
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0533 خرداد 03شنبه يک 4455 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

اداری  یهابخشی ما از تحوّل، ایجاد یک حرکت جهشی و جهادی است در همه مقصود

و  از سبک زندگی عمومی ییهابخشحکمرانی کشور و همچنین در  یهابخشکشور و 

 هاروشها و خالصه، حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقالب و نوآوری در شیوه طوربه

 www.basirat.ir                                                         (12/21/2022) ا.و کارکرده

 ...انتخابات تمام شد اما              روز حرف▼

با مشارکت  خرداد 12در  یاسالم یانتخابات جمهور نیزتریمتما

 یهاها و عبرتدرس. برگزار شد طیشرا نیاز واجد یمین تقریبا  

در  رانیا زیملت عز یمساع یهاامیپ ویژهبهدوره از انتخابات  نیا

« نه»، هاآن رأسفراوان است که در  ،زیشورانگ یهاخلق صحنه

 یو ارتجاع عرب زمیونیصه ،کایآمر یهاو بافته هایبزرگ به طراح

انقالب و  یهابه آرمان رانیشناس امردم زمان کیلب .منطقه است

و موانع  طیشرا باوجود، معظم انقالب یرهبر یدعوت همگان

 یکه با پندار ختیر یکساندستان  یرا رو یآب پاک ،موجود

از  .کردندیرا دنبال م تیگسست و شکاف مردم و حاکم ،یواه

انتخابات با  .بات مردم هستندصحنه انتخا یواقع روزیمنظر، پ نیا

اما کارها و اقدامات  ،تمام شد شیهاینیریو ش هایهمه تلخ

 دیباافتاده  قیو تعو تأخیراست به  یانیکه سال مانده یباق یبزرگ

 یاصل لیاز مردم به ر ییگشاو قطار گره ابندیسامان  یکییکی

 نیاز ا یبرخ .برگردد ،به مردم است «منتیخدمت ب»انقالب که 

 :شودیم یادآوری ریمس نیکردن ا یط یبرا اقدامات و نکات الزم

مزمن معطوف  یهایماریاقتصاد رنجور و ب یانقالب یسامانده-2

و تورم، اشتغال و مسکن  هایگران یختگیافسارگس لیبه آن از قب

، هاآن یبر روح و زندگسوء  تأثیراتجوانان که مضاف بر تبعات و 

گذاشته و بر  جابه زین یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع یامدهایپ

 -1 .انداخته است هیسا زین یاسالماعتماد مردم به نظام  هیسرما

 روند شبردیبه موازات پ رسدیبه نظر م ؛هامیتحر فیتکل نییتع

احقاق حقوق مردم  یبرا 2+0 یبخش با کشورهاعزت مذاکرات

 یسازیفاز خنث ها،میرفع تحر یو تالش مجدانه برا رانیا

 نیدر ا .ردیدر دستور کار قرار گ شهیاز هم تریجد دیبا هامیتحر

 ایدن یبا کشورها یو تجار یصاداقت یپلماسید یایراستا، اح

کاهش روند  یفکر عاجل برا -3 .مهم است هاهیهمسا ویژهبه

 یمشترک رهبر یهاکه از دغدغه یو اجتماع یفرهنگ یهابیآس

 -0 .دارد تیوضع رییتغ یراسخ برا یبه عزم ازیو مردم است و ن

 جهیدو نت تواندیاست که م یگریضرورت د یعموم ونیناسیواکس

و حفظ سالمت  یسازمنیبه دنبال داشته باشد؛ ا بخشتیرضا

شده  لیتعط وکارکسب طیشرا یایو اح یسازمنیشهروندان و ا

 .یو خدمات یدیتول یرونق واحدها ،آن تبعبهمردم و 

راه به  یدر صورت موانع فوقشکالت و م همه :یراهبرد نکته

 .کمک کنند نتخبمکه همه به دولت  دیمایپیحل شدن م

 یها و نهادها و قوارسانه ،یاسیس اناتیاگر همه مردم، جرا  مطمئن

خدمت  ماندر امتداد گفت همگراافزا و هم ،یتیو حاکم یدولت

 01ادعا،  نیا ثالمشاهد  .رندیگیم جهینت ،ندیعمل نما منتیب

است که از سد مشکالت  یاسالمانقالب  برکت با عمرسال 

 (پریشان اهللفتحنویسنده: ) .عبور کرده است نیز تر از امروزبزرگ

 

 

 

 
 

 
 

 !رأیصندوق  یآدرس غلط پا                         روز گزارش▼

در صندوق،  شیخو رأیبعد از حضور در وزارت کشور و انداختن  روز جمعه، یروحان جمهورسیرئ

بر  دیو ام ریساله دولت تدبعملکرد هشت سابقهیب ریهمچون اظهارات سابق، بدون اشاره به تأث

 یو .ا داشتجلوه دادن آن ر یاسیآشکار، قصد س یکاهش مشارکت مردم در انتخابات، با فرافکن

که از  یمشکالت و مسائل»گره زد و گفت:  هاتیکاهش مشارکت را به موضوع عدم احراز صالح

هرحال انتخابات مهم به .میمدنظر قرار ده دیرا نباانتخابات در ذهن مردم مانده است  یمراحل قبل

کاش  یا .میده رأی م،یحاضر شو تصندوق انتخابا یپا دیهم باما باز ،آن مشکل رغمیاست و عل

 «.!میمردم بود شتریو امروز شاهد حضور ب میداشتینام تا امروز نماز روز ثبت یمشکالت چیما ه

 رسدمینظر  به؟ شودنمیدادن از فرهنگ دولتمردان حذف « آدرس غلط» چرا :یلیتحل یهاگزاره

دو موضوع از توجه به  یموضوع، منحرف کردن افکار عموم نیاز طرح ا یروحان کترد یهدف اصل

 هامیتحر دینقش برجام در تشد -ب ؛کشور ینابسامان اقتصاد تینقش دولت در وضع -الف :ستا

 .لتتوسط دو یبرجام یبندها طرفهیکناقص و  یبا اجرا، ساله 2 هایوعدهو به باد رفتن تمام 

اداره کشور و  یبرا یمشخص یاستراتژ نکهیا به خاطر ،ایهستهمذاکرات  نیدر ح یروحان دولت

بودجه به نفت و اصالح نظام  یمثل کاهش وابستگ یاقتصاد یدیو کل یحل مشکالت ساختار

 یکرده بود، اقدام خاص هامیمشکل آب خوردن مردم را منوط به رفع تحر ینداشت و حت یاتیمال

 جز یزیچ ،یو ناکارآمد تدبیریبی، یمحصول کدخداباور و انجام نداد کالتمش نیحل ا یبرا

 .غلط نبود و نخواهد بود هایآدرسمتوسل شدن به اعالم 

کشـور  یامسال اوضـاع اقتصـاد»: ـدیخـود پرس ـریاز وز صفوی عباسشاه وزیر: يانيپا نکته

توانستنـد به  دوزانپینهاست که تمـام  ایگونهبهالحمداللـه »گفت:  ـریوز، «چگونـه است؟

کفاشـان  بایستمی ،مـردم خـوب بود یاگـر اوضـاع مالـ» گفت: عباسشاه«. کعبـه رونـد! ـارتیز

 رشیناچار به تعم ،کفش بخرند توانندنمی، چون مردم …دوزاننهینه پ رفتندمیبه مکــه 

در باب  ایجادشده ینگران .«مینما تا کار را اصالح کن دایکن و علت آن را پ ی، بررسپردازندمی

مردم  یبرا یشتیمع یمشکالت جد جادیا و ییمسئوالن اجرا یدر ناکارآمد دیرا با مشارکت مردم

است که  ثمریبیغلط و  هایآدرس، دادن مشکالت اقتصادی امروزتحمل بدتر از  .ستجو کردج

ماجرا را  قتیحق کهدرحالی .شودمیبه مردم القاء دولتمردان  یاز سودر آخرین روزهای قدرت، 

