
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
5011 خرداد 55شنبه سه 3355 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

محترم  ندگانیاز نما یو بعض هاونیسیکم یمحترم مجلس و رؤسا سیرئ یاستان یسفرها

حضور در کنار  .کند دایشاءاهلل ادامه پان دیاست و با یخوب اریحرکت و اقدام بس قتاًیحق

و  دیدر کنار مردم باش دیاست که بتوان نیرگ ابز یهاتیاز موفق یکی .دیمردم را ترک نکن

 www.basirat.ir                                           (60/60/0066) .دیندر کنار مردم بما

 جريان خاص! نماييمظلوم بانگهبان  یحمله به شورا  روز حرف▼ 

 یاسالم یکه در مجلس شورا یدر نطق انیپزشک یگذشته آقا روز

را متهم به  ینهاد انقالب نینگهبان حمله کرد و ا یبه شورا ،داشت

 .است ذکرقابل ریرابطه نکات ز نیدر ا .نمود انصافیبیو  عدالتیبی

 نینهاد در تضم تریناصلینگهبان  یشورا -0 تحليلي:نکات 

مصوب  نیقوان دییو تأ یهم در بررس اشور نیا .نظام است تیاسالم

 ،کارگزاران نظام تیصالح یو هم در بررس یاسالم یمجلس شورا

 ندگانی، نماجمهوررئیس ،یاسالم یمجلس شورا ندگانیاعم از نما

انطباق موضوع با اسالم است و لذا  یاصل یمجلس خبرگان، متول

تجربه عملکرد  -2 .شود فیتضع دینگهبان نبا یشورا عیرف گاهیجا

که  دهدمینشان  هاتیصالح ینگهبان در بررس یگذشته شورا

به نامزدها نداشته است و شاهد بر  یانیو جر یحزبشورا نگاه  نیا

 یهاانیوابسته به جر یهاکار آمدن دولت یرو زیادعا ن نیا

 یافراد زمان یبرخ -0 .گذشته است یهادر دوره یاسیمختلف س

را  هاآن تیکه صالح کنندیم دیینگهبان را تأ یعملکرد شورا

نشود، عملکرد  دییتأ هاآن تیکه صالح یزمان یول ،احراز کند

 ،در هر دو حالت کهدرحالی! برندیسؤال م رینگهبان را ز یشورا

که مقام  یریتعب .قانون عمل کرده است ینگهبان بر مبنا یشورا

نشده با  تیاحراز صالح ینامزدها یمورد برخ در یمعظم رهبر

افراد  نیموضوع بود که ا نیمعطوف به ا ،به کار بردند بیعنوان نج

و هم در زمان عدم احراز  تشانیحراز صالحهم در زمان ا

و  االجراالزمنگهبان را معتبر،  یعملکرد شورا تشان،یصالح

 یریگیو پ انیب یمجلس برا بونیتر -0 .انددانسته احترامقابل

 اناتیاهداف جر یبرا بونیتر نیمردم است و اگر از ا هایخواسته

 ینوع ،ه شودنظام استفاد یقانون یساختارها فیتضع ایو  یاسیس

 .شودمیمحسوب  درامانتخیانت

 یویاز سنار ینگهبان بخش یحمله به شورا :یراهبرد نکته

 گونهاینجریان  ینا .است اصالحات انیجر یو انتخابات یتغایتبل

که ممکن است مشارکت مردم در انتخابات کاهش  کندمی تحلیل

 یاسیس انیجر وعملکرد دولت  جایبهتالش دارد  نابراینب ابد؛ی

 د!جا بیندازهش مشارکت گهبان را عامل کان یرفتار شورا، مستقر

از  تیحما هیو روحمردم  یبا علم به رفتار انتخاباتجریان ین ا

 کندمی یسع ،شده است نهینهاد یرانیمظلوم که در فرهنگ ا

 انیجر یناظلم به  یعدالت و نوع رینگهبان را مغا یشورا ملکردع

 یبرا ،یفعل تیاز وضع نماییمظلومبا  درنهایتو  دعرفی کنم

د در رقابت بتوان بساچهو  دکن برداریبهرهانتخابات  یکنترل فضا

مردم و صاحبان  ،طیشرا نیدر ا .دریبگ بیسبقت را از رق یگو

 ریتحت تأث هاآن یباشند تا مطالبات اصل اریهوش دیبا بونیتر

 )نویسنده: علی کارگر( .رودن هیحاش هب ،یاسیس یهاجدال

 

