
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0555 خرداد 62شنبه چهار 4455 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

و نماد تفرقه قرار  یقرار بدهند، نماد دودستگ یانتخابات را نماد وحدت ملّ  زمانیملّت عز

را  هانیو امثال ا« راست»و « چپ»غلط  یهامیتقس نیقرار ندهند؛ ا یگریاد دوقطبندهند، نم

نسل ما است، آنچه مهم  ندهیکشور است، آنچه مهم است آ ندهیکنار بگذارند. آنچه مهم است آ

 www.basirat.ir  (10/10/0011)مهم است.  نهایدر کشور است؛ ا ینظام باعزت اسالم تاس

 خرداد 62منطق رأی در            روز حرف▼

و  دیفرارس 0011خرداد  82در  رانیآزمون بزرگ ملت ا زمان

را  انیرانیا یرفتار انتخابات یگریاز هر زمان د شیب ان،یجهان

 یهمواره برا ر،یدهه اخ اره. اگرچه دشمنان در چکنندینظاره م

اند؛ دهتالش کر یاسالم یبر انتخابات در جمهور یرگذاریتأث

انتخابات مورد طمع  نی، دوم0011خرداد  82انتخابات  یول

نقشه  کی یسازادهیپ یضدانقالب برا انیو جر گانگانیب

توطئه بزرگ با الگو قرار دادن  نیدر بستر آن است. اول یطانیش

دوره  نیدر بستر انتخابات دهم یمخمل یکودتاها

فتنه آن،  یو با اجرا ی شدطراح ی،اسالم یجمهوراستیر

آمد.  دیفراوان پد یهاخسارت با یستیونیصه -ییکایآمر قیعم

از انتخابات و شعار  شیپ« تقلب»دروغ بزرگ  در آن انتخابات،

 فتنه و آشوب بود. یبعد از انتخابات، از رمزها« رأی من کو؟»

دشمن از  یراهبرد یهاشکست لیبه دل زیخرداد ن 82 انتخابات

سو، مورد طمع جبهه  گریاز د کشور یو مشکالت داخل سوکی

ها و تا در بستر آن، برنامه کنندیشده و تالش ماستکبار واقع

 نیشده از قبل را به اجرا درآورند. در ا دهیتدارک د یوهایسنار

و منحرفان  نینشضدانقالب خارج انیجر انتخابات، دشمنان،

 تیسالمت و امنمشارکت،  زانیم ،زمانبه طور هم ،یداخل

قبل از انتخابات  «رأی یرأی ب»اند. شعار خابات را نشانه رفتهانت

 یبعد از انتخابات، ازجمله رمزها یبرا «یلیدولت تحم»و شعار 

 جبههانتخابات  نیانتخابات است. در ا نیا یفتنه و آشوب برا

: کندیدو هدف عمده را دنبال م ،یمقابل انقالب و نظام اسالم

 -8 ،یبعد یهاینیفرآچالش یکاهش مشارکت برا -0

گرا. تمام و تحول یدولت انقالب کی لیاز تشک یریجلوگ

از آن دارد که  تیحکا گرفته،معتبر انجام یهاینظرسنج

 نییپا تمشارک یآرزو ،یدشمنان، ضدانقالب و منحرفان داخل

 یانتخابات را به گور خواهند برد و به حول و قوه اله نیدر ا

 .ردیگیشکل م یمشارکت قابل قبول

 ییدآیاز پد یریجلوگ یناکام گذاشتن دشمنان برا یاما برا و

مزمن کشور است،  یکه تنها راه عالج دردها یدولت انقالب کی

جبهه انقالب و دلسوزان  یروهایالزم است. ن ییباال یهوشمند

منطق  ؛به منطق رأی خود توجه داشته باشند دیکشور، با

همه  کهیدرحال داها،یاز کاند یکیرأی دادن به  یدرست برا

به  یتیجبهه انقالب ظرف یبرا کیاحترام بوده و هر آنان قابل

از  ها،یبراساس نظرسنج کیآن است که کدام ،ندیآیشمار م

و  یآوریبرخوردار است و احتمال رأ یشتریب یاقبال مردم

 ،منطق رأی نیاست. با ا گرانیاز د شیاو در انتخابات ب یروزیپ

 )نویسنده: یداهلل جوانی(کرد.  یریجلوگآرا  عیاز توز توانیم

 

