
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
9911 آبان 20شنبه يک 2045 شماره ـ وموسبيستسال   

 

 العالي(ای )مدظلهامام خامنه

 دیآثار شه هاآن نیکه جزو بهتر یاز معارف بلند هاجوان ،ینیمسائل د نهیدر زم کنمیم هیمن توص

 (41/20/4178) .است، حتماً استفاده کنند یمطهر

www.basirat.ir 

 
 

 

 !داخلي تحريف و آمريکايي سياست      روز حرف▼

 رسمی و قانونی صورت به هنوز آمریکا اخیر انتخابات نتیجه

 تظاهرات مدیریت حوزه دو در ترامپ. است نشده روشن

 به را بازی تا است فعال شدتبه حقوقی پیگیری و طرفداران

 ترمهم آنچه اما ؛شد نخواهد موفق رسدمی نظر به اما ،بزند هم

 انتخاباتی دعوای و نتیجه داخلی هایبازتاب و مدهاپیا نمایدمی

 نگاهینیم که است کشورمان سیاسی هایجریان بین در آمریکا

 .دارند ایران 4122 انتخابات به دریچه این از هم

 رهبر ویژهبه کشور ارشد مسئوالن کهاین رغمبه -4 تحليلي: نکات

 از یکهیچ آوری رأی در فرقی که اندکرده تأکید بارها انقالب معظم

 جمهوری قبال در عملکردشان لحاظ به آمریکا انتخابات نامزدهای

 انتخابات پیامدهای و نتایج پیرامون ندارد، وجود ایران اسالمی

 سال چند از پس که تحریف جریان آمریکا، جمهوری ریاست

 با تعامل درخت ثمربخشی انتظار و داخلی هایظرفیت سازیمعطل

 هایحوزه در شده انباشته مشکالت انبوه پاسخگوی باید غرب

 مجدد امیدوارسازی و بایدن مجدد بزک کردن فکر به باشد، مختلف

 اوباما تیم یعنی برجام، ناقضان اولین با تازه ایمذاکره به ایران مردم

 ایرسانه -سیاسی اقدام این برای هدف دو -0! هستند بایدن و

 رساندن چرایی به وییپاسخگ از فرار است؛ متصور تحریف جریان

 فردی رفتار به هاموفقیت عدم کردن منوط با وضعیت این به کشور

سوء  از خسته مردم به غلط آدرس دادن و واهی امید ایجاد و! ترامپ

 در آمریکایی هایدموکرات با همسو تفکری انتخاب برای هاتیریمد

 به متمایل و گراییغرب برند با دولت تَکرار» یعنی ،4122 انتخابات

 مثل لمپنی شخصیت رفتن از هاایرانی ما همه البته -1! «مذاکره

 به چشم که نیست این آن معنای اما ،هستیم خوشحال ترامپ

 حق که ایران عزیز مردم اگر. ببندیم آمریکا در سیاست ماهیت

 اثر در موضوع این به است، اقتصادی مشکالت از رهایی شانطبیعی

 دولت اقدامات و نکنند توجه ایرسانه تازه یهافریب و هااغواگری

 کنند، فراموش را بود اولش معاون بایدن همین که اوباما دموکرات

 شدنتبدیل  استعداد دمکرات حزب نامزد پیروزی روانی آثار با بازی

 .دارد را راهبردی فاحش خطاهای بروز برای ایزمینه به

 قبال در رامپت و بایدن سیاست نداشتن تفاوت راهبردی: نکته

 و آمریکا در سیاست و قدرت اصلی ماهیت به اسالمی، ایران

 فارغ ،آمریکا حکومتی سیستم هایگریسلطه و مداخالت تجارب

 بازخوانی. گرددبرمی ،بوده قدرت سر بر حزبی و فرد کدام کهاین از

 و اعتمادیبی بلند دیوار همچنان دهدمی نشان بایدن تیم مواضع

. دارد وجود سلطه نظام با اسالمی جمهوری بین یکایدئولوژ تضاد

 از آن سازیتهی با و اسالمی انقالب عدم با را خودش وجود سلطه

 .کندمی تعریف میدانی و ولوژیکیئاید قدرت مؤلفه

 (پریشان اهللفتح: نویسنده)

