
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9611 شهريور 36 شنبهيک 0635 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 دیدندمیمردم . بود امامت مسئله بود، شده تحریف دچارآن روز  یهامسلمانای که برای عمده مسئله

ال مردم خی. کردندمیش هم اقتدا و به شودمیمردم  نمازپیشکه یکی به نام خلیفه، مست و الیعقل 

که برخالف صریح قرآن و اسالم هست،  با این اعمالبا این گناهان،  تواندمیکه امام مسلمین  کردندمی

  www.basirat.ir     (32/10/0231) خطر برای عالم اسالم بود. ترینبزرگاین آمیخته و آلوده باشد؛ 

 با مشکالت کشور چه کنيم؟           روز حرف▼ 

بار به وزارت صممت دسمتور  ودماه گذشته  هارچجمهور طی رئیس

ولی تنها چیزی کمه اممروزه در  ؛ساماندهی بازار خودرو را داده است

نگاهی ولو  !شود، ساماندهی استبازار خودروی کشور مشاهده نمی

همای سطحی و با عینک مردم کوچه و بازار به سایر بازارهما و ووزه

یما علمل علت اما از همین نگاه وکایت دارد!  شیوبکمنیز تصادی اق

چگونمه یسمت  چها در مباوم  اقتصمادی مسمئولیت یرها بمودگ

تما روز آخمر کاممل شود همچنمان اممور را بما انگیمزه و جمدیت می

 کرد  یریگیپ مسئولیت

دو مدل و الگو در این وموزه قابمل شناسمایی  -0 :نکات تحليلي

، تکلیمف دولمت بما داشمتن افتهیتوسعهربی و است؛ در کشورهای غ

مشخص است. وزب به خاطر آبمرو و وفم   ،رویکرد و عقبه وزبی

های آتمی خمود را تخریم  فرصمت کهنیاخود و برای  یرأسازمان 

به کار و پایان کند و دولت متبوع خود را تا لحظه آخر کار می ،نکند

وادار  ،یآور یرأکمترین امیمد بمه  ابولو  ،هاها و وعدهدادن به برنامه

همایی کمه سماختار وزبمی جما نیفتماده، امما در دولت -3 .سازدمی

بینمی شمده ون پیشدر قماندیگمری های پایشی و کنترلمی مکانیزم

دینی البته شکی نیست که بهترین سازوکار کنترلی در منظر است. 

پاسمخگویی انجام کارها به قصد قربت و خمدمت و  ،اسالمیو دولت 

؛ تاریخ و در آخر دادگاه عدل الهی اسمت ،ملت ،خودبیدار به وجدان 

. ایمن شمودمکمانیزمی بیرونمی نیمز تعبیمه الزم اسمت  هروالبهاما 

بینی شمده اسمت. مجلس پیش هایکارکرد، در در قانون ماموضوع 

مجلس در کنار وظیفه جعل قانون، رسالت نظارت بر وسن اجمرای 

اسمتانی سمفرهای کسانی کمه  ،آن را نیز بر عهده دارد. از این منظر

کم  بمه تحلیمل کردنمد، دور از ابعاد قمانونی خانه ملت را نمایندگان 

 هایآفمات و شمائبههایشان نگران افتادند که خود در تحلیل یاراهه

 تیجمددر راسمتای مجلمس اصمل کمار سیاسی آن بودند! چراکمه 

همر ، اساسماً .اسمتقمانونی سازی به اقدامات دولت و مصون یبخش

شود مشکالت مردم سوی هر مسئولی که سب  آشنایی با از سفری 

 پسندیده است. ،گرددمنجر  هاآنگشایی از به ول و گره تینها درو 

 ،مجلس باید صیانت کند و با درایت و نظارت میدانی :نهايي نکته

هما را و تزلزل تفاوتی، رهاسازی کارهانبلی، بیجلوی ورود ویروس ت

خمدمت بمه دولمت و وی یمت آن  نیتمربزرگاین  ؛دگیربدولت  رد

وشمند تنها با نیت کارگشمایی و البتمه بمه است. مجلس کارآمد و ه

همای قمانونی و توانمد بما پیشمنهاد راهمیهای سیاسمی دور از شائبه

های تممازه، گذاریهای وقمموقی در جممذب سممرمایهگشممایش روزنممه

دولمت را مسیر، شناسایی منابع درآمدی جدید، هموارسازی قانونی 

 و خدمت نماید.به کار آن ترغی  تا روز پایانی 

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 !حيثيت ييگدا                                گزارش روز▼