 

 

 

 

 
 

 فرصت پرواز!                                       روز گزارش▼

جریانی سیاسی در کشور با دارا بودن قدرتمندترین رسانه ها در داخل و خارج از کشور، در سال 

 المللیبینودن مذاکره و زبان با نشان کلید، وارد عرصه انتخابات شد و چون ادعای بلد ب 0938

را داشت، در صدد بود که همه مشکالت را در مذاکره با کدخدا حل کند؛ اما روند مذاکرات نشان 

 گرایغربو هم اجازه تنفس از دولت  کندمی ترمحکمرا  هاتحریمداد که آمریکا هم دارد پیچ 

 ...روحانی دولت در» :نوشت مطلبی حامی دولت در شرق روزنامه که ایگونهبهایران را گرفته، 

دولت  -8«. گرفت صورت ایران اقتصاد فروپاشیقصد به بشر تاریخ هایتحریم ترینبزرگ تحمیل

ی چیپنسخهطلب، در همه امور دستش باز بود و هیچ مانعی در برآمده از حمایت جریان اصالح

 0811 دالر رانتی ت، تصمیمالید بودن دولی بارز مبسوطهانمونهبرای حل مشکالت نداشت که 

 صندوق فساد میلیونی، 0۱ سکه میلیونی، 081 پراید هزارتومانی، 91 دالر جامعه برانداز تومانی،

و افتخار  کرسنت خسارات قرارداد توتال، امضای برجام، نجومی، یهاحقوق فرهنگیان، ذخیره

و...  داماد ،خواهرزاده ،ربراد پرونده دختر، آخوندی به تحویل ندادن حتی یک مسکن مهر، عباس

 است. این اختیارات بیش از حد دولت باعث شد که مشکالت افزایش یابد. با این حال، نیمسئول

ی و اجتماعی خود اقتصاد و عملکرد سیاسی، هاشهیاندبه ناکارآمدی  گاههیچ طلباناصالح

 دولت قبل، ولتسال همواره مشکالت کشور را به مثلث د 2و در طول این  کنندینماعتراف 

ی هاشم ی میرحسین موسوی،هادولتدر  -9منتسب کرده اند.  پنهان دولت و ترامپ

 همواره سال در مصدر امور اجرایی کشور بوده اند، 98ی و روحانی که مجموعا خاتم رفسنجانی،

الً اند. مثبوده وآمدرفتدر  هاوزارتخانهشده است، در میان  قطورتریک زنجیره کوتاه که هر سال 

و یک سال وزیر نیرو، در دولت هاشمی  سال وزیر کشاورزی 7فردی در دولت میرحسن موسوی 

سال وزیر نفت بوده است. بسیاری  2 یروحاندولت خاتمی و  در سال وزیر نیرو، 2رفسنجانی 

از طیف اصالحات جدا نشده  گاههیچهستند که  هازنجیرهدیگر از وزرا و معاونین نیز عضو این 

 لکه از حالتی به حالت دیگر درآمده اند.اند، ب

و  بازییپارت ی،کاریب ،تورم اگر کشور دچار مشکالت اقتصادی مانند فقر،نکته پاياني: 

سال  98است که  زدهزنگیک زنجیره قطور  هایبرنامهو  هاایدهاست، صرفا به خاطر  بازیجناح

خرداد یک دولت انقالبی انتخاب  82گر در غیرکارشناسی، کشور را اداره کرده اند. ا هایبرنامهبا 

