
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 7511 شهريور 71 شنبهدو 3535 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 نیدر ا یعنیاست؛  تیجنا کیاند، قطعاً به کار گرفته رانیملّت ا هیعل هاییکایکه آمر یمیتحر

حاال ظاهرش  ؛رندیگیمملّت به کار  کی هیعل هانیااست که  یبزرگ تیجنا کی ست،ین یدیترد

 دارندرا  تیجنا نیا رانیملّت ا همه هیعل درواقعاست امّا  یاسالم ینظام جمهور هیاست که عل نیا

 w.basirat.irww                                                         (01/5/0911) .دهندیمانجام  هانیا

 

 

 موقع و قاطعدرست، به ميتصم تيهما        روز حرف▼

در رأس آن مجموعه  دیرا با یدر هر سازمان یریگمیتصم گاهیجا

اتخاذ  توانیرا م رانیمد یدیکه نقش کل یاگونهجستجو کرد، به

 یهانهیو گز ماتیتصم نیموقع و قاطع از بدرست، به میتصم

 ماتیکه تصم یها قرار دارد. زمانآن اریدانست که در اخت یمختلف

را  میتصم یتنها اجراباشد، نه داشتهرا ن هایژگیو نیاتخاذشده ا

 .بردیم نیاز ب زیرا ن انیبلکه اعتماد مجر کند،یمختل م

کنکور که مدام با  یدولت در برگزار میتصم -0 :يليتحل نکات

 زیکنکور ن یچند روز مانده به برگزار یو حت شدیمواجه م ریتأخ

موضوع،  نی! ار؟یخ ای شودیمشخص نشده بود که کنکور برگزار م

 میتصم -2قرار داد.  ریشدت تحت تأثرا به هایروح و روان کنکور

دوم چند روز  ETFدر صندوق  هایشیسهام پاال یدولت به واگذار

و بعد از حدود  بیمرتبط تکذ یقبل از عرضه، توسط دو تن از وزرا

 یاعتماد عموم یریگمینوع تصم نید که اش دییساعت دوباره تأ 84

 هیبرد و هنوز هم تبعات آن در بازار سرما نیرا از ب هیبه بازار سرما

بشکه  ونیلیم 221دولت به فروش  میتصم -9قابل مشاهده است. 

