
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0511 دی 6شنبه سه 4765 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

شجاعت هم داشته باشيم اما ندانيم وظيفه  یاگر علم داشته باشيم، تقوا هم داشته باشيم، حت

اجتماع  از ما در عرصهمتعال  یخدا لبهچيست، ندانيم موقعيت کدام است، ندانيم امروز مطا

اين  و کارکرد الزم را نخواهد داشت. بخشد؛یاثر خودش را نمت، آن علم و تقوا و شجاعت چيس
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 !بصيرت دارپرچم                 روز حرف▼ 

 خوبیبهمروری بر حوادث و تحوالت چهار دهه انقالب اسالمی 

دهد. نشان می هانقش و جايگاه رهبری الهی را در مديريت بحران

هايی چون کودتاهای نظامی، تحرکات ، بحراندر دهه اول انقالب

نفوذ ضدانقالب در صفوف  ،ترورهای کور منافقانه ،طلبانهتجزيه

 ازجملهتجاوز نظامی و جنگ تحميلی،  مسئوالن نظام اسالمی،

برای سرنگونی انقالب  تنهايیبه هاآنحوادثی بود که هر يک از 

؛ اما آنچه در عمل موجب شکست اين اقدامات براندازانه کافی بود

شد، هوشياری و مديريت حضرت امام)ره( و اعتماد و همراهی 

سناريوهای ان در دهه دوم و سوم انقالب، دشمنملت با ايشان بود. 

ن به نظام اسالمی طراحی مختلفی را برای براندازی و ضربه زد

و همراهی و تدبير و درايت رهبر معظم انقالب  با کهکردند 

بود که سناريوی براندازی و  6911سال  ناکام ماند.ملت  پشتيبانی

ظام اسالمی در قالب سناريوی کودتای مخملين در ضربه به ن

کودتاگران  کار دستورآستانه انتخابات دهم رياست جمهوری در 

قرار گرفت. اين جريان، تالش داشت ملت را از صف پشتيبانی از 

نظام اسالمی و رهبری الهی آن جدا سازد و الزمه اين کار، بهره 

هوادار خط امام هايی بود که روزگاری خود را گرفتن از چهره

داشتند. طراحان کردند و در صف انقالبيون اعتباری معرفی می

مردم را فريب داده و  هاآننام  شگام کرده بودند تافتنه، آنان را پي

های که اليه ایپيچيدهبازی  ؛ازندسرا محقق  يشخوشوم اهداف 

هرچند در فاز اول به عبور از  گرانفتنه ؛اشتدپيدا و نهان فراوانی 

انديشيدند، اما در بازی حداکثری جمهور منتخب مردم میرئيس

پروراندند که خود عبور از رهبری و نظام اسالمی را در سر می

ترين راه در اين ميان مهم های آن خيلی زود آشکار گرديد.نشانه

زهای ای، روشنگری اذهان عمومی و تعيين مرمقابله با چنين فتنه

افزايی جبهه حق و باطل از طريق جهاد تبيين و نهضت بصيرت

 .ندبود دارپرچمحکيم انقالب بود که در اين ميدان نيز 

های انتخاباتی در نيمه دوم سال از ابتدای فعاليت انقالبهبر ر

با تيزبينی و دورانديشی، رهنمودهای خود را برای هدايت  6911

های مشکوک و به برخی اقدامملت ايراد فرمودند و نسبت 

گرانه که هنوز ماهيت آشکاری نداشتند، هشدار برانگيز فتنهسؤال

آشکار  طوربه« فتنه عميق»دادند. پس از برگزاری انتخابات، که 

له در سخنان و بيانات متعددی نکات کليدی و آغاز شد، معظم

 گشایای را مطرح کردند که عمل و توجه به آن، راهروشنگرانه

های سياسی در تحليل مسائل بود و ها و گروهمردم و جريان

سرانجام موجب شد که با هوشياری ملت و تشخيص حق و باطل، 

 گردد.ديگر به کشور بازبار  و آرامش قرارگرفتهگران در محاق فتنه

او بود که سرانجام نتيجه داد و حاصل  یهایگرتيهدارهنمودها و 

به خيابان آمدند و کار را  ماهدیدر نهم آن مردم غيوری بودند که 

 (مهدی سعيدی)نويسنده:  بر فتنه گران تمام کردند!

 

 

 
 

 
 

 ایهسته یتوانمند یسازیتجار                    روز گزارش▼

 ینيچالش آفر یاسالم یجمهور یبرا ایهستهدر مسئله  هاغربیاز دو دهه است که  شيب

و  یسازیبا غن صرفاًرا  یاهسته یانرژ رانيمسئله باعث شده است تا جامعه ا نيو هم اندکرده

 یدر زندگ هامروز یفناور نيگسترده ا تأثيراتکاربردها و  کهیدرحال ،مترادف بداند وژيفيسانتر

 است. انکارغيرقابلمردم و جامعه  یعموم

 نستاگراميخود در ا یدر صفحه شخص یاتم یسازمان انرژ رئيس -6 :یخبر هایگزاره

درصدد  شدهميترساهداف  نيو همچن شدهانجام یزيررسا با برنامه یمرکز نوآور»: نوشت

 یو متخصصان علوم و فناور انيدانشجو یهاپژوهش یسازیاتيو عمل قاتيبه تحق یدهشتاب

 ديتول ،یو کشاورز يیغذا عيتوجه به کاربرد پرتوها در صنا»افزود:  ی. اسالم«است یاهسته

 نيبه محصول ا دهيا ليو تبد یپژوهش تيدر اولو هاروگاهيو توسعه ن یپرتودرمان ،رودا ويراد

رسا  یمرکز نوآور»: فته استگ زين سازماناين  نيشيپ رئيس، یدکتر صالح -2. «مرکز قرار دارند

جامعه برقرار  ازينمورد يیبه محصول نها هاآن ليو تبد یقاتيتحق یوردهادستا انيحلقه اتصال م

 یريکارگبه یبرا یبتواند بستر مناسب یامرکز در حوزه صنعت هسته نيا ميدواريام. کرده

 .«حوزه باشد نيانبوه ا النيالتحصفارغ

 تيموضوع فعال ،یاتم یسازمان انرژ ديجد رئيس یهااستيساز  یکي -6 :يليتحل گزاره

درمان و  یبرا ديجد یداروها ويراد ديتول ؛رسا است یمرکز نوآور دتريو مف شتريهرچه ب

 یصنعت نفت و ... تنها بخش ،یسازواکسن کرونا، سرم ديالعالج، تولصعب یهایماريب صيتشخ

 انيمرکز حلقه اتصال م نيا ستيبایم امروزهکشور است.  ایهسته یاز دستاوردها

امروزه در  -2جامعه باشد.  ازيموردن يیبه محصول نها هاآن ليو تبد یقاتيتحق یدستاوردها

بخش  ني. اباشدیم رقدرتيدر بخش غ ایهستهدر صنعت  یسطح جهان عمده گردش مال

 16 از شيب کايبخش در آمر نياست. سهم ا یبخش خصوص نانيکارآفر تيفعال یمحل اصل

آن دارد. طبق آمارها و مطالعات  تيدرصد است که نشان از اهم 16از  شيدرصد و در ژاپن ب

 یدالر بود. جمهور ارديليم 166حدود  2626در سال  رقدرتيبخش غ یالگردش م ،شدهانجام

 یپژوهش ،یعلم یهایتوانمند یسازیدرست در عرصه تجار ريزیبرنامهبا  بايستمی یاسالم

در  یو دولت یگذران بخش خصوص هيبا کمک سرما ،یاو فناورانه محققان و پژوهشگران هسته

وکار با کسب یاندازراه یرا برا نهيزم ،یو خارج یلداخ یمختلف بازارها یهاو بخش عيصنا

 نهيدر زمدر کشور، دانشکده  1در حال حاضر  -9 فراهم کند. یاهسته یفناور تيمحور

از جوانان  توجهیقابلتعداد  التحصيلیفارغآن  جهيو نت پردازندیدانشجو م تيبه ترب ایهسته

اشتغال  منظوربهدرست  یاستيتخاذ سا .است ایهسته مختلف هایرشتهدر  مرزوبوم نيا

 تواندمی یبخش خصوص قياز طر یامرتبط با علوم و صنعت هسته یهارشته النيالتحصفارغ

 زاده()نويسنده: فرهاد کوچک کشور گردد. یو آبادان شرفتينحو باعث پ نيبه بهتر

 ؟جدی است چقدر توسط سپاه رژيم صهيونيستيتأسيسات اتمي نهدام ا   خبر ویژه     ▼

که در  یاز اهداف اساس یکيسپاه  شيرزما در»رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح گفت: 

کامل  یسازهياقدام شب نيشد. ا یطراح ،کرد ميصورت حمله دشمن، به آن حمله خواه

گنبد مختلف  یرهاياز مس شودیم زمانهم کِيبود که با تعداد فراوان شل نيا انگريو ب تيواقع

رزمايش پيامبر اعظم، سپاه آخرين مرحله از در  .«و اهداف را منهدم کرد اثریرا ب آهنين

ديمونای رژيم صهيونيستی  شدهسازیشبيهاتمی به مراکز موشک بالستيک  61با پاسداران 

 منهدم کرد.اهداف را با موفقيت اين شليک کرد و 
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 اخبار ▼

 بکشد!بايد رئيسي روحاني را  یريتدبيبمجلس: جور  سهيرئئتيهعضو 

مجبور به انجام جراحی اقتصادی »: فتگ جهان نيوز در گفتگو با «دليگانی حسينعلی حاجی»

هستيم اما کارشناسان و مسئوالن بايد به نحوی عمل کنند که کمترين آسيب را برای مردم 

 یهادستگاهو اقشار ضعيف جامعه داشته باشد. قبل از آنکه اين موضوع از طرف دولت  خصوصبه

ين وضعيتی ا .و عملياتی شود ینيبشيپاجرا شود بايد راهکارهای جبرانی آن برای مردم  ربطیذ

که از بودجه و اقتصاد کشور در  يیخورهاشيپشود به نوع مديريت و که در حال حاضر مشاهده می

قدرت خريد پول ايرانی را اينکه  یجابهدولت گذشته  .گرددهای پايانی دولت اتفاق افتاد، برمیسال

شان زندگی نيتأمپول و ناتوانی افراد در  یاعتباریبباال ببرد، عدد پول ايرانی را باال برد و باعث 

همه تالش دولت  .دولت تدبير و اميد را به دوش کشد یريتدبیبشدند. آقای رئيسی بايد بار 

اينکه دولت  انيبابوی «. ددم وارد نشوسيزدهم اين است که ثبات ايجاد شود و شوک ناگهانی به مر

رويکرد عدالت محورانه آقای رئيسی درباره پرداخت »آقای رئيسی با مردم صادق است، گفت: 

ها و باشد، يکی از ضرورتحقوق و مزايای کارکنان، خصوصاً کارکنانی که حقوقشان پايين می

بايد توجه بيشتری به  6066در بودجه هايی است که بايد به مرحله اجرا برسد. لذا دغدغه

 .«های پايين شود و تالش دولت هم اين است که ثبات ايجاد کندحقوق

 در تيم اقتصادی دولت همگراييوجود وزير اقتصاد بر أکيد ت

بر سر افزايش يا عدم افزايش  جادشدهيا سؤاالتو  در واکنش به حواشی اقتصاد ريوز «یخاندوز»

، بانک وبودجهبرنامهسازمان  سيرئ نياختالفات ب یوقت» :، گفتماهدیيارانه نقدی مردم در 

 اريبسما  رسدینظرم مبه  کنمیم سهيدولت مقا نياقتصاد در دولت قبل را با ا ريو وز یمرکز

 نکهيدر مورد ا (جمهورسيرئ)معاون اقتصادی  يیرضا دکتر و بنده .ميهمگراتر از دولت قبل هست

 يیدکتر رضا يیهاکه از صحبت یاما آن برداشت ؛ميندار یاختالف ،اجرا شود ديبا یاستيس نيچن

دو  هاارانهيو پرداخت  فتدياتفاق ب یحيارز ترج صيحذف تخص ماهدیاز اول  نکهيبر ا یمبن ،شد

هستند که  يیهاانيها و جرمتعلق به گروه سازانهيحاش و منتقدانبود.  یموضوع غلط ،برابر شود

افشا شود  یدولت یهاشرکت کخانهيکه تار شودیدولت منجر به آن م هایسياستادامه  دانندیم

 .«رنديگیقرار م فشارتحتدولت  استيبا س یاتيمال انيبدهکاران بزرگ و فرار و

 در وين را تقويت کرد کنندهمذاکرهتيم  دست برتر سپاه رزمايش ايزدی:

در »: صوص رزمايش اخير سپاه پاسداران و تأثير آن بر مذاکرات وين گفتخدر  «ايزدی فؤاد»

کنند و آن های گذشته برخی از کارشناسان آمريکايی و اسراييلی مطلبی را مدام تکرار میماه

و اگر قرار است مذاکرات به نتيجه مثبتی برای  ران از آمريکا ريخته استاين است که ترس اي

ها برسد، الگوی گزينه نظامی بايد روی ميز قرار بگيرد تا ايران احساس کند که اگر آمريکايی

کارشناس مسائل  نيا .«ه نرسد، ممکن است با حمله نظامی مواجه شودمذاکرات به نتيج

ها و پيام رزمايش به طرف مقابل اين است که آمريکايی»الملل خاطرنشان کرد: بين

ايران در  توانند با تهديد به اهداف خود در حوزه سياست خارجی دست يابند؛ها نمیاسراييلی

. مچنين توانمندی دفاع را هم داردای نخواهد داشت. هترين مالحظهدفاع از خود کوچک

کند، ساخت داخل است و تکنولوژی و تجهيزاتی که جمهوری اسالمی ايران استفاده می

رزمايش اخير و اين  .توجه استقدرت سخت ايران هم قابل ،جهت در کنار قدرت نرمازاين

از  بردن بهرهتوانند با می هاآن؛ کننده کمک خواهد کردبه تيم مذاکره قطعاًتوانمندی نظامی 

 .«اند دست يابنداين ظرفيت به اهدافی که برای آن به وين رفته

 ايران! یااز برنامه هسته تریفور یديتهد

هرجا را  سداألنيدر حمله ع هایرانيا»: در غرب آسيا گفت سنتکامنيروهای تروريستی فرمانده 

 ميحمله درس گرفت نيحمله کنند. از ا انهيبه سراسر خاورم توانندیم اآلنکه خواستند زدند و 

 ندهينما .«شده است ليتبد اشیااز برنامه هسته تریفور یديبه تهد رانيا یکه برنامه موشک

 گانيهمسا ترساندن یخود برا کيبالست یهااز موشک رانيا»هم گفته:  رانيدر امور ا کايآمر

اظهارات از سر ترس مسئولين آمريکايی که همراه اين  .«کندیها استفاده مبه آن يیزورگو اي

