
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9411 شهريور 4 شنبهدو 8435 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

ر ، دکردندیم، برای خدا کار کردندیمکارشان برای خدا بود، سخت کار ، شهید باهنر و شهید رجائی

سازی ، در پی چهرهکردندینم، به منافع شخصی خودشان اصاًل فکر کردندیممشکالت کار  محاصره

کردن، پیش خدای متعال قطعًا مورد  مجاهدت جورنیا. ودشان و جذب مخاطب اصالً نبودندبرای خ

 www.basirat.ir                                  (20/20/9911) .بود هاآن حققبول است و شهادت 

 دولت بيطب                      روز حرف▼ 

با  روزشانید داریدر د یسالمرهبر معظم انقالب ا اناتیب

 ود:چند نکته مهم ب ی، حاومرداندولت

دارند که  دیبه دولت ام یمعظم رهبر مقام ؛دولت به دیام -9

 یک سالرا در طول  هایشبرنامهاز مشکالت و  یاریبس تواندمی

 «یروحان»دیروز  انینه مانند حام شانیا به انجام برساند. ماندهباقی

تبرئه  یو برا اندکرده دیام از دولت انقطاع کالًصحبت کردند که 

کنند و میبسته قلمداد  دست و دولت فاقد قدرت کیدولت را  ،خود

قبل از اتمام  دیکه دولت با اندکردهدولت برخورد  نینه مانند منتقد

و  هاوعده تکمیل -0 و کنار گذاشته شود. شده ضاحیاست ،دوره

دولت  ،ماندهباقیفرصت  نی؛ حضرت آقا اعتقاد دارند در همهابرنامه

داده است به اجرا  یمختلف اقتصاد هایزمینهکه در  هاییوعده دیبا

که در  هاییوعدهاز دولت خواستند که فقط به  ایشان برساند.

در  یدیبرنامه جد یعنی؛ کنندعمل  انددادهبه مردم  ریاخ هایسال

که دولت به مردم اعالم کرده  هاییفعالیت همان نباشد ودستور کار 

از  یکی د؛ینقره نباش ینیس منتظر -9 .ردیگانجام  دیبا ،دهدمیانجام 

گفته  تیفعال یایاست که به فرد جو نیا یزشیانگ هایبرنامه

 ینیشما با س یبرا گرانیکه د یمنتظر باش دیکه شما نبا شودمی

 هایسال در .مانیدمیگرسنه  ناچاربه که کنند ییرایپذ اینقره

 نیاز ب یگریپس از د یکیدولت  هایفرصتباعث شده  آنچهگذشته 

 .بوده است یسرخرمن خارج هایوعدهبه  یطوالن یانتظارها ،برود

 نشان خاطرنقیصه،  نیعبور از ا یبرا ایخامنه اهللآیتحضرت 

 هاتحریمکشور، معطل لغو  یبرا یاقتصاد ریزیبرنامه دینبا» :کردند

 «انتخابات فالن کشور شود. جهینت ای

 بیطب ،دولت تیموفق یرهبر انقالب برا یرهنمودها :يانيپا نکته

دولت است آینده  یبه فکر آبرو یحتایشان که  ایگونهبه ؛گونه است

از دولت  شانیا .باقی بماند دولت کنونی در یادهااز  کینام ن کهنیاو 

هم  د،ییهم تنگناها را بگو د،ییهم دستاوردها را بگو»، خواهدمی

 دادیدمیانجام  دیهم آنچه را با د،ییبگو دیانجام بده دیآنچه را توانست

 انیرا ب هیّابعاد قض انسان بتواند همه جوراین. دییبگو ،و انجام نشده

به  خیرخواهانهنگاه  نیا «است ریو دلپذ نیریمردم ش یبرا نیا ند،ک

دولت و درخشش  تیموفق یبرا یرهبر از آن دارد که تیدولت حکا

 نیا بر رهنمودها نیا .کندمیهم  قیارائه طر، ملت دگانیآن در د

اگر مؤمنان »که شده است نهاده بنا  داریحکومتدر  یراهبرد علو

 شانیا هایکمک «.خورندمیشکست  ،بردارند گریکدی یاریدست از 

 گفت: شیاطالعات چند روز پ ریبوده است که وز ایگونهبهبه دولت 

خورده  نیبار زم نیدولت چند نینبود ا یرهبر هایحمایت اگر»

خود را  ماندهیباقمدت  نینوبت دولت است که در ا اکنون «بود.

