
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نت سياسينشريه روزانه )داخلي( معاو
7011 خرداد 71شنبه دو 3355 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 ینظر خودشان را در باب فضاها در مناظرات و در گفتگو نامزدها که شدهگفته دمیمن شن

 یگرید یهازیمردم چ یاصل نه آقا مسئله ند؛یبگو یخارج استیدر باب س ای ندیبگو یمجاز

 فیطبقات ضع شتیمردم، مع یاصل مسئله .هاستجوان یکاریمردم، ب یاصل مسئله .است

 www.basirat.ir                                                         (60/60/0066) .جامعه است

 ؟!مناظره يا منازعه               روز حرف▼ 

تبلیغات  هایبرههترین از پرچالشانتخاباتی همواره  هایمناظره

است و همین  در کشورمان بودهانتخابات ریاست جمهوری 

سبب جذابیت و تماشای آن به مدت  پنگیپینگ هایمناظره

ضمن آنکه سواد کاندیداها را  هامناظرهاین . شودمیدقیقه  066

سواد و تحلیل سیاسی  همچنین باعث افزایش سطح ،سنجدمی

انتخابات در اولین مناظره اما ؛ شودمی دهندگانرأیمخاطبان و 

ناظره به منازعه کاندیداها شاهد تبدیل م 0066ریاست جمهوری 

اوقات مردم عزیزمان را  ایگونهبهاین سطح از منازعه بودیم. 

نیز در واکنش  انقالب معظم رهبرمجازی  صفحهناخوش کرد و 

 و کرد منتشر اخیر ایشان را هایصحبتبخشی از  ،هانزاعاین به 

 و اهانت روش تلویزیونی مناظرات در نامزدها وقتی هر» نوشت:

 رقیب از مردم ترساندن و مقابل طرف تخریب و تهمت و توهین

 .«کرد ضرر نحوی به کشور کردند، دنبال را

حواشی اولین مناظره نکات ذیل  در مورد متن و تحليلي: نکات

جمهوری اسالمی  اندازهایچشم یکی از -0 ز اهمیت است:حائ

ام دوم رسیدن به تمدن نوین اسالمی است و مقام معظم در گ

افق این پیشرفت را نشان  ،رهبری بارها در اسناد باالدستی

خطّی که نظام اسالمی ترسیم که  اندفرمودهو حتی  اندداده

اولین تحلیل از این . ، خطّ رسیدن به تمدّن اسالمی استکندمی

برخی از نشان داد که  شدهانیبمناظره و برخی از سخنان 

نقش  -0توان گام برداشتن در این مسیر را ندارند.  نامزدها

ذشته که باعث گ هایانتخاباتانتخاباتی روحانی در  هایکنایه

سبب شده  شد،پیشی گرفتن وی در لحظات آخر از سایر نامزدها 

ا نیز ر هاکنایهو  هاتیکهعملیات روانی همان که برخی از اساتید 

 -0 علیه نامزدهای دیگر بکار بگیرند. به برخی از نامزدها بدهند تا

طراحی شده مجری برنامه متناسب با نیازهای مردم و  سؤاالت

 شودمیبرای عبور از مشکالت طراحی شده است و باعث  ،جامعه

که البته ند که مردم شناخت بیشتری از یک نامزد به دست بیاور

 ،کشور نداشتند مسائلبرخی از افراد که اشراف کافی برای حل 

دیگری مطرح  سؤاالتخود  ،سؤاالتپاسخگویی به این  جایبه

 .پرداختندمییا به ایراد اتهام علیه سایر نامزدها  کردندمی

زیادی برای  هایظرفیتدر کشور ما امکانات و  :نکته پاياني

ت مردم وجود دارد و خوب است که ایجاد امید و افزایش مشارک

را برای مردم  هاآنو نحوه فعال کردن  هاظرفیتنامزدها همین 

فعاالن  ، برتشریح کنند و اگر نامزدها در این زمینه کوتاهی دارند

این به بیان تکلیف است که  و حامیان نامزدها هارسانه سیاسی،

 جمهوررئیسبپردازند. یک  ل کشوربالقوه و بالفع هایتظرفی

 حل هاظرفیتتکیه بر این  اکشور را ب مشکالت تواندمی باکفایت

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( کند.