توان موشکی جمهوری جايگاه ، شودمیبا فرافکنی آَشکار در راستای ايران هراسی بيان 

 .دهدمینشان  یخوببهدشمن  هایريزیبرنامهاسالمی را در 

 اخبار کوتاه

معاون  /!کندميدرصد تورم ايجاد  8۰ يتومان 5۰11ارز حفظ  ◄

 یتومان 0266ادامه پرداخت ارز »گفت:  وبودجهبرنامهسازمان 

حذف  يی. ارز هر کاالکندیم جاديدرصد تورم ا 21در کشور 

 سال در. کندیم شتريمردم را ب ارانهيآن  یدولت در ازا ،شود

وجود نخواهد داشت. در  یتومان 0266نام ارز به یزيچ ندهيآ

شخص مثل قبل پول بدهد  شودینان و دارو هم م ارانهيمورد 

 .«التفاوت را به فروشنده پرداخت کندو دولت مابه

 /روابط با رژيم صهيونيستي! یسازیعاد آنکارا به آشکار گرايش ◄

 یيک کنفرانس خبر( در يروزدروز دوشنبه ) رکيهتوزير خارجه 

البته با  ،مراودات ديپلماتيکمان با اسرائيل آغاز شده است»گفت: 

 جمهورسيرئ ،اردوغان!«. نحفظ اصول )ترکيه( در قبال فلسطي

جمعی از يهوديان با در ديدار چهارشنبه هفته گذشته  ترکيه نيز

فته گ« ها در کشورهای اسالمیائتالف خاخام»ترکيه و اعضای 

آويو و آنکارا درباره فلسطين، روابط دو رغم اختالف تلبه»بود: 

ی اقتصادی، تجاری و گردشگری در حال هاطرف در زمينه

توسعه است و اين روابط برای امنيت و ثبات منطقه دارای 

 .«اهميت حياتی است

 دور در خصوص امور خارجه ريوز /!وينايران در  هایخواسته ◄

است، آغاز شده  )دوشنبه( ه از ديروزک نيمذاکرات در و ديجد

که  ميبرس یاها و موضوعات به نقطهواژه ليدر ذ ديبا»گفت: 

فروخته شود و پول نفت  یمنع چيو بدون ه یآسانبه رانينفت ا

وارد شود و ما از همه  رانيا یبانک یهاحسابدر  یارز صورتبه

 .«مياستفاده کن ميبتواندر برجام  شدهینيبشيپ یاقتصاد یايمزا

 يروزد /ستينواکسن  فمخالاسالم : یرازيمکارم ش اهللتيآ ◄

 واکسن سوم دزمکارم شيرازی، از مراجع عظام تقليد  اهللآيت

به مردم توصيه ايشان . زريق کردندتپزشکان  هيتوص هب را کرونا

از  یکي: »و افزودند« بدون استثنا اين واکسن را بزنند» کردند

 نديگویم یبعض بدن است. یواجبات مانند نماز، حفظ سالمت

و  ستيدر منطق اسالم ن نيهر آنچه باد؛ ا ميزنیما واکسن نم

 .«را حفظ کرد یسالمت ديبا

 معاون !/يشرفتهپ یهاسالحداشتن  باوجودآمريکا  قدرت افول ◄

تنها به چند  کشور کيکه  يیروزها»: گفت نيچ خارجه وزارت

را اشغال کند، گذشته  یگريکشور د توانستیتوپ مسلح م

 ینشان داد که هژمون گريد بارکياست. جنگ افغانستان 

قابل  د،يدار اريدر اخت یاشرفتهيپ یهاهم که سالح هرچقدر

مقصر بحران  عنوانبه کايتکرار کنم که آمر لميما .ستيحفظ ن

 نيا هيعل یاشتباه فشار حداکثر استيس ديبا رانيا یاهسته

 .«دهد رييکشور را تغ

 /!شودميقاچاق  از کشور که روزانه سوخت تريل هاونيليم ◄

 یاارانهي نرخ» :گفت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یسخنگو

کاال  نيفوب ا متيتومان و ق 966در کشورمان  ليگازوئ تريهر ل

 و هافرآورده قاچاق حجم نرخ است. نيبرابر ا 16، فارسجيخلدر 

 .«در روز است تريل ونيليم 3کشور حدود  ینفت مشتقات
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