 

 

 

 
 

 !عدم مشارکت -مشارکت يدوقطب                        روز گزارش▼

 یدوقطب جادیا درصدد نیو ضدانقالب خارج نش یداخل یاسیس اناتیاز جر یقبل برخ هاماه از

آمار مشارکت مردم در  اندنمودهو تالش  اندبوده)مشارکت و عدم مشارکت( در انتخابات 

 .ابدیکاهش  0066انتخابات 

 هستند که مردم را به مشارکت در یکسان دوقطبی نیا یسو کی -0 :یخبر هایزارهگ

 گروه، نیدر رأس ا .دارند دیتأک رأی یهاصندوق یپا یانتخابات فراخوانده و بر حضور حداکثر

حضور مردم در : »فرمایندمیخصوص  نیدر ا شانیا .قرار دارند یانقالب اسالم میرهبر حک

انتخاب  یدولت کیدارد؛ باالخره  یادیز ریها و قوّت آن دولت منتخب تأثییانتخابات، بر توانا

او  هر چه پشتوانه ؛دهدمی لیتشک یو دولت شودمیانتخاب  یجمهورسیرئ کیخواهد شد، 

 دهدمی تیامن رد،بیکشور را باال م یباشد، قطعاً بهتر است و قدرت بازدارندگ تریباشد، قو شتریب

 -2؛ (20/2/0066) «مهم است یلیخ مشارکت نیبنابرا؛ کندمی جادیا بروکشور آ یبه کشور، برا

قرار سیون یاپوز اصطالحبهخارج نشین  هایچهرهو  کایآمرحامی  هایرسانه در رأس گروه دوم،

 میبر طبل تحر ،یارسانه یامپراتور ویژهبه ،ابزار و امکانات خود یتمام از گیریبهرهد که با ندار

 اندازیراهبا به  زین نیخارج نش ضدانقالب هایگروهو  یرضاشاه ربع پهلو .دنکوبیانتخابات م

ر انتخابات پیش رو دمتعدد در تالش هستند تا کاهش مشارکت  یهایو هشتک ساز هاکمپین

از  یبرخ ،کندمیبا گروه دوم عمل  راستاهمکه  یساز یدوقطب نیعنصر ا نیسوم -0 .رقم بخورد

و امروزه  اندخوردهن نظام و انقالب را ان هاسالهستند که  یداخل ونیاسیو س یاسیس اناتیجر

و  یفائزه هاشم .کوبندمیبر طبل عدم مشاکت در انتخابات  غیرمستقیمو  میمستق صورتبه

 نیدر ا توانمیهمچون حزب اتحاد ملت را  طلباصالح ونیاسیساز  یو برخ نژاداحمدیمحمود 

صالحیت نشوم؛  تأییداگر »وان کرده بود عن نامثبتکه در روز  نژاداحمدیمحمود  .داد قراردسته 

اظهار داشت:  ،تقاطع برنامهویژهبا  داز مصاحبه خو یبخش در یشپشب دو ، «نخواهم داد رأی

 «.من یک فرد ایرانی هستم، حق دارم شرکت کنم یا نکنم .گویممیمن حق خودم را »

که کاهش مشارکت  لیتحل نیبا ا نینشخارج یاسیس اناتیو جر هاآمریکایی :يليتحل هایگزاره

 کند؛ بر طبل عدم مشارکت یریجلوگ رانیا یبرا شتریقدرت ب دیاز تول مردم در انتخابات

 ونیاسیس اما و؛ کنند لیتحم رانیخود را بر ملت ا هایخواستهتا در ادامه بتوانند  کوبندمی

