
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 خرداد 2 نبهشچهار 2255 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 (العالیظلهمد) خامنه ایامام 

ملّت عزیزمان انتخابات را نماد وحدت ملّی قرار بدهند، نماد دودستگی و نماد تفرقه قرار ندهند، 

و امثال اینها را کنار « راست»و « چپ»های غلط گری قرار ندهند؛ این تقسیمنماد دوقطبی

ی نسل ما است، آنچه مهم کشور است، آنچه مهم است آینده گذارند. آنچه مهم است آیندهب

 www.basirat.ir   (10/10/0011) .می در کشور است؛ اینها مهم استاست نظام باعزّت اسال

 انتخابات و نگهبان قانون              روز حرف▼ 

و حساس  نیسنگ یفهو وظ تینگهبان با توجه به صالح یشورا

 .کند یهمگان را راض تواندینم گاههیچکه بر عهده دارد،  یانتیص

نگهبان  یها به شوراو اعتراض هایمندگله ها،تیحساس نیشتریب

شورا این قانون  اعمالو  تیبه صالح ،یاسیس یهاگروه یاز سو

 یگاهینگهبان جا یشورا .گرددیبرم« نظارت بر انتخابات» در

در  گاه،یجا نیهم لیداشته و به دل یمهم در قانون اساس اریبس

 عنوانبهشورا  نیا یاعضا ،یانقالب اسالم نیامام یمنظومه فکر

، کالمکیو در  شدهشناخته« نظام تیو جمهور عتیحافظان شر»

نقش  یفایا ینظام اسالم لتریو ف یصاف مثابهبهنگهبان  یراشو

 یتیریمد یهاتا عناصر و افراد نامناسب به پست دینمایم

روشن  اریبس .وارد نشوند یجمهوراستینظام مانند ر یراهبرد

چشم  هاگاهیجا نیکه به ا ییهاانیها و جراست که افراد، گروه

 نیبا ا ،هاتیو صالح طینداشتن شرا لیبه دل یوقت ،انددوخته

 یشورا هیخود و هوادارانشان عل شوند،یمواجه م یفو صا لتریف

را  ینهاد نگهبان قانون اساس نیبه پا کرده و ا سروصدانگهبان 

حضرت امام)ره( در  لیدل نیبه هم .دهندیقرار م موردتهاجم

و : »سندینویشورا م نیخود خطاب به ا یاله ـیاسیس نامهتیوص

چه در نسل حاضر  ،کنمیم هیو توص خواهمینگهبان م یرااز شو

 یاسالم فیدقت و قدرت وظا باکمالکه  ندهیآ یهاو چه در نسل

 .«واقع نشوند هیچ قدرتی ریو تحت تأث فایخود را ا یو مل

 یتصد یبرا هایستگیو شا طیشرا ها،تیاصل احراز صالح

بر  یمبتن یاسیس یهانظام یدر تمام یاسیمهم س یهاپست

در هر  .هست ایدر دن شدهرفتهیپذو  ییاصل عقال کیمردم،  رأی

کار  نیا ،مشخص یسازوکارنهاد، سازمان و  کیبا  ،یاسینظام س

و  رأیدر معرض  تیو صالح طیو افراد واجد شرا شودیانجام م

 ه،یدر ترک «یدادگاه قانون اساس» ؛دنریگیقرار م ردمانتخاب م

 یعال وانید»و  «یقانون اساس یشورا»در مصر، « محکمه النقد»