از  یبعض»اشاره فرمودند:  12/3/2022 خیتار رهبر معظم انقالب دریافت. کف جامعه  در دیبا

 نیا نکهیدارند از ا هیدارند و گال ییجاخب توقّعات به هااینمحروم جامعه هستند که  یقشرها

 یستیکه خب واقعا  با اشتغال یهمسکن، مسئل یمسئله شت،یمع یتوقّعات برآورده نشده؛ مسئله

لذا  مندند،هیگال هااینمسائل؛  نیبه ا رسیدندمی دیمسائل برسند و با نیکشور به ا نیمسئول

! به نظر من دهیچه فا میخب حاال مثال  شرکت کرد ندیگویم ؛رودنمیودلشان به انتخابات دست

 (انیعباس نی: حسسندهی)نو «.ستیبجا ن شانیریگمیامّا تصم ،بجا است هااین یهیگال

 انتخابات یدر برگزار وزارت کشوراز عملکرد  تيشکا 0333            خبر ویژه ▼

درباره طرز  تیشکا 2222 حدود» :اعالم کردی گزارشدر  مجلس ۰2اصل  ونیسیکم یسخنگو

واصل شده  ۰2اصل  ونیسیخردادماه به کم 12 یانتخابات سراسر یکار وزارت کشور در برگزار

سه انتخابات  یبرا دایکاند کیکه قرار بود  ییهادر حوزه رأیاخذ  یهاتعرفه یظاهر تشابه .است

را  یمردم انتخاب شوند مشکالت یاز سو یجمهور استیو ر یمجلس، خبرگان رهبر یادورهانیم

دوره نسبت به ادوار  نیباطله و مخدوش در ا یآرا یباال زانیم لیالاز د یکی .کرده بود جادیا

خطاب  یانامه یط ونیسیکم .بوده است یمشکل در روند برگزار نیوجود هم ،گذشته انتخابات

 .«پرونده داد لیرابطه تشک نیشد و در ا تدبیریبی نیبه ا ییکشور خواستار پاسخگو ریبه وز
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 اخبار ▼

 ديبدان به کشور و ملت را قدر یفرصت خدمتگزارمعظم انقالب: رهبر 

در  یخرداد، رهبر معظم انقالب اسالم 12در انتخابات  رانیملت بزرگ ا یحضور حماس یپ در

مده آانقالب معظم رهبر  امیپ متنبخشی از در  .دانستند رانیبزرگ انتخابات را ملت ا روزیپ یامیپ

رنگ کند، مشارکت در انتخابات را کم توانستمی ایگونهبه کیکه هر یعوامل یانهیدر م» :است

از عزم  یآشکار یدر سراسر کشور، نشانه یریگینوازِ اجتماعات شما در مراکز رأمناظر چشم

 بارکیاست که  رانیملت ا روز،یبزرگ انتخابات د روزیپ .بود داریب یدهیو د دواریدِل ام وراسخ 

و بدخواهان، قد برافراشت  شانیاندخام یمزدور دشمن و وسوسه یهارسانه غاتیدر برابر تبل گرید

 طبقات شتیمع یاز دشوار هینه گال .کشور را نشان داد یاسیس دانیو حضور خود در قلب م

دلسرد کردن  یزهیکه با انگ یهائیخواننه مخالف ر،یاگفر یِماریب دیاز تهد ینه دلتنگ ف،یضع

از  یدر ساعات یریگیرأ انیاختالالت در جر یبرخ یو نه حت آغاز شده بود شیپ هاماهمردم از 

و به  میگویشادباش م رانیبه ملت ا .دیفائق آ رانینتوانست بر عزم ملت ا یکهیچروزِ انتخاب، 

شوراها در  تیعضو ای یجمهوراستیر یواال تیکه با انتخاب مردم به مسئول یحضرات محترم

کامل به  یبندیملت باوفا و پا نیاز ا یقدردان ک،یهمراه با عرض تبر اند،افتهیسراسر کشور دست 

