
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9511 شهريور 63 شنبهچهار 3535 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

زنند، بدیهی است. کنند و به یکدیگر ضربه میکار دو جناح حق و باطل که با هم مبارزه می

این ضربه تبادل  .زندباطل هم به حق ضربه می ،زندکه جناح حق به باطل ضربه می همچنان

شود که یکی از این دو جناح خسته شود و هر که کند و آن وقتی سرنوشت معلوم میپیدا می

 www.basirat.ir              (50/05/0731) .زودتر خسته شد، او شکست را قبول کرده است

 !تعلل جايز نيست                روز حرف▼ 

چند روز بیشتر به اول مهر و شروع سال آبی در کشورمان نمانده 

جلسات کارشناسی برای  ی بایدباالدستاست و بر اساس اسناد 

 پایان کشاورزی تا اساسی محصوالت خرید تعیین نرخ تضمینی

. گردد عالنا عمومی هایرسانه طریق از هانرخ و برگزار ورماهیشهر

 کشاورزی اساسی محصوالت تولید از حمایت منظورقانون، بهطبق 

 محصوالت ضایعات از جلوگیری و تولید نظام در تعادل ایجاد و

 سالههمه است موظف دولت کشاورزان، زیان و ضرر و کشاورزی

 ذرت، جو، برنج، گندم،) کشاورزی اساسی محصوالت خرید

 و پیاز زمینی،سیب چای، وغنی،ر هایدانه ،پنبه وش چغندرقند،

 مصوب و تضمینی خرید قیمت حداقل و نموده تضمین را( حبوبات

. نماید ( مشخصشهریورماه آخر) زراعی سال هر آغاز از قبل را

بندی رعایت نشد. های گذشته این زماندر برخی از سال متأسفانه

 این در حالی است که تأخیر در اعالم قیمت خرید تضمینی، عالوه

بر سردرگمی کشاورزان، به رفتار زراعی کشاورزان نیز تأثیر 

سطح زیر کشت کاالهای استراتژیک در  شودیمو موجب  گذاردیم

اخیر، منجر به  هایسالکشور کاهش یابد. اتخاذ چنین شیوه در 

 گونه کاالها از خارج شده است.واردات این

 توان و واق تمامی با اسالمی انقالب دشمنان -0 نکات تحليلي:

 ها،برنامه اعمال با و اندداده قرار هدف مورد را ایران اقتصاد خود

 و هستند اسالمی نظام ناکارآمدی درصدد هاتحریم تشدید ویژهبه

 مختلف هایبخش تقویت و هدفمند منسجم، ریزیبرنامه ارائه

 و مهم هایویژگی از غذایی() یاساستأمین کاالهای  ویژهبه کشور،

 شدن اثربی ضمن تواندمی عمل در و است مقاومتی تصاداق بارز

 حساس شرایط در -2ها، از خروج ارز جلوگیری نماید. تحریم

ویژه بخش کشور، به اقتصادی هایظرفیت به توجه کنونی

 هابخشکشاورزی که درصد باالی رشد اقتصادی را در میان سایر 

 بروز عدم ایبر و است کارشناسانه و عمیق نگاه ازمندین دارد،

 -7گونه تعللی صورت نگیرد. زمینه، باید هیچ این در آسیب

باشد،  صرفهبهمقرونی تضمینی اعالمی باید برای کشاورز هانرخ

کنند، برای ها خریداری میتر از آنچه دالالن و واسطهقیمت پایین

 .کندنمیکشاورز انگیزه ایجاد 

قتصاد و سرلوحه راهبردی نظام در بخش ا استیس نکته راهبری:

 که استراتژیک های کالن اقتصادی کشور باید تولید کاالهایبرنامه

باید دائماً  گذاریسیاستآن گندم است، باشد و این نوع  ترینمهم

توسط متولیان امر مورد رصد و پایش قرار گیرد، چون هرگونه 

 اخالل و کمبود، تبعات بسیار باالیی بر کشور تحمیل خواهد کرد.