 ران،یدر ا ینگهبان قانون اساس یدر فرانسه، همانند شورا« لتعدا

توقع انتظار و  نیا دینبا نیبنابرا ؛دارنددر انتخابات  ینقش نظارت

 یهایستگیو شا تیبدون احراز صالح یافراد را داشت که

منطبق بر قانون،  یدر حکمران .ها شوند، وارد عرصه رقابتیقانون

اعضای شورای  .باشند رایرا پذ صالحینظر مرجع ذ دیهمگان با

 ،یشیانداغماض و مصلحت و یکاربا مسامحه ندتوانینمنگهبان 

رهبر کنند.  تأیید یجمهوراستیپست مهم ر یتصد یافراد را برا

نظارت : »ندیفرمایخصوص م نیدر ا یانقالب اسالم میحک

و  شورک یکه بناست برا یکسان .مهم است ارینگهبان بس یشورا

داده  هانیاو سرنوشت کشور به دست  رندیبگ میملت تصم

 یهرکس شودیالزم برخوردار باشند، نم تیاز صالح دیبا شود،یم

 ی(جوان داهلل)نویسنده: ی «.را مسلط بر سرنوشت مردم کرد

 

 

 

 

 
 

 آيا شورای نگهبان جناحي عمل کرده است؟!                   روز گزارش▼

رخی از مطالب در مورد شاهد انتشار ب ،نفر از نامزدهای ریاست جمهوری 7پس از احراز صالحیت 

شورای نگهبان را متهم به طرفداری از یک فرد یا جریان  ایگونهبهنشده بودیم که  تأییدنامزدهای 

 خاص کرده بودند.

 دهدمینشان  هاصالحیتانتخابات یا احراز  سابقه شورای نگهبان در نظارت برخبری:  هایگزاره

صالحیت  تأییدگذشته و  انتخاباتبا نگاهی به  ؛ستاز عدالت عدول نکرده ا گاههیچ که این شورا

 -0: است ترراحتاثبات این سخن  ،دارند سلیقهاختالفافرادی که با شورای نگهبان زاویه و 

دوره ریاست جمهوری و  دو دوره انتخابات خبرگان رهبری، پنجدر هاشمی رفسنجانی مرحوم 

در مجلس اول و  وی .صالحیت شده است تأییددوره انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان  چهار

را تهران مردم  اعتماداما نتوانست  ،صالحیت شد تأییدهم  ۴0در سال  مجلس بود و رئیس، دوم

 .احراز صالحیت نشداز سوی شورای نگهبان  ۲۹سال ریاست جمهوری کند و فقط در دوره  جلب

 تأیید نگهبان رایشو توسط جمهوریریاست انتخابات دو دوره در خاتمی محمد سید -۹

 و جمهوری ریاست دوره دو رهبری، خبرگان سه انتخابات در روحانی حسن -3 .شد صالحیت

 کروبی در مهدی -0است.  شده صالحیت تأیید نگهبان شورای توسط مجلس انتخابات پنج دوره

وی در مجلس سوم و  است. شده صالحیت تأیید نگهبان شورای توسط مجلس انتخابات دوره سه

 جمهوریانتخابات ریاست انتخابات مجلس هفتم و دو در .مجلس بود رئیس ،س ششممجل

 -5 .نکرد کسب را الزم رأی اما ،شد صالحیت تأیید اینکه رغمعلی هم 03۴۴و  03۴0 هایسال

 صالحیت تأیید نگهبان شورای توسط جمهوریریاست انتخابات دو دوره در نژاداحمدی محمود

سه  الریجانی در اردشیر علی -9 .نشد صالحیت تأیید 0011و  03۲9 سال در وی .است شده

شده و در سه دوره مجلس شورای  صالحیت تأیید نگهبان شورای توسط مجلس انتخابات دوره

 نامزد 03۴0 سال ریاست مجلس را بر عهده داشت. وی در ،نهم و دهم اسالمی دوره هشتم،

 .گرفت قرار ششم بهرت در کاندیدا، 7 بین از بود که جمهوری ریاست

افراد  ،کندمیصالحیت  تأیید ،اگر شورای نگهبان بر مبنای عالقه جناحی، اوالً :نکات پاياني

در مقابل گروهی که شورای نگهبان را متهم به  :ثانیاً .کردندمیاین شورا عبور  فوق نباید از فیلتر

 هایدورهای نگهبان در گروه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است شور ،کندمیجناح بازی 