زده را از دست و پاهای کشور باز شود، فرصت امید و پرواز و شکوفایی شود و این زنجیر زنگ

فقط به خاطر عملکرد  ناامیدیمدت خواهیم دید که نبود نشاط و شمار است و در کوتاهکشور بی

برحق ملت را در حل مشکالت نادیده  هایخواستهگروه معدودی بوده است که اوامر رهبری و 

شمار گرفته اند. این جمعه رای می دهیم و مطمئن هستیم که این رای، آغازی برای تحوالت بی

 در ایران عزیزمان خواهد بود. )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 ی انتخاباتيهاينظرسنجافزايش مشارکت مردمي در آخرين                 خبر ویژه▼

انتخابات  ینامزدها انیبعد از مناظره سوم م ،شدهانجام یهاینظرسنج نیبر اساس آخر

آن  شیدرصد برآورده شده و احتمال افزا 55کف مشارکت  ،یجمهوراستیدوره ر نیزدهمیس

مردم  لیتمااز وضعیت اقتصاد و معیشت،  هاهیگال وجود دارد. باوجود زیدرصد ن ۱1 یبه باال

از  ،یمراکز رسم یشده از سومعتبر انجام یهایظرسنجاز ن یاریطبق بس رأی دادن یبرا

، همچنان رو به افزایش است و این جیدانشگاه تهران و سازمان بس ما،یصداوس ل؛یقب

امید ملت برای اصالح روند و اصالح معضالت اقتصادی با روی کار آمدن دولتی  دهندهنشان

 پرانگیزه و جهادی است.

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 های رياست جمهوریآخرين مواضع نامزد

معلمان  شتیبه مع یدگیخود باشد، رس شتیکه معلم گرفتار حقوق و مع ستدرست نی :يسيرئ

 دیشغل دوم و سوم داشته باشند و با توانندیو معلمان نم دیمانند اسات مشاغلی است. یضرور

هرچه در انتخابات شرکت کنند و بدانند که  دبای همه .میرا حل کن زانیعز نیا شتیمشکل مع

و  یدستنییپا عیبا فعال کردن صنا .کندیباشد، قدرتمندتر مسائل را حل م شتریپشتوانه دولت ب

 یریو ... جلوگ یمیمعادن، نفت، پتروش یهادر حوزه هایفروشاز خام ،یلیو تبد یفرآور یواحدها

 کی. دولت کرده خورشیرا پ ندهیتومان دولت آ اردیلیهزار م 901 یدولت فعل :يزاکان .میکنیم

دولت  ،که در کشور وجود دارد ییطال یهاواسطه فرصتاما به دهد،یم ندهیدولت آ لیرا تحو رانهیو

 م،یکره شروع کرد «ایک»را با شرکت  یما خودروساز مشکالت کشور را حل کند. تواندیم ندهیآ

 کیهه انقالب همه در جب ینامزد کنون 5معتقدم . میامانده دیرا فتح کردند و ما در پرا ایها دنآن

خطر است و  کی تشتت. رندیبگ مینفر با هم تصم 5 نیکه ا کندیحکم م تیجبهه هستند و عقالن

 ندیگویم ،یپاسخ به سؤاالت اساس یجابه یهمت یامثال آقا است. یضرورت عقل کی زیوحدت ن

و نگران  کنندیم هایسیکه انگل میرا کن یهمان کار یعنیامن  نترنتیچه؟ ا یعنیامن  نترنتیا

فرزندانش  یکه خانم اوباما برا یهمان کار یعنیامن  نترنتای هستند. نترنتیفرزندانشان در ا

از  د( بایهامتیق)برای کنترل  ي:ليجل است. یمجاز یها در فضاآن تیو نگران فعال پسنددیم

مردم بر سر  هیسا ینعی هیدولت سا .میبرنامه و نظارت کامل داشته باش ع،یتا چرخه توز دیچرخه تول