ها بر های پیشدستانه در این موضوع، رعایت سیاستز روشی اکی

بندی قبل از شروع سال آبی برای تعیین نرخ تضمینی اساس زمان

 تولیدات کاالهای اساسی کشاورزی است. )نویسنده: علی قاسمی(

 است شتريدشمن ب یهاخسارت                          گزارش روز▼

نمود؛  تیتحقق آن اقدام به فعال یکرد و برا نیخود مع یبرا ییهاآرمان ،یروزیاز روز پ یاسالم انقالب

 یبود برا یمشکالت فرصت نیاز ا یاریروبرو شد. بس یادیو مشکالت ز هایخود با سخت ریاما در مس

کرد. نگاه  جهموا یسرعت حرکت انقالب را با کند زیمشکالت ن یو تداوم برخ یو قدرتمند شرفتیپ

خسته کند؛ اما  ریمس نیا یما را در ط تواندیم م،یکه داشت یآن با تصورات قیتطب امروز و طیبه شرا

 .ستیتمام ماجرا ن نیا

 «لیاسرائ»به نام  یجعل یکشور سیدست به تأس یغرب یهابود که دولت 0411سال  :یخبر گزاره

با  یبا جنگ و گاه یهگا ستادند،یاشغالگر ا میتاکنون به هر نحو در مقابل رژ ربازیزدند. مسلمانان از د

جنگ بزرگ  کیو  0401و در سال  0411در دو جنگ کوچک در همان سال  یعرب یسنگ. کشورها

سران عرب  یبرخ یاما شکست خوردند. پس از مدت دند،یو جنگ ستادهیا یجعل میرژ نیمقابل ا 0413در 

 تشانیو موقع یرا بازسازتا خود  هاستیونیصه یشد برا یکردند که فرصت یتوافقات یستیونیصه میبا رژ

به گوش  نیو بحر اراتمانند عربستان، ام یعرب یکشورها یخبر از معامله برخ یکنند. حاال وقت تیرا تثب

 یشرویاز پ دینداد؟ چرا مدام با جهیها نتها و مقاومتتالش نیچرا ا پرسندیمردم از خود م رسد،یم

 هدر رفته است؟ و... میرژ نیبا ا یدر دشمن یالمانقالب اس یهانهیهز ایآ م؟یبشنو یستیونیصه میرژ

 یشرویپ ری. در ظاهر، سمیندازیب میرژ نیا یریگبه گذشته و سرآغاز شکل ینگاه دییایب :ینکته راهبرد

تصور، اشتباه است. در نگاه اول، شکست اعراب و  نیا میابییدرم شتریبوده؛ اما با دقت ب بخشتیآن رضا

 میرژ نیا قتید؛ اما در حقیغاصب انجام میو به نفع رژ جهینتیب ها،یرسختها و سمقاومت جهیعدم نت

نامعلوم خود در عذاب  ندهیشدت از آبگذارد و به نیسال هنوز نتوانسته سر راحت بر بال 35در طول  یجعل

ربوده است. انقالب  «فیقدس شر»ها جواب داده و خواب خوش از چشم غاصبان مقاومت یعنی نیاست. ا

 یریگیپ نیرا در دفاع از مردم مظلوم فلسط خودرسالت  ،یورزاستیتوانست با س یروزیپس از پ یماسال

. جنگ دینما جادیکش اکودک میبزرگ در مقابل رژ یمقاومت، قدرت یروهایاز ن یمعنو تیکند و با حما

سوره  015 هیآ قابل محو شدن است. خداوند در یراحتبه یقدرت پوشال نیروزه نشان داد ا 22روزه و  77

 د،یاطور که شما خسارت خوردههمان: »دیفرمایآنجا که م کند،یامر م جراتمام ما دنیعمران ما را به دآل

ها قصد دشمن کجاست و شما کجا؟ آن دینیبب یعنی ؛«شده است یادیز یهادچار خسارت زیدشمن ن

تا  دیکنیم جادیدشمن ا یبرا دیجد یو هر روز چالش دیشما را داشتند، اما شما هنوز قدرت دار ینابود

 یستیونیصه میو رژ یعرب یهادولت یبرخ یو توکل به خدا، تکاپو دیحاصل شود. با ام ملکا یروزیپ

 )نویسنده: سید حسین خاتمی( شان نخواهد داشت.وپا زدن در باتالق خودساختهجز دست یاجهینت