بشکه  ونیلیم 2به فروش  میو بعد تصم ینفت به شکل سلف مواز

قبل از دوساله کمتر از چند ساعت  ینفت به شکل سلف نفت

اتخاذ  لینسبت به دل یاکنندهپاسخ قانع چیو ه دیلغو گرد یواگذار

در خصوص نحوه  یریگمیتصم -8لغو آن ارائه نشد.  ایو  میتصم

ساعت مانده به شروع سال  84 مدارس، تیو فعال ییبازگشا

ها که همه مدارس و کالس شودیو اعالم م کندیم رییتغ ،یلیتحص

را  یادیز یدهایترد تیوضع نیبرگزار شود! ا یبه شکل حضور دیبا

 -5کرده است!  جادیآموزان در مدارس انسبت به حضور دانش

 یاهپروتکل تیشهرها، نحوه رعا نهیدولت در مورد قرنط میتصم

و  ینیبسته شدن مراکز د ،یعزادار یهامراسم یدر برگزار یبهداشت

 یهایژگیز ودولت هستند که ا ماتیتصم گریاز د ییها... نمونه

 اند.برخوردار نبوده «تیهنگام و قاطعدرست، به»گانه سه

فوق را نداشته  یهایژگیو یمیکه تصم یزمان :یراهبرد تانک

 انینزد مجر رانیگمیاعتبار تصم -0است:  تصورقابلباشد، چند اتفاق 

و  ردیگیدر آنان شکل م میو تصور امکان لغو تصم افتهیکاهش 

 شیافزا میتصم رییتغ یبرا یاعتراض یهاحرکت یریگاحتمال شکل

 نیو مخاطب رودیسؤال م ریها زطرح یسپشتوانه کارشنا -2 ابدییم

سطح  نیدر ا یریگمیتصم یکه چرا برا کنندیسؤال م انیمجر ای

دشمن  یبرا یفرصت -9! شود؟یانجام نم یکاف یکالن، کار کارشناس

عناصر  یو جا دهیبخش قیکه نفوذ نرم خود را تعم کندیفراهم م

است که همه  نیاانتظار  نیبنابرا رد؛یبگ یدلسوز را در افکار عموم

 یاگونهکشور به ییدستگاه اجرا نیترمهم ژهیوبه ،ییاجرا یهادستگاه

 تیتقو شیازپشیاعتماد مردم به نظام ب یهاهیکه پا رندیبگ میتصم

 کارگر( ی: علسندهیشود. )نو

 سازیقطعهنهضت                             گزارش روز▼

 انیسخن به م یاقتصاد شیمستمر از گشا صورتبه یاسیس هایجریان یکه برخ یطیشرا در

، مقام کنندمی انیمورد مناقشه را طرح و ب ینفت هایطرحاز مذاکره با غرب تا  ایدامنهآورده و 

آورده و  انیسخن به م هاتحریمبودن اقتصاد کشور و مقابله با  پذیرعالجبارها بر  یمعظم رهبر

 .اندداشته تأکید یمل دیتوان و تول بر

در کشور اشاره کرده و  سازیقطعهبه موضوع راه افتادن نهضت  راً یاخ رهبر انقالب :یگزاره خبر

که مثالً  شودمیمشکالت قطعات است که مکرّر به ما گفته  نیاز موانع، هم یکی»فرمودند:  انیب

 میدار یساز. خب ما در کشور نهضت قطعهدهندنمیفالن قطعه را ندارد،  نیفالن ماش دیفرض کن

 هایبخشراه افتاده از طرف  یسازچند سال است که نهضت قطعه آلنافتاده؛ که خوشبختانه راه ا

را به  موردنیازخب؛ شما قطعات  یلی. خگرید هایبخشاز  یدفاع و بعض زارتمسلّح، و یروهاین

ارجاع  ،کنندمی نهیزم نیو پژوهش در ا قیکه تحق یبه مراکز ،کنندمی یسازکه قطعه یمراکز

 دهیچیو پ فیظر اری. من عرض بکنم ما قطعات بستوانندمیقطعه را بسازند؛ و  تانیبرا هاآنتا  دیکن

که قابل  شدنمیکه تصوّر  یاز قطعات یمسلّح، بعض یروهایدر ن م؛یبساز میانستهرا خوشبختانه توا

 سازیقطعهدانش  «استفاده بشود. یسازنهضت قطعه نیساخت باشد، خوشبختانه ساخته شد. از ا

 یساز لموسدر جامعه، در صورت م ییدافزایعالوه بر ام و دارد یانتقال به بخش صنعت تیقابل

 شیو اثرات آن در افزا یاقتصاد شیبه گشا دیو ام یاجتماع آوریتابسطح  ید باعث ارتقاتوانمی

 آنان داشته باشد. یو مصرف یخدمات هایهزینهو کاهش  انیرانیا یزندگ تیفیک

 -0 :است یچند مسئله ضرور نییبتتوجه و  رهبر انقالب، شاتیبا توجه به فرما :گزاره تحليلي

بخش صنعت و نقش به  یدر حوزه نظام یفن هایتکنولوژیو انتقال دانش و  یسابقه توانمند یبازخوان

و  یدانش هایتوانمندی نییتب -2حوزه؛  نیدر ا ییکشور و خودکفا یتوان صنعت مل یآن در ارتقا

انتقال دانش و  هایمزیت سازیبرجسته -9مسلح؛  یروهایبر دانش روز در ن یو مبتن یبوم یتکنولوژ

 -8و...(؛  هاهزینهبودن، کاهش  ی)بوم کشور یمسلح به بخش صنعت یروهاین یفن هایتکنولوژی

