
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011 خرداد 5 نبهش 2255 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 (العالیمدظله) خامنه ایامام 

که متعلق به شماست و از خدا  دیانتخابات را متعلق به خودتان بدان د،یدر انتخابات شرکت کن

که  یکند به آنچه که درست و حق است و به کس تیکه شما را هدا دیبخواه تیکمک و هدا

 (60/60/0066) .دیبده رأیق و صندو یپا دیاست و برو ستهیشا
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 ندهيبه آ ديو ام یکارآمد              روز حرف▼

 ندگانیبا نما داریدر د یرهبر معظم انقالب اسالم مانهیحک اناتیب

 استیانتخابات ر ندیدر فرآ ینقطه عطف یاسالم یمجلس شورا

 .آیدمی حساببه 0066 یجمهور

به  دیروح ام دنیدم شانیا یسخنران ینقطه کانون :يليتحل نکات

 هینظام و کنار نهادن سا یتارهادفاع از ساخ شهیمانند هم و جامعه

خود قرار داده بود.  تأثیربود که انتخابات را تحت  یدیابهام و ترد

 یشورا یاز سو هاصالحیت تأیید ندیفرآ یبررس جیاعالم نتا

داشته است.  یرا در پ یو متعدد ونگوناگ هایواکنشنگهبان 

از  هاالعملعکس نیرهبر معظم انقالب فرمودند ا کهچنانآن

نگهبان را  یکه از اساس شورا ینیدلسوزانه تا مخالف یکردهایرو

نقطه اشتراک  دیشا ایو  ی. نکته اساسردیگیدر برم ،قبول نداشتند

 ،نگهبان یوارده به شورا ینقدها اتفاقبه بیقر کمدست ایهمه و 

با مشارکت  دهیپد نیرابطه ا طورکلیبهبه مسئله رقابت و 

رابطه و  کیرقابت و مشارکت  نیب. روشن است که گرددبرمی

 ریکه تنها متغ ستیمعنا ن نیاما به ا ؛وجود دارد یاثرگذار

در خصوص مشارکت در انتخابات، رقابت است. رقابت  کنندهتعیین

 ؛آیدمیبه شمار  بارهدرایندر ترغیب مردم  مؤثرعوامل  نیاز ا یکی

را  که مشارکت ستین یزیچ داهایمعنا که تنوع کاند نیبه ا

 یاساس طوربهفقدانش مشارکت باال را  ایبکند و  یقطع نیتضم

 یکامل منتف طوربهرو  شیرقابت در انتخابات پ هرچندفروبکاهد. 

 زیگر نید یرهایمتغ تأثیراتبه نقش و  یستیبا حالبااین ست،ین

از عوامل  یکی طیمردم به بهبود شرا دینمونه ام عنوانبهتوجه کرد. 

 دهدمیمتعدد نشان  هایپیمایش یاست. بررس نهیزم نیدر ا مؤثر

مسئله که چرا در انتخابات شرکت  نیکه مردم در پاسخ به ا

در انتخابات،  هاآنکه در صورت شرکت  اندداده؟ پاسخ کنندنمی

 هاآنمتراکم  یو دردها یشتیمع کالتاز مش یمشکل و درد

 دهیبه پد یواکنش اجتماع نیا یبرطرف نخواهد شد. معنا

 یستیو با اندشده یدیو ناام اسیآن است که مردم دچار  ،نتخاباتا

 و اعتماد را به جامعه بازگرداند. دیام هیروح

به مردم و سوق  دوارانهیام یکردهایبهبود رو یبرا :يانيپا نکته

الزم است  ،و صندوق انتخابات استیبه صحنه س هاآندادن 

شود.  یاتیو عمل یحطرا ،و هوشمندانه مؤثراز اقدامات  ایمجموعه

 هایبرنامه داهایآن است که کاند زیو البته کوتاه ن یراهکار اساس

در معرض نگاه مردم قرار  خواهتحولران یو مد گرایانهواقعو  یقو

سامان )مردم  یدارد که مسائل اصل تیاهم اریبس بارهدراین. دهند

 اتغیو تبل هابرنامهبه مرکز ثقل (، شتیدادن به اقتصاد و مع

 (یغضنفر زی: عزسندهی)نو شود. لیتبد یانتخابات

 

 

 

 

 
 

 هيسور آموزدرسانتخابات                                روز گزارش▼

انتخابات  یینها جیدر دمشق با اعالم نتا یدر کنفرانس خبر هیمجلس سور سیرئ« صباغ حموده»

 ۰06و  ونیلیم 00کشور با کسب  نیا جمهوررئیسبشار اسد »گفت:  ،هیسور یجمهور استیر

 سالههفتدوره  کی یبرا دیجد جمهوررئیس عنوانبه %10۹۰ معادل یعنی رأی ۰۹6هزار و 

 انتخاب شده است.