 اقدام و عمل انقالبي الزم است، شودنميخدمت به ادعا                 خط تحریف ▼

صادق »نوشت:  ،«شد لیسال تکم 15پس از  هیزانیپرونده آب غ»با عنوان  یدر گزارش رانیروزنامه ا

از فاز  یشیآزما یبردارخوشبختانه با بهره ؛شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت رکلیمد ،پوریقیحق

مند شدند بهره داریو پا یآب شرب سالم بهداشتمنطقه از  نیا یهمه روستاها ه،یزانیبه غ رسانیآبسوم 

 ییهزار روستا 21در حال حاضر  یخواهد بود ول ورماهیتا آخر شهر زیفاز ن نیاز ا یرسم یبردارکه بهره

طرح انتقال  یمنطقه و اجرا نیبه ا ژهیبا نگاه و ریاخ یهادولت در سال. دارند داریمنطقه آب سالم و پا

ذکر است، در سال  انیشا«. بخش بازگردانده است نیا ممرد یهارا به خانه دیمشکل، ام نیآب، با حل ا

طرح  هیزانیاز منطقه غ یدیدر بازد یو ،خوزستان یبه استاندار «یعتیغالمرضا شر»و با انتصاب  40

مشکل را ظرف مدت زمان سه ماه حل کند  نیا دهدمیو قول  کندمیمنطقه را افتتاح  نیبه ا رسانیآب

طرح  لیتکم نیاز ا شی)ص( سپاه که پاالنبیاخاتم قرارگاه .رسدنمیاز سه سال به سرانجام اما پس 

با  ،پروژه داشتند نیا لیبه تکم ازیکه مردم خوزستان ن یاهواز را در کارنامه دارد و در زمان ریغد رسانیآب

م داد، پروژه فاز سوم را انجا رسانیآبطرح  نیشد و زودتر از موعد مقرر ا دانیوارد م یجهاد یاقدام

و اگر طبق قول قبلی شریعتی  دیانجامیمبه طول  دیدو ماه با برآوردهارا که طبق  هیزانیبه غ رسانیآب

 رساند. انیروز به پا 20ظرف مدت  ،افتیینم، بعد از دو سال نیز سرانجام رفتیمپیش 



 

  

 اخبار ▼

 يرانو نقشه بايدن برای ا« بازتعامل با ايران»تفسير طرح 

در  کا،یامسال آمر یجمهوراستیها در انتخابات رنامزد دموکرات «دنیجو با» دهندیشواهد نشان م

 رانیبا ا یموشک -یامنطقه -یاهسته یتوافق یکاِر ترامپ و امضا لیبه دنبال تکم ،یروزیصورت پ

 یبرا را یادهیچیو پ یابرنامه منسجم، چندمرحله دن،یبا یخارج استیس میشاوران و تم خواهد بود.

 النیا»برنامه، گزارش  نیجامع از ا یادهیبتوان گفت چک دیاند. شادر نظر گرفته رانیپرونده ا

 رانیتخصص دارد و پرونده ا رانیو ا انهیکه در امور خاورم کای)عضو سابق وزارت خارجه آمر« گلدنبرگ

تحت  «کایآمر نینو تیمنمرکز ا» شکدهیگذاشته شده( و همکارانش در اند یبه عهده و دنیبا میدر ت

و  ستندین رانیا یگام معمابهو گام یجیها به دنبال حل تدردموکرات است. «رانیبازتعامل با ا»عنوان 

معما  نیبا هم حل کنند. ا یمواز صورتبهبلکه  ،یامرحله صورتبهمعما را نه  نیدرصدد هستند ابعاد ا

. یو برنامه موشک یانقش منطقه ،یاده است: برنامه هستهش لیتشک یمهم و راهبرد اریاز سه جزء بس

 دنیبا میبا دوره ترامپ دارد. ت زین یایجد یهااز دوران اوباما، تفاوت زیتما نیدر ع یاستراتژ نیا

و  یموقت ،یبدون در نظر گرفتن اقدامات مقدمات ،کپارچهیمعامله بزرگ و  کی یسوبه میحرکت مستق

 .داندیم دسترسرقابلیو غ دهیفایمدت را بکوتاه

 سالخي انسان حکمش اعدام نيست؟!

