
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0211 خرداد 42شنبه يک 3355 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

کنند، حاال  قیدارند، مردم را به حضور در انتخابات تشو یکه سخن نافذ یگفتم کسان من قبالً

تک آحاد مردم خودشان را موظّف بدانند که عالوه بر عالوه بر آن عرض بکنم، تک خواهمیم

                                                         (41/30/4133) .را هم به شرکت در انتخابات دعوت کنند گرانید ،شرکت در انتخابات

www.basirat.ir 

 !هفته طاليي                  روز حرف▼

 ،است. در طول ادوار انتخابات دهیفرارسهفته طالیی انتخابات 

تحوالت و تحرکات این هفته پایانی بوده که سرنوشت 

 هاگیریکنارهو  هاائتالفاست.  زدهرقممنتخب را  جمهوررئیس

در آن شکل گرفته  رأیسونامی  و احیاناًپایانی بوده در هفته 

 ه چند نکته توجه نمود:است. در این روزها باید ب

توصیه به  ترینمهمحقیقت آن است که  -4نکات تحلیلی: 

دادن صحیح و عقالنی و  رأیمراقبت از منطق  ،دهندگانرأی

آگاهانه و  رأیپرهیز از دچار شدن به خطای محاسباتی است. 

مبتنی بر  ،دقیق وکتابحسابهوشمندانه در فضایی آرام و با 

گیرد و شکل می ،ه برای فرد وجود داردک هاییضرورتنیازها و 

شکل گرفته است. باید تالش نمود  تدریجبهفهم و آگاهی که 

در دقایق پایانی دچار غفلت نشد و نیازهای کاذب در ذهن ما 

جریان حامی  معموالً -2جایگزین نیازهای واقعی نشود! 

بیند، تالش دارد تا در نامزدی که خود را بازنده انتخابات می

خود  ماندهعقب رأین میزا «عملیات شوک»روزها با ایجاد  این

د و با تحریک عواطف و احساسات، بخشی از را جبران کن

ندارند و یا فرد دیگری را برای خود  رأیجامعه را که یا قصد 

د. لذا از انواع و ، تحریک کرده و به میدان بیاوراندکردهانتخاب 

 گیردمیو فریب بهره  برای اغواگری ایرسانهاقسام شگردهای 

در این ایام . نیفتادن در این دام هوشیار بود که باید نسبت به

باشیم  داریشاخ هایپردازیدروغباید منتظر انتشار شایعات و 

 د.آنان را بدزد رأیتواند افکار عمومی را تحریک کرده و که می

 -0. ایمندیدهوار گذشته انتخابات کم از این قبیل شگردها در اد

برخی غضنفرها در این روزها نیز اقدام  داریمیدانجلوگیری از 

مهمی است که باید نسبت به آن هوشیار بود. افراد خام و 

آورند که بدون که نسنجیده سخنانی بر زبان می توجهیکم

شک چیزی جز بازی در زمین رقیب و خدمت به قدرت 

گرفتن گفتمان رقیب نخواهد بود. موالنا در وصف چنین 

/ ندعالمی را یک سخن ویران ک»اقداماتی سروده است که: 

 «روبهان خفته را شیران کند!

اقدام جریانی که تالش دارد تا در دقایق  پاياني:سخن 

کند و اجاره  مأیوسمردم را از حضور در انتخابات  ،پایانی

 ، همانریخته شود رأیهای ندهد تا بیشترین آرا در صندوق

بدون شک دشمنان انقالب اسالمی  که است سناریوی تحریم

انقالب اسالمی در آستانه تحولی عظیم . هستندطراحان آن 

است و این فرصت  «اللهیحزبدولت جوان »برای تحقق 

 تاریخی نباید با خطاهای دقایق پایانی ما از دست برود!