که  است یدر سطح تیمحبوب نیو ا هاستسوری امروز بشار اسد محبوب -0 :يليتحل هایگزاره

 دانیبه م او و کشورش هیخود عل یغاتیو تبل یابا تمام توان رسانه یغرب -یعرب -یمثلث شوم عبر

 ۸۰انتخابات  نیدر ا -۲ بگذارد. تأثیر اسد هیکشور عل نیا یافکار عموم یرو وانست برنت اما ،آمد

مشارکت باال و  نی. ابه سبد اسد ریخته شددرصد آرا  ۹۰ و بیش ازدرصد مردم مشارکت کردند 

 یهاو شکاف گرددیم هیدر سور یاسیس تیقدرت و حاکم تیباعث تثب عمالً اسد،قاطع به  رأی

مردم  یدرصد ۹۰ رأیکه  ستین دهیپوش یبر کس -0. کندمیگذشته را برطرف  یاسیس یاجتماع

به  رأیبلکه قبل از آن  ،به بشار اسد رأی تنهانه رأی نیمعنادار است. ا توجهیقابله به شکل یسور

 نیشده و ا هیبه نماد مقاومت در سور لیبشار اسد امروز تبد ی. به عبارتگرددیم یمقاومت تلق

 جهینت ،به بشار اسد یدرصد ۹۰ رأی -0. دهدیو روش را نشان م یمش نیا تیولمقب ،یروزیپ

 تامثلث شوم اجماع کرده بودند  نیکه ااست  یطیدر شرا همآنبه مردم،  یاتکا و وفادار اد،اعتم

اسد به  یشجاعت و وفادار ،ی. مردانگندینما لیمنافع خود تبد دانیبه م م،یتقس قیرا از طر هیسور

 رییتغ هیرا به نفع سور طیشرا ،یاو منطقه یمقاومت مل تیبر ظرف هیدر کنار تک سوریه،منافع ملت 

 درخورنکته  -۰به قهرمان جهان عرب نمود.  لیرهبر معظم انقالب بشار اسد را تبد ریتعب بهداد و 

 انیمشروع م یاسیعرصه رقابت س یبه شکل واقع هیدر سور یاست که انتخابات کنون نیتأمل ا

از  یکه بشار اسد با محمود احمد مرع یکشور بود؛ به شکل نیا ریچند سال اخ یداخل رانگیباز

به رقابت پرداخت و  ،ستیالیعضو حزب اتحاد سوس و عبدا... سلوم عبدا... یمعارض داخل یهاچهره

 کشور اجرا شده است. نیدر ا یقیبه شکل حق یدموکراس دهدینشان م نیشد. ا روزیپ

اعتماد به که در منطقه  یکسان یبرا ویژهبه؛ است آموزدرس هیسورانتخابات  جهینت :یبندجمع

 زامرو ؛به مقاومت بود رأی ابتدا ،هیمردم سور رأی. دهندمی حیغرب را بر اعتماد به مردم خود ترج

مهم  نیو بر استمرار ا هندد رأی یستادگیاند به مقاومت و اگرفته میدانسته تصم، هیمردم سور

است که در  یمزد و پاداش کس نیاهمچنین و  ؛کنندمی دیتأک هایتنها راه عبور از سخت عنوانبه

 (یمد بناف: احسندهی. )نوکندیم هیمقابل دشمن، جانب مردم خود را گرفته و بر آنان تک

 شدند تين جمهورنگرا 55فتنه  یدرهايل                  ویژه رخب ▼

فتنه بود، پس از  یاصل گردانانصحنهاز  ۰۰دولت اصالحات که در سال  سیرئ «یخاتم محمد»

نماد  یانتخابات واقع»اعالم کرد:  یاهیانیبدر  ،یجمهور استیداوطلبان انتخابات ر تیاحراز صالح