 

 

 

 

 
 

 رژيم رو به افول!                                       روز گزارش▼

 ،«دیالپ ریائی»با  «نایامی»رهبر حزب « بنت ینفتال»که  رسدمیاشغالی خبر  هایسرزمیناز 

 دهند و لیرا تشک یائتالف نهی( توافق کردند که کابدیعات شیی« )هست یاندهیآ»رهبر حزب 

پس از  اهویسقوط نتان یبرا نهیزم نیترمهم دیتوافق را با نیا .ردیشکل بگ «یچرخش نهیکاب»

 .دانست تسال حضور در قدر 00

در چهار  -0است:  یابعاد مهم یدولت دارا لیدر تشک اهوینتان شکست :یخبر یهاگزاره

شد و  لیاسرائرژیم در  نهیکاب لیتشک مأموربار بود که  نیسوم یبرا ، نتانیاهوگذشته تخاباتان

 میدر ساختار قدرت رژ یسازدونه ائتالفاز گر روازاین؛ دهد لیموردنظرش را تشک نهینتوانست کاب

ماندن در قدرت دست به هر  یبرا ازاینپیشکه تا  اهوینتان -0 .دکنار گذاشته ش یستیونیصه

خاص با هدف ماندن در قدرت آغاز  یروزه در غزه را از منظر 00که جنگ  یطور ،زدیم یکار

که  یه که در آن گذشت و ابعادجنگ و هر آنچ نیکه در کمتر از سه هفته ا دانستینمود، نم

راستا شکست  نیدر ا .خواهد برد نیقدرت او را از ب یهاهیاو عمل نموده و پا هیبر عل ،حاصل شد

روزه غزه قلمداد کرد که به  00جنگ  یراهبرد یامدهایاز پ یکی دیرا با نهیکاب لیدر تشک اهوینتان

 خیتار تنهانهجنگ  نیا .نمود تیقوغاصب را ت میکلمه روند رو به اضمحالل رژ یواقع یمعنا

 ،( را اعالم نمودایغرب آس یسامانه دفاع موشک نیتمندتر)قدر نیگنبد آهن انیمصرف رو به پا

البته در صورت آغاز به کار دولت  .داد انیپا اهوینتان یاسیس اتیبه ح زین یاسیبلکه در ابعاد س

 استیاست، از دست رفتن ر هیبه حاش دکویو حزب ل اهوینتان نیامیکه به مفهوم راندن بن دیجد

مهم  مسئله کی -0 .محسوب خواهد شد کودیحزب ل یاسیسبه حضور  یگریضربه د زیمجلس ن

 یمعنا به نه،یکاب لیدر تشک دیالپ ریائی تیو مأمور اهویشکست نتان باوجود .وجود دارد نجایدر ا

هنوز  .ستین ،آن مواجه بوده که در دو سال گذشته با یاسیاز بحران س یستیونیصه میخروج رژ

 زین «دیالپ» نکهیباشد و احتمال ا دهیفرار رس اهویتانن یاسیس اتیح انیکه پا ستیمشخص ن

نگران هستند که  هاستیونیاز صه یاریاما بس؛ است «ادیز» ،نشود نهیکاب لیموفق به تشک

 یراحتبهشکست را  کایسابق آمر جمهورسیهمانند طرفداران دونالد ترامپ رئ اهویطرفداران نتان

 ،«ومیه لیاسرائ»در  یادداشتیبا انتشار  یلیاسرائ سندهینو کی .و دست به شورش بزنند رندینپذ

