
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي اسينشريه روزانه )داخلي( معاونت سي
 9811 مهر 83 شنبهدو 5835 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

كند اين است كه نيروهاى ما را در ميان همگان، سرافراز و ممتاز مى آنچه كه امروز نيروهاى مسلح

دهند، بلكه همراه با سالح خود را نشان نمى یهايیتوانامسلح ما فقط به اتكاى سالح، شخصيت و 

                       (71/77/7931) و آمادگى رزمى، از نيروى ايمان و انگيزه قلبى برخوردارند.

www.basirat.ir 
 ینقدريغ ارانهي عيتوز یاما و اگرها      روز حرف▼ 

است  یطرح یساز يیدر نها یاسالم یروزها مجلس شورا نيا

 ینفر از مردم با درآمددها ونيليم 16آن قرار است به  یكه ط

شدود.  عيدبه شدك  كدات توز یرنقديغ ارانهي ،و متوسط نييپا

هزار تومان  706مبلغ  انهينفر ماه ونيليم 06به  شودمیگفته 

خواهدد  ختصاصهزار تومان ا 16نفر مبلغ  ونيليم 06 یو برا

 یكاتها افتيدر یو برا یكيبه صورت الكترون ارانهي ني. اافتي

 .افتياختصاص خواهد  یو ضرور یاساس

بر  یمبتن ازدهميمجلس  یاقتصاد كرديرو -7 :يليتحل نکات

 نيدعالوه بر ا جامعه است و فيطبقات ضع شتياز مع تيحما

. انجدام داده اسدت ندهيزم نيددر ا زيدن یگريدطرح، اقدامات 

حقدو   سدازیيكسانحق مسدكن كدارگران،  شيافزا ؛ازجمله

از ايدن هدف  ترينمهم -0...  و یو لشكر یبازنشستگان كشور

از  یاريبسد .ق در جامعده اسدتبدردن فقدر م لد ني، از بطرح

و امثدا  آن  غداا ارانهي ،منظور نيهم رایب زين ايدن یكشورها

تدورم بدات قددرت   يكه به دل یفعل طيشرا . دركنندمی عيتوز

 قداما نيا ،است افتهياز مردم كاهش  یبخش قاب  توجه ديخر

 عيتوز -9. باشد فياز اقشار ضع تيدر حما مؤثر یگام تواندمی

در  مددتميان ايدبرنامه كوتداه  کي عنوانبه ديبا يیكات ارانهي

قددرت  ديشده با ريزیبرنامهنظر گرفته شود و در طو  دوران 

 اراندهيبده  یازيتا ن دهد شيافزارا جامعه  نييطبقات پا ديخر

 ،حجدم نيددر ا ینداشته باشند. چرا كه اقتصداد كدوپن يیكات

طدرح در  نيدا -0است. كشور  شرفتيپ یتزم برا يیايپومانع 

 یتومان و برا ارديليهزار م 96از  شيبه ب یسا  جار ماندهيباق

دارد.  ازيتومان اعتبار ن ارديليهزار م 16بالغ بر  زين 7066سا  

 رآن د یاجدرا یاگرچه مجلس اعالم كرده است منابع تزم برا

كرده اسدت  نيتأم ،را بدون بات بردن سقف بودجه یسا  جار

. شدود ريتددب زين یآت هایسا منابع تزم در  یبرا ديبا كنيول

بده  ،یمدال هاینيازمنددیعالوه بدر  یرنقديغ ارانهي عيتوز -6

از بدروز  یريجلدوگ یبدرا یمناسب و نظارت كداف عيشبكه توز

 ديدبا ،طدرح نيدا بدرای اجدرای موفدقدارد. مجلس  ازيفساد ن

در كندار قدوای اجرايدی را  یمبارزه با فساد احتمدال مالحظات

 .دينما بينیپيشكشور 

ــرد نکتــه از همدده  ديددبا یاسددالم یشددورا مجلددس :یراهب

استفاده كند تا طدرح  خود یو پژوهش یكارشناس هایظرفيت

برخدوردار باشدد و بتواندد ضدمن كدم  یكاف تياز جامع يینها

را نسدبت بدده  هداآنعامدده مدردم،  یشدتيكدردن مشدكالت مع

 كند.  دوارترينظام در ح  مشكالت ام هایتوانايی

 كارگر( ی: علسندهي)نو

 !م؟يسالح وارد کن خواهيمميما                 گزارش روز▼

 هایتحريم افتني انيبه مناسبت پا ایبيانيه طیمهرماه  01 كشنبهيروز خارجه كشورمان  وزارت