حق " نیاصل زربخش خود استحکام نوبهبهو  اندرفتهیرا پذ یساالراست که مردم ییهانظام

 ی، انتخابات۰۰است که در فتنه  یافراد ازجمله یخاتم .«است "شیمردم بر سرنوشت خو تیکمحا

 لیدل نیبه ا ؟!بدل کرد؛ چرا یریبرگزار شد، به صحنه آشوب و درگ یدرصد ۰۰را که با مشارکت 

 نیهم یرارا انتخاب نکردند؛ ب یو همفکران و یخاتم تیموردحما یدایمردم، کاند تیکه اکثر

گران در سال  فتنه .کردند مالیمردم را پا رأیو  ردهشورش ک تیجمهور هیعل طلباصالح ونیافراط

آنکه در جلسات  رغمیداده و عل شیتمام و کمال نما صورتبهخود را  یکتاتورید یخو ۰۰

 زده و ادیدروغ تقلب را فر ،بونیتقلب صورت نگرفته، پشت تر قطعاًداشتند که  دیتأک یخصوص

در لگدمال  ییطوال دیکه  ۰۰فتنه  یدرهایل حاال .کردند قیجوانان را به آشوب و اغتشاش تشو

جا زده و هجمه  یساالرمردمدارند، خود را دلواپس  تیبه جمهور یکجدهنمردم و  رأیکردن 

 .اندانداختهبه راه  هاصالحیتنگهبان در احراز  یشورا یاقدام قانون هیعل یاگسترده

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 با مردم يانتخابات ینامزدها یقول و قرارها

به مردم دادند که  هاییقولدو روز گذشته  یط یجمهور استیدوره ر نیزدهمیانتخابات س ینامزدها

 .کرد میخواه رقمیتکتورم را  :يهاشم زادهيقاض تند؛هس هاآنبعد از انتخابشان موظف به تحقق 

دوره رضاخان است؛  یکشور برا یادار هادهاین .میدار یزیرمسکن، برنامه ونیلیم میو ن 0کمبود  یبرا

 0066صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند  یفور لیدستور تشک ت،یشوم با اولو جمهورسرئی اگر

صندوق  نیخود از ا اشتغال، ازدواج و مسکن یتومان برا ونیلیم ۰66و هر زوج جوان  کنمیم صادر

 ۰6ماهه دوم امسال با تورم  0در  ،کند دایکشور ادامه پ یکنون توضعی اگر: ييرضا .خواهد کرد افتیدر

 و تورم کنترل من دولت برنامه .میبا فوق تورم مواجه هست یبعد یهابود و در سال میدرصد مواجه خواه

 0۰6 ارانهی میگویم یدولت من است؛ وقت یهاتیاز اولو هاارانهی هدفمند کردن و هوشمند .هاستگرانی

 0۰دولت من از  یسن نیانگمی: زادهيمهرعل .دارد و منابع آن مشخص است یمبان ارانهی نیا ،یهزارتومان

بودجه پول چاپ  یکسر تأمین برای .نشاط جوانان دارم یبرا یمشخص هایبرنامه .سال عبور نخواهد کرد

 لیبعد از تشک چهار ماهسه تا  .نخواهم کرد ینگیخلع نقد کنم،ینخواهم کرد، اوراق مشارکت منتشر نم

 .اداره شود و شفاف باشد ومیهمانند آکوار یستبای اقتصاد .تورم را متوقف خواهم کرد شیدولتم، روند افزا

مقابله با  .در کشور حرف اول را بزند دیتا تول کنیممیرا دنبال  دیتول هایکنندهتقویت تمام: يزاکان

 کیرا  رانیا یاز مرزها رونیب هایداشته .ما است یهدف مقدمات دیتول یو موانع جد یمفاسد اقتصاد

 یهااستیآن س لیمشکل مردم است و دل نیترو رفاه، مهم شتمعی: يهمت .مینیبیزرگ مفرصت ب

 یاقتصاد یهاتیدرصد ظرف ۸6: يسيرئ .است یاقتصاد یهامیکردن تصم یاسیو س هامیحرغلط، ت

که هم در  مینا دارما ب یول دهندیعده شعارش را م کیاست که  یاز نکات تشفافی .فعال استریکشور غ

 کاهش .وجود داشته باشد تا مردم احساس آرامش کنند تیشفاف ،یریگمیحوزه اجرا و هم در حوزه تصم