 باشند! ینوشته، آماده جنگ داخل هاستیونیمسئله پرداخته و خطاب به صه نیبه هم

 لیو متعاقب آن تشک یستیونیصه میرژ یاسیس یهادر صحنه اهوینتان شکست :يانيپا نکته

جبهه  یستیونیضدصه کردهایدر رو تواندیهرگز نم ،یگریفرد د استیبه ر دیجد نهیکاب

 یاشغالگر»استمرار  زین یستیونیصه دیجد نهیکند؛ همچنان که در کاب جادیا یرییمقاومت تغ

 .سرفصل مهم در دستور کار خواهد بود کی عنوانبههمواره  انینیبه حقوق فلسط« و تجاوز

 (آیندخوشحمید )

 !يستيونيصهميرژ يمرگ مغز متفکر موشک                        خبر ویژه▼

 نیشیپ سیرئ «وِنیا-هار یآو»دوشنبه از مرگ امروز، بامداد  یستیونیصه میرژ هایرسانه

 شهر عکا، به یهایریقدس و درگ رینبرد شمش انجری در. خبر دادند میرژ نیا یسازمان فضائ

آن  یمولوتف پرتاب شد که ط کوکتلدر آنجا اقامت داشت،  «ونیهار ا یآو»که  یداخل هتل

به  مارستانیبر اثر شدت جراحات وارده در ب شیپ یساعات تیدرنهاشد و  یزخم شدتبهاو 

، ایماهوارهپروژه  سرئی، یستیونیصه میرژ موشکی صنعت دانشمند ونیهار ا .دیهالکت رس

گنبد  ستمیس یاز طراحان اصل و رافائل ینظام عیسابق صنا سرئی، ییآژانس فضا سرئی

 .بوددر رژیم اشغالی  نیآهن

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 قول و قرارهای انتخاباتي

نشان با بورس خبر داده بود،  هایحقوقیهزار میلیارد تومانی  006از تخلف  ازاینپیشکه  زادهيقاض

تومان خارج  اردیلیم ۰066که  نام برد صادرات بانکاز  ،از بورس خارج شدند که هایحقوقلیست  دادن

موظف  جمهوررئیسهستند با دستور  یدولت هایحقوق نیا رانیمد کهییازآنجا: »افزودوی  .کرده است

 هایصحبتدر  زادهقاضی .«بورس خواهند شد تیخارج شده به صندوق تثب هایپولبر برگشت 

 نکهای .را اجرا کنم شدهبیتصوخوب  نیام که قوانمن مرد قانونم، آمده»انتخاباتی دیگر، گفته است: 

 ادهیرا پ یاحرفه داریاجاره نظام .آنان هست یعرضگیاز ب نتواند مشکالت را حل کند نشان یکس

با انتقاد از  يلجلي .«شوندیم یبندها درجهمثل هتل یمسکون یطرح واحدها نیکرد؛ در ا میخواه

شور به معطل کردن اقتصاد کگره زدن اقتصاد به مذاکره با غرب طی هشت سال اخیر، سیاست 

او در اولین مناظره انتخاباتی خود،  .دانستاشتباه را برجام  یاجرا بعدازآنو  بیمذاکرات ژنو، لوزان، تصو

 کینودوسال »برخورد با بدهکاران بانکی را پاسخ نداد، گفت:  سؤالکه به  اشانتخاباتیخطاب به رقیب 

 ،ییو قضا یتیها و مسئوالن امنامل بانکع رانیبا دعوت از مد یمل تیامن شورای عالی ریدب عنوانبه

 نایبانک س سیرئ یهمت یشود؛ آقا یریگیکنند تا پ یها، بدهکاران را معرفکه بانک میدرخواست کرد

 یاندازز اقدامات ما راها یکی»جلیلی در قرارهای انتخاباتی دیگر گفته است: «. د؟ینکرد یچرا معرف .بود

در دولت فوق هوشمند نقش  یارتباط یهایاستفاده از فناور .است یدولت یقراردادها تیسامانه شفاف

 0 یحداقل سال دیبا ریسال اخ ۸ساخت مسکن در  یجبران کوتاه یدولت برا .دارد تیدر شفاف یمهم

 .«دهدیمردم قرار م اریهم در اخت را نیآب، برق، گاز و زم ازامتی دولت .کند دیمسکن تول ونیلیم