به بخش صنعت کشور  یفن هایتکنولوژیمسلح به انتقال دانش و  یروهاین قیو تشو بیترغ

 فینسبت به تعر یو دولت یهراس بخش خصوص جادیمراقبت از ا -5(؛ یو خصوص یدولت هایبخش)

 .حوزه به بخش صنعت نیبر انتقال صرف دانش در ا تأکیدآنان و  بیرق عنوانبهمسلح  یروهاین

 7۰۱۱طلبان در انتخابات تنفس مصنوعي به اصالح           خبر ویژه   ▼

طلبان وضعیت اصالح»با عنوان  شرق روزنامه دیروزطی یادداشتی در شماره  «صادق زیباکالم»

دهند تا برای انتخابات ای برای نجاتش به او تنفس مصنوعی میکه عدهشباهت به بیماری پیدا کرده 

 بارهکیجمهوری در یکی، دو روز آخر ریاستهای سال آینده زنده نگهش دارند. در برخی از انتخابات

 رأیهای صندوق یپابهافتاد و بسیاری که چندان بنا نداشتند در انتخابات شرکت کنند، موجی راه می

 یپابهیری گهای پایانی رأیدر ساعت« دیدقیقه نو»ها میلیون 1۹و  12رفتند. در هر دو انتخابات می

خرداد دهندگان مصنوعی به کالبد اصالحات امیدوارند این پدیده در شتافتند. تنفس رأیهای صندوق

 مثالً امیدوارند  ای بزند.ها بتواند جرقهمناظره وارند شایدطلبان امیداصالح هم اتفاق بیفتد. 0811

بتواند  هاآنها و رفتار و گفتار مؤدبانه و دیپلماتیک حضور دکتر ظریف یا محسن هاشمی در مناظره

را به راه بیندازد. سؤال اینجاست که چقدر حضور ظریف، محسن « نودیدقیقه»امواج بخشی از آن 

های صندوق یپابهمیلیون  28رفتن آن « معجزه» ای خاتمی ممکن است هاشمی یا حتی خود آق

وارد  0911اگر تغییر و تحول خاصی اتفاق نیفتد و با همین فضای سنگین شهریور را تکرار کند؟  رأی

 رأیهای صندق یپابهرا  میلیون 28تواند حتی بخشی از آن ثقیل هم نمیبشویم، جر 0811خرداد 

یافته بودند؟ حضور  رأی یهاصندوقمیلیون نفر پای  28 یریگیرأروز  11در دقیقه  آیا. «بیاورد

 هاآنآمدند و همگی  رأی یهاصندوقدر ساعات پایانی پای  دهندگانیرأیعنی بیش از نیمی از 

 یا اصالحات یا هیچ؟! ،ارشان این استاند و شعطرفدار اصالحات



 

 

  

 اخبار ▼

 طلباصالح هایرسانه کاریسياسي

از  او اوالً که  اندشدهمدعی  رئیس مجلسدر روزهای اخیر با حمله به  طلباصالحدولتی و  هایرسانه 

 ثانیاً! و شدمیحوزه تهران انتخاب شده و به همین دلیل نباید وارد حوزه انتخابیه خوزستان 

 هایرسانه انجام دهد!« نظارت میدانی»است و رئیس مجلس نباید  گذاریقانونمسئولیت مجلس 

و اعضای کابینه  جمهوررئیسدر حیطه مسئولیت  صرفاً سفرهای استانی  گویندمیحامی دولت 

از آقای روحانی مطالبه  هارسانهچرا همین  محال اگر این ادعا صحیح باشد، پس برفرضاست؛ 

وزیر  گیریرأیروحانی در جلسه  ؟!خوزستان برود ازجملهانی و که وی به سفرهای است کنندنمی

عالم کرد که این اقدام با ا جمهورئیسرمعاون پارلمانی  پیشنهادی صمت در مجلس حاضر نشد.