و  است دهیراه خود رس انیبه پا یاسالم یجمهور کنندمیخود فکر  یلیتحل هایگمانهدر  یداخل

 طیشرا کهدرصورتیافراد  نیا .بینندمی باتدر انتخا یروزیو پ تیموفق یبرا یرا راه یتژااستر نیا

 نیانتخاب ب غیخواهند کرد و با تبل تیحما هادایاز کاند یکیآخر از  یدر روزها ،دننیرا مساعد بب

 نهیرا به سمت خود جذب کنند و زم یخاکستر هایگروه رأیدرصدد خواهند بود تا « بد و بدتر»

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( .مورد نظر خود را فراهم آورند یدایکاند یروزیپ

 !بدون تمديد آن ،تفاهم ماههکيدامه ا                          خبر ویژه▼

گرفته  میتصم بارنیا رانیا»نوشت:  یآژانس اتم ریبه مد یادر نامه یاتم یسازمان انرژ سیرئ

و به  شرفتیپ جادیا یبرا شتریفرصت ب دیتمه باهدفنکند، اما  دیمشترک را تمد یتفاهم فن

 گریماه د کی یها را براداده یو آژانس، ثبت و نگهدار رانیا یفن یوگوهارساندن گفت جهینت

ایران  یاهسته یازسیغنبرابر شدن  00با برآورد  دیروز خود گزارش در آژانس .دهدمی امهاد

نظارت بر  نیآنال یتورهایمان یهاداده به اسفندماه ۵ از که کرد اعالمبرجام،  سبت به متنن

 یهاکه توسط دستگاه یریگبه اطالعات اندازه نیو همچن کیالکترون هایمهرومومو  یسازیغن

 .ته استنداش یدسترس ند،یآیشده به دست منصب

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 کانديداها برای پس از رياست جمهوری جديد هایبرنامه

 میلیونیک ساالنه .کنمیرا آغاز م« ساخت مسکن»و « مبارزه با فساد»: از روز اول دولتم يسيرئ

 یبرا نترنتیاستفاده از ا دیبا، شده لیبه حق مردم تبد نترنتیا امروز .کرد میخواه دیواحد مسکن تول

 .است یاقتصاد یپلماسیفعال شود د دیکه با یمهم یهااز بخش یکی .شود گانیرا نییپا یهادهک

اندیشه، آزادی قلم و آزادی بیان اعتقاد دارم و معتقدم یک جامعه وقتی بالندگی به آزادی فکر و  عمیقاً 

تا  ند،یایدوباره سر کار ب یفعل مسئوالن اگر: ييرضا .جوانان بتوانند آزاد باشند ویژهبهدارد که مردم 

است  نیاما تفاوت ا دهم؛یادامه م یتومان 0266ارز  صیتخص به .شودمیدرصد  ۵6سال تورم  انیپا

درصد  06، 06 هامیتحر .کامل کنترل خواهد کرد طوربهرا  ندیکاال فرا ییدولت تا انتها و عرضه نها

 نیا شودمیکه  کنمیم نیدرصد تضم 066من  .است یشدن یخنث یداخل یاست که با توانمند مؤثر

 هایگران یاصل شهی: رانت، رزادهيمهرعل .تورم جادیبدون ا ،را انجام داد (یهزارتومان 0۵6 ارانهی) کار

 انیتا پا .میبخشیمسرعت  دیماه به تول کیو مختصر، در عرض  ییساده اجرا یهابخشنامه با .است

: يليجل .کنیممی رقمیتکدولت  انیدرصد و تا پا 06 ریبه ز یدرصد فعل 00امسال، نرخ تورم را از 

دالر  یآن چه شد؟ وعده ارزان جهینت .کرد حاج قاسممعطل مذاکره با قاتالن  دیمعتقدم که کشور را نبا

 وبلوچستانستانیساستان در  !برابر شده است 7دالر  متیدو برابر و ق میبا توافق را دادند اما امروز تحر

از  یکی ،یریگرمس یهاوهیکشت م یاستان برا نیجنوب ا یکشاورز. وجود دارد یرینظیب یهافرصت