 

 

 

 
 
 

 

 

 !زداييمحروميتاورژانس                              روز گزارش▼

زده  یاقدام ابتکار کینمانده و دست به  ییاجرا هایدستگاهحل مشکالت مردم معطل  یبرا سپاه

را با  زداییمحرومیتتحت عنوان  یرا کاهش دهد. سپاه قرارگاه هامحرومیت تواندمیاست که 

تعاون،  ادیبن ،یکل سپاه، مهندس یبهدار ،ییو هوا ینیزم ،ییایدر گانهسه یروهاین تیعضو

داده که  لیتشک کنندههماهنگمعاون  استی)ص( به راالنبیاخاتم یو قرارگاه سازندگ یبانیپشت

 ی)ص( است. قرارگاه مرکزاالنبیاخاتم یمصوبات جلسات بر عهده قرارگاه سازندگ یاجرا

، مانند؛ اندداشتهدم مناطق کم برخوردار تقاضا سپاه در هر عرصه که مر زداییمحرومیت

 مردم شتافته است. یاریبه  سرعتبهو...  هیساخت مسجد و حوزه علم ،سازیپلراه و  ،سازینهخا

حل  یسپاه برا زداییمحرومیتنماندن: قرارگاه  ییاجرا هایدستگاهمعطل  -4 :یخبر هایگزاره

توان  ایتعلل کردند و  هاآنو اگر  خواهدمیکمک  ییاجرا هایدستگاهمشکالت مردم هم از 

قرارگاه با  مثالً. شوندمی زداییمحرومیتوارد حوزه  هاارگان ریسا ینداشتند، با همکار یهمکار

نمود که در  المیاستان ا ازمندانین یبرا یواحد مسکون ۰12امداد اقدام به ساخت  تهیکم یرهمکا

 شیدر حال حاضر ب زداییمحرومیتنجام است. قرارگاه در حال ا وفوربهاقدام  نینقاط کشور ا ریسا

کاهش  -کاهش زمان -0مناطق محروم در حال ساخت دارد.  هزار خانه با امکانات کامل در 4۱از 

 مثالً است؛  یو زودبازده تیفیک ،وریبهرهقرارگاه توجه به  نیا هایفعالیت ارزب هایویژگی: از نهیهز

تومان در  اردیلیشده بود، اما تنها با سه م شنهادیپ یتومان اردیلیم 40 ایهزینه هاپروژهاز  یکیدر 

سپاه در  زداییمحرومیتدر مسائل مهم: قرارگاه  یریفراگ -1زمان ممکن انجام گرفت.  نیکمتر

 تیامن ،رسانیآبمانند اشتغال،  یمهم یفه کوچک خود را محدود نکرده است بلکه مسائلیچند وظ

مدارس و  زیتجه ه،یتغذ ،التحریرلوازم هی، تهاحداث مدرسه ان،یازدواج آسان، مسکن مددجو ،ییغذا

 یهانیزم حیکمک به دامداران، باغداران و کشاورزان و تصح ،ییزامساجد، آموزش، اشتغال

 ،لیبه خاطر عل یافراد: اگر در جامعه فرد ترینمحروم یآغوش باز برا -1. کندیدنبال م ار یکشاورز

مراجعه به ادارات  ییته باشد، ممکن است که او تواناکند و مشکل داش یکهولت سن زندگ ایو  نایناب

حل  درصددو  کندمیبه منزل او مراجعه  حتماً زداییمحرومیترا نداشته باشد، اما قرارگاه  یدولت

خود را  تیاست و اولو ترمقرباست، نزد قرارگاه  ترمحرومهر که  نهیزم نیو در ا آیدبرمیمشکل او 