به  یفرصت خدمتگزار .کنممی یادآوریآنان شمرده شده است،  یرا که در قانون برا یوظائف

 «.دیشرا همواره مدّ نظر داشته با یخدائ یهازهیو انگ دیدانکشور و ملت را قدر ب

 دهميم ليو ضدفساد تشک يپرکار، انقالب يدولت ئيسي:ر

 منتخب» تأکید کرد: ایبیانیها صدور ب، در انتخابات یروزیپ پس از منتخب ملت، جمهوررئیس

منتخب همه ملت و خادم همه جمهور است؛  ،ینید ساالریمردمانتخابات بر اساس قاعده  نیا

که به  یدادند و چه آنان رأی گرید یکه به نامزدها یزانیو چه عز دندیکه بنده را برگز یچه آنان

انتخابات مستقل وارد شدم،  نیا در که چنانآن .حاضر نشدند رأی یهاصندوق یدر پا هر دلیلی

و  دهمیم لیو ضدفساد را تشک یپرکار، انقالب یشما، دولت رینظبه پشتوانه آراء باال و اعتماد کم

 دانمیم الزم .کرد میحرکت خواه یانقالب اسالم یمحور تیعنوان مأموربسط عدالت، به یسوبه

نماندند و چه  یرقابت باق یانتهاتا  یلیکه به هر دل یمحترم، چه آنان یاز همه نامزدها

اهلل از شاءو ان مینما یانتخابات بودند قدردان بخشیگرمکه تا روز آخر با حضورشان  ییداهایکاند

 جمهوررئیسهمچنین در دیدار با رئیسی  .«امور استفاده خواهم کرد ریتدب یبرا شانیهادگاهید

باز  منظوربه دیشکل دادن دولت جد یبرا ،نظرانصاحب و نخبگان مجلس، با حتما  »فعلی گفت: 

نسبت به  زمانیکه در مردم عز یدیکه ام ایگونهبهکرد،  میالش خواهکشور ت هایگره کردن

 هایگره باز کردن یهمه تالش خود را برا دیجد دولت در .است، افزون شود ایجادشده ندهیآ

 «.بست میمردم به کار خواه یشتیمشکالت مع نهیدر زم ویژهبهکشور 

 وحانيربستن توافق با دولت  رایبآمريکا تالش 

اکسیوس روز جمعه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که جو بایدن،  پایگاه خبری

جمهور جدیدی در ایران به روی کار جمهور آمریکا قصد دارد تا شش هفته دیگر که رئیسرئیس

به نوشته این پایگاه، دولت بایدن نگران است که نهایی  .ای را احیا کندخواهد آمد، توافق هسته

ای با ایران تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید در کردن مذاکرات بر سری احیای توافق هسته

 ایهستهافق نیز با تأیید تلویحی روند توکشورمان  امور خارجه ریوزدیروز  .تر شودتهران سخت

 انیوجود دارد تا قبل از پا یاحتمال خوب» اعالم کرد:دولت منتخب،  پیش از روی کار آمدن

 ادیزاحتمالبه کنممیو فکر  میرویم کنار مرداد اواسط ما .ما، توافق حاصل شود یدوران تصد

است که چطور ما  نی، اماندهیباقکه  یامسئله .میبه توافق برس میبتوان خیتار نیقبل از ا یلیخ

دهد،  نانیبه ما اطم دیکه با یطرف .میکن ییآزمایرا راست متحدهاالتیاتعهدات  یاجرا

موضوع  نیا یمذاکرات است و در حال حاضر بر رو ریمانع در مس کی نیاست و ا متحدهاالتیا

دولت ترامپ شکست خورده اما  یهااستیکه س دهیدرک رس نیبه ا دنیبا دولت .شودیکار م

به  یاست که مشکل ادراک لیدل نیعنوان اهرم استفاده کند و به همتالش دارد از آن به بازهم

 .«شده است یطور کامل منزوبداند که به دیبا کایآمر .دیآیوجود م

 اخبار کوتاه

 /يسيبه رئ يو خارج يداخل یهاتيشخص کيتبر اميپ ◄

 ،یآستان قدس رضو تیتول ف،یظر ،یریجهانگدکتر روحانی، 

حداد عادل، جلیلی، رضایی،  ،یصالح ،یفتاح، شمخان ،یتیوال

مختلف  هایچهرهتعداد زیادی از و  دیعبدالحم یمولو

 میابراه دیس یروزیپ سیاسی، نظامی، فرهنگی و ورزشی

 ریوزنخست .گفتند کیرا تبر لب آرای مردمجدر  رئیسی

ید عمار سسید حسن نصراهلل، پارلمان لبنان،  سیپاکستان، رئ

دبیرکل جنبش  ،عراق ریوزو نخست جمهورسیرئ ،حکیم

رئیس  ، پوتینرئیس جمهور ترکیه اردوغان نجباء عراق،

 لطانس، حماس، ئیس جمهور ونزوئالرمادورو  ،جمهور روسیه

و برخی  رئیس جمهور سوریه بشار اسدحاکم امارات، عمان، 

در انتخابات  یسیرئ یروزیپ سیاسی خارجی نیز هایچهره

 .گفتند کیرا تبر یجمهور استیر

 /منتخب است جمهوررئيسدر کنار  کامالً: دولت يروحان ◄

 مردم منتخب جمهوررئیسهشتمین با  داریدر د یروحان

همه ماست و  جمهوررئیس یسیرئ یمرداد آقا 21 از» گفت:

 .خواهند کرد تیاو حما یکامل از او و دولت قانون طوربههمه 

 اریدر اخت تیمسئول دیکه با گریروز د 0۴ تا امروز از دولت

منتخب  جمهوررئیسدر کنار  کامال  رد،یقرار گ دیدولت جد

 نیو اقدام الزم در ا یهمراه ،یهرگونه همکار یاست و برا

منتخب ما  جمهوررئیس الحمداهلل .کامل دارد یآمادگ نهیزم

 یدر مناصب مهم ریاخ یهااست که در سال یتیامروز شخص

 شانیحضور داشته است، ا هیقوه قضائ استیر گاهیدر جا ویژهبه

 .«است باخبراز اوضاع کشور  کامال 

 /ميمردم پاسخ ده تيبه حما ميبتوان دوارمي: امبافيقال ◄

منتخب مردم  جمهوررئیس، یسیبا رئ داریمجلس در د سیرئ

 .مردم نشان دادند که به کشور و نظامشان عالقه دارند»: گفت

ضمن حفظ اصل استقالل قوا و با  د،یدولت جد لیتشک با

با  یو همکار یدر اوج همدل میبتوان دوارمیام ن،یقوان تیرعا

 .«میمردم پاسخ ده تیبه حما یتالش جهاد

 سپاه /رأی یهاصندوقای پملت  حضور ازسپاه  يقدردان ◄

از مشارکت  یبا قدردان یاهیانیدر ب یاسالم انقالب پاسداران

به  کیخرداد و تبر 12در انتخابات  رانیملت ا یحماس

تعامل و  یخود برا جانبههمه یبر آمادگ ،منتخب جمهوررئیس

 .کرد دیتأک ندهیبا دولت آ یهمکار

: گفت وزارت خارجه یسخنگو /احضار شد سيانگل ريسف ◄

در  یجمهوراستیانتخابات ر یدنبال اخالل در برگزاربه»

که با  نگهامیلندن و برم ازجمله سیانگل یشهرها یبرخ

 یکیو ضرب و شتم  ییو عوامل اجرا دهندگانیبه رأ نیتوه

و  ضدانقالب ستیعناصر ترور یاز سو دهندگانیاز رأ

به وزارت  «ریاراب مک»همراه بود،  یمخالف دموکراس

تحرکات  نیبه ا دیخارجه احضار و مراتب اعتراض شد

 «.به او اعالم شد یستیآشوبگرانه و ترور