در روزنامه اعتماد  یادداشتیدر  11فتنه  نیو از محکوم طلباصالح یاسیفعال س« تاجزاده یمصطف»

 یپرونده برادران افکار اتییاعالن جز با سالم؛ ه؛ئیضامحترم قوه ق سئیر ؛یسئیر یجناب آقا»نوشت: 

 یاست. از آنجا که افکار عموم ختهیرا برانگ یادیها و ابهامات زپرسش ،متهمان وکال و خانواده یاز سو

و صدور احکام بوده است،  ییبازجو قات،یفاحش در مراحل تحق یخطاها یدر گذشته شاهد بروز برخ

 یو بررس قیتحق یرا برا یطرفیب یحقوق ئتیه هئیدلسوزان، قوه قضا رپس از هشدا رفتیانتظار م

برساند و تا قبل از  یآن را به اطالع افکار عموم جهیکند و نت نییتع یو بازپرس ییبازجو ندیآفر رامونیپ

خانواده را به عمد با  کیپدر  ،یافکار دینو .«ردیصورت نگ یاقدام گونهچیه ،مذکور قاتیتحق انیپا

 قدرآنکه  نداگفتهاذعان کرده که دوستانش به او  و در بازجویی چاقو به قتل رسانده عددضربات مت

سه بچه  ،کارانهتیجنااقدام  نیبا ا یافکار دینو شده است. یسالخ یکه و یضربه چاقو به مقتول زد

 ،«ترامپ» ،«یرجو میمر»با  صداهم «تاجزاده». حال را عزادار و داغدار یاخانوادهکرده و  میتیرا 

 !کندمیقاتل اعتراض  اینم به اعدا ،«داعش انیحام»و  «تیوهاب»متعلق به  یهاشبکهو « پمپئو»

 !شورای شهر، خسته نباشي

خود  ینتخاباتا یهابه وعده ماندهیتهران در فرصت اندک باق یشهر و شهردار یمنتظرند که شورا همه

 یگرید ریشهر مس یاما شورا ؛جامه عمل بپوشاند شهری کیو تراف یاجتماع ،یاقتصاد یهانهیدر زم

در ادامه این هنر  تهران است. یهاابانیدر خ یباز لیاسم و فام گرفته است و به دنبال شیرا در پ

است که  نیمن ا شنهادیپ»شهر تهران گفت:  یعضو شورا یآبادلیخل حسن، هاابانیختغییر نام 

خصوص مخالفت  راو د «کند. یگذارنام یصانع وسفی اهللتیرا به نام مرحوم آ یابانیشهر خ یشورا

نیز  یگوهر لیو سه یبه نام مرحوم بازرگان، اعظم طالقان ابانیسه خ یذارگتهران با نام یفرماندار

مصوبات  قیتطب ئتیشورا است و ه میبلکه تصم ست،یمعابر مصوبه شورا ن یگذارنام»گفت: 

 یآبادلیلخ «را ندارد. ماتیورود کند و حق ورود به تصم تواندیفقط در مورد مصوبات م یفرماندار

و ما هم موضوع  شدیارسال نم یبه فرماندار هایگذارشهر هم نام یبل شوراق یهاافزود: در دوره

ی یا تغییر نام معابر شهری گذارنامهرچند  .«شورا است میچون تصم م،یارا ارسال نکرده هایگذارنام

هداف و با ا الحالمعلومامری مرسوم در کشور ما و در دنیا است ولی تغییر نام معابر نباید به نام افراد 

یی که جزو مفاخر و بزرگان هاچهرهسیاسی و منافع جریانی دنبال شود، بلکه حق آن است که اسامی 

ی معابر گذارناماستفاده شود. مضاف بر این، قطعاً وظیفه  هایگذارنامدر این  شوندیمکشور محسوب 

وظیفه شورای  نیترهمم الظاهریعلباشد ولی  تواندینموظیفه شورای شهر  نیترمهمشهری، اولین و 

