
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011بهمن 6شنبه  6565 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

. امام حکومت مردمىِ به تمام معناست کیفداه،  موعود ارواحنا یحضرت مهد ندهیحکومت آ

به  هیامام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تک کند؛یرا پُر از عدل و داد نم ایزمان، تنها دن

حکومت صددرصد  کیو  بخشدیرا در سرتاسر عالم استقرار م یعدل اله یهاست که بناآن
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 نگيريم کمدسترا  نييجهاد تب         روز حرف▼

 ، شاهد آن هستیم کهخود یسالگ ۴۴ به یاسالم انقالببا ورود 

که  ییکشورهاآن نیز تغییر یافته است؛ به دشمنان تهاجم  وهیش

 ایران ینیسرزم هیتجز ایو  یدر گذشته به دنبال حمله نظام

 جنگ ،یداده و به جنگ روان ریمس رییاکنون تغ ،بودند اسالمی

از  یمعظم رهبر مقام. اندآورده یرو یبریو جنگ سا یشناخت

جبهه  رییتغ نیمقابله با ا یکنون براگام دوم تا هیانیبزمان صدور 

انقالب  انیاما جر؛ اندشده نییتب می، خواهان جهاد عظجنگ

مانند  ریمس نینبرده است و در ا یپ نییجهاد تب تیهنوز به اهم

 یتقابل تیفعال ،ینظام دفاع مقدس و دفاع در برابر مهاجمان

 نکرده است. وعرا شر جانبههمه

هر فرد  ،دشمن ایرسانهبه نبرد  تأمل یبا اندک -1 :يليتحل نکات

 ، اعم ازایهرسانکنونی که حمالت  کندمی تأیید یمنصف

و  هاروزنامه ،یاجتماع هایشبکه نترنت،یا ،ایماهواره هایشبکه

حد  نیدر باالتر ایرانمی علیه نظام اسالدشمن  یهاشکدهیاند

دشمن در  -2 .شودمی شتریهم ب روزروزبهاست و شدت آن ممکن 

 نیز کشور یداخل هایرسانهو  هاچهرهتوان  از یجنگ حت نیا

 نژاد،یاحمد ریاخ یبه سخنان روزها نهیزم نیدر ا. کندمیاستفاده 

 یها مانند جمهوراز روزنامه یو برخ یمطهر یو عل زادهتاج

برای پیشبرد که  دیداشته باش یو اطالعات نگاه یسالما

 .کنندنمیکار  سیبیبیفردا و  ویکمتر از راددشمن،  هایسیاست

 ادارات ،هاسازمان، یانقالب ینهادها ،انقالب انیجر انیم نیدر ا -0

و مقابله با شبهات و رفع محاصره  نییدر جهاد تب تنهانهو دولت 

بلکه با سکوت و انفعال و عدم  ،کنندنمی یاقدام ایرسانه

شبهات  اثرگذاری یاز خدمات انقالب، فرصت را برا رسانیاطالع

 .کنندمی شتریب یو اجتماع یاسیس ،یاعتقاد

از جهاد  یموفق یعرصه دفاع مقدس الگو -1 :یراهبرد نکات

وارد  ،دفاع از کشور برایهمه اقشار جامعه در آن، است که 

به  و اصفهان و مشهد و شمال و... زیرلشکر تب؛ شدند هاجبهه

با رها کردن  رزمندگان نی؛ اجنوب و غرب اعزام شدند یهاجبهه

ناکام  ادشمن ر، خانوادهو  یکشاورز نیزم ،هادانشگاه ،مدارس

امام امت از  زین کنونی طی. در شراآمدند رونیو سربلند ب گذاشتند

وارد  نییکه در عرصه جهاد تب اندخواستههمه دلسوزان نظام 

نوع بازیگری در این  آنکهحال شوند و به دفاع از نظام بپردازند.

به هجرت و ترک محل کار و  ازین دفاع مقدس، مانندبهجنگ 

فاع نرم از به د یتیو موقع طیدر هر شرا توانمیو  نداردخانواده 

و  یاقتصاد یفشارها باوجود -2خت. و نظام پردا انقالب ،نظام

و  سختدر جامعه  نییتب طیشرا ،یداخل یهایناکارآمد یبرخ

و علم  ظرافت زه،یبا انگ ینییتب هایفعالیت دیاست و با دهیچیپ

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .انجام شود یشتریب

 

 

 
 

 
 

 يتيجمع هایسياستغفلت از                         روز گزارش▼

باعث  ،مهم نیبر ا رهبر معظم انقالبفراوان  تأکیداتو  تیرشد جمع ثیخاص کشور از ح طیشرا

نگاهی اجمالی اما  ؛کنند بیرا تصو تیجمع یاز خانواده و جوان تیقانون حما الی ملتوکشد تا 

 از قانون یادیز هایبخشکه  دهدمیدیگر نشان  دستیپایینبر الیحه بودجه سال آینده و قوانین 

 .دیردنخواهد گ ییو اجرا مانده باقیدر حد شعار  دیگر نیقوانبرخی مثل  زین جوانی جمعیت

بودجه  حهیال یبا بررس ،مجلس هایپژوهشگزارش مرکز  بر اساس -1 خبری: هایگزاره

 ایعمده یبخش که دیرس جهینت نیبه ا توانمی 1۴33آن با بودجه  یقیتطب سهیو مقا 1۴31

الحسنه تولد فرزند، وام وام قرض ،ازجمله ؛شده بود دهیکه در قانون سال قبل د یاز احکام

 دهید حهیال نیدر ا شتریفرزند و ب 0 یدارا یهاخانواده یراو ساخت مسکن ب عهیود د،یخر

در  1۴31 در سال ایبودجه ی، تودرتوهاپژوهشبر اساس گزارش مرکز  نیهمچننشده است. 

اعتبارات در سال  نیا کردنهیدر نحوه هز تیمنجر به کاهش شفاف ،تیجمع یبخش قانون جوان

 شتریب است که نیا نیز یقانون فرزند آور نیدر تدو ینکته مهم و اساس -2 شده است. ندهیآ

به  نکهیا ایو  شودمیرا شامل ن دوسالگیتا  نیجن دیهنگفت تول هایهزینهآن،  هایرهتبص

 .ستین یخانواده به فرزند آور کنندهبیترغو لذا  استالزم  یفاقد اثربخش ،بودن هیخاطر نس

 دوران آوری،در فرزند هاخانواده نهیهزاز  یتوجه داشت که بخش مهم دیبا گزاره تحليلي:

در که این موضوع  شودمی نیمراقبت از مادر و جن هایهزینهاست که مربوط به  یباردار

 ،شودمی لیتحم هاخانوادهکه بر  یگریمهم د نهیگرفته شده است. هز دهینادفوق قانون 

به شکل  همآن ،وام، انونق ؛ برای این بخش،است دوسالگیمربوط به زمان تولد نوزاد تا 

 نحوه بازپرداخت یطرف از .باشد تأثیرگذارید مشوق توانمیکه ن در نظر گرفته استمحدود 

 تواندیم شده که میتنظ یاگونهبه موردنظرقانون  یبرا شدهگرفتهدر نظر  التیتسه

 .شود التیتسه نیا یها در اعطابانک قهیاعمال سل سازنهیزم

نظر  اهداف در تأمینجهت  مؤثرالزم و  تأثیرگذاری ،یفعل نیقوان رسدمی نظر به نکته پاياني:

در  زینناقص قانون  نیهم یاجرا کهنیامضاف بر  ؛ندارد تیبهبود رشد جمع یگرفته شده برا

و  یبا نگاه فن دیاست. دولت و مجلس با مواجه ییهاچالشو  دیبا ترد ندهیبودجه سال آ

بهتر  یاجرا یالزم برا یهانهیزم، جوانی جمعیت انونقو تکمیل ح ، عالوه بر اصالیکارشناس

و  یگذارقانون، مگر آنکه جوانی جمعیت در سیستم شودمیاین امر محقق ن .ندینما ایمهرا آن 