 رانيا یاسالم یاز امروز، جمهور» اعالم كرد؛ ،0097سازمان مل  بر اساس ق عنامه  یحاتيتسل

 بر اساس اًو صرف یقانون تيبدون محدود ،یتزم را، از هر منبع زاتيهرگونه سالح و تجه تواندیم

 یدفاع اتحيخود تسل یهااستيس یبر مبنا تواندیم نيكند و همچن هيخود ته یدفاع یهاازين

آزاد شدن  یبه معن هاتحريم نيا انيپا ن برداشت به وجود آيد كهاي بيانيهشايد با اين  .«صادر كند

 هایسالح توليدبا  یماسال یاست كه جمهور یدر حال نيا كشورهاست، گرياز د حاتيتسل ديخر

 يادماندنیبه هایپيروزینظامی به خودكفايی رسيده و  هایسالحسا  اخير هم در  06طی  یبوم

 دارد.سالح  كشور سابقه صادراتها دهو هم به  كسب كرده است

 اتيكه عمل یهركس ؟!كند یداريموشک خر خواهدمی رانيا ايآ -7 :یخبر هایگزاره

، مشاهده كرده باشد یرا با سامانه بوم يیكايسقوط گلوبا  هاوک آمر يا باشد دهياتسد را دنيع

 یموشك قيمحصوتت دقبسته از  برخوردار رانيا. دهدمی یپاسخ منف سؤالی نيبه چن ق عاً 

 هايیسالح ،نشان داده است هيسورو  در عرا  هاتروريستاست كه قدرت خود را در برخورد با 

 نيبارها اسم ا ؟كرد یداريخر توانمیفرود آمد را از كجا  هاگروهکجلسات  زيكه در وسط م

، ذوالفقار، 979فاتح  ،یزلزا  بارش ام،ي، ق776شهاب، فاتح  یهاموشک ؛ايدشنيدهرا  هاموشک

بر  هاموشک نيهمه ا؛ 666و رعد  نيمب ،تحخرمشهر، دزفو ، فا  ،يهرمز، قدر، عماد، سج

در  توانندیمحصوتت م نياز ا هركدامو  اندشدهكشورمان ساخته  ژئوپليتيكی یاستراتژاساس 

؟ كند یداريخر يیايسالح در خواهدمی رانيا ايآ -0 خود باز كنند. یبرا يیجا یبازار جهان

و ارتش  كنندمیحركت  يیكايآمر یناوها شانهبهشانه یاسالم یجمهور هایقايق نكهيا

 ،شودمیهايش از ناو هاآنخواهان فاصله گرفتن  یم بوعات هایاطالعيهسنتكام با  یستيترور

 یناظر ديذوالجناح، سراج و شه ار،تندرو مانند ذوالفق یهاقيقاكه است  اين دهندهنشان

 جزبهبگيرند؛ ايران چه هدفی در دريا يی كايآمر پيكرغو  یاز ناوهارا خواب راحت  اندتوانسته

 اين دارد كه برای رسيدن به آن نيازمند خريد سالح از كشوری ديگر باشد.