 و هستم اقتصاددان من :همتي قدم عملکرد دولت را دنبال کند.بهکه قدم یاگونهدولت؛ به

 زادهيقاض کردند. تیطلب رأساً از من حماارشد اصالح یاعضا ی. برخرومیو کنار نم امستادهای

ش صحبت کند. با مردم خود دیاول با ،صحبت کند ایبا مردم دن خواهدیکه م یکس ي:هاشم

 نکهیا یجاه شده باشد. ب میهمه تقس انیکشور رشد کرده که امکانات م مییبگو میتوانیم زمانی

و  رانیمد اریها را در اختآن دیها متمرکز باشد باو منابع در تهران و مراکز استان اراتیاخت

آلودگی امنیتی جدی  سریال خوبی بود. این، سریال گاندو رضايي: ها قرارداد.فرمانداران شهرستان

در جمهوری اسالمی برای  .میکنیامنیتی م یسازو سالم یسازاست. ما از صدر تا پایین را پاک

 بست ایجاد کند.مگر آنکه خود فرد برای خود و دولتش بن ،وجود ندارد یبستهیچ بن جمهورسیرئ

 رأی هایدعوت چهره های سياسي، ورزشي و هنری از مردم برای حضور در پای صندوق

 یروز ملرا به 0011خرداد  82روز »: نوشت به مردم در پیام انتخاباتی خویش« یجانیالر یعل»

 رانیا ندهیآ یبرا»عارف، چهره برجسته اصالح طلب نیز در پیامی نوشت: «. میسرنوشت بدل کن

 82ر روز های رأی دصندوق یرا در پا انیرانیدهم و حضور آگاهانه جوانان، زنان و همه ارأی می

صالحی، رئیس «. دانمیم رانیا شرفتیو پ یکپارچگی ت،یو تداوم امن یداریموجب پا ،خرداد

شناسی و اینجانب به زمان»سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز در پیامی به ملت ایران، تأکید کرد: 

م کوشش رغزمین ایمان دارم و بر این باورم که بههوشمندیِ جبلّی و تاریخیِ مردمان ایران

دیگر، باصالبت و پرتوان در عرصه تعیین  بارکیمذبوحانه مدّعیان و نامحرمان، ملّت بزرگ ایران 

خانواده شهید حاج قاسم «. تدینی حضور خواهد یاف یساالرسرنوشت و صیانت از ارکان مردم

نظام »ه اند: ی انتخاباتی و تذکر بیانی از این شهید بزرگوار که گفتاهیانیبسلیمانی نیز با صدور 

، از ملت عزیز «جمهوری اسالمی است ،اصل .جمهوری اسالمی حرم است، حزب و جناح فرع است

از نظام مقدس جمهوری  ،در انتخابات خودمشارکت حداکثری و انتخاب اصلح  ایران خواستند با

 رد حضور» کشورمان با اعالم این که،فوتبال  شکسوتیپی، زیخداداد عزکنند. صیانت  اسالمی

حماسه بزرگ شرکت  نیشخصه جمعه در ااست و من به یخرداد مسئله مهم 82 انتخابات

را بتوانم انتخاب کنم که  یموجود فرد یداهایکاند نیام از بکرده سعی» ، گفته است:«کنمیم

، عیرضا رف .«سوق دهد شتریب شرفتیرا به سمت پ رانیمشکالت مردم را در دولتش کاهش و ا

با تک بیت، خدا آن ملتی را سروری داد که  و منبع موثق نیز قندپهلوی هابرنامه طنزپرداز و مجری