 (فرهاد مهدوی: سندهینو) کند. نامخوش

 بزرگ!مانع                                   گزارش روز▼

به اشتباه از آن  یاو رسانه یاسیکه در محافل س یستیونیصه میروابط امارات و رژ یسازیعلن

است. امارات  ریاخ یهامنطقه در ماه یاسیس دادیرو نیترمهم شود،یم ادیروابط  یسازیبه عاد

خود  یارض تیو تمام تیدر حاکم یستیونیصه میحضور رژ ن،یبه آرمان فلسط یعلن انتیبا خ

 .شناخت تیرا به رسم

 ندیبه برآ م،یبنگر یستیونیصه - یبه مناسبات عرب یاگر از منظر شاخص افکار عموم :گزاره خبری

. میرسیروابط باشد، نم نیا یسازیبا عاد یعرب یکشورها یاز موافقت افکار عموم یکه حاک یمثبت

عرب برخالف  یهاکه ملت دهدینشان م یعرب یمعتبر مراکز افکارسنج یهااطالعات و داده

 یبرخ شیبه گرا یو نگاه منف ستندین لیاسرائ میبا رژ کیپلماتیموافق روابط د شان،یهادولت

 یمرکز عرب» ینظرسنج نیدارند. بر اساس آخر میرژ نیرابطه با ا یبرقرار یبرا یعرب یهامیرژ

رب، در جهان ع یمورد بررس یکشورها یدرصد افکار عموم 10 ،«یاسیها و مطالعات سپژوهش

 0290آمار در سال  نی. ادانندیو ثبات در منطقه م تیامن یبزرگ برا یدیرا تهد یستیونیصه میرژ

تمرکز  یستیونیصه میچرا رژ نکهیدرصد بود. ا ۹۸ زانیبه م 0299درصد و در سال  ۹1حدود 

اقتدارگرا و مرتجع  یهامیرژ»که در زمره  یعرب یاز کشورها یرابطه با بخش یبر برقرار یاژهیو

با  یکشورها، شاخص افکار عموم نیخاطر است که در ا نیبه ا قاً یدارد، دق شوند،یم فیتعر« عرب

 ،یاسیس یدر روندها یریتأث خواه،تیو تمام تریاقتدارگرا، توتال یاسیس یهاتوجه به نظام

هر  ایحال گرچه امارات  نیجوامع ندارد. با ا نیدر سطوح خرد و کالن ا یسازمیو تصم یریگمیتصم

اند و اکنون موفق بوده لیاسرائ میبا رژ یروابط پنهان خارج یدر برقرار گرید یعرب مرتجع میرژ

 «زاتیحساس»روابط کماکان  نیا ،یروابط را دارند، اما در سطح افکار عموم نیا یآشکارساز یسودا

 سنت نیو ا کندیاز گذشته م شتریبنوع کشورها را  نیجامعه و هرم قدرت در ا انیاست و فاصله م

 .افتیشود، آن حکومت دوام و قرار نخواهد  گانهیب شیبا حکومت خو یااست که اگر جامعه یاله

آشکار و پنهانش، در  یهابا شکل یستیونیصه – یچندجانبه عرب ایمناسبات دو  :گزاره تحليلي

بوده  یروابط در سطح دولت نیا چراکهرابطه باشد؛  یهاطرف یازهاین یپاسخگو تواندیبلندمدت نم

 کی عنوانبه ،یعرب یشاخص افکار عموم نیاست؛ بنابرا یمردم بخش تیمشروع یو فاقد مبان

 ،یستیونیصه میرابطه با رژ ریرابطه خواهد بود. مس نیا هیبرعل ندهیدر آ کننده،نییتع صشاخ

. ستین یالوصولسهل ریچندان مس ،یاکم عربح یهاخاندان نیدر ب جیتصورات را یبرخالف برخ

و  مدتانیم یو دستاوردها جیچندان به نتا دینبا یستیونیصه میرژ یحکام عرب و حت رو،نیازا

 (ندیآخوش دی: حمسندهیخوش باشند. )نودل نیمابیبلندمدت توافقات و معاهدات ف

 !ساالریمردمضربه بر                خط تحریف ▼

 یدولت آقا»نوشت:  یدر روزنامه آرمان مل یادداشتی یط طلباصالحال فع ،«یی... آقااتیهدا»

 رونیدولت از ب نیا یو... داشت، هفتاد درصد ناتوان یتیریکه در ابعاد مد ییهابا تمام ضعف یروحان

در »که  سؤال نیبا طرح ااو « اقتصاد کشور را فلج کرد! یالمللنیب یهامیهرحال اعمال تحر. بهبوده

طرح بحث انتخابات و  کند،ینرم م وپنجهدست یکه جامعه با مسائل و مشکالت مختلف یفعل طیشرا

دوباره بخواهند  یاسیس یهاگروه نکهیا: »سدینویم« دارد!؟ یچه لزوم یاسیس اناتیجر یکردهایرو

بکشند، اما پس از  یرأ یهاصندوق یطرح کنند و مردم را به پارا م تشانبحث مردم و مشکال

 اساساً کنند،  یریگمیو... تصم یامسائل منطقه ها،میهمچون تحر یانتخاب نتوانند در مورد مسائل

 انیجر یاسیس یهاچهره یبرخ« را کنار بگذارند. یشینما یبهتر است کنار بکشند و کارها

آن  لهیوسبه نیازاشیپرا که خود تا  یانتخابات سازوکاردارند  یسع ییایماف یبا باز طلباصالح

به و  دهندیمرا ناکارآمد جلوه  اندآوردهکار  یخود را در مجلس و دولت رو تیمورد حما یاهنامزد

را  ینظام اسالم، ریاخ طلباصالحو مجلس  طلباصالحدولت مستقر  یهایناکارآمد رشیپذ جای

 !کنندیم ینشیمتهم به انتخاب گز



 

 

  

 اخبار ▼

 !شديممينجم وگرنه پ آيدنميحيف 

ای، تصویر مصطفی معین را در صفحه اول های رسانهدر آخرین نمونه از این بازی «روزنامه شرق»

گفته است  هرچندمعین »نویسد: می ونشانده  «از وزارت علوم تا ریاست جمهوری؟»تیتر  باخود 

زنی ، اما در محافل سیاسی این گمانهدیدا نخواهم شدای ندارم و کانبرنامه 9۸22انتخابات برای 

مطرح است که شاید او لحظه آخر تصمیمش را تغییر دهد و باز هم شاید تأیید صالحیت شود تا 

طلبان از او و ایجاد یک موج انتخاباتی، هم دادن همه این شرایط، با حمایت اصالح دستبهدستبا 

که البته این فرضیه قدری دور از ذهن است؛ زیرا تا این لحظه بتواند رأی مردم را از آن خود کند 

بات سال آینده تأیید طلب در انتخاهای سرشناس اصالحنشانه خاصی وجود ندارد که چهره

ای مانند معین که حواشی سیاسی در دوران مسئولیتش برای چهره خصوصبه !!!(شوند )صالحیت 

در صفحه اول احتمال نامزدی معین را  کهاینر شیوه رفتار شرق مبنی ب« .او به وجود آمده است

دهد کفگیر طیف اما در صفحه داخلی از قول وی بنویسد نامزد نخواهد شد، نشان می ؛برجسته کند

با حکم  هرچند ۹۸معین در سال  کهاینجالب  .ای به ته دیگ رسیده استنشریات زنجیره

ای بهتر از پنجم کسب کند. در آن د، رتبهنامز ۹اما نتوانست در میان  ؛حکومتی تأیید صالحیت شد

طلبان فشار شدیدی را به کروبی وارد انتخابات، حزب مشارکت از جایگاه حزب پدرخوانده اصالح