 یستیونیصه میبا رژ فارسجیخل هیمرتجع واش یکشورها یبرخ نیروابط ب یسازیعاد اعالم

 یدر مروله بعد رسدیاست. به نظر م ایاز تحوالت رخ داده در غرب آس یکی نوواریصورت دومبه

 باشد. یستیونیصه میترامپ و رژ یهااستیس یقربان یگریکشور کوچک د

 یدر گزارش صهیونیستی میرژ ونیزیتلو 02کانال  یاسیس گرلیتحل «طیشاب یآر» :یخبر گزاره

و تحت نظارت و کنترل عربستان  ستین یکشور مستقل قتاًیوق نیبحر»کانال اعالم کرد:  نیدر ا

 انیروابط م یسازیروند عاد انیطور کامل در جرکه عربستان به مییبگو دیبا نیقرار دارد؛ بنابرا

پس از »اعالم کرد،  یدر گزارش یستیونیصه میرژ ونیزیتلو 02کانال « قرار دارد. لیو اسرائ نیربح

 شیتا پ کند،یامضا م لیروابط با اسرائ یسازیکه توافقنامه عاد یکشور سوم عرب ن،یامارات و بحر

 .نکردکشور را اعالم  نیکانال نام ا نیا .«خواهد کرد یاقدام را عمل نیاز نوامبر امسال، ا

 نیمنطقه همچون امارات و بحر یاز کشورها یبرخ نیروابط ب یسازیعاد :يليتحل یهاگزاره

در  یاصل گرانیباز نیتراز مهم یکی -0 ؛است یلیابعاد مختلف تحل یدارا یستیونیصه میبا رژ

 نیهستند. ترامپ که بدتر یو یهودیاصطالح صلح، ترامپ و داماد به یهاتوافقنامه نیا یامضا

به ارمغان آورده است، در  متحدهاالتیا یدهه گذشته برا نیرا در طول چند یاست خارجیس

 یولو با کشور کوچک یغاتیتبل یشو یاندازبه راه یاساس ازین ،یرجمهو استیآستانه انتخابات ر

است که ادامه خواهد داشت؛  یغاتیسازش، برنامه تبل نوواریدارد. لذا اعالم دوم نیهمچون بحر

 تیترامپ تا روز انتخابات اهم یاصطالح صلح، برابه یهانوع توافقنامه نیا ین امضایبنابرا

 یمردم تیوما گونهچیدر امارات از ه انیو آل نه نیدر بحر فهیآل خل -3خواهد داشت. 

برخوردار  یوق آزاد نیترادامه ظلم خود به مردمشان که از کوچک یها برا. آنستندیبرخوردار ن

ها خود را خام سال یپهلو میاند، غافل از آنکه رژشده سمیونیو صه کایآمر دهسرسپر ستند،ین

که در منطقه واکم  یتیمحکم مردم از کشور رانده شد. وضع یلیبا س زیکرد و در آخر ن کایآمر

است نه  یمحصول داخل دار،یپا تی. امنستین یقبل از انقالب اسالم رانیبه ا شباهتیب ،است

 (یسنده: اکبر معصومی. )نویواردات یامر

 وارداتي تروريستي هایتيم دستور کار ،انقالبي هایچهرهترور                   خبر ویژه ▼

 ری، در چند روز اخضدانقالب هایشرارت)ع( در پاسخ به  دالشهدایرزمندگان قرارگاه ومزه س

، ایتوپخانه هایعملیاتسلسله  یدر منطقه کردستان عراق را ط ضدانقالب هایگروهکمقر 

شدن  وسیخبر از مأ نیقرارگاه با اعالم ا نیا اتیعمل معاون هدف قرار دادند. یادپو په یموشک