 )نویسنده: علی محمدی(یک راهبرد پذیرفته و دنبال شود.  عنوانبهاجرایی کشور 

 ، اقدام عليه امنيت ملي استنژاداحمدی هایحرفروزنامه دولت:           خبر ویژه▼

نژاد آقای احمدی» نوشت: دنژااحمدیدر یادداشتی پیرامون اظهارات اخیر  ایرانروزنامه 

و اوکراین معامله  ایرانریکا بر سر واسطه اطالع دقیق، روسیه و اممدعی شده است که به

اند؛ به این معنا که امریکا چراغ سبز حمله روسیه به اوکراین را بدهد و از سوی دیگر، کرده

گرچه این ادعای آقای . فراهم نکند ایرانروسیه نیز مانعی بر سر حرکت امریکا به سمت 

 مشخص باید  این است که ترمهمنژاد رسماً اقدام علیه امنیت ملی است اما نکته احمدی

ان تزریق شده است؟ چراکه ایش به سمت کدام از ساختگی و غلط اطالعات در دقت این شود

های اقتصادی کشور در جنگ تحریمی و سو در پی تخلیه فرصتمشخصاً این ادعاها از یک

ترس از »برهه حساس توازن سیاست خارجی است و از سوی دیگر افکار عمومی را به سمت 

واسطه النصر بالرعب: پیروزی به»کند و یادآور آن جمله معروف است که هدایت می« گجن

نژاد به دنبال تحقق منافع سؤال دیگر اینجاست که آقای احمدی«. شودترساندن محقق می

دهد؟ را به چه کسانی هدیه می ایرانچه کسانی است و این پیروزی ناشی از ترساندن ملت 

 «.گیرد؟جا اطالع دقیق مینژاد از کآقای احمدی

http://www.basirat.ir/


 

                      

 اخبار ▼

 ؟!اريمددر درياها  ر حضوربچرا تأکيد 

 ییایدر یرویناوگروه ن نیکننده ارتش در مراسم بدرقه هشتادممعاون هماهنگ «یاریس اهللبیحب»

 اهایکردند منافع در دیکه از ناوگان جنوب بازد یدارد و حضرت آقا زمان یمنافع ایدر»گفت: ارتش 

 میر اقتدار داشته باشاقتدار است که اگ زین یبرداربهره نیها دانست و راه ارا متعلق به ملت

 جیاگر امروز در خل .میمحور کشور استفاده کن ایتوسعه در یبرا ایاز منابع موجود در در میتوانیم

 میکنیبرقرار م تیو امن مینیبیرا م ییایدر یرویحضور ن اهایدر ریهند و سا انوسیعدن و شمال اق

 هاآن یعنی، ایران یبه فرمانده هیو روس نیمرکب با چ شیرزما یبرگزار .میدار ییایاقتدار در یعنی

فرماندهان  شیاهم در ما اگر امروز .شناسندیم تیبه رسم ییایقدرت در کی عنوانبهرا  ایران

قبول دارند  ییایقدرت در کی عنوانبهما را  ایدن یکشورها یعنی میهند حضور دار انوسیاق هیحاش

 یو نفت یتجار یهایکشت باقدرت امروز. میاستفاده کن ایاز منابع در میتوانیم ییایاقتدار در نیو با ا

 .«اقدامات سالم بماند نیاقتصاد کشور با ا یرهبر ریتا به تعب میکنیرا اسکورت م

 تون خوب شد؟!نستکسيا

انتخاب سایت در واکنش به مطلب  تحلیلگر مسائل سیاسی وروزنامه نگار « یمانیا محمد»

را از صادرات گاز به اروپا و  ایراندولت  ان،یاصولگرا کهیدرحال"نوشته  گراغرب تیسا» نوشت:

آن با  ینیگزیگاز اروپا و جا تأمین یبا قطر برا کایآمر دارند؛یو مها بازداشته رقابت با روس

 قیبه اروپا، گاز اروپا از طر هیشد تا در صورت قطع صادرات گاز روس یوارد مذاکرات جد هیروس

 ازین تأمینو  ایرانبا  یدارد تا وارد مذاکرات گاز اریاروپا اخت ایآ ."شود تأمینکشور  نیمنابع ا

 تجارت کند؟ نایرابا  ن،یرا متوقف کرد و نخواست مانند چ ایرانا واردات نفت از خود شود؟ چر

پا گذاشت،  ریتعهداتش را ز کایآمر کهیوقتکه  ستندین هاهمانآن،  یکایاروپا و تروئ هیاتحاد ایآ

فره با ط ییاروپا طرف کردند؟ یراههم رانیادرآوردن ملت  زانوبه یبرا کایهم با خباثت آمر هاآن

 ای SPVوعده که کانال  نیرا در مذاکرات گرفت، با ا ایرانچند سال وقت  ،یاز تعهدات برجام

دو  ،ایران داشتننگهمعطل  یکه اروپا برا آورندینم ادیبه  ایآ و نکرد. کندمی یاندازراه نستکسیا

آن غذا  یدر ازاکند و  افتیکشورها را در گریبه د ایرانپول نفت فروخته شده  دادیمسال وعده 

 «.و دارو به بفروشد، اما همان وعده مسخره را هم انجام نداد؟!

 اعتباری برای آمريکا قائل نيست ايران: يستيونيژنرال صه

 ایران»: گفت ویدر مصاحبه با معار یستیونیصه میسابق ستاد ارتش رژ سیرئ ،«زنکوتیآ یگاد»

 هایرانیادارد.  ییباال یو پهپاد ینظام ییاست و توانا یعلم و فناور ازنظر شرفتهیپ اریبس یکشور

 کیبعد از  ؛را سرنگون کنند ییکایآمر یهاپهپاد نیترشرفتهیاز پ یکی شیتوانستند چند سال پ

 یاهسته تاسیتأس به حمله. میبود ییکایآمر مشابه پهپاد ایرانساخت  یسال ما شاهد پهپادها

پراکنده و در  ایرانخود را در سراسر  یاهسته یهارساختیتمام ز هاآن رایز؛ دشوار است ایران

 یسازیغن ییهستند و با درصد باال شرفتهیپ ایران یهاوژیفیاند. سانترپنهان کرده نیاعماق زم

 یابرنامه هسته شرفتیمانع از پ دیمعتقدند که با یستیونیصه میرژ رانیوزنخست همه. کنندیم

 کایدولت آمر کردیبا انتقاد از رو وی«. است یاقدرت منطقه کیو  ستیغزه ن ایراناما ؛ شد ایران

دارد  نانیاطم رایز ؛ستیواشنگتن قائل ن یبرا یاعتبار گونهچیگفت که تهران ه ،ایراندر قبال 

 آن نخواهد شد. یاهسته هایفعالیت هیعل ینظام نهیهرگز متوسل به گز کایکه آمر

 تجمع در مرز برای گرفتن حق آبه!

، معاون امنیتی وزارت کشور اعالم "میلک"افرادی در پایانه مرزی  غیرقانونیل تجمع به دنبا

افغانستانی در  مسئوالنبا  وگوگفتاز رود هیرمند، از مسیر مذاکره و  ایرانموضوع حق آبه »کرد: 

 تنهانهفراخوان و تجمعات  ازجمله ،اقدامی خارج از این مسیر هرگونهحال حل شدن است و 

تعدادی از  دیروز«. ، بلکه در روند تحقق این حق قانونی اخالل ایجاد خواهد کردکندمین کمکی

 ،و افغانستان ایرانمردم منطقه سیستان و بلوچستان با تجمع در پایانه مرزی میلک واقع در مرز 

آب هیرمند اعتراض کرده و برخی افراد  یرهاسازوالن افغانستانی در ئنسبت به کوتاهی مس

به تعدادی از خودروهای باری مستقر در مرز خساراتی  ،از این اقدام سوءاستفادهبا  طلبفرصت

 .موضوع خاتمه یافت کشورمان،مرزی  مأموران موقعبهوارد کردند که با اقدام 

 اخبار کوتاه

 /ميبريرنج م ولت و مجلسددر  بلندمدتانداز چشماز نبود باهنر:  ◄

آنکه از نبود دولت و  انیبا ب نیمهندس یاسالم هکل جامع ریدب

کشور  ندهیساله به آ 1۵ ای 13 بلندمدتانداز که چشم یمجلس

 ۴ها تنها نگاه مجلس»شت: اظهار دا م،یبریرنج م ،داشته باشد

سال است و تنها  3کشور  ندهیها حداکثر به آسال و نگاه دولت

نسبت  بلندمدت یدر کشور هستند که نگاه یمقام معظم رهبر

سال نخست عامل  ۴ها در دولت چراکه ؛کشور دارند ندهیبه آ

 زیسال بعد ن ۴و در  دانندیم نیشیمشکل را دولت پ یاصل

 .«کند یآن را خنث دیایکه دولت بعد ب کنندیم تیفعال ینوعبه

خبرهای  /سياسي برای احيای برجام گيریتصميممرحله  ◄

رات و بازگشت از وین، از تعطیلی مقطعی مذاک منتشرشده

این  اروپاحکایت دارد.  شانیهاتختیپانمایندگان کشورها به 

به مرحله  دنیرس سیاسی برای گیریتصمیموضعیت را مرحله 

یی عضو برجام در اروپا ؛ کشورهایکندمی نوانعتوافق  یینها

 نیدوره مذاکرات و نیترفشرده هیژانو ماه در: »اندآورده یاهیانیب

 ییبه مرحله نها میکه ما دار دانندیم همهاد. تاکنون اتفاق افت

 نیهم بهاست.  یاسیس ماتیکه مستلزم اتخاذ تصم میرسیم

 .«گردندیبازم هاتختیمشورت به پا یکنندگان برامذاکره لیدل

کرج  جمعهامام /هاخانمانبيبا  جمعه کرجامام همدردی عملي ◄

 سرما فصل به توجه با» :گفتدر تریبون نماز جمعه این شهر 

 ،مشغول به کار هستند مصالکه در  یو کسان مصال دوستان از

کرونا در نظر  یبرا مصالکه در  یآن قسمت میکنیتقاضا م

 اریخانه درآورند و در اختصورت گرم به ،شده بود گرفته

 .«ها قرار دهندخانمانبی

 عکاس «روبرت رنه» /در تمدن غربي! دوستينوعحس  ◄

از ، رفته بود سیقدم زدن به مرکز پار یبراکه  ساله 3۴ معروف

 3به مدت  هایسیاز پار یکهیچافتاد.  نیهوش رفت و به زم

بود، کمک نکردند.  دهیبرف دراز کش یساعت به او که در رو

 ۰:03ساعت »: است انتر گفتهمونپونته، خبرنگار شبکه فرانس

. ردیگیخواب با اورژانس تماس مکارتن کیشب، سرانجام 

 شیرنه روبرت، ب !رسدمیصبح پنجشنبه  ۰:03ساعت آمبوالنس 

مچاله شده بود. او پس از  ابانیساعت وسط سرما کف خ ۰از 

 .«درگذشت یبر اثر سرمازدگ مارستانیانتقال به ب

سفیر کشورمان  رياض باز شد!/ -پای مصر به مذاکرات تهران ◄

پنجمین دور  الوقوعبیقردر عراق در حالی خبر از برگزاری 

مصر هم به  یپاکه  دهدمیریاض در بغداد  -مذاکرات تهران

ت؛ خبرهای رسیده حاکی از آن است ه اسمذاکرات باز شداین 

ه و عربستان انجام شد ایران نیکه ب ینشست نیآخر رکه د

 زیرا ن ایرانمصر با  کیپلماتیموضوع روابط د هایعربستان است،

اند مصر درخواست کرده است گفته هایاند. عربستانمطرح کرده

 داشته باشد. ایرانبا  یو اقتصاد یاسیتا روابط س

 جمهورسیرئ ي!/رابطه با رژيم صهيونيست يعلن تأييد ◄

 یالدیماه م لیدر اوا و،یآوتل میرژ سیرئ»: خبر داد هیترک

در  یدیسفر مرحله جد نیو با ا کندیسفر م هیبه ترک هیفور

 «.شودمیروابط دو طرف آغاز 