 در سراسر کشور قرار داده است. نشینحاشیهو محروم و  العبورصعبمناطق 

و صفحه  هارسانهدر قاب  دیپربرکت و اثرگذار که شا هایفعالیت نیحکمت ا :یراهبرد نکته

 یاست و سردار حزن ایخامنهامام  ریو تداب نیاز فرام یرویو پ تیمطبوعات نگنجند به خاطر تبع

 اندکه: فرمانده معظم کل قوا فرموده کندمی تأکید ینکته راهبرد نیگاه همواره بر اقرار نیا ریدب

شکل  نیرا به بهتر داریمردمو  زداییمحرومیت دیخود با یاصل یهاتیکه در کنار انجام مأمور

شده  نیقرارگاه که به نام کوثر مز نیاز ا یریبا الگوگنیز  هادستگاه ریاست که سا دی. امدیانجام ده

 (ی: فرهاد مهدوسندهی)نو شاءاهللان. خدمت کنند شیازپشیباست به مردم کشورمان 

 !دولت یسخنگو هيعل یافشاگر                                ویژه  خبر ▼

با اشاره به  ینستاگرامیا برنامه زندهشستا هفته گذشته در  رعاملیمد «فریمحمد رضوان»

برگ کاغذ وجود  کی یدرصد انتصابات شستا حت ۱2در گذشته درباره »انتصابات شستا گفت: 

منصوب  یادار یعاد ادداشتی کیدر قالب  روزشبانه کیفرد را در  012 ینداشته و در مقطع

به اسم  یزیچ باًیتقر میانتصابات را آغاز کرد ندیآفر یسازشفافکه  یروز»گفت:  یو .«اندکرده

سال  نیدولت که چند یکنون یسخنگو یعیرب یعل وجود نداشت. هارهیمدئتیه یپرونده پرسنل

. «استروز منصوب کرده  کینفر را در  012 یکار بوده پاسخ دهد که بر چه اساس ریوز یاپیپ

دوره وزارت  رانیهم در مورد مد یسابق صندوق بازنشستگ رعاملیمد یصالح عادیم شتریپ

 .کرده بود یدر وزارت کار افشاگر یعیرب

 



 

  
 

 اخبار ▼

 !سازمان کي سيحد انتصاب رئ در جمهورسيتنزّل دفتر رئ

 یجهاد کشاورز ریوز یاز سو شیماه پ کیکه  ریسازمان امور عشا دیجد سیرئ ،«زاده یپاپ»

اجازه ورود به  یحت ،یاست جمهوریمقامات ارشد دفتر ر یدخالت برخ لیانتخاب شد، به دل

 ،کشور ریسازمان امور عشا یرساناطالع گاهیپا به مراجعه با که است جالب دفترش را هم ندارد.

از  بارهکی بهاست،  مهرماه 0۱تا  01 خیزاده که مربوط به تاریاخبار مربوط به انتصاب پاپ هیکل

هفته گذشته از دفتر  شنبهسهاست،  یحاک خبرها .شودیسازمان حذف م نیا تیسا یرو

را  هیقض نیا»: شودیمتماس گرفته و گفته  یجهاد کشاورز ریبا وز میمستق طوربه جمهورسیرئ

 .«نشود دهیها کشتا موضوع به رسانه دیدست دولت نگذار یرو نهیاندازه هز نیو به ا دیجمع کن

 سفير سابق ايران از پوتينتوصيف 

 این کشور گفت: جمهورسیرئ، سفیر سابق کشورمان در روسیه در توصیف «مهدى سنایى»

هم  یتیمیو صم یاز سادگ شانیرفتار ا یاست ول ایدن هایآدم نیاز قدرتمندتر یکی نیپوت»

و با افراد  ایستدمیساعت سرپا  کی کنیممیکه ما شرکت  هاییاجالس در برخوردار است.

