخواست المللیبین هایسازمان و اسالمی کشورهای

 سیو رئا  هیا علم یهاا حاوزه  ریمد ،«یاعراف اهللتیآ» «.شوند جریانات قبیل این تکرار از مانع و داشته

اقادام را محکاوم کارد و اظهاار      نیا ا یاهیا اطالع یطنیز  هی)ص( العالمیجامعة المصطف یامنا ئتیه

و  هاا یرغم همه دشمنو مستکبران بدانند به شگانیپو ستم زیستسوز و اسالمخرد یهاانیجر» داشت:

رغام  اناد و باه  روا داشاته  یاسالم یو کشورها یاسالم متکه بر مسلمانان و ا یو مظالم هایورزنهیک

تار خواهاد باود و    بلکاه تاباان   ،فروغ نخواهاد شاد  اسالم کم دیخورش گان،یفروما یهاحرکت نیهمه ا

خواهاد رفات و    شیاز گذشاته پا   شیبا  یاسالم تیو اخالق و عقالن یو معرفت قرآن یدیتوح شهیاند

را فاتح خواهاد کارد و     انیا آدم ریذهن و ضام  یقرار خواهد گرفت و سنگرها انیمورد استقبال جهان

 هد نشاند.خود خوا یمنطقان را بر جاو سست انیزورگو



 

  

 اخبار ▼

 جمهوری رياست انتخابات قانون در تغييرضرورت 

 ریاسات  انتخاباات  قاانون  اصاالح  طارح  بررسای  باه  اشاره با شوراها و داخلی امور کمیسیون رئیسنایب

. اسات  زیادی ایرادات دارای اکنون جمهوری ریاست انتخابات قانون» :گفت کمیسیون، این در جمهوری

 بارای  زیادی افراد تا شده باعث موضوع این که است کافی نوشتن و خواندن سواد داشتن فعلی قانون در

 صاالحیت  بررسای  در اجرایای  و نظاارتی  هاای دساتگاه  کاار  و کنناد  مراجعه انتخابات در کاندیداتوری

 ریاسات  انتخاباات  قاانون  اصاالح  طارح  در: »افزود «آصفری محمدحسن». شودمی برابر چند کاندیداها

 کاه  شاوند مای  محساوب  سیاسی رجل جزو افرادی یعنی ،است شده بازتعریف سیاسی رجل جمهوری،

 یاا  و قاوا  ساران  معااونین  قاوا،  ساران  وزیار،  دوره دو مجلاس،  نماینادگی  سابقه دوره دو حداقل دارای

 اصاالح  طارح : »گفات  پایان در وی. «باشند کشور عالی مقامات از یا و نظام ارشد و مقامعالی فرماندهان

 برای زودیبه و کندمی طی شوراها کمیسیون در را خود پایانی مراحل جمهوری ریاست انتخابات قانون

 .«آمد خواهد مجلس صحن به نهایی تصویب

 است بدهکار ايران به انگليس

 سار  بار  را ایاران  باه  کشاورش  بدهی انگلیس دولت در بار اولین برای کشور این دفاع وزیر ،«والس بن»

 ناازنین  باودن  زنادانی  باه  موضاوع  ایان  کردن مرتبط برای تالش با و کرد تأیید چیفتن هایتانک خرید

 باه  بادهی  ایان  پرداخات  دنبال به فعاالنه که گفت ایران، در ایرانی -انگلیسی تابعیتی دو شهروند زاغری

 وزارت ساخنگوی . است شده مطرح زاغری نازنین وکالی به اینامه در بدهی این تأیید. است ایران دولت

 از ایاران  بادهی  پرداخات »: تگفا  ظهارات وزیار دفااع انگلایس   این اخصوص در کشورمان  خارجه امور

 ایاران  در را خاود  محکومیات  از بخشای  وی .نادارد  تاابعیتی  دو زنادانیان  آزادی به ربطی هیچ انگلیس

 ساایر  و وی بین فرقی هیچ و دارد را خودش قضایی پروسه که است داشته هم مشروط آزادی و گذرانده

 تفااوتی  و دارد ایاران  باه  سااله  ۴0 قطعای  بدهی یک انگلیس دولت» افزود:. وی «نیست دیگر زندانیان

 هاای تاناک  تحویال  عادم  سر بر انگلیس «.نه یا بپذیرد انگلیس دولت مقام یک را بدهی این که کندنمی

 ۴00 تقریبااً  باود،  شاده  داده سفارش ایران سوی از پهلوی شاه محمدرضا حکومت زمان در که چیفتن

 .است بدهکار ایران به پوند میلیون

 افتاد!دوباره به فکر ملت  انتخابات سال در «خاتمي»

 ،ویادیویی  انتشاار  با طلبان،اصالح انتخاباتی هایکنش ادامه درئیس دولت اصالحات ر ،«خاتمی محمد»

در قباال  ذیرش هیچ مسئولیتی پ بدون وی !و در ایان انتخاباتی مجدداً رخی نشان داد سال چند از پس

 معیشاتی  مشاکالت  در طلباان اصالح قصیرت به اشاره بدون و ولت کنونید به دادن رأی به مردم تشویق

 . خااتمی دهاد  نشاان  ماردم  منددغدغه را متبوعش جریان ،همیشگی هایگوییکلی با کرد سعی امروز،

 باا  همچناین  و دولات  از فاصله گرفتن با کندمی تالشریاست جمهوری،  انتخابات به مانده ماه نه حدود

 و کناد  فارار  موردحماایتش  دولات  عملکارد  باه  پاسخگویی از ،انتخاباتی و ایرسانه داغ هایسوژه تولید