کشور را  ،سال ریاست جمهوری ۴ طول گذشته نباید برخی از افراد فاقد صالحیت را که در

ها از صالحیت بررسی فرآیند گفت که در توانمی درمجموع ،ثالثاً  .کردمی تأیید معطل کردند،

است.  مدنظر قوانین و ضوابط بلکه ،افراد دخالتی ندارد سیاسی گرایش سوی شورای نگهبان،

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 شد سيرئدوباره  بافيقال                          ویژه راخبا ▼

 رأیامروز قرار داشت. با  یسال دوم در دستور کار جلسه علن یمجلس برا رئیسههیئت انتخابات

. رقیب انتخاباتی وی در این شد ازدهمیمجلس  سیرئ رأی ۹31با  بافیمحمدباقر قال ندگانینما

قالیباف در سال گذشته نیز با را کسب کرد.  ندگانینما رأی 0۴ بود که یعباس دونیفردوره، 

 عنوانبه رأی ۹19با  کزادین علیین تعداد آرا بر صندلی ریاست قوه مقننه تکیه زد. همچنین هم

 دوم انتخاب شدند. سینائب رئ عنوانبه رأی ۹15با  یاول و عبدالرضا مصر سینائب رئ

از حضور  یریتصاو هیسور هاالخباری شبکه آغاز شد/ هيسور یجمهور استيانتخابات ر ◄

الزور ریلحظات آغاز انتخابات در محله القصور در استان د نیاز نخست یگسترده شهروندان سور

 است. ی، بشار اسد و محمود مرععبداهلل عبداهلل نیدور از انتخابات، رقابت ب نای در منتشر کرد.

 توجهقابلدر روزهای گذشته مرحله انتخابات فراسرزمینی برگزار شده است که با استقبال 

 همراه بوده است. هایسور
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 اخبار ▼

 گرايش سياسي مطرح نيست ،هاتيصالح بررسي : درکيپره

 ریهمانند سا هاتیصالح یدر بررس یریگمیتصم ارمعی» :اظهار داشت نگهبان یشورا ریدب مقامقائم

 نتعیی در ما .مطلق است تیاکثر رأیو  تیاکثر شود،ینگهبان گرفته م یکه در شورا یماتیتصم

 یعنی هم بعد مرحله در .مینداشت ینقش و دخالت ،اندرا دارا بوده هیاول طیکه شرا ینفر 01آن 

مدنظر قرار  نینبلکه ضوابط و قوا ،میندار یاسیس شیبه نام گرا یزیچ تیصالح یبررس ندیفرآ

از سبد  شود،یو احراز م شودیم قیتطب طیشرا نیکه با ا یکس ،مواردی در است ممکن. ردیگیم

 تیصالح دییتأ اورد،ینگهبان ب یدر صحن شورا رأی 7 کسی اگر. باشد گرید فیط ایو  فیط کی

 «.شودیاحراز نم تشیصالح اورد،یب رأی 9و اگر  شودیم

 !کاالها يک ماه مانده به انتخابات يمسابقه گران

قه مساب ،بیعج یکه در اقدام ماندهیباق یجمهور استیماه به انتخابات ر کیکمتر از  یدر حال

 معموالً  .با چراغ سبز دولت راه افتاده است یاساس یبازار کاالها ازجمله مختلف یدر بازارها یگران

 شیاز افزا ،یاقتصاد یبازارها تیریو مد یبا فضاساز کنندیم یسع شان،یانپای ماه چند در هادولت

 یهابود که ماه فتادها جامردم  نیکه ب ییکنند تا جا یریجلوگ در بازارها یو نوسانات جد هامتیق

 میمسئول مستق اتفاقاًدولت که  یرسم مجوزهای با اما !شودیارزان م زیچهمههر دولت  یانیپا

 ۹۹درصد و مرغ  35درصد، روغن  ۹1 مانیدرصد، س 00از  شیخودرو بتاکنون بازار است،  میتنظ