ار هکتار اراضی خوزستان هز 066دولت روحانی در  .از خروج ارز است یریاشتغال و جلوگ یهانهیزم

قاچاق  اردیلیهزار م 00۱: ساالنه هاشمي زادهيقاض .باید ادامه پیدا کنداین کار خوب . تصحیح شد

 ستیو پاسخگو ن کندمی تیمبارزه با قاچاق فعال یبرا یافراقوه ینهاد نکهیا .دهدیدر کشور رخ م

 .میهست نهیزم نیدر ا یاصالحات جد ازمندیکه ما ن دهدمینشان 

 !يبا منافع مل ياسيس انيجر کي یباز

درباره  یاانهنیبو مسئوالن وزارت خارجه اظهارات خوش یمقامات دولت یبرخ ریاخ یروزها یط

 .اندبه توافق کرده یابیدست الوقوعبیخبر از احتمال اعالم قر حاًیتلو یمطرح کرده و حت نیمذاکرات و

مواضع  .شودمی برداشته میتحر یزودبهصراحتاً گفته است که  جمهورسیرئ «یحسن روحان» یآقا

 یحت کهینحوبه ؛حکایت دارد نیمذاکرات و جهیدرباره نت توجهقابل ینیبخوش اخیر رئیس جمهور از

 نیتوافق در و کیباشد و بالفاصله با  یانیدور از مذاکرات در حال انجام، دور پا نیممکن است هم

توافق خوب و مناسب  کیبا  مذاکراتنتیجه فعلی اساساً ، براساس شواهد میدانی اما؛ میمواجه باش

و  تیاگر دولت بخواهد در وضع که دهدیمشان نمیدانی منابع  .دارد یفاصله جد رانیمردم ا یبرا

توافق خوب  کیکند، قطعاً با  یمعرف ییتوافق نها عنوانبهو  یبندمذاکرات، آن را جمع یفعل یفضا

با توجه به  ژهیوبهو  که شده یقصد دارد به هر نحو ولتد رسد،یاساس به نظر م نیا بر .میستیروبرو ن

قرار دهد و جامعه را  رانیدر ا یاسیس یهانزاع زیم یرا رو گریتوافق بد د کیبودن انتخابات،  شیدر پ

در همان  دیبا نیدر و یبد توافق هرگونه که است آن مسلّم .بر اساس آن دچار ابهام و تشتت سازد

 .ندارد یبا منافع مل ینسبت چیمنازعات، ه زیم یرد شود والّا آوردن آن به تهران و قراردادن آن رو نیو

 «خواهم زنده بمانممي» اليسرتوقيف  لتع

 خواهممی»ر پی توقیف سریال نمایش خانگی و ارتباطات معاونت اجتماعی ناجا د یرساناطالعمرکز 

داستان فاقد مستندات و بر داشته و  محتواییو  یشکل ،ماهویاین سریال ایراد »گفت:  ،«زنده بمانم

نویسنده بوده که نیازمند اصالحات اساسی است که مراتب، به عوامل و  یاپردازیرؤو  تخیالتمبنای 

اقدامی  ،در خصوص اعمال اصالحات اخذشدهتعهدات  رغمیعللذا  ؛دسازندگان اصلی سریال ابالغ گردی

از این سریال خانگی به پیشینه یک سازمان انقالبی و  ییهاسکانسدر  کهییازآنجا .صورت نگرفته است

اسالمی و انقالبی تالش  یهاارزشپیشکسوتانی که سالیان متمادی در خط مقدم صیانت و پاسداری از 

نیز گاه و کارنامه درخشانشان توهین جایبهدر این سریال،  شانیهایثارگریانموده و با نادیده انگاری 

در این سریال موجبات نگرانی و تکدر خاطر تعداد زیادی از بینندگان  شدهفیتحرشده است که وقایع 

 .«لذا، ادامه روند پخش این سریال در دست بررسی و رسیدگی است .عزیز را فراهم آورده است