خود را رقیب فساد معرفی کرده است و دیگر کاندید سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نیز که ي سيرئ

 گاهیدر جا»: گویدمیبرخورد کرد،  صدرسعهدر اولین مناظره انتخاباتی، با  هاتهمتبرخی در برابر 

حضور  دانم،یم طلبیحترا را عرصه در حضور دمع .ستمین شتریهستم و به دنبال قدرت ب یقدرتمند

 درصد 06 .حل مشکالت مردم وارد عرصه شدم برای .ها را به دنبال دارددر عرصه انتخابات انواع ترکش

 .است یمیکار، خود تحر نیاست که اآن موجود و معطل  هایزیرساختکشور که  یدیتول یفضا

 .داشت میتعامل خواه ادنی با ما .است تیریمداز سوء ستین هاتحریماز  یمشکالت کشور ناش شتربی

آستانه  دیدولت با رانیهمه مد .میکنیارتباط برقرار م هیهمسا یبه کشورها تیاولو کی وانعنبهقطعاً 

 یخانوار ونیلمی 0.00 به ما»: يزاکان .«کنند نه نقمت یتحمل خود را باال ببرند و انتقاد را نعمت تلق

ک دولت و بان. میدهیم یتومان 0۱66 نیبنز هیسهم تریل 0۱که خودرو ندارند ماهانه به هر نفرشان 

کشور  یبورس بوده و گلوگاه ارز یعالیعضو شورا یبانک مرکز سیرئ .ندارند یباهم تفاوت یمرکز

از مشکالت  یکم یلخی درصد»گفته بود،  ازاینپیشنیز که  زادهيمهرعل .«است یدست بانک مرکز

، «است مانع کار ییشاوندگرایو خو یبلکه بروکراس ستیکار ن عمان میتحراست؛  میکشور مربوط به تحر

و اراده همه  جمعی خرد از برخواسته برجام .از برجام حراست کرد دیبا»در خصوص برجام معتقد است: 

 یبرجام توافق .ستین چندساعته ای روزهکیقرارداد  کیو دلسوز نظام است و  نگرندهیآ رانیگمیتصم

 .«حراست کرد یپلماسیدستاورد بزرگ د نیاز ا دیاست و با یاچند دهه

 !صهيونيستي رژيم موکراسي غربي؛ اول آمريکا، سپسمهد د

ائتالف جدیدی که برای  گویدمیرژیم صهیونیستی  ریوزنخسته گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو ب

وی  .تقلب انتخاباتی تاریخ دموکراسی است نیتربزرگ؛ شدهلیتشککوتاه کردن دست او از قدرت 

م صهیونیستی را مهد دموکراسی در دنیا نامیده بود! اما اکنون شکست مفتضحانه رژی ازاینپیش

و در  کنندیماحساس  خوردهبیفرمردم اسرائیل خود را » کهاینبا ادعای و  نکردهخود را قبول 

، سعی دارد باخت خود در «نباید جلوی اعتراضشان را گرفت و مقام پاسخگویی برخواهند آمد

رئیس « ناداو ارگمن» کهاظهارات نتانیاهو در حالی است  .بکشاند خیابان عرصه سیاسی را به

سازمان امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس، با ابراز نگرانی درباره تشدید درگیری میان « شاباک»

 یاحادثهبه  تواندمیطرفداران و مخالفان نتانیاهو در فضای مجازی، هشدار داد که ادامه این روند 

در حادثه حمله به کنگره  .دی( تبدیل شود 0۱ژانویه ) 0به کنگره آمریکا در تاریخ  مشابه حمله

سابق آمریکا، قصد داشتند مانع از تائید ریاست  جمهوررئیسآمریکا، طرفداران دونالد ترامپ 