در پشت  ییهاکه احتمال دست ندیبگو یموضوع موجب شده تا برخ نای .درصد گران شده است

 دشای .برندیانتخابات و دلسرد کردن مردم سود م امیدر ا شتریب یهایگرانپرده هستند که از 

 یدر روزها یاست که حت لیدخ هامتیق شیارائه مجوز افزا یبرا هایریگمیتصمنفوذ در  انیجر

 .کندیمرا صادر  هامتیق شتریب شیدولت مجوز افزا زین یانتخابات امیدولت و ا یانیپا

 !شورای نگهبان نخواست انتخابات را مهندسي کند

 هاآنداری در بین داوطلبان ریاست جمهوری حضور داشتند که عدم احراز صالحیت های نامچهره

ایم که برخی افراد و اسامی از مصونیت گویی پذیرفته .نیست هضمقابلبرای بخشی از افکار عمومی 

ها از ردصالحیت جهانگیری و پزشکیان و این !برخوردارند و باید آنان را از پیش تأییدشده دانست

ای که منتسب به نظام عنوان چهرهریم، آیا ردصالحیت فردی چون علی الریجانی بهکه بگذ

ش را داشت، نشانه آزادگی شورای نگهبان نیست؟ تر کسی تصور ردصالحیتشود و کمشناخته می

های گوناگون اگر شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت آیا نباید به این عملکرد افتخار کرد؟

های سیاسی نسبت به احراز شور انتخاباتی و در نظر گرفتن وجهه برخی افراد و گروهایجاد  ازجمله

گیرد؛ اقدام کند، دست به اقدامی زده که معموالً نسبت به آن مورد اتهام قرار می هاآنصالحیت 

 !یعنی مهندسی انتخابات

 کننديمکشورهايي که در ايران رمز ارز استخراج 

ترین برق جهان است و حاال برق ایران پس از ونزوئال ارزان ،های تجدیدپذیربر اساس اعالم انجمن انرژی

 نعنوابههمین موضوع نام ایران و ونزوئال را  .شده استنیز تر با سقوط ارزش ریال، نرخ برق ایران نازل

ساز بندی برق شهروندان ایرانی این روزها حاشیهجیره .دو بهشت استخراج رمزارز مطرح کرده است

مزارعی که  .شده است و البته انگشت اتهام به سمت مزارع استخراج رمزارز در ایران نشانه رفته است

اتاق  رئیسحریری،  ، مجیدرضانیباوجودا .هاستدر اختیار چینی هاآن نیتربزرگشود یکی از گفته می

ها هم در ایران ایها و ترکیهها، هندیها که لهستانیچینی فقطنهگوید که می بازرگانی ایران و چین

 .شودبا بهای برق صادراتی محاسبه می هاآنو البته نرخ برق  اندمزارع رمزارز احداث کرده

 سپرده شود! گانهيبه ب ديکه نبا يصنعت

از  یرانیرایغ یهاورود مجدد شرکت بیبر تکذ دیبا تأک یخانگلوازم دکنندگانیانجمن تول یسخنگو

با  یخبر داد. و ،یخانگصنعت لوازم یگذاراستیس یشورا لیتشک اتییوزارت صمت، از جز یسو

 نیوزارت صمت و فعاالن ا جهو توحریم دوران ت رد یخانگلوازم عیصنا یدرصد 7۴بر رشد حدود  دیتأک

 یها و نهادهاو توجه وزارت صمت، تشکل تیاهم لیبه دل»داد:  حیموضوع، توض نیحوزه به ا

شد تا با  نیبنا بر ا ،یخانگدر حوزه لوازم ریدو سال اخ یبر حفظ و حراست از دستاوردها یریگمیتصم

 .«ردیصورت گ یخانگبلندمدت در حوزه لوازم دیبا د یاقدامات جد شتر،یو انسجام ب یهمکار شیافزا