 سازی برای روی کار آمدن فرد دیگر از طیف خود را رقم بزند.زمینه

 های موجودنماييفراتر از سياهاقعيتي و

 سانگین  مجاازات  یاک  عنوانبه را غذا برابر در نفت قبالً اگر»است:  گفته عجیب اظهاراتی در «نوبخت»

 هام  دارو ازای در حتای  کاه  غاذا  ازای در را نفات  تنهانه کنونی شرایط در اما بودند، پذیرفته ایران برای

 اسات  حالی در اظهارات این.« برخوردیم هم کرونا ویروس ورود به فشار این با حال بفروشیم؛ توانیمنمی

 ایان  هاا، بررسای  مطاابق  اسات.  کارده  پیادا  ماالی  تأمین برای را جدیدی هایراه جاری سال در دولت

 وانتقاال نقال  از مالیااتی  درآمد تومان میلیارد هزار 10 از بیش -1 :است ذیل شرح به نجومی درآمدهای

 مالیااتی  درآماد  کال  برابر سه به نزدیک میزان این) جاری سال ابتدایی ماههپن  در سهام بازار در سهام

 پان  مااه   در هامالیات محل از تومان میلیارد هزار 72 -2 ؛(است 9۸ سال در سهام وانتقالنقل از دولت

 داشاته  درصادی  20 رشاد  ساال گذشاته   مشاابه  مادت  نسبت به میزان این) اکرون شیوع باوجود ،اخیر

 رکاورد  شدن شکسته احتمال -۴ ؛دولتی هایسهم واگذاری و فروش تومان میلیارد هزار 1۶ -3 ؛(است

 باناک  پان   ادغاام  -5 ؛بادهی  اوراق انتشاار  اداماه  صورت در سال جاری در 9۸ سال هزارمیلیاردی ۸0

 .بانک دولتییک در  النک هایدارایی با نظامی

 کوتاه اخبار ▼

ـاه  در داعـش  هایعمليات درصدی ۲5 افزايش ◄ ـته  م  /گذش

 دهاد می نشان تروریسم بررسی و هاپژوهش اتحادیه ارزیابی

 در حمله 100 داعش تروریستی گروه ماندهباقی نیروهای که

 اتحادیه این .اندداشته اوت ماه فقط طی عراق مختلف مناطق

 درصاد  25 میازان  باه  داعاش  عملیاات  میزان که کرد اعالم

 نخسات،  وهلاه  در حمالت این .است شده ژوئیه ماه از بیشتر

 از آزادشاده  ،گذشاته  در کاه  اسات  شاده  انجاام  مناطقی در

 .آمدندمی حساببه تندرو هایگروه حضور

ـال  ماهه 5 در ايران دالری ميليارد ۲۴ خارجي تجارت ◄  /امس

 امساال،  نخسات  ماهاه  5 در کشاور  خارجی تجارت مجموع

 ایان  از که شده ثبت دالر میلیون ۶00 و میلیارد 2۴ معادل

 ساهم  و دالر میلیاون  900 و میلیارد 10 صادرات سهم رقم،

 ماهااه 5 در .اساات دالر میلیااون 700 و میلیاارد  13 واردات

 هاکشور سایر با ایران تجاری تبادالت مجموع امسال، نخست

 3۸ صاادرات  ساهم  کاه  باوده  کااال  تان  میلیون 52 از بیش

 ؛اسات  باوده  تان  میلیاون  13.۸ واردات ساهم  و تن میلیون

 کااالی  ،وارداتای  هاای کااال  درصاد  ۸5 از بیش اینکه ضمن

 .است بوده تولید هاینهاده و اساسی

 /!گذشته سال 5۰ در خود حد ترينکم به مواليد ميزان کاهش ◄

 هار  درناوزاد   20 حادود  از موالید میزان محسوس با کاهش

 هازار  هار  درنوزاد  1۴.۴ به 139۴ سال در جمعیت نفر هزار

 50 طای ماار موالیاد   آ ترینکم، 139۸ سال در جمعیت نفر

 که ستا حالی در این .است ثبت شده در کشور گذشته سال

 مقاام  ساوی  از خاانواده  کلی هایسیاست ابالغ از سال چهار

 !گذردمی رهبری معظم

 مبناای  بار  محاسابات  /داريـد؟  قرار جامعه دهک کدام در ◄ 

 اول دهاک  هزیناه  ،دهاد مای  نشاان  ایاران  آماار  مرکز هایداده

 هزیناه  و توماان  هازار  2۴۸ و میلیاون یک به مرداد در ایهزینه

 یعنی ،است رسیده تومان هزار 717 و میلیون 13 به دهم دهک

های دهک اول با دهک دهام  زینهی در هبرابر 11 حدوداختالف 

 تاا  دوم هاای دهاک  هزینه دهک، دو غیرازاین! جامعه وجود دارد

 و توماان  هازار  ۴70 و میلیاون  ساه  تا میلیون دو بیننیز  پنجم

 میلیاون  هفت تا میلیون چهار بینهم  نهم تا ششم دهک هزینه

 .است بوده تومان هزار ۶00 و

های هایی که در بحثآیا حرف :(33احکام سياسي )سؤال  ◄

شود، غیبت محسوب زده می نیسر مسئولسیاسی پشت 

های یک گیریبه عملکرد و موضع گفتگو راجع: پاسخ؟ شودیم

جایز و انتقاد است، اما  ،طلبانهمسئول همراه با نقد و دید اصالح

ندارد، غیبت  هاآنذکر معایب افراد که ربطی به عملکرد کاری 

باشد. بله؛ سخن در مورد مفاسد اقتصادی، است و حرام می

 سیاسی، امنیتی محرز شده مسئولین، ایرادی ندارد.