کار  یرو یوقت نیپوت یآقا کجاست. ستیفاظت او هم معلوم نح می. تکندیمختلف صحبت م

 دیمتن جد کیرا برگرداندند و  یرا داد عوض کردند؛ آهنگ زمان شورو هیروس یآمد، سرود مل

است.  یریگمیخودش سهم قائل است. اهل معامله و اهل تصم کیشر یبراآن نوشتند.  یبرا

، وبرگشترفت رونیوسط جلسه دو بار ب شانیاجالس شرکت کرده بودم، ا نیکه در ا یبار نیاول

است که  یوله انتقال انرژبحث ل، کرد و گفت یگفت تلفن دارم. دفعه دوم که برگشت عذرخواه

 میکه تصم آیدمیآدم خوشم  نیاز ا یلی. من خکردمیاز کشورها صحبت م یکیبا رهبر 

تا  رومیم رونیو از جلسه ب شوممیخاطر به احترام او بلند  نی. من به اکندمی لو عم گیردمی

 «.کندمیعمل  ،کنیدمیچون با او توافق  .جواب تلفن او را بدهم

 مسکن خواب رهبر معظم انقالب

 در هر شب استثنا، بدون افراد، همه من، خودِ منزل در که کنم عرض خواهممى را این من

 خوابم مطالعه وسط حاال کهاین نه. طورمهمین هم من خود. بردمى خوابشان مطالعه حال

خوابم. همه افراد خانه ما، وقتى گذارم و مىتاب را مىک آید،مى خوابم تا کنم؛مى مطالعه. ببرد

هاى کنم که همه خانوادهخواهند بخوابند حتماً یک کتاب کنار دستشان است. من فکر مىمى

 کتاب با اوّل از را هابچه مادرها، و پدرها باید گونه باشند. توقّع من، این است.ایرانى باید این

 کتاب، خریدِ باید هاى کوچک باید با کتاب اُنس پیدا کنند.ى بچهحتّ. کنند مأنوس و محشور

 وسایل از بعضى خریدن از بیش باید مردم. شود محسوب خانواده اصلى مخارج از یکى

 به ...و پرده و مختلف یاهمبل گوناگون، میزهاى لوسترها، این مثل -یتجمالت و یناتىتزئ

بعد که  ،و وسایل معیشتى الزم بخرندوراکى تاب را مثل نان و خک اوّل .بدهند تیاهم کتاب

 (0۰/20/4181)بپردازند.  زوائداین تأمین شد به 

 ضدانقالب یهاسپاه به مواضع گروهک یاحمله توپخانه

در  یسپاه پاسداران انقالب اسالم ینیزم یروی)ع( ن دالشهدایقرارگاه حمزه س یعموم روابط

 یدر آن سو ضدانقالب هایگروهکرزمندگان سپاه به مواضع  ایتوپخانهاز حمله  یاهیاطالع

نبه سپاه صبح امروز، ش ینیزم یرویرزمندگان ن»آمده است:  هیاطالع نیدر ا مرزها خبر داد.

شمال غرب کشورمان هدف  یمرزها یرا در آن سو ضدانقالب یستیترور یهامواضع گروهک

 گونههمان وارد شد. ضدانقالببه  ینیخسارات و تلفات سنگ ،حمالت نیا یقرار دادند که ط

 یهامردم استان ویژهبه رانیملت ا شیو حفظ آرامش و آسا یمل تیشده، امن حیکه بارها تصر

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم ینیزم یروین ویژهبه ،مسلح کشور یروهایخط قرمز ن ،یمرز