 شهر تهران همین مورد است و این شورا وظیفه دیگری ندارد!؟

 کوتاه اخبار ▼

پایگاه  /نيبحر رخارجهياز وز کايآمر زيرآمياستقبال تحق ◄

بحرین روز  «فوریه 01ائتالف جوانان انقالب »رسانی اطالع

کشور با اشاره به سفر دیروز الزایانی وزیر امور خارجه این  شنبهسه

کوچک و سطح پایینی از  ئتیفقط توسط هکه به واشنگتن 

نوشت:  ،مقامات آمریکایی در فرودگاه مورد استقبال قرار گرفت

مقامات آمریکایی توافق بحرین با رژیم اسرائیل را که از آن به »

برند، بزرگی این توافق را با تحقیر و نام می «توافق بزرگ»عنوان 

از  یوروز برخحال نیا. در هم آمیختنداهانت به رژیم آل خلیفه 

 «دونالد ترامپ»مزدور عرب است که با اطاعت از  یهامیرژ

 ایها را در برابر خشم مردم خود، آن یبا سازوبرگ نظام خواهندیم

مزدوران در  نیحفظ کنند و ا دانند،یم رانیا دیها تهدآنچه آن

دربسته انجام  یهااز آنچه در اتاق شیمختلف ب یهامقابل رسانه

 «.شوندیم ریتحق اریبس شود،یم

به  اخیراً «کویتیپول» نمايي کور با اتهام زني بچگانه!/قدرت ◄

قصد ترور  رانیا شد یواشنگتن مدع یمنابع اطالعات ینقل از برخ

دونالد ترامپ با استناد به  .را دارد یجنوب یقایدر آفر کایآمر ریسف

 رانیا دیزبان به تهد یتریتوئ یامیدر پ، اساسیب یهااتهاماین 

به هر شکل که باشد،  کایآمر هیهرگونه حمله عل»نوشت:  و گشود

 دتریبار شد 0555مواجه خواهد شد که  رانیبا حمله متقابل به ا

سیاست ایران در قبال آمریکا کامالً روشن است. ایران بر « است.

ریکایی در خروج آمریکا از منطقه تأکید دارد. وقتی هزاران سرباز آم

منطقه حضور دارند، چه نیازی به ترور سفیر آمریکا در آفریقای 

 جنوبی است؟!

 ؟/در حسينيه امام را نپذيرفتچرا رهبر انقالب حضور عزاداران  ◄

 میعرض کرده بود رهبری معظم مقام به»گفت:  بهداشت روزی

حضور  شانیکه ا یاهینیدر حس توانندیعزادار م یتعداد محدود

اند فرمودند که چون کارشناسان گفته شانای حاضر باشند. ،دارند

 تیمسقف برگزار شود، من مکلف به رعا یدر فضا دیمراسم نبا

 اکثر درکرونا  دیجد زیخدکتر نمکی با اذعان به « ها هستم.پروتکل

 یهاپروتکل تیرعا کردروی با»ر، گفت: کشو هایاستان

از  میدواریر قرمز است، امهمه کشو میفکر کن نکهیو ا رانهیگسخت

 .«مینماز جمعه را داشته باش یبرگزار میمهرماه بتوان 00

 رضایعل االسالمحجت «/6۲5۲سند »چراغ خاموش  یاجرا ◄

 یبا اشاره به برخ یاسالم یمجلس شورا سهیرئئتیهعضو  ؛یمیسل

و  وپرورشآموزشدر بدنه وزارت  2575سند  یبر اجرا یاخبار مبن

 ادیبارها فر نکهیبا وجود ا»اظهار کرد:  ،ودکک یمهدها یبرخ

هستند اما  2575سند  یافراد در حال اجرا یکه برخ میزد

کتب  یسند به برخ نیبلکه مفاد ا ،نشد وجهبه آن ت تنهانه

 «وارد شده است. زین یدرس

غیرمستقیم،  به صورت را عیب فرد اگر :(19احکام سياسي )سؤال  ◄

موجب آزار وی که خجالت نکشد و  ندمطرح ک یطوربهبه خود فرد 

پاسخ: فرد باشد، حکمش چیست؟  محاسنو همراه با بیان  نشود

 اصالح، را روابط جایز و خداپسندانه خواهد بود، زیرا این شیوه،

 شود.میها ها و کینهتداحس موجب از بین رفتن و را اشاعه هاخوبی