 هایسال یشمال غرب کشور ط یدر مرزها یستیترور هایتیمبا انهدام کامل  هاآمریکایی

در  یناامن جادیا ،رق مختلفاستکبار با ط یادیاز سال گذشته ا»گذشته خبر داد و گفت: 

اقتدار  کهاین انیزاده با ب لیخل سردار «.انددادهکشورمان را در دستور کار خود قرار  یمرزها

نتوانند  هاآنباع  شد تا  ضدانقالب یستیترور هایگروهکبا  مؤثرمسلح در مقابله  یروهاین

 دهیسازمانبا  یاستکبار جهان»، افزود: اقدام کنند رانیا یاسالم یجمهور هیعل ینظام صورتبه

را در دستور کار  یشوم ترور افراد انقالب قشهن ،و اعزام عناصر وابسته خود به داخل کشور هاهسته

مورد ترور در  کیدر انجام  ضدانقالبسپاه در پاسخ به شرارت  ریاخ اتیعمل .انددادهخود قرار 

منهدم شد و عالوه بر  کامالً ضدانقالبمقر  ریچند روز اخ هایعملیاتدر . بوداستان کردستان 

با هدف  ،و کشورمان هیکشور ترک یکه در جدار مرز زین یستیترور هایگروهکاز  یتعداد نیا

ما به  امیپ»کرد:  حیزاده تصر لیخل سردار «هدف قرار گرفتند. ،مستقر شده بودند ،اختالف جادیا

خود را ادامه دهند مقر  هایشرارتاست که اگر  نیا ضدانقالب هایگروهکعناصر وابسته 

 «سپاه قرار خواهد گرفت. ایخانهتوپمرز مورد هدف ومالت  یدر آن سو ضدانقالب



 

  

 اخبار ▼

 ذلتپذيرش  یبرا یسازیتئور

آیا اقداماتی از جنس کنش » نوشت: ،ترامپ مقابل صربستان جمهوررئیس رفتار تمجیددر  صدا نشریه

 همچون صرب سیاستمدار کنیم فرضصربستان را باید مایه شرمساری او دانست   جمهوررئیس

 منافع اگر است؛ نشسته خود آمریکایی همتای مقابل در برده یک وتی و بازجویی اتاق در متهمی

این کشور را تمسخر کرد یا باید آن را عقالنیتی  جمهوررئیسند، باید اقدام ک اقتضایی چنین صربستان

 ،در مقابل ،انتخابات( عکس دلخواهش را گرفته ی)برا کایآمر جمهوررئیس واال سیاسی خواند !

 یدستاورد برا ،نیا ایآ ؛است افتهیدست  بوده، صربستان هم به آنچه منافع کشورش جمهوررئیس

 به صورتش ای کشیدمیسر ترامپ عربده  و بر شدمیبلند  دیبا است  تمداراسیس کیدر مقام  چیووچ

بر  یمنطق یرا نه کنش استیکه س یکردیرو  کردمیوداقل جلسه مذاکره را ترک  ای انداختمیتف 

که  ددانمیتند  یبا شعارها یو جنجال یجانیه یکه رفتار ریبر تدب یمبتن یمیو تصم یشجاعت اخالق

 ،است ترمقدسو  ترانقالبی ،دورتر شود ریو تدب تیو هرچه از عقالن شتریآن ب یو تند جانیهرچه ه

 یاست انزواطلبانه که واصل یوارونه و هراس ناسیونالیسمی ،المللبینو روابط  استیبه س کردیرو نیا

 .«ندارد المللبینو وذف شدن از چرخه تعامالت  یتوسعه اقتصاد ریجز عق  ماندن کشور از مس

گذر از مشکالت اقتصادی با  شعارنگرش بودند که هفت سال پیش نوع گفتنی است، طرفداران این 

هنوز چاره کار را در  هابدعهدینیز بعد از تجربه و اکنون  دادندمیمذاکره و بستن با کدخدا را سر 

 .دانندمی ،مذاکره و زانو زدن در برابر دشمنی که تمامی موجودیت کشور را نشانه رفته

 تنها مانده است؟ يچرا روحان

درست »نوشت:  «تنها! جمهوررئیس»با عنوان اعتماد روزنامه خود در  ادداشتیاز  یدر بخش یگالب جعفر

و  هاتیبه محدود یآنجا که ربط یول ستیاقدام و اجرا چندان باز نبوده و ن یدستان دولت برااست که 

نهاده  یوقع هایها و دلسوزماند و به مشورت میها عقاز انتظار یاریبس ،مخالفان هم نداشت یهافشار

 یهاو گروه هاانیها، جرچهره ها،تیشخصبا  جمهوررئیسبه روابط  یاز مشکالت اصل یکی ظاهراً نشد. 