 (مهدی سعیدی)نویسنده: 

 

 

 

 

 

 
 

 محکوم به شکست! یاستراتژ                          روز گزارش▼

را در برابر محور مقاومت اتخاذ کرده که به  یخاص یراتژاست هاستمدت یستیونیصه میرژ

دارد که در  یابعاد و اهداف مختلف یاستراتژ نیا .شودمیشناخته  هاجنگ نیجنگ ب یاستراتژ

 درباره آن بحث خواهد شد. شتریب ،ادامه

رژیم فرض استوار است که  نیبر ا «هاجنگ نیجنگ ب» یاستراتژ -4 ی:خبر هایگزاره

 ایرا با محور مقاومت اعم از حماس  یو موقت توجهقابل یریدرگ کی هر چند سال تیصهیونیس

 تیموقع تیتقو کاهش توان نظامی حریف و یاستراتژ نی. هدف اکندیتجربه م اهللحزب

 یاستراتژ نیا -2 ها است.تنش یدور بعد یآماده شدن برا منظوربه این رژیم کیاستراتژ

از  یستیونیصه می( رژدارد: الف یاریابعاد و نقاط ضعف بس یستیونیبرخالف تصور مقامات صه

؛ کندمیاستفاده  داریپا تیوضع کی جادیو ا یتیامن هایچالش کاهش یبرا یاستراتژ نیا

 نیا (ب ندارد. ییاکار یاستراتژ نیا ،وضع موجود رییو تغ طیشرا رییتغ در صورت نیبنابرا

 هاصهیونیست دستانهپیشجنگ  یدر راستا ،ستا مدتکوتاهو  یمقطع صورتبه یاستراتژ

آن  ضعفنقطه بلندمدتدر  درنتیجهنشده است.  دیدهو اهداف بلندمدت در آن  شدهطراحی

( در ج. دیموجود به وجود آ گرانینقطه قوت در باز کیکه  یزمان مخصوصاً ؛مشهود است اریبس

در جهت  یعامل نیو هم یتیجنگ محور است تا امن یاستراتژ کی یاستراتژ نیا ،نگاه کی

 است. هاهزینه افزایش

است که  یابعاد نظام یو دارا یموقت یاستراتژ کی هاجنگ نیجنگ ب یاستراتژ يي:نها گزاره

و  نیگوربن یاستراتژ سازیموازی یاستراتژ نیشده است. ا نیتدو یتیموجود داتیتهد یبرا

 قیآن از طر بر اساسرا ذکر کرد که  یرامونیپ یطرح استراتژ نیگوراست. بن دستانهپیشجنگ 

هم به  دستانهپیشجهت قرار دهد. جنگ  کیرا در  رامونیمخالف پ گرانیباز دیخود با رامونیپ

 یکرد. اکنون استراتژ یریجلوگ ندهیآ یهاجنگو  دهایتهد جادیاز ا دیموضوع پرداخت که با نیا

بر صرف  هیتفاوت و آن هم تک کی، با کندمیموضوعات را مطرح  نیهم هم هاجنگ نیجنگ ب

صرف  تأکیداما  ،هستند یهم نظام دستانهپیشو  نیبن گور یاست. اگرچه استراتژ یابعاد نظام

 یو استفاده از ابزارها تیامن جادیا یبرا یستیونیصه میرژ درنتیجه. ستین ینظام مسئلهبر  هاآن

 قیخود را از طر یتیموجود داتیو تهد زندمیدست  یمختلف یبه اتخاذ راهبردها ،یپوشال

دارد، نوع اتخاذ  تیاهم میرژ نیا یآنچه برا انیم نی. در اکندمیدنبال  هااستراتژی نیهم

که امکان مقابله  است دشمن موجودیتی برای این رژیم تریناصلی عنوانبه رانیا ردر براب راهبرد

 (ی: محمدرضا فرهادسندهی. )نونظامی با آن وجود ندارد

 تقليد از مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات عظام مراجع دعوت         خبر ویژه▼

 یجمهور استیبه مناسبت انتخابات ردر بخشی از پیامشان به مردم  یرازیمکارم ش اهللآیت

 یخیاررو در مرحله حساس ت شیبا انتخابات پ یاسالم رانیآگاه و مؤمن ا ملت»آوردند:  4133