برای  هاخانوادهمشورت ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شد. آقای روحانی علیرغم اطمینان دادن به 

 سؤالاین  !داد انجام غیرحضوری صورتبه رامراسم بازگشایی مدارس  در مدارس، هاپروتکلرعایت 

، پس چرا ی بهداشتی در مدارس اجرا شدههاپروتکلد شد که اگر ایجا هاخانوادهبرای خیلی از 

با  بایستمینظام یکی از مقامات ارشد  عنوانبهرئیس مجلس  ؟!از حضور امتناع کرد جمهوررئیس

درگیر باشد. این رویکرد هم در  هاآنمردم در ارتباط بوده و از نزدیک با مشکالت و مطالبات 

بجای  طلباصالح هایرسانهحاال  است و هم در نظارت بر عملکرد دولت. مؤثرمجلس  گذاریقانون

ن مردم رفتی و که چرا میا کنندمیخرده بگیرند، به رئیس مجلس حمله  جمهوررئیساینکه به 

، این ایقبیله هایبازیشلوغاین  جایبهو دولتی،  طلباصالح هایرسانه ؟!صدای آنان را شنیدی

 08به خوزستان بروید و به  چندروزهشما هم در یک سفر پیشنهاد را مطرح کنند؛ آقای روحانی؛ 

 را از نزدیک بشنوید. تپههفتحوزه انتخابیه آن سر بزنید و صدای کارگران 

 چاره کار پاسخگو کردن دولت

حاضر مشکالت زیادی در پاسخگوسازی  در حالبا بیان اینکه  «زادهقاضی نیرحسیام دیس»

ستی نظام ما یک نظام ریا»: گفتتری انجام شود، مسئوالن وجود دارد و باید اقدامات جدی

است، باید برای پاسخگو کردن مسئوالن با توجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد 

وزیری تر است. وی با اشاره به اینکه یک نظر این است که نخستبنیادی هایبرنامهکه نیازمند 

افزود:  مجلس شورای اسالمی رئیسنائب  «.تا مجلس بتواند دولت را رصد کنداحیا کنیم را 

نیز یک فرد  جمهوررئیسهای دولت را رصد کند، برنامهتواند بسیاری از مجلس اکنون نمی»

زیرا یک نماد سیاسی  ؛به سراغش رفت راحتیبه تواننمیبرخاسته از آرای مردمی است و 

به »تصریح کرد:  وی «وگو برای پاسخگوسازی کابینه انجام شود.است، وقت آن است که گفت

 توانمیرسد الزم است در کشور مدتی طوالنی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را نظر می

بارها ساقط کرد، بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب پنجاه سال بر ژاپن حکومت کرد اما 

هایش کمتر از دو سال بود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریع افراد را عوض میانگین عمر کابینه

 «.شودمیط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد اما با شرای ؛کنیم

 !هافلسطيني جان بالی سلمان بن هایمگس

 شروع هاییهشتگ اندازیراه با سعودی، عهد ولی فرماندهی به عربستان الکترونیک هایمگس

 و ملت به هشتگ نای در سعودی هایمگس .اندکرده صهیونیستی رژیم با سازش طرح تبلیغ به

 ناسپاسی و قدرنشناسی به را هافلسطینی و کرده حمله فلسطین حامیان و رهبران و آرمان

 حاشیه کشورهای رسمی محافل پشتیبانی و مایتح با افتهیسازمان حمله این .اندکرده متهم

 عربستان در خصوصب ،فلسطین آرمان قبال در مردم حساسیت بردن بین از برای فارسجیخل

 برای ییهاائتالف ایجاد گسترده، طرح این از هدف. است گرفته خود به یترشتابنده سیر

 این به زدن چنگ با کوشندیم هاآن. است نفلسطی خاک و مقدسات و حقوق و آرمان فروختن

 حقایق تحریف برابر در مقاومت هرگونه و برده بین از را فلسطین مسئله به مردم اهتمام روش،