 یاقتصاد میکه مدنظر دارم، ت یاز مسائل یکی .است پذیرامکان ریزیبرنامهو  دیتول شافزای با تورم

 تورم به تورم کاهش .دارد ییصدا کیهر بخش آن  وناهماهنگ است  فعلی یاقتصاد میت .هماهنگ است

و  یخدمات پرستار یبرا یگذارمانند تعرفه یااجرانشده نیو قوان هااستیس .است پذیرامکان یرقمکی

درصد کاهش  ۰6تا را  یدرمان نهیهز میتوانمی .شود ییاجرا دیکادر درمان با یهابخش ریحقوق سا

 یانجام شود که مردم احساس کنند معطل چند کشور خارج یاگونهبه دیبا ییزااشتغال: يليجل .میده

 .است گرید یتعامل سازنده و گسترده با کشورها ،یبخش مهم برنامه جامع اقتصاد کی .ستندین

 متقاضيان منتظر و رکود بازار مسکن!

درصدی معامالت مسکن در تهران  0۰بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی از کاهش 

طی  .استتر شده دهد رکود این بخش عمیقای که نشان میمسئله .است 0066طی اردیبهشت 

که این رقم در مقایسه با  شدهثبتفقره قرارداد مسکن در شهر تهران  0۹66امسال  ماهبهشتیارد

 .درصد کاهش یافته است ۲10۰درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته  01۰۰فروردین امسال 

رجام و انتظار جامعه در خصوص دو موضوع مذاکرات ب تأثیرهای اخیر بازار مسکن تحت طی ماه

ها در آور قیمتاین مسئله باعث شده تا افزایش سرسام .جمهوری قرار گرفته استانتخابات ریاست

در زمان حاضر رکورد غیرتورمی بازار مسکن  .و این روند معکوس شود شدهمتوقف ۹۹و  ۹۰سال 

موضوع تعیین تکلیف شدن دو های آینده با تر شده، اما این نگرانی وجود دارد طی هفتهعمیق

نگرانی  .، تقاضای مصرفی وارد بازار مسکن شودمذاکرات وین و انتخابات ریاست جمهوری

سال اخیر تولید مسکن متناسب با نیاز کشور صورت نگرفته و با ورود  ۰طی است که  جهتنیازا

 .خواهیم بودها قیمتمجدد افزایش  به بازار مسکن، شاهد تقاضای مصرفی

 مذاکرات وين!وزارت خارجه از نتايج لسردی د

دشمن  تیجلب رضا یدر تالش برا سیو انگل کایخارجه آمر وزرای وزارت امور خارجه: یخنگوس

 خوارخون مرژی است! یرددلس هیما .کنندیم فیرا تحر نیخورده برجام، اهداف مذاکرات وقسم

 جایبه .کند بیتمام تالشش را کرده تا توافق را تخر دیدار تشیبر جلب رضا یکه سع لییاسرا

 روزی .دیتمرکز کن -است  زیم یرو حلراهکه تنها  - یتوافق اصل یایاز خودتان، بر اح ییاعتبارزدا

: با رونمایی از برجام پالس بعد از بازگشت کشورش به برجام، گفته است تازگیبهنیز  کایرخارجه آم

 یهاتیکردن آن است تا فعال تریو طوالن تیدنبال تقوبه دنیبرجام، دولت با یایدر صورت اح»

 .«را شامل شود یستیترور یهااز گروه تیحما حات،یدر منطقه، اشاعه تسل رانیا یزداثبات

 اخبار کوتاه

 دیس» اهللتیآ /هاصالحيتسوابق مديريتي در احراز قش ن ◄

نگهبان درباره عدم  یشورا یاز فقها «یزدی یمحمدرضا مدرس

اگر معلوم شود : »کشور گفت یمسببان وضع فعل تیاحراز صالح

 حتماً، جادشدهیادر کشور  یمشکالت ،فرد کی ریبه خاطر عدم تدب

 تأثیر ،و مدبر بودن ریاصل مد بنا بر، او تیصالح یدر بررس

 نیاست باالتر لینگهبان ما یشورا»افزود:  یو .«خواهد داشت

با نقض  ستیحاضر ن کسچیهاما  ،مشارکت وجود داشته باشد

را  ارهایسطح مع نیