
 

 

 
 

 ر سپاهفقيه دنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
5011 ارديبهشت 52 نبهشسه 2255 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 (ره) خمینیامام 

 یهاستون محکم انقالب و پابرهنه فرسایجان هایمصیبتها و ز همه رنجکه فارغ ا هاییآن

 آنجاکنند، که اگر به  هیتک یدیکل یهاتیبه مسئول دیاند، نبامحروم، تنها ناظر حوادث بوده

 (60/60/6600). بفروشند شبهیکنقالب را ا بساچه ،کنند دایراه پ

www.basirat.ir 
 

 نامزدها ييآراصف                     روز حرف▼

 یهارقابتتا حدودی اوضاع  ،نامزدهای انتخاباتی نامثبتپایان 

است. بررسی وضعیت حاضرین در انتخابات انتخاباتی را آشکار کرده 

الت های انتخاباتی دو حتوان در فضای رقابتحکایت از آن دارد که می

گیری یک شکل ،اول تنظر گرفت. حال در تراحتمال قوی عنوانبهرا 

انتخاباتی است که در یک سوی آن نامزدهای جریان  یدوقطب

. طلباصالحای جریان نامزده ،اصولگرایی قرار دارد و در طرف مقابل

که در کنار دو قطب  انتخاباتی است قطبیسه یریگشکل ،حالت دوم

 باشد. آفریننقش ،بازیگر میانه مثابهبهقطب سومی  ،مذکور

توان گفت همه آنان که حرفی برای می ا  تقریب -6 :تحليلي نکات

، در میدان رقابت سیاسی اندبودهاداره کشور  مدعیگفتن داشته و 

سیاسی کشور  هایجناح. فرصت برابری برای اندشدهحاضر 

برای عدم امکان حضور در انتخابات باقی  ایبهانهو  شدهفراهم

طبیعی است که برای رسمیت یافتن رقابت  -2 .ه استماندن

ناظر، مرجع بررسی  عنوانبهسیاسی باید نقش شورای نگهبان را 

مطابق آنچه  الخطاب انتخابات پذیرفت. بدون شکصالحیت و فصل

الزم برای تصدی  هایصالحیتدر قانون آمده برخی از افراد حائز 

ان است صندلی قدرت بوده و برخی نیستند، لذا این شورای نگهب

نه ییف را در این زملتک ،بق با قانونطنکه باید با بررسی دقیق م

نهایی این  رأیروشن نماید. لذا همه نامزدها باید تسلیم 

 ،اصلی در انتخابات آراییصفمنازعه و  -6 .الخطاب باشندفصل

که از یکسو از تکرار وضع موجود  استمیان کسانی  آراییصف

 بخشتداومگویند و تالش دارند تا با تشکیل دولت سوم، سخن می

جریانی  ،حکمرانی دولت اعتدال باشند. در مقابل هایشیوهتدابیر و 

تحول در  دارپرچمدیگر از ضرورت تغییر سخن گفته و خود را 

وضع  دارپرچمکه  کندنمیدر این میان فرق  ؛داندوضع موجود می

! طلباناصالحیا نامزد طیف  موجود نامزد طیف میانه باشد

 ،ناکامی یا موفقیت هر یک از این دو سوی انتخابات درهرصورت

ابت آنچه از دل این رق -4جامعه خواهد داشت.  یپیامی معنادار برا

ید، کارآمدی است که از دل آ به دستای کشور سیاسی باید بر

رقابت سیاسی بازی سیاسی  واقعبه. آیدمیبیرون  ساالریشایسته

سرگرمی جامعه طراحی شده باشد، بلکه باید  باهدفنیست که 

که با قرار گرفتن  باشدحاصل آن انتخاب شایستگان و گزینه اصلح 

رانی قوی برای حل مشکالت کشور و ساختن ای ،بر صندلی قدرت

که هیجانات رقابت انتخابات حاکم  حالدرعینقدم بردارد. لذا 

 ملت باشد. مدنظر  ،است، باید انتخاب درست معطوف به کارآمدی

ت بین دو یا سه ضلع انتخابات باید در کمال بخن آخر آنکه رقاس

مندی و چارچوب یک رقابت صحیح اخالقی صورت گیرد و قانون

تیابی به قدرت به هر نحو ممکن! مذموم دس باهدفهرگونه تالش 

شاهد رضایت عمومی از  ،خرداد 22خوانده شود تا در فردای 

 )نویسنده: مهدی سعیدی( .مباشی یتحقق این جشن سیاسی مل

 

 

 

 

 
 

 !يشعارزدگ ، دوبارههيجانوباره د                                    روز گزارش▼

، باشدمی هادایدن کاندبرنامه محور نبو ،یاسالم یانتخابات در جمهور یارزاز مشکالت برگ یکی

 و هدشیده شک یو شعارزدگ جانیانتخابات به سمت ه بعضا  که  شودمیموضوع باعث  نیا

 یبرا یکردن راهکار دای. پودشانتخاب کشور  تیریمد یافراد فاقد برنامه برا نیز آن جهینتدر

 انیجر یاصل هایبرنامهاز  یکی ،به اقتصاد یتنفس مصنوع قیاز طر یجانیه رأی آوریجمع

 است. 6466انتخابات  یاصالحات برا

با عنوان  یادداشتیدر  طلباصالح یاسیفعال س «یگدلیب یعل» -6 :یخبر هایگزاره

 کایو آمر رانیخواهد شد، ا ایبرجام اح درنهایت: »نویسدمی ،«خرداد زیبرجام، سورپرا یایاح»

از  رانیاست که ا یهمان موضوع نی. اگردندیبرم 2660سال  یادر توافق هستهبه تعهدات خود 

 ،یموشک ،یابه دنبال توافقات در رابطه با مسائل منطقه کایاما آمر ،کرد تأکیدابتدا بر آن 

عالوه بر آنکه  هامیادامه تحر»: کندمیاضافه ی و«. هم خواهد بود رانیبا ا سمیبشر و ترورحقوق

شود. یکاهش مشارکت مردم در انتخابات م موجب بخشد،یفشارها بر اقتصاد کشور را تداوم م

«. مشارکت در انتخابات شود شیافزا سازنهیخرداد و زم زیسورپرا تواندیبرجام م یایاح یتوافق برا

 نیباورمان ا» :گویدمیدر مصاحبه با آرمان نیز  طلباصالح یاسیفعال س« زاهد اضیف» -2

 نیهمچنو  دیایب نیاز و یاخبار خوب دهمیماحتمال  نکهیو ا یالمللنیبا توجه به اخبار ب ،است

که  طورآن طیمسائل سبب شود شرا نیوگوها، اها و گفتما در مناظره یداهایتوان کاند

محسن  ،یعتمداریشر ،انیپزشک ،یریجهانگ انیاز آقا یکینرود و  شیپ خواهندیم انیاصولگرا

 «.برسند یروزیو تاجزاده در انتخابات به پ یهاشم

آنکه در قدرت  منظوربه طلباناصالحاز  یبرخ ،تجربه نشان داده است -6 :يليتحل هایگزاره

برجام با  یایقدرت ماندن خود را در اح گذارند و امروزه درکشور را به تاراج  تیحاضرند امن ،بمانند

 بهملت  یبرا شیو آرامش مردم؛ رفاه و آسا تیحراج زدن به امن بچو -2. بینندمی کایفرمول آمر

 یو خارج یمخالفان داخل یاز سو یو ناامن یناآرام ساززمینه تواندمیبلکه  ،نخواهد آورد ارمغان

 تیبوده است و اگر وضع هامتقی رشد درصد 666 حدود گذشته، سال سه تورم جمع – 6 گردد.

چهار  ینرخ تورم ط نیباالتر نیو ا رسدیدرصد م 226سال به  انیرقم در پا نیا ابد،یادامه  یفعل

تالش  ،هایشانمدیریتسوء  یبرا ییپاسخگو جایبهکشور  یمقامات اجرائ .است یل متوالسا

جمع کنند تا  رأیخود  یبرا ،(نیمذاکرات و)و التماس از غرب  یبا بغض در سخنران کنندمی

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( .یابدامه اد ندهیچهار سال آ یکشور برا یکنون طیشرا

 چين: واشنگتن دست از حمايت اسرائيل بردارد                  ویژه خبر ▼

 دیروزسخنگوی وزارت خارجه چین « جیانژائو لی»، «سی نیوزبیای»به نوشته وبگاه شبکه 

ای در خواست نقش سازنده این کشورز ، اعملکرد آمریکا در شورای امنیت)دوشنبه( با انتقاد از 

اندازی در مسیر سازمان ملل برای پایان دادن به کشتار موضوع بحران نوار غزه ایفا کند و سنگ

 تأکیدی چینروز گذشته، این مقاوم در نشست خبری  .ها توسط اسرائیل را متوقف کندفلسطینی

بس فوری در نوار غزه و ارائه آتشای شورای امنیت خواستار رئیس دوره عنوانبه چین»کرد: 

شدن  صداکیهای آمریکا مانع اندازیاما سنگ ،های بشردوستانه به فلسطینیان شده بودکمک

اسرائیل باید »ژائو خطاب به رژیم صهیونیستی نیز گفت:  .«اعضای شورای امنیت شد

، تخریب منازل های سازمان ملل را رعایت نمودهصورت مؤثر قطعنامهداری کرده، بهخویشتن

های های توسعه شهرکفلسطینیان را پایان داده، اخراج مردم فلسطین را متوقف کرده، برنامه

آمیز علیه مسلمانان را پایان دهد و نشین[ را لغو کند، اقدامات تهدید و تحریک]صهیونیست

 «.عنوان یک مکان دینی مقدس را حفظ کندوضعیت تاریخی اورشلیم )قدس اشغالی( به
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 اخبار ▼

 داليل تغيير رويکرد عربستان در قبال ايران

سه عاملی که باعث ، از ای تحلیلی به قلم أمجد أحمد جبریلرسانه عربی العربی جدید در مقاله

های عامل نخست، به پیامد»، رونمایی کرد و نوشت: ای شدهبس منطقهتمایل عربستان به آتش

بس شود؛ عامل دوم در احتماالت آتشورمیانه مربوط میهای جو بایدن در خااولیه سیاست

های ویژه در بخشها بهای، به تمایل ایران به تشویق دولت بایدن برای رفع سریع تحریممنطقه

بس در گرایش ریاض به سمت آتش مؤثرها مربوط است و عامل سوم نفت، پتروشیمی و بانک

ست، چراکه ممکن است اظهارات مثبت ای، به مسائل داخلی این کشور مربوط امنطقه

های خارجی و تمرکز برای کاهش فشار باهدفها موقتی و سلمان در مورد ایران و حوثیبن

روز شنبه نیز یک رسانه نزدیک به  .«های مختلف آن باشدو طرح 2666انداز اجرای چشم

های وب کردن یخوگو با تهران و ذسعودی با تحلیل چرایی تعجیل ریاض برای گفتعربستان

روابط معتقد است اقدام عربستان در مورد شکستن خطوط قرمز قدیمی در رابطه با ایران، 

واکنشی است به فشارهای دولت بایدن و تالش آن برای به انزوا کشاندن عربستان  درواقع

دنبال تواند بساط کسانی را که بهسعودی. ضمن آنکه ریاض با گشایش روابط با ایران می

 .«گیری از عربستان بودند جمع کندهراسی برای باجتفاده از ایراناس

 وطن وخاکآببرای  یادغدغه

 موضوع با تخصصی - علمی  در وبینار ستیزطیمحسازمان حفاظت  رئیس «عیسی کالنتری»

 و سالیخشک محیطیزیست هایپدیده با مقابله برای المللیبین و ملی هایاستراتژی»

کالن و متخصصان کشور بخصوص در حوزه بحران  هایسیاستبا انتقاد شدید از  ،«گردوغبار

طبیعت ایران  چراکهآغاز شده به روستاها خواهد رسید  هااستانجنگ آب که از »گفت:  آب،

بابت سکوت خود برابر تاریخ  دیباهای کالن شده است و متخصصان کشور نیز قربانی سیاست

 زیرزمینی هایآباز منابع طبیعی و  مترمکعبمیلیارد  26ساالنه »وی افزود: «. باشند پاسخگو

اطراف  (6426 سال دیگر ) 26 روند این با که شودمی غارت نیز آب منابع اضافه برداشت و

معاون «. کنیمزاگرس دیگر اثری از کشاورزی نخواهد بود چون منابع آب را غارت می

فسیلی و کشاندن آن به سطح زمین، استفاده  هایآببه  اندازیدستاره به با اش جمهوریرئیس

های آبهسطحی، عدم توجه به حق هایآباز  غیرعلمیاز این آب برای تولید، استفاده 

بر مبنای »غیرپایدار و توجه نکردن به حق طبیعت، ادامه داد:  هایسدسازی، محیطیزیست

کرد، کشورها حق  تأییدسازمان ملل متحد آن را  6۹۹۱و در سال  6۹۹2توافق ریو در سال 

 666که ما بیش از  هاستسالدرصد منابع آب تجدیدپذیر استفاده کنند؛  46دارند تنها از 

با  زیستمحیطسازمان حفاظت  رئیس .«کنیممیتجدیدپذیر استفاده  هایآبدرصد ظرفیت 

و رودخانه کارون که کمی  سفیدرودیر از غ»، گفت: اندمردهایران  هایرودخانهبر اینکه  تأکید

در کشور غیر از دو رودخانه  ایرودخانه. هیچ رسندنمیبه مقصد  هارودخانهنفس دارد، بقیه 

 .«شدند گردوغبار، محل هاتاالبشامل  هارودخانهمذکور، زنده نیست. انتهای 

 !ميدولت ندار راني: در اجمهورینامزد انتخابات رياست

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران مناظره داوود دانش جعفری به همت 

اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با 

ما در »: فتگمناظره این سابق مسکن در  ریوز ،آخوندی .برگزار شد« دولت و اقتصاد»عنوان 

دولت  کیخودش  یبرا صیدولت مستقل است، مجمع تشخ کی! مجلس میدولت ندار رانیا

 یقانون اساس یمجر جمهورسیرئ دیگذارینم یدولت است. وقت کیهم  وزیرانهیئتبوده و 

اگر دولت  !یآخوند یآقا»: در پاسخ گفت یجعفردانش .«ستمین یاکاره دیگویباشد او هم م

در زمان ند که هست هاییچهرهچنین «. د؟یکرد نامچه در انتخابات ثبت یبرا ،وجود ندارد

مردم  رأیکن، شعارهای جنجالی و دهن پر با دادنو  یابندمیصحنه رقابت حضور  انتخابات در

 .گویندمیات سخن از نداشتن قدرت و کمبود اختیاربعد از انتخاب نیز مدام و  دزدندمیرا 

 اخبار کوتاه

دستگاه  رئیس /من پخش نشود ی: اخبار جلسات کاررئيسي ◄

در  یخواست که با توجه به اعالم داوطلب یقضا از رسانه مل

 یکه با حضور و یاخبار جلسات کار ،یجمهوراستیانتخابات ر

نشود تا در استفاده داوطلبان از رسانه پخش  شود،یم لیتشک

 یروسا کاری پوشش مقررات، اساس بر رخ ندهد. یضیتبع یمل

 رئیسندارد اما  یدر انتخابات منع یدر زمان نامزد یسه قوه حت

 کرده است. یپوشش معمول، خوددار نیاز استفاده ا هییقوه قضا

احمد حکیمی » /روی الريجاني هاطلباصالحاحتمال اجماع  ◄

جریان »: گویدمیاراده ملت  طلباصالحیرکل حزب دب «پور

طلب مسئول ناکارآمدی دولت نیست بلکه دولت خودش اصالح

معاون اول، باید  عنوانبهجهانگیری  باید پاسخگو باشد.

! جریان اصالحات عنوانبهنه  ،باشد پاسخگوی عملکرد خودش

 ،طلبان وجود دارداحتمال اجماع روی الریجانی از سوی اصالح

اما جا انداختن این موضوع در بدنه جریان اصالحات با توجه به 

 .«سال گذشته کار آسانی نیست 2تجربه 

سخنگوی  /وافق با آژانس را ادامه دهيمتشايد زاده:  بيخط ◄

 توقف مجلس قانون»وزارت امور خارجه کشورمان گفت: 

 یدسترس چیآژانس ه اآلنآژانس بوده و  یفراپادمان یهادسترسی

ضبط شود و در  هالمیبوده که ف نیندارد و توافق ما ا یفراپادمان

 ،سه ماه نوارها پاک شود انیپا در تواندمی .ردیقرار نگ هاآن اریاخت

 نیا رند،یگیم میتصم گذارانقانونکه  یداخل میتصم بر اساس ای

اگر به  میو آژانس کرد رانیا نیکه ب یتوافق نای شود. دیتوافق تمد

 نکهیما و آژانس است و ا نیو ب یموضوع داخل کیبرسد  جهینت

در حالی است این  .«نقض قانون مجلس نخواهد بود میادامه ده

با تذکر به دولت گفته  نیازاشیپکه رئیس کمیسیون امنیت ملی 

ون انرژی اتمی، خالف قان یالمللنیببود که توافق مجدد با آژانس 

 است و این موضوع در حیطه اختیارات مجلس است.

 سیرئ /معامالت رمزارزها ندارند یبرا یمجوز هاي: صرافسيپل ◄

 یبرا دبای وطنانهم» گفت: تهران یاقتصاد تیامن سیپل

مراجعه کنند که بانک  ییهایرمز ارزها به صراف خریدوفروش

کار صادر  نیا یبرا یکرده و عمال  مجوز نییرا تع هاآن یمرکز

که  یاست و با افراد یرقانونیغ نیکوتبی استخراج نشده است.

 نیدر ا فردی اگر .شودیکار را انجام دهند، برخورد م نیا

و  ستیپاسخگو ن یخود را از دست دهد، کس هیبازارها، سرما

 .«ندارند یضمانت اجرائ

« یسرلشکر باقر» /ايمنکردهدرتمان را رو قاز  یاديبخش ز ◄

 در ما مردم»: کرد تأکیدرئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

 یهاسامانه ن،یبه زم نیزم یهاچون موشک محصوالتی

کشور را شاهد  یهاشرفتیاز پ یبرها، بخشو ماهواره یپهپاد

در منظر عموم  هاشرفتیپ نیاز ا یادیز یهاهستند اما بخش

 .«کرد خواهد دایقرار نگرفته و در زمان الزم بروز و ظهور پ

ام موج اف یانتخابات که رو ویراد /!انتخاباتروی موج  ◄

 یاندازراه ساعته از امروز 24صورت مگاهرتز به ۹0۵0 فیرد

 تیبه فعال زدهمیدولت س جمهورسیتا مشخص شدن رئ ،شد

 خود ادامه خواهد داد.