 داشته باشند. انتخاب درستخرداد،  82خواست در از مردم تقدیرش به دست خویش بنوشت، 

 اخبار کوتاه

از که کمتر درحالی ها!/وعده جديد دولت برای برداشتن تحريم ◄

لت باقی مانده است و اقتصاد ساله دودو ماه به پایان مهلت هشت

روز در حال وروز خوبی نداشته و قیمت کاالها روز بهکشور حال

سخنگوی دولت همچنان مردم را به آینده بهتر نوید افزایش است؛ 

 یمردم ط»: دهد! ربیعی دیروز در جمع خبرنگاران گفتمی

احتماالً !«. کنندیرا تجربه م میبدون تحر یزندگ ندهیآ یهاماه

ظور ربیعی از این سخن، دوره دولت بعدی خواهد بود، وگرنه من

دولت فعلی که با داشتن هشت سال فرصت، نتوانست نه چرخ 

 ای را بچرخاند.زندگی مردم و نه چرخ هسته

 پورفردوسیي/ همت نهيبه س «پوريفردوس»و  «ييدا»دست رد  ◄

 یهااز نامزد کی چیهمانطور که قباًل هم گفته بودم از ه»گفته: 

را  یوعده و پست چیو ه کنمینکرده و نم تیحما یجمهوراستیر

 نینام او را در سوم یبود که همت یاو ازجمله کسان.« رمیپذیهم نم

مردم »خود نوشت:  نستاگرامیدر صفحه ا زین ییدا علی مناظره برد.

و آنچه از قول من نقل  کنمینم تیحما ییدایکاند چیبدانند از ه

مناظره گفته بود:  نیدر آخر همتی .«از دروغ استفراتر  دیکنیم

تا  یدیزاده و جندر کنار من باشند؛ از تاج توانندیهمه م»

 اینبیاز ط ،یجهرمیتا آذر ییو دا پوریاز فردوس ،یفراهانییصفا

 یتا ظفرقند یاز مسجدجامع دانا،یتا فرج یاز کرباسچ ان،یتا پزشک

 .«ار من باشندکن توانندیهمه م فیو محمدجواد ظر

 زمانهم/ تر کردن تنور انتخاباتگرم یبرا «دانيمادران م»ابتکار  ◄

خودجوش  شیاست پو یاچندهفته انتخابات، تنور شدن ترگرم با

از مادران  یدر نقاط مختلف کشور شکل گرفته و گروه یامادرانه

تالش  ،یبا حضور داوطلبانه در مراکز عموم ،فکر و آگاهخوش

شرکت پرشور در  یوگو، بانوان مردد را براگفت قیز طرا کنندیم

 انتخابات دعوت کنند.

 انسجام رأی در جبهه اصالحات با کنار رفتن مهرعليزاده/ ◄

از ادامه حضور در  ،کشور ریبه وز یادر نامه« زادهیمحسن مهرعل»

شود، این انصراف دقیقه گفته می انصراف داد. یانتخابات یهارقابت

انسجام سبد آرای جریان اصالحات بر روی همتی است. نودی برای 

جمهوری نیز چنین های گذشته ریاستجریان اصالحات در دوره

ای را برای به دست گرفتن قدرت انجام داده اند. در انتخابات رویه

جهانگیری از ابتدا اعالم کرد که برای حمایت از دولت کاندید  3۱

نیز  38کشید. در انتخابات  شده و در نهایت به نفع روحانی کنار

 عارف به نفع روحانی کنار کشیده بود.

 ندگاننمای/ به خزانه دولت! يجهرم آذر یارديليم 255خسارت  ◄

اطالعات  یوزارت ارتباطات و فناور 0011مجلس در قانون بودجه 

کارت مشمول طرح  میس یدارا زاتیتجه هیرا موظف کردند تا کل

گذشت سه ماه از سال تاکنون وزارت باوجود  اماشوند؛  یستریرج

 یرابطه اقدام نیخود در ا یقانون فیارتباطات نسبت به انجام تکل

 هاوارهلیموبا گریتبلت و د انیقاچاقچ نکهای به توجه با نکرده است.

 شودیم ینیبشیپ دهند،یبه دولت نم یو عوارض اتیمال گونهچیه

 لیبه دل المالتیقوق بتومان از ح اردیلیم ۱11از  شیکه ساالنه ب

 .شودیم عییبه دولت تض اتیعدم پرداخت مال