 هایآسیبامر ممکن است  نیدر ا یاز آن است که کوتاه یها حاکقرار دارند. قرائن و نشانه

 ،یاله یفیشرکت در انتخابات تکل روازاینبه مصالح کشور وارد کند.  یریناپذو جبران یجد

یز ن یهمدان ینور اهللآیت«. تحقق عزت و استقالل کشور خواهد بود یبرا یاو پشتوانه یاجتماع

به حضور گسترده در انتخابات، آن را  یاسالم رانیضمن دعوت از آحاد مردم ا ،یاهیانیبا صدور ب

با مشارکت  رودیانتظار م رانیا رتبصی با ملت از»کردند:  تأکیدند و دانست یو عقل یواجب شرع

ظام از مراجع ع یگرگان یعلو اهللآیت .«کنند یدشمنان را خنث غاتیتبل نیشکوهمند خود، ا

دانست و از ملت  یهمگان ایوظیفه، آن را مشارکت در انتخابات تیبا اشاره به اهم تقلید نیز

 .عمل کنند فهیوظ نی، به ارأی هایصندوق یخواست تا با حضور پرشور در پا رانیا

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 گذشتهساعت  42 درامزدهای رياست جمهوری ننظرات 

. میریبه کار بگ یریگمیدر تصم دیکه منافع دارد هم نبا یخواران و مفسدها، فردرانت بر عالوه :يسيرئ

درصد  2۲ دیتول اتمالی اآلن طال و مسکن بروند. ن،یدالر، زم دیخر یسوبه دیتول جایبه دیها نبابانک

به اقتصاد شوک وارد کرد و  دینبا وجههیچبه .میکنیدرصد م 43را  اتیالم نیا یمیمال بیاست، ما با ش

 هانیبرود. ما با ا شیکار پ گذارندی. اصحاب ثروت و قدرت نممیندار نینرخ بنز رییتغ یبرا یاما برنامه

ما در  خواهد شد اما مردم توجه نکنند. شتریدر مورد من تا انتخابات ب عاتیشا احتماالً. میکنیمقابله م

 یهااستعداد را دارد که در آن تمام نهاده نیا رانیخاک ا .میکنیم هیتعب نظارت ،یمیدرون هر تصم

 دیاز روز اول دولت مسئله مسکن را در همه شهرها کل شود. دیتول ازیموردن یاساس یو کاالها یدام

مذاکرات  :يهاشم دهزاقاضي داده شود. دیبا توانکماقشار  اریدر اخت گانیرا نیزم زد. میخواه

کشور مقابل خود را مستهلک  یهاخواستهاست که  ییکایروش آمر کی جه،یبدون نت مدتیطوالن

کره  ها،ینیچ ها،ینیبا فلسط قبالًکه  ی. مثل کارکندمی ینینشرا وادار به عقب هاآن، ذرهذرهو  کندمی

و مردم را  میبرس ییافزابه انسجام و هم دیبا یما پنج نامزد انقالب :يزاکان .انجام شده است ...و  یشمال

 یاتیظام مال. ندهندیم اتیدارند، کمتر مال شتریکه درآمد ب یدر کشور ما افراد :يليجل. مینکن رانیح

هزار مسکن بر  ۰33 یبرنامه من ساخت سال :يهمت. کندیم دایپ یشتریشدن سالمت ب ینیبا ماش

بسازند و  یجاریاست یمسکون یبا کمک دولت، واحدها دیاب یعموم نهادهای است. یمسکن مل یمبنا

خواهد داد؛  رییتورم را تغ ریمس هامیرفع تحر ساکن آن شوند. ،یزندگ لیسال اول تشک 2جوانان در 

را  یو هشتاد یجوانان دهه هفتاد یسبک زندگ دیما با :زادهيمهرعل .میکن یرا خنث ینگیاثر نقد دیبا

و اجازه  دیکن فیرا ضع نترنتیا ندیگویم اینکنند  یسوارها دوچرخهمخان ندیگومی چرا .میریبپذ