اعضای حزب »گفت:  ،اما کروبی ضمن اعتراض ؛ز نامزدی به نفع معین کنار رودا کرد تامی

 «.دهممن انصراف نمی .اول است گویند نامزد ماکنند و میشان نظرسنجی میمشارکت سر کوچه

وزیر پرحاشیه و بدکارنامه راه و شهرسازی را که در مظان محاکمه  ،عباس آخوندی ازاینپیششرق 

نامزد محتمل انتخابات  عنوانبهرا  یریت و ایراد خسارت به مردم استبه خاطر ترک فعل و سوء مد

 ه است.ریاست جمهوری معرفی کرد

 اعراب همراه تلفننفوذ رژيم صهيونيستي به 

 یهابرنامه نهیرا که در زم« NSO»شرکت  یستیونیصه مینوشت که رژ «روزنامه هاآرتص»

 یکه برنامه جاسوس کندیم قیتشو کند،یم تیفعال تلفن همراه یهایاز گوش یجاسوس

از  یدر جهت جاسوس هاآنبفروشد تا  فارسخلیج هیحاش یعرب یرا به کشورها« پگاسوس»

 نیتراز فعال NSOحال حاضر شرکت  در کنند. فادهخود است یاسیس یو رقبا نیمخالف

فروش برنامه  زانیاست و م فارسخلیج هیحاش یعرب یکشورها انیدر م صهیونیستی یهاشرکت

. هاآرتص رسدیم یدالر در امارات و عربستان سعود ونیلیبه صدها م« پگاسوس» یجاسوس

 افزارنرم .ستصورت گرفته ا آویوتل یرسم یگرفروش با واسطه زانیم نینوشته است که ا

و ضبط  یرربردایتصو ایآن  اتیهمراه و پاک محتو یقادر به هک گوش« 9پگاسوس » یجاسوس

همراه  یهاینقاط ضعف گوش یبر رو یتخصص صورتبهشرکت  نیاز دور است. کارکنان ا دئویو

با عربستان  ییقراردادها ریاخ یهادر سال NSOنوشته هاآرتص شرکت  به .کنندیم قیتحق

 .است کرده امضا مهیو رأس الخ یعمان، ابوظب ن،یبحر ،یسعود

 هاقيمتمسئوالن از وضعيت  اطالعيبي

روشن است که وضعیت  کامالً»ها نوشته است: اطالعی نوبخت از قیمتدرباره بی «آفتاب یزد»

هر روز شاهد افزایش قیمت کاالها به طرز  کهیطوربهاست  بیمار و نابساماناقتصاد کشور 

عی که مردم را در تنگنا قرار داده و مشکالت کاالهای اساسی. موضو خصوصبهعجیبی هستیم 

 یجابهاینجاست که یک مسئول  و درداما مشکل ؛ به وجود آورده است هاآنفراوانی را برای 

کند و اطالعی میگرانی، از افزایش قیمت کاالها اظهار بی همهنیاپاسخگویی در برابر چرایی 

مجری  ،قرار است که المیرا شریفی مقدمپاشد. ماجرا از این به زخم مردم می نمک گونهنیا

 وبودجهبرنامهنوبخت، رئیس سازمان  محمدباقربرنامه شبکه خبر از مهمان برنامه خود یعنی 

 سؤالدهید که در مورد قیمت چند کاالی اساسی از شما آقای نوبخت اجازه می» پرسد:می

بدان معناست که او از قیمت  البته این کلمه خیر« خیر» گوید:که نوبخت در پاسخ می« بپرسم؟

کند و غر همسرم خریدها را می» گوید:در ادامه می چراکه ،اطالع استکاالهای اساسی گویا بی

 .«زندهم می

 کوتاه اخبار ▼

دنیای  /حمايت هوشمند دولت؛ اسم رمز التهاب بازار بورس؟ ◄

حمایت » اقتصاد درباره حمایت دولت از بورس گزارش داده است:

سازمان بورس و دولت برای بازار  مسئوالنبرنامه جدید « هوشمند

رسد به اسم رمزی جدید برای التهاب در سرمایه است که به نظر می

، عضو شورای «ورزیحسن سالح»بازار تبدیل شود. این رمز را دیروز 

اما ؛ بورس اعالم کرد و از حمایت هوشمند از بازار سرمایه خبر داد

ثبت نبود، بلکه آنان با م تنهانهواکنش فعاالن بازار به این خبر 

یادآوری وعده گشایش اقتصادی، درخواست کردند دولت دیگر 

در شرایط فعلی  دخالت نکند و اجازه دهد بازار راه خود را طی کند.