 یرا در هر سوراخ هاستیو ترور شناسدیرا نم یمالحظه و مرز چیخصوص ه نیبوده و در ا

 .«ن خواهند رسانداشکارانهجنایتو  نیاعمال ننگ یباشند، به سزا دهیکه خز

 کوتاه اخبار ▼

قدرت در کاخ  رییتغ /دنيبا خدمت در اوباما جاسوسان ◄

 شیپ یهاضدانقالب در سال ییآرابر صف یادیز تأثیر دیسف

قدرت گرفتن  دیرا با رییتغ نیوجه ا نیتررو خواهد داشت. مهم

 دنیدر برنامه با صراحتبهکه  ینفوذ دانست. امر انیدوباره جر

 دن،یبا دوران در .ذکر شده است یاسالم یمقابله با جمهور یبرا

در جمع  یاز سخنران ،نینشخارج ونیسیاپوزاز  تیروش حما

 یهاتیفعال یسوبه ،یستیترور یهااز گروهک تیو حما نیمنافق

 یجمهور ها،دموکرات دوران در خواهد کرد. ریینرم و هوشمند تغ

 سونیاز جنس ج یشتریب یهاشاهد تالش احتماالً یاسالم

که  یکسان ؛و هومن مجد خواهد بود یپارس تایتر ان،یرضائ

 یکشور نفوذ کرده و از سو یاسیس یهارده نیتا باالتر راحتیبه

 داشتند. کایحاکمه آمر هیئتبا  یروابط آشکار گرید

 /خود را آتش زدند یهاباغ خانهساکن قره یهايارمن ◄

به ارمنستان  متیاز عز شیپ باغساکن قره یارمن انییروستا

 جان،یآذربا یروهایخود به ن یهانیدادن زم لیو تحو

 در کالباجار منطقه ساکنان را آتش زدند. شانیهاخانه

 طلبانهیتجزها سال تحت کنترل ده یکه برا جانیآذربا

هفته  نیا جانیآذربا یروهاین یروزیپس از پ ،بود یارمن

 مهاجرت گسترده خود را به سمت ارمنستان آغاز کردند.

 هیاتحاد سیرئ نائب/ سکه و طال متيپشت پرده کاهش ق ◄

 در بازار طال و سکه وجود ندارد. یداریخر» :گفت طال و جواهر

وضوع م نیندارد و هم متیق شیبه افزا یلیتما گرید طال بازار

 یریدستگ در بازار شده است. هامتیق یباعث ثبات نسب

طال در بازار موجب کاهش حجم  ییمعامالت فردا یهادالل

 یجهان یطال بودن ثابت در بازار شده است. هامتیمعامالت و ق

 .«کمک کرده است یدر بازار داخل هامتیبه ثبات ق زین

 یمرزبان فرمانده /باند قاچاق کاال و ارز در هرمزگان شناسايي  ◄

هرمزگان با رصد  یانتظام یروین مرزبانان» :خبر داد هرمزگان

قاچاق کاال و ارز را  یهاسرباند نیتراز بزرگ یکی یاطالعات

در حجم  ،یرقانونیکالن و غ صورتبهباند  نیاکردند.  یمتالش

 کی اتیعمل نیا در .کردیقاچاق وارد استان م یکاال عیوس

 ،یدستگاه خودرو، دو باب منزل مسکون 40فروند لنج متخلف، 

 یهاخودرو متعلق به سرباند شگاهیباب نما کیو  یمرغدار کی

 .«شد فیتوق الیر اردیلیم ۰22به ارزش  انیقاچاقچ

 فوت از پس /به حاتمي کيا رسيد يحضرت موس اليسر ◄

 میجمال شورجه، حاال ابراه یماریب و سلحشور اهللفرج

)ع( اعالم  یحضرت موس الیساخت سر یبرا ایکیحاتم

روزها مشغول پژوهش و  نیا ایکیحاتم کرده است. یآمادگ

در  الیسر نیاست تا ا یموس الیسر نامهلمیفنگارش مجدد 

 شود. دیقسمت تول ۱2

 رهبری، مواضع از دولت تخلف :(91 سؤالاحکام سياسي ) ◄

های مخالفت با خواسته: پاسخ دارد؟ حکمی چه شرعی نظر از

 شود، جایز نیست.رهبری که موجب آسیب به جامعه می