 اخبار کوتاه

در  «یبهزاد نبو» /يطلبان به همتال اصالحاقب شيافزا ◄

از  یخطاب به برخ، طلبان )ناسا(ساز اصالحاد اجماعنهجلسات 

 میخواهیم دییو نگو دیکن شهیاعضا گفته که اکنون سکوت پ

 مینیبب دیبلکه با م؛ینامزد ندار نکهیا ایو  میکن میانتخابات را تحر

دارد که  نیاز ا تیحکا هایریگیپ .افتدیم یچه اتفاق ندهیدر آ

 افتهیشیافزا یطلبان به سمت عبدالناصر همتاصالح یاقبال برخ

 خط امام و حزب ندا یروهایهمچون حزب کارگزاران، ن یو احزاب

 .اندکرده یخود را روانه ستاد و یهاتیظرف

روابط  رکلیمد اسير شوت شد!/ يمناظرات انتخابات خيتار ◄

بر اساس  مایصداوسسازمان »: بر دادخ مایصداوس یعموم

 یرا در روزها یصورت گرفته مناظرات انتخابات یقبل یزیربرنامه

خرداد انجام  2۵شنبه و سه 20، جمعه 07دوشنبه  شدهنییتع

ستاد انتخابات کشور  یکه سخنگو است یدر حال نیا .«دهدمی

فوتبال و  یمل میمسابقات ت یزمانهم یگفته بود که برا

و  20و  26، 00 یها به روزهازمان مناظره ،یانتخابات یهامناظره

 .ل خواهد شدخرداد منتق 20و  22، 0۱ ای

 ریوز /يرانيبا واکسن ا يعموم ونيناسيواکس ، آغازندهيهفته آ ◄

آماده  یرانیبهار واکسن ا انیپا و خرداد در» :اعالم کرد بهداشت

 ندهیاز هفته آ ونیناسیعموم مردم است و واکس یبرا قیتزر

به شکل  قیتزر نیها اپروتکل تیرعا یبرا .آغاز خواهد شد

از  یکیو کوبا  رانیا نیب مشترک واکسن .داوطلبانه خواهد بود

است که در حال ساخت است  ایدن یهاواکسن نیممتازتر

 .«واکسن، واکسن برکت است نیبعدازا

 زیوار عدم /دانند؟يبورس م زشيرا عامل ر يهمت چرا سهامداران، ◄

 التیمنابع صندوق توسعه در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسه

اوراق  دیخر یها براها، فشار به بانکها و سبدگردانصندوق یبرا

 26 کیدرصد به نزد ۱از  یبانکنیبباال بردن نرخ مبادالت  دولت،

 .است یانتقادات فعاالن بورس نسبت به عملکرد همت یدرصد برخ

پس از  نیچ یجمهورسیرئ ی/فرزند 5با  نيچموافقت  ◄

 یمختلف از سو یو ارائه راهکارها قاتیماه تحق نیچند

کشور،  نیا تیمبارزه با کاهش جمع یکارشناسان در راستا

 300 یبارور نرخ .موافقت کرد یفرزند 0 استیسرانجام با س

 یبا کشورها رتبههمکه  2626هر زن در سال  یکودک برا

 عنوانبه نیچ یزنگ خطر را برا ،است ایتالیمانند ژاپن و ا یمسن

 .به صدا درآورده است ایاقتصاد بزرگ دن نیدوم

 یمستعف سیرئ !/ابدي شيافزا ديبا رانيا هيعل ينظام تيفعال ◄

 هیخود را عل ینظام یهاتیفعال دیبا لیاسرائ»: گفت موساد

 دیبا هایرانیا .کشور ادامه دهد نیو به مبارزه با ا شیافزا رانیا

 یبا پاسخ دردناک هاآناز جانب  یمتوجه شوند که هر اشتباه

 .«مواجه خواهد شد

 عوتیدی روزنامه /تاح شدافت رسماً ويآوسفارت امارات در تل ◄

با برافراشته شدن پرچم امارات در کنار پرچم »: نوشت آحارونوت

 رسماً  کشنبهیروز  ویآوتلدر  یسفارت ابوظب ،یستیونیصه میرژ

 .«آغاز به کار کرد