 .ردیگیما فاصله م تیجوان از گذشته و هو ،میاگر راه را باز نکن دهند؟یکنسرت را نم یبرگزار

 پاسخگويي! وقتبهنمايي مظلوميت

( زادهیمهرعل و یهمت) از جریان سازی دو چهره خود طلباناصالحخبرها حاکی از آن است که برخی 

را  هاآنآشکار از  تیحما یبنا گرید شان،یقبل یاستراتژ برخالف و اندشدهد در میان مردم ناامی

اند، درصدد نگهبان رد نشده یشورا لتریاز ف هاآن یاصل یهانهیگز نکهیطلبان به بهانه ااصالح ندارند.

در  بدمند. رأیاستفاده کنند و در پروژه قهر از صندوق  یینمامظلوم یفرصت برا نیهستند از ا

را تخطئه کرده و از تضاد  کاریسیاسی، این نوع یاهیانیببا صدور  زادهیستاد مهرعلمین زمینه، ه

ریاست جمهوری در کنار ارائه لیست شورای شهر تهران سخن  رأیغیرقابل تجمیع تحریم صندوق 

ساز عجا دارد خطاب به همکاران خود در نهاد اجما»به میان آورده است. در این بیانیه آمده است: 

 ،یجمهور استیو ر یاسالم یشوراها یانتخابات یو ظاهر یشکل یهاتفاوت باوجودکه  میشو ادآوری

شوراها و عدم سفارش به شرکت  ستیدادن به ل رأی به مردم توجه شده است. دهیدو به هم تن نیا

 !«.د نمودهمراه خواه قیبا عدم توف زیرا ن هیاست که هدف اول یتناقض یجمهور استیدر انتخابات ر

 در روزهای پاياني! هایناکارآمداميد دولت به کاهش 

هوا، باال  یفرسوده، رفع آلودگ یهابافت میترم ن،یبنز متیق شیبورس، افزا ها،متحری رفع برجام،

سال گذشته بارها بر زبان  ۸بود که در  ییاز شعارها ن،یتعداد شاغل شیو افزا یلبردن ارزش پول م

دولت  یاز سو رأی هایصندوق پای در حضور به دعوت شد. یجار یو نهیکاب یو اعضا یروحان

مشارکت  یخود دولت از عوامل کمرنگ ییاما گو ،و مهم است یهیامر بد کیدر ظاهر  هرچند

در دو انتخابات  یروحان دکترمحقق نشده  یهااز مردم وعده یاربسی. در انتخابات است یحداکثر

 استیدوره انتخابات ر نیا ینامزدها یهاها و طرحبه برنامه یاعتمادیب لیرا دل ۲۰و  ۲2 یهاسال

در سخنان دیروزشان، همچون گذشته، بدون  جمهورسیرئ وجودنیباا .کنندیم یمعرف یجمهور

 انکار» کرد و گفت: تأکیددولت  سالههشت، بر خدمات هاکوتاهیو  هاناکارآمدیاشاره به 

 نیاست و ا رانیو کرونا، راهبرد مخالفان ا یاقتصاد میآشکار دولت در نبرد با تحر دستاوردهای

 رتدبی دولت جامعه است. تیقاطع اکثر رأینظام و کشور بلکه ظلم به مردم و  تیظلم به کل تنهانه

در بازار گوشت  داریثبات پا جادیملکرد خود با شجاعت پاسخگو خواهد بود. به ادر دفاع از ع دیو ام

 .!«میدواریام یدام یهانهاده نهیو اقدامات الزم در زم شدهنیتدو یهااستیس یو مرغ با اجرا