جزو چهار كشور او  و  من قهدر قدرت او  نظامی،  هایايیتوانبه لحاظ  رانيا :يانيپا نکته

را به خود اختصاص  یخوب گاهيجا زيدر عرصه صادرات ن تواندیآن م تبعبهجهان است كه 

 ارزقرار است  ايشود كه گو غيتبل ایگونهبه یحاتيتسل هایتحريمرفع  نهيزم در ديدهد و نبا

شدن  غيواردات سالح در حا  تبل اگر تا سالح وارد كنند. داده شود ینظام یروهايبه ن كشور

 اتبه وارد یازيچه ن رانيا وگرنهگانه جنگ و صلح است دو تيتقو یبرا صرفاً  ،است

 ما را پوشش بدهد؟! يیايمناطق جغراف تواندمیدارد كه ن هايیسالح

 يد کار کنيد، بياييدتوانمي: اگر سخنگوی کارگزارانحرف حق          خبر ویژه ▼
به  گريمردم د»گفت:  آنالينخبربا  گفتگودر  یحزب كارگزاران سازندگ یسخنگو ،«یمرعش نيحس»

؛ شده ترگراندرصد  76 یال 76 ،اندخريده روزيكه د يیهمه كاتها شوندمی داري، صبح كه باندآمدهتنگ 

كشور را اداره كند كنار برود  تواندمین یروحان یكار اشكا  دارد. اگر آقا یجا کياست؟  ایادارهچه  نيا

 خواهدمیكه  یكرد. هركس یشوخ شودمیادامه دهد. با مردم و مصالح مردم و كشور ن تواندمیو اگر 

 خواهندمی دهايكه كاند یزمان د؛يايب ،مجموعه كار كند نيبا ا تواندمیاگر  ،شود دانيم نيارد او

كه  یو ... اما زمان كنممیكار را  نيمن ا گويندمیخوب است و همه  چيزهمهشوند  جمهوررئيس

از قب   هااين)اما همه  دهندنمیكارها را  نيكه به ما اجازه انجام ا گويندمی ،شوندمی جمهوررئيس

و  هاآن بيو ترك مي. دار.و . هيئنگهبان، مجلس، قوه قضا یسپاه، شورا ،فقيهوتيتمشخص بوده است(؛ ما 

 .«مشخص است كامالً  شان يشرا



 

  

 اخبار ▼

 يفتح الفتوح برجام ؛يحاتيتسل هایتحريمبرداشته شدن 

 ه،يوزارت امور خارجه روس یسخنگو« زاخارووا ايمار»خبری داخلی،  هایرسانهبه گزارش برخی 

كه  ورطهمان: »ه استدر جمع خبرنگاران گفت یهفتگ یهفته گاشته در نشست خبر شنبهپنج

در  یحاتيتسل تيمحدود گونههيچسازمان مل   تيامن یشورا( 7930) 0676مشخص است در سا  

 طوربهرا  هامحدوديتاز  ی[ بخشفيظر استي]به ر رانيا كنندهمااكره ميت. وضع نكرد رانيمورد ا

 هایطرفهمه  یاز ابتدا برا گرفت. بر عهدهروند مثبت مااكرات در مورد برجام  عيتسر یداوطلبانه برا

برنامه  رامونيمسائ  پ وفص ح با  یارتباط چيه هامحدوديت نيمشخص بود كه ا كنندهشركت

 یبود كه برجام به پا یريزنج ران،يساله ا 6 یحاتيتسل ميتحر ،ديگرعبارتبه «.ندارد رانيا ایهسته

 اريبس ازيامت نيتوافق، ا یدر امضا عيتسر یبرا كنندهمااكره ميبست و ت رانيا یو نظام یتوان دفاع

 ميتحر ديبا قتيحق در كرد! ميبه طرف مقاب  تقد ،یمتقابل ازيامت چيه افتيمهم و نقد را بدون در

 تأم قاب  نكته انداخت. تأخيرسا  به  6اقدام را  ني، اما برجام اشدمیلغو  30در سا   رانيا یحاتيتسل

 یحاتيتوان تسل یكه برجام به پا یريتمردان، زنجدول یبرخ ر،ياخ هایهفتهو  هاماهكه در  نجاستيا

 .دنديبست را فتح الفتوح نام رانيا

 ؟!خواهيدميکه مذاکره جديد  شد نيتضم «یکر» یامضا

 كنمیعرض م جمهورسيسخنان رئ درباره»نوشت:  طلباصالح یاسيفعا  س «باكالميز صاد »

 اي رييتغ کي یسازبه نظرم در حا  آماده یاند. فقط دكتر روحاننكرده یديصحبت جد شانيكه ا