اختصاص زمان به نشد و در  تیریمد مسئوالنه ظاهراً که  گرددبازمی یارشد دولت رانیمد یمختلف و وت

امور  تیافزون بر تمش جمهوررئیسآمد!  شیخودساخته پ ییانزوا هیزاو نیاز ا دینشد و شا یآن اهتمام

 یمختلف را داشته باشد و برا رانیافراد و مد یو همکار یو جذب همدل یتوان اقناع وداک ر دیبا ،ییاجرا

. شودیساخته م تیقدرتمند از وما یانیجر شیهادولت و برنامه یبراصورت  نیآن وقت بگذارد که در ا

هم برساخته  یدولت لیو طو ضیعر یهاسازمان یساؤو ر رانیوز یبرا یمعنا وت نیا رسدیمبه نظر 

که پست و  یچرا کساناند! انتقاد کرد که روزه سکوت گرفته شانیاز ا یرووان یکه خود آقا ییتا جا ،شدن

 دهیاند و ددفاع از دولت را نداشته یالزم برا زهیانگ ،هستند جمهوررئیس ونیمدخود را  یسمت و صندل

 «بپردازند  شانیا اتیقد از منونشده که به دفاع تمام

 در انتظار انتقام سخت باشد نيحاکم جالد بحر

روابط با رژیم  سازیعادیدر واکنش به تالش دولت بحرین برای  یسپاه پاسداران انقالب اسالم 

در انتظار انتقام سخت مجاهدان قدس و  نیبحر جالد واکم» :متذکر شد ایبیانیهصهیونیستی، طی 

در  نیوابسته واکم بر بحر میو رژ فهیآل خل نیننگ اقدام کشور باشد. نیا رتمندیملت مسلمان و غ

، رفتیکشور صورت پذ نیکه خالف اراده و آرمان مردم مسلمان ا یستیونیصه میروابط با رژ یبرقرار

همچنین  «خواهد کرد. افتیدرخور را در یهابوده و پاسخ تیبزرگ و فاقد هرگونه مشروع یوماقت

 نیبا ملت بحر یوندیپ چیه نیبحر یکتاتورید میرژ» نکهیا انیبا ب یاهیانیبا صدور ب نیبحر یعلما

 مبرا هستند. کارانانتیخ نیمسلمان از ا یهاکردند که ملت تأکید ،«ندارد

 کاهش ازدواج و فرزندآوریهشدار 

ازدواج به نسبت  یکاهش  یش»: هشدار داد، امور جوانان وزارت ورزش و جوانان یمعاون سامانده

خود را خواهد  تأثیر وتماً یموضوع فرزندآور یشوک رو نیشوک باشد و ا کی تواندیقبل م یهاسال

بر امر  تواندیم نیموج  کاهش ازدواج شده، پس از ا نکهیمربوط به کرونا عالوه بر ا یگذاشت. وواش

 شگاهیآزما ای مارستانیبه وضور در ب ازین یفرزندآور یمادر برا طبیعتاً بگذارد.  تأثیرهم  یآورفرزند

کاهش  زین یو در ادامه اقدام به فرزندآور افتهیکاهش  مارستانیدارد که با وجود کرونا مراجعه به ب

با دفاتر  که ینیاز زوج یاریاست. بس یوادتر از مباو  اقتصاد یموضوع اکنون وت نیا ابد،ییم

 «اند.اعالم کرده شاننیرا به مشاور نیا تصراوبهمشاوره ما ارتباط دارند، 

 کوتاه اخبار ▼

در  طل اصالح چهره فعال «انفریعطر» /!اسرائيلبنيقوم  ◄

رفتار جریان اصالوات با خصوص نقش عارف در مجلس اخیر و 

است که  یرفتار هیعارف، شب یبا آقا طلباناصالح رفتار» وی گفت:

 شانیعنا که ام نیبه ا ؛)ع( کردند یبا وضرت موس اسرائیلبنیقوم 

 شانیالزم را با ا یبه عرصه منازعه فرستادند و همکار تنهاییبهرا 

 طلباناصالح تیهدا یعارف برا ینکردند. بنده معتقدم انتخاب آقا

امکان وجود داشت که از  نینبود و ا یقیانتخاب دق ،در مجلس

 یوت ایعضو شاخص و  عنوانبه یبعد نهیدر کاب شانیا

عارف در  یآقا قیعدم توف متأسفانهه شود. استفاد جمهوررئیس

 «بود. ینیبشیقابل پ یاسالم یمجلس شورا

گفت:  هیئقوه قضا یسخنگو /؟ضبط شد یاموال طبر کدام ◄

 هشتداشت که در  یعنوان اتهام 01 خود پروندهدر  یاکبر طبر»

 یدادگاه و یدر دو مورد اتهام و را مجرم شناخت یمورد دادگاه و

سال  20شبکه ارتشا به  لیبابت تشک یطبر را مجرم ندانست.

دستگاه  سه و ضبط اموال محکوم شده است. یریوبس تعز

در پاسداران به مساوت  یواود مسکون کی؛ آپارتمان در برج روما

در  یمتر 03۶۱قطعه  کی؛ در بابلسر نیقطعه زم پنج؛ متر 320

 ابانیدر خ یمتر 211 نیزم؛ در برج سانا یواود ادار کی؛ لواسان

در  الیر اردیلیم هزار؛ مخانیدر مجتمع کر 3و  ۱ طبقه؛ مخانیکر

 «بابت ارتشا یوجوه نقد الیر اردیلیم 0۶۱ ودود؛ وق دولت

 /برای آمريکا ؛ تهديدی بزرگنيو چ هيروسحسنه روابط  ◄

و  هیروابط روس یکیبا اشاره به نزد «نترستینشنال ا» هینشر

کرد  نهادشیخطرناک خواند و پ متحدهایاالت یآن را برا ن،یچ

 زیپشت م یروس استمدارانیبا س دیکه رهبران واشنگتن با

بانداو، کارشناس  داگ و به دنبال سازش باشند. نندیمذاکره بنش

 یدیتهدرا  نیو چ هیروس نیروابط ب تیتقو نترست،ینشنال ا

 دانست. متحدهایاالت یبزرگ برا

 گزارش داد: یسیبیب /یدالر ونيليتر سهودجه ب یکسر ◄

دالر به  ونیلیبه سه تر دنیبا رس کایبودجه دولت آمر یکسر»

بودجه  یکسر است. دهیکشور رس نیا خیدر تار زانیم نیباالتر

در  کایآمر شدهثبتبودجه  یکسر زانیم نیدو برابر باالتر یفعل

 21تا ژوئن  لیآور ماههسهدر  کایآمر اقتصاداست.  311۱سال 

 خیدر تار یفصل یانقباض اقتصاد نیدرصد انقباض داشته که بدتر

 کشور است. نیا

 یسقطر رهیجز استاندار /!منيدر  يليکارشناسان اسرائ حضور ◄

 رهیجز نیرا به ا یلیمارات، کارشناسان اسرائ؛ ااعالم کرد منی

؛ هدف امارات از این اقدام، شودیمگفته  فرستاده است. یراهبرد

چراغ سبز به رژیم صهیونیستی برای ایجاد پایگاه نظامی در دادن 

 در آن است. بلندمدتوضور جنوب یمن و 

که عی   گفتگو در امر شخصی :(63احکام سياسي )سؤال  ◄

اگر از : پاسخ دارد ، چه وکمی دارداما فرد آن را مخفی می ،نیست

 من نمود.ؤار وی باشد، نباید افشای اسرار ماسر