وسیع در  یومرجهرجبه ایجاد  هاآناین اقدام  .جمهوری جو بایدن از سوی مجلس سنا شوند

 .منجر شد و ادعای دموکراسی آمریکایی را به چالش کشید واشنگتن دی سی

 اخبار کوتاه

 مسعود دکتر» /ياستاد اقتصاد از عبدالناصر همت تيشکا ◄

 برجسته اقتصاددان و اقتصاد دانشکده تمام استاد ،«درخشان

درباره نحوه  همتی عبدالناصر اظهارات به واکنش در کشور،

با  ،ییاقتصاد محسن رضا یو اخذ مدرک دکترا لیتحص

 ،یاز همت تیعلوم، ضمن ابراز شکا ریبه وز اینامهارسال 

 .جرائم شد گونهنیبه ا یدگیرس ۀژیدادگاه و لیخواستار تشک

 یبارز نیتوه تنهانه یهمت آقای سخنان»: است نوشته شاندرخ

 ریو سا نجانبیبلکه ا ،است ییدکتر رضا یآقا یعلم تیبه شخص

در مظان اتهام  میداشت را شانیبه ا سیکه افتخار تدر یاستادان

عمل کرده و استاندارد  یکه خالف اخالق معلم میاقرار گرفته

 .«میادوگانه داشته

 طلباصالح یاسیفعال س «یدوست لیاسماع» متأسف شدم!/ ◄

اخیر  هایصحبتدر واکنش به  شهر تهران یعضو سابق شورا و

مهرعلیزاده، در اولین مناظره انتخابانی علیه رئیسی،  اشیحزبهم

که  ییو مدرک ششم ابتدا قراریب پست سندروم بحث» :گفت

قوه  سیئر .بود یاحترامیب ،مطرح شد زادهیمهرعل یتوسط آقا

 یمجتهد را برا کیهم  یمجتهد باشد و رهبر دیبا هییقضا

 یهارات آقاو بنده از اظ کنندمیمنصوب  هییقوه قضا استیر

 دیبا زادهیمهرعل یآقا نبنابرای؛ شدم متأسف یلیخ زادهیمهرعل

قطعاً  هانیتوه نیکند؛ البته ا یعذرخواه یسیرئ یاز آقا اخالقاً

 .«جامعه خواهد گرفت یاز سو یجواب منف

که  شودمی سالی چند !/يتوقف طالق توافق یبرا یاسامانه ◄

دوستانه  ،«میسامانه تصم» یاندازبا راه هیو قوه قضائ یستیبهز

به  یو فرصت ستندیایم یطالق توافق یضمتقا یهازوج یجلو

 یشانسشان را برا گرید بار کیتا در آرامش  دهندیم هاآن

که  هاییزوج کشور سراسر در حاال .امتحان کنند یادامه زندگ

اگر همه کارها را هم انجام داده  ،رندیبگ یبخواهند طالق توافق

 یهاسامانه مراجعه کنند و تحت مشاوره نیبه ا دیبا ،باشند

زوج  0۰66سامانه  نای .رندیقرار بگ یشناختو روان یچندبعد

 .خود منصرف کرده است میرا از تصم یطالق توافق یمتقاض

/ خواهد کرد رييتغ انهيچهره خاورم یالسنوار: در جنگ بعد ◄

 یستیونیمقاومت به دشمن صه»: گفت حماس در غزه رئیس

دفاع  د ومدافعان سرسخت خود را دار یثابت کرد مسجداالقص

 میبا رژ ایدوباره جنگ اگر .است کیهدف استراتژ کیاز آن 

 لییخواهد کرد و اسرا رییتغ انهیاشغالگر رخ دهد، چهره خاورم

 .«را ندارد یحمله واقع چیتحمل ه

طرح زراعت چوب سازمان  ریمد/ !زراعت چوبرونق  ◄

نرخ ارز و ممنوع شدن برداشت چوب  شافزای» :گفت هاجنگل

 تیکشور باعث شده که زراعت چوب دوباره فعال یهالاز جنگ

 از بردارانبهره .از آن شده است یشود و استقبال خوب یاقتصاد

در هر هکتار  تومان سود خالص ونیلمی ۰6 چوب، زراعت طرح

 .«کنندمیکسب 