 .ببرند بین از را روابط یسازیعاد یا فلسطین ملت به اهانت یا

 کوتاه اخبار ▼

 شهر شورای عضو «نظری حجت» /!است خون دولت از دلمان ◄

 ماا ؛مطلعم عمومی ونقلحمل ناوگان فرسودگی از» :گفت تهران

 خون ایمآورده کار روی خودمان که دولتی از دلمان که بگویم چه

 وسازساخت عنوان با حقبه انتقاد یک که کردند مشاهده مردم .است

 ورود از جلوگیری کنار در و داشت عواقبی چه جماران محله در

 ارتفاع محدودیت لغو دنبال دولت، هیئت جلسات به تهران شهردار

 «!رفتند جماران محله

 با صداهم عراق مردم /الحرمينبين در دعهديتجد راهپيمايي ◄

 ،معلی کربالی در الحرمینبین در حضور با ،مردمی بسیج هاینیرو

 و سلیمانی قاسم حاج مقاومت، شهدای فرماندهان هایآرمان با

 دعهدیتجد راهپیمایی .کردند بیعت تجدید المهندس ابومهدی

 اهلل» شعار با و السالمعلیه حسین امام مطهر حرم در عراقی هزاران

 همراه بود. «االکبرشیطان آمریکا اکبراهلل

 کهدرحالی /!شدند مطهری شهيد دامان به دست هاوهابي ◄

 مسلمان را هاآن و کرده تکفیر را شیعیان همواره وهابی علمای

 کندمی توصیه مردم به وهابی هایمفتی از «مالزاده» دانند،نمی

 خدمات» کتاب ،شودمی وارد سالما علیه که شبهاتی به پاسخ برای

 یزیستنید» کتاب و مطهری شهید اهللآیت «ایران و اسالم متقابل

 .نمایند مطالعه را طباطبایی حسینی مصطفی سید استاد «نافرجام

دبیر مجمع تشخیص  /!نفر شد 73۱عسل بورس نصيب  ◄

نفر در کشور، متخصص  051حدود  یاعده»مصلحت نظام گفت: 

که  کنندمیخود را طوری مدیریت  یهاپولتربازی هستند و چ

به  هاپول دانستندیم هاآن. وارد چرخه پر ریسک تولید نشود

 جاری تبدیل کردند یهاسپردهرا به  هاپولو سریع  رودیمبورس 

و این آخر سر که فقرا به دنبال بورس رفتند، به دنبال عسلی رفتند 

با  هانیارابطه  که در حال تمام شدن بود و چیزی نصیبشان نشد.

 .ادامه پیدا کند تواندینماست و  یارهیجز ،تولید، صنعت و اشتغال

 سازمان سخنگوی /شدند شناسايي نطنز در خرابکاری عوامل ◄

 متأسفانه )خرابکاری در نطنز( اتفاق این»: اعالم کرد اتمی انرژی

 دقیق باید ما امنیتی هایسازمان را این و دارد خرابکاری جنبه

 و کردند کشف را کار این عوامل دانیممی که جایی تا. کنند بررسی

 اتفاق این یاتجزئ اینکه .دانندمی را کار انجام گیچگون و دالیل

 در مسئله چون و شده گفته ما به ایاندازه تا .دانیممین را چیست

 .کنیم صحبت بیشتر بارهدراین معذوریم ،است پیگیری حال

 در ذکر چون مواردی حکم غیبت در :(5۰احکام سياسي )سؤال  ◄

: پاسخچیست؟  آن، انتقال و تصویر و صوتضبط یا وبالگ نوشته،

 جایز نیست و حکم گفتن را دارد. به تعبیر مقام معظم رهبری

 و نامه کتاب، کاغذ، خواندن مثل هم وبالگ خواندن» :یالعالمدظله

 هانیا یهمه شامل غیبت استماع. است حرف شنیدن مثل

 شنیدن دارد و وجود مسلّماً هانیا در استماع مالک یعنی شود؛می

 در که است گونههمان هم نامه خواندن ندارد، خصوصیتی گوش به

 خطای است، یعنی اگر جورنیهم هم دوربین است، استماع بحث

همان  کرد و در معرض دید دیگران قرار داد؛ ثبت با دوربین را کسی

 خارج فقه مقام معظم رهبری( از درس)استفاده  حکم را دارد.