انع از تنها حمایت نیست، بلکه مبازار نه فرازوفرودورود نهاد ناظر به 

 شود.تداوم روند منطقی می

« مادورو کالسین» /ميسکوت کن ديبا ميکه در جنگ هست يتا زمان ◄

 نیکمک به ا لیبه دل رانیاز ا کشنبهیونزوئال روز  جمهورسیرئ

در بخش  کایآمر یهامیفائق آمدن بر تحر یبرا نیالت یکایکشور آمر

 ونیزیکه از تلو یامصاحبه کیکه در  مادورو کرد. ریصنعت نفت تقد

ما در حال کمک به »گفت:  کرد،یصحبت م شد،یونزوئال پخش م

 تیبه ما در تقو هایرانیکه تجربه ا کنمی. من فکر ممیهست گریکدی

به  یااشاره چیه مادورو «کمک خواهد کرد. تمانیریمد تیظرف

که ما در جنگ  یتا زمان»نکرد و گفت:  رانینحوه کمک ا اتیجزئ

اعمال فشار  یدر راستا کایآمر .«میسکوت را حفظ کن دیبا میهست

 نیا هیعل یدیشد ینفت یهامیدولت ونزوئال، تحر یبرانداز یبرا

 کشور اعمال کرده است.

 کایآمر جمهوررئیس ،ترامپ اظهارات /ميشد روزيبا فتوا و شهدا پ◄

را فرمانده  کایعراق، آمر وزیرنخست یالکاظم یبر آنکه مصطف یمبن

، خشم و اعتراض داندمیداعش در عراق  یستیگروه ترور هیعل یروزیپ

 اندازیراهدر عراق با  یاجتماع هایشبکه کاربران .ختیرا برانگ هاعراقی

عراق  یروزیکردند که پ تأکید «میشد روزیبا فتوا و شهدا پ»هشتگ 

است که در دفاع از شرف و خاک عراق جان  یدانیحاصل خون شه

 یمرجع عال یو حاصل فتوا جهینت یروزیپ نیا زیخود را فدا کردند و ن

 نیهمچن ی. کاربران عراقستاو رتیو بص یعراق و خردمند انیعیش

 تأخیرعراق، به  یدر جنگ آزادساز کایکردند که تنها نقش آمر حیتصر

 یدر آزادساز یحشد الشعبو  یعراق یروهایانداختن تالش و کوشش ن

 داعش بوده است. تکارانیعراق از جنا هایاستان

 یسلطان دیسع /برنديدرصد سود م 3۴گوشت  لويدالالن از هر ک ◄

دامداران »ر داد: خب دامداران کشور هیاتحاد رعاملیمد ،یسروستان

تومان عرضه  ۰22هزار و  ۴۸ متیحاضرند گوشت گوساله را به ق

گوشت گوساله  متیبازار ق میاست که ستاد تنظ یدر حال نیا کنند.

در بازار  متیق شیافزاعلت  یو) هزار تومان اعالم کرده است. ۴2را 

گوشت  لوگرمیافراد از هر ک نی( اگفتدانست و  هاواسطهدالالن و را 

 کسهیچ هاواسطه و دارانچوب جز .برندمیدرصد سود  ۸2 ،قرمز

 «بر بازار گوشت قرمز کشور تسلط ندارد. یگرید

بر اساس  که هاییاخبار و تحلیل: (62احکام سياسي )سؤال  ◄

 دارد؟ حکمی شود، چه ارائه« است شده شنیده» حدسیات، مثل:

 ست، نباید گفته شود.ثابت نشده ا تا: پاسخ