صلح  ايكار را نرمش قهرمانانه  نيهم اسم ا ميتوانینرمش قهرمانانه دوباره است. ما م اص الحبه

 م،يكه در آن قرار دار ی ين است كه شرايدهنده انشان ،مشخص است كامالًاما آنچه  م،يبگاار

 ميرو خواهروبه یبا مشكالت جيتدرخورده است و به گيد هم به ته ريسخت است و كفگ اريبس

 یاسيفعا  س ني. ا«ميدهكاهش  ريو سپس با تدب تيريرا ابتدا مد هاآن ميبتوان ديشد كه با

حات چه نرمش  یشكل کيبه  دياعتقاد دارد با یروحان یآقا»كرد:  حيدر ادامه تصر طلباصالح

جو  ايشود  جمهورسي. چه دونالد ترامپ رئميده رييرا تغ طيحسن)ع(، شرا صلح امام ايقهرمانانه 

! باكالميز یآقا .«را ندارد هادهيا یبرخ رييجز تغ یاچاره دولت ظاهراً  .برسد یروزيبه پ دنيبا

 ايآ ؟!به بار آورد اینتيجهمااكره چه  نيا ؟!مااكره نشد كايبا دولت آمر شيسا  پ 6 نيمگر هم

و هم چرخ  ديها چرخوژيفيكرده بودند، هم چرخ سانتر تأكيدكه دولتمردان  طورهمان

 ايآ ؟!شته باشندندا ازين ارانهيبه پو   گريدشد كه مردم  جاديا یرونق چنانآن ايآ ؟!هاكارخانه

 ؟!شد نيتضم كايخارجه آمر ريوز یامضا ايآ ؟!تومان شد هزارارزش هر دتر، 

 چه گذشت؟ زيراستا کوچه تبردر 

 یقيدقا یبرا زيراستا كوچه تبر ،یافراط گرایقوم یهافراخوان گروهک یو در پ روزيد عصر

 سر داده شد. زيآمنيتند و بعضاً توه ینفره ناآرام شده و شعارها 66تا  96 یمحدود توسط جمع

 نيفراخوان ا یبرا طلبانهيمرز نوردوز، بهانه تجز قيانتقا  سالح به ارمنستان از طر یواه یادعا

كه  یكشورمان بوده است. موضوع شما  غرب یاز شهرها گريد یو برخ زيتجمع در تبر

اداره  سيو رئ اين كشورخارجه  ورام ريوزآن را رد كرده و  صراحتاً جانيآذربا جمهوررئيس

 كنندگانتجمع .اندگااشتهصحه  رانيا تيخود بر حسن ن هایگيریموضعدر  زيمسلمانان قفقاز ن

 را خ اب قرار دادند. هاآن «غيرتبی»مردم، با واژه  اعتنايیبی مشاهده با ترکپان

 ترکيبي با قهوه یرازيشهروندان ش تيمسموم

 یهادر روز یبيقهوه ترك عياعالم كرده كه توز رازيش یبهداشت دانشگاه علوم پزشك معاون

نوع قهوه  نيا يیگفته، با شناسا یاز افراد شد. همت یتعداد تيباعث مسموم رازيگاشته در ش

 رازيش ی. دانشگاه علوم پزشكميكن آوریجمع رازيش شهر س ح در را هاآناز  یتعداد ميتوانست

قهوه وجود  نيو قرص متادون در ا زاتوهمكه مواد  ميدر مرحله نخست معتقد بود كرده،اعالم 

صحت ندارد.  عاتينبوده و شا یزيچ نيچن اصالًمشخص شد كه  هاآزمايشداشته، اما با 

 شاپیالوده و كاففو  یبستن ،آبميوهو فروشندگان  توليدكنندگانصنف  هياتحاد رئيس نيهمچن

 نيئبات است و درصد كاف اريوارد شده بس یهاموجود در قهوه نيئكاف زانيم هاعالم كرد رازيش