 اخبار کوتاه

/ شوديبرگزار م امروز داهايکاند يبرنامه انتخابات يکشقرعه ◄

 استیانتخابات ر ینامزدها غاتیتبل یهابرنامه یکشقرعه

برگزار  ۹۹ساعت  امروزنامزدها  ندگانیبا حضور نما یجمهور

نامزدها  یغاتیمراسم جداول پخش برنامه تبل نیدر ا .شودیم

اعالم کرده است که سه مناظره  مایصداوس .خواهد شدمشخص 

 برای نامزدها در نظر گرفته است. ساعتهسه

/ شد يبررس دقتبه هاپروندهاسامي قطعي است؛ : ييکدخدا ◄

نگهبان  یشورا یاعالم یاسام»: سخنگوی شورای نگهبان گفت

به اعتراض و  یدگیرس یبرا یامرحله گذارقانون. است یقطع

 ینگهبان قطع یشورا یاعالم یلحاظ نکرده است و اسام تیشکا

قرار  یموردبررس دقتبهنگهبان  شورای در داوطلبان پرونده. است

 برای ما .بود دیمصوبه جد نیوره همد نیا یگرفت؛ تفاوت بررس

بودن  االصلیرانیمانند ا 005که اصل  میناچار یجمهور استیر

و  یمذهب - یاسیاصل رجل س 0اما  ؛میقرار ده موردتوجهرا 

 .«قرار گرفت یجد موردتوجهو مدبر بودن  ریمد

 جلسه در خارج از کشور/ نخبگانقانوني حمايتي برای جذب  ◄

راهکارها و نحوه  یاماده ۲قانون  یانقالب فرهنگ یعال یشورا

نخبگان کشور  از ینوعبه تواندیکه م یاز نخبگان و امور تیحما

در سطح جهان به  یرانیکرده و به بازگشت نخبگان ا یپاسدار

و  هیهمسا یاز کشورها یرانیا ریغجذب نخبگان  زیکشور و ن

 .دیرس بیتصو بهمسلمان کمک کند،  یکشورها

/ بود که مردم در اوج وارد شدند ني: مشکل بورس ايعيرب ◄

در  صرفاًوطنان از هم یاعده متأسفانه»: گفت دولت سخنگوی

از  تیبورس وارد شدند و امروز مسئله ما حما یریگمقطع اوج

 گاههیچمدت در بورس بودند که دراز یافراد .افراد است نیا

 دگانیددر مورد خسارت یجبران یهااستیس دبای .متضرر نشدند

 م،یبورس هست دگانیدما در کنار خسارت .دارا دوم اتخاذ شود

از سخنگوی محترم  سؤال .«است تمدکوتاهعده در  نیمشکل ا

، کار اشتباهی بود، این است که اگر ورود مردم به بورس در اوج

فراوان مردم را تشویق به حضور  وتابآبپس چرا دولت کراراً و با 

 ؟!کردمیدر آن  یگذارهیسرماو 

 اساس بر/ رانياز آسمان ا یعبور یپروازها یدرصد 050 شيافزا ◄

امسال  نیفرورد یط ،ییهوا یها و ناوبرهشرکت فرودگا رسمی آمار

 یداخل یهادر فرودگاه یپرواز مسافر وبرخاستنشست ۹5۹70

 .درصد رشد داشته است 0۹0 یعبور یو پروازها شدهانجام

از »: گفت عراق جمهورسیرئ/ عراقنفتي  یغارت درآمدها ◄

 یدالر از درآمدها اردیلیم 051تاکنون  کایآمر یزمان حمله نظام

 .«است افتهیانتقالو به خارج از کشور  شدهدهیدزدعراق  ینفت

ستاد  سیرئ /شوديماين ماه آغاز کرونا از  يعموم ونيناسيواکس ◄

ت دوز واکسن برک ونیلیم 5تا  0»خبر داد:  فرمان امام ییاجرا

 خردادماهدر  میکنمی تصور .شودیم دیتول ندهیماه آ 0.5تا 

فرمان امام  ییستاد اجرا داتیبا تول یعموم ونیناسیبتوان واکس

 .انجام شود