 اخبار کوتاه

 انقالب معظم رهبر !/انقالب معظم رهبر انتخاباتي يسخنران ◄

 یجمهور ستایانتخابات ر دوره نیزدهمیس برگزاری آستانه در

 2۰)شهر و روستا، چهارشنبه  یاسالم یدوره شوراها نیو ششم

 سخن خواهند گفت.ردم زنده با م صورتبه 23ساعت (خردادماه

از جوانان  گروهی !/«رأی ونيليم 3زنگ،  ونيليم 3» نيپکم ◄

 ۲ نیکمپ ،یجمهوراستیمشارکت در انتخابات ر شیافزا یبرا

جوانان با  نای اند.کرده یاندازراه رأی ونیلیم ۲زنگ  ونیلیم

 شیمشارکت مردم در انتخابات با افزا شیافزا تأثیرتوجه به 

 یشفاه هایتماس قیطراند از گرفته میتصم ،یقدرت و اقتدار مل

شرکت در انتخابات مردد هستند،  یبرا احتماالً که  یبا افراد

و استفاده از حق انتخاب  رأی هایصندوق یرا به حضور پا هاآن

 نیبا مردد دیجوانان معتقدند که با نای کنند. بیخود ترغ

از حق انتخاب، راه  یپوشرا اقناع کرد که چشم هاآنصحبت و 

 هایانتخاببا  توانیو م ستیعمال حق اعتراض نا یبرا یمناسب

 «.دیبهبود بخش ندهیبهتر، اوضاع را در آ

با کنایه به  اقتصاد روزی/ : بورس را گروگان گرفته بودند!دژپسند ◄

رین مناظره انتخاباتی، عملکرد خود در افت بازار همتی که در آخ

بورس  یماه گذشته برخ 43 طی»: بورس را منکر شده بود، گفت

ابزار  نیدر زمان انتخابات از ا دیرا گروگان گرفته بودند تا شا

عضو  یهمت یخود آقا»وی افزود: «. استفاده مناسب داشته باشند!

 ۲۲ یدر ابتدا یبانکنبی سود نرخ کاهشبورس بود.  یعال یشورا

بازار به خاطر  زشیعالمت داد. ر هیهجوم به بازار سرما یبرا

 ینگیو انفجار نقد یبانکنینفت نبود. نرخ بهره ب ریاختالف من و وز

 زیارز و وار ریدر خصوص تسع یبانک مرکز. بازار بود زشیر لیدل

 «.داشت یبازار سهام مقاومت جد تیبه صندوق تثب یالیمنابع ر

بهنوش » از مردم برای مشارکت حداکثری/ سلبريتيدعوت يک  ◄

 ییویدیو کشورمان با انتشار ونیزیو تلو نمایس گریباز «یاریبخت

 .مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرد در فضای مجازی،

 ،میتجربه کرد یرا به لحاظ اقتصاد یدب یروزها» :گفته استوی 

 .وقت اتحاد است اآلن م.یکن یآبرودار دیو با ایمخانواده کیاما ما 

وحشتناک  ضو مر میستیهمه با هم پشت هم با استوقتش 

را تمام  یخودیب یهاجانیه .میمام کنت شهیهم یرا برا یاقتصاد

 .میریبگ میکشورمان تصم یبرا یو همگ میکن

 :اعالم کرد کوبا یبانک مرکز/ !کايدالر آمر بهکوبا  پشت پای ◄

همراه  کایاز دالر آمر ریغ یارز دیبه کشور با ورودی گردشگران»

. ستیکوبا ن یهابانک موردقبول گریچون دالر د ،داشته باشند

 زمانمدتو  شودیم ییژوئن اجرا کمیو  ستیاز ب میتصم نای

 .«دارد کایآمر یهامیبه برداشته شدن تحر یآن بستگ یاجرا

دیروز  یرانیانجمن کشت رکلیدب !/يهمت ي ديگر ازيادعا بيتکذ ◄

با واکنش به سخن همتی در آخرین مناظره انتخاباتی که گفته 

 ایبه در میتوانینم رانیبا پرچم ا یکشت کی اآلنما »بود، 

 تحت یادیز یهایامروز کشت نهمی» :کرد تأکید، «میبفرست

و در  ادنی همه در تردد دارند. یمللالنیب یهادر آب رانیپرچم ا

 .«ستیالزام، پرچم ن ،یکشت تیدر حوزه مالک ،ییایحرفه در

 