 افراد سازگار نباشد. یبات ممكن است نسبت به بدن برخ

 کوتاه اخبار ▼

فاصله  به /مياز همسران حضرت ابراه ايشبکه پو بيعج ريتصو ◄

زشت در محجبه عروسک  کياز  یريبعد از پخش تصاو یكوتاه

 ،«هاجر»و « ساره»از  ريحات دو تصو ما،يشبكه قرآن و معارف س

 یهارا در شبكه یفراوان یها)ع( واكنش ميهمسران حضرت ابراه

بلند  يیانمايپو کياز  یبخش ريتصاو نيا است. ختهيبرانگ یاجتماع

 «امبرانيپ» یهايیانمايمجموعه پو از...« ا يخل»با عنوان  يینمايس

 خته است.سا 30صبا در سا   يیانماياست كه مركز پو

 «یرينص یمهد» ی/به ذوالنور هانياسبق ک ريسردب هيکنا ◄

 ونيسيكم سيرئ ،یذوالنور یمجتب توئيتبه  هانياسبق ك ريسردب

گام او  انقالب را »نوشت: و  س واكنش نشان دادمجل یمل تيامن

به  ،ميها و احزاب آغاز كرده بودها و جناحهمه گروه یبا شعار آزاد

به اعدام به كجا  ديگام دوم با تهد عهي. اكنون در طلميديرس نجايا

مجتبی ذوالنوری روز جمعه در واكنش به . «د؟يرس ميخواه

در توئيتی « امام حسن»درباره صلح  جمهوررئيسهای اخير حرف

باشد،  مردم خواست اكثرگيری اگر مالک برای تصميم»نوشته بود: 

يد ناراضی هستند و با جمهوررئيسمردم از  امروز اكثريت قاطع

 .«هزار بار اعدام شودرهبری دستور بدهند كه روحانی 

انجمن  ريدببه گفته  مصرف موبايل کشور چقدر است؟/ ◄

 76 ،شهريورماه انيتا پا ريماه اخ 70 یط  ،يواردكنندگان موبا

 كهدرحالیوارد شده، به كشور   يهزار دستگاه موبا 9۸6و  ونيليم

هزار دستگاه  666و  ونيليم 76 ،زمانمدت نيمصرف كشور در ا

درصد در  60بوده است. سامسونگ همچنان رتبه او  سهم بازار را با 

. استدوم  گاهيدرصد در جا 76با  یائوميش ازآنپسدست دارد و 

  يرا در سهم بازار موبا یبعد یهاگاهيجا زيو اپ  ن یهواو ا،ينوك

 اند.درصد به خود اختصاص داده 6و  76، 79با  بيكشور به ترت

 ، فرزند سيد حسن خمينیمداح !/شودميپدرم کانديد ن ◄

 یهاگروه یاگر اجماع حداكثر یحت»كه  سؤا  نيدر پاسخ به ا

، عدالت و ... هم حاص  شود و به طلباصالحاعتدا ،  یاسيس

دعوت  یداتوريكاند یبرا شانيمراجعه و از ا ینيحسن خم ديس

در پدرم  اصالًكرد:  تأكيد «ند؟يآیبه صحنه نم باز همكنند، 

 عنوانبهكشور  یاسيس یشركت در فضا یبرا یاراده و عزم

 .«نميبینم یجمهور استير یدايكاند

 کيگفته  به /«رنيگيمعتادا کرونا نم» صاحب جملهبازداشت  ◄

معتادا »كه با جمله  ینستاگراميمعروف ا منبع آگاه، بالگر نسبتاً

از مراكز  یكيمشهور شده بود، بازداشت و به  «رنيگيكرونا نم

 .منتق  شده است سيپل یاجبار اديترک اعت

ها در چه افشاگری در ارائه تحلي  :(38 سؤالاحکام سياسي ) ◄

كه حقو  مردم و  يیدر جا: پاسخ مواردی واجب و يا حرام است؟

چنانچه از راه  واجب است و یافشاگر ،الما  م رح استتيب

در ولی شوند.  یمعرف متجاوزين ديبا ديگری نتوان احقا  نمود،

 ،ر استدر خ  مؤمنی یثابت نشده و عرض و آبرو یمكه جر يیجا

 یارسانه اما ،جايز یافشاگراص   یگاه؛ البته حرام استافشاگری 

 شدن آن جايز نيست.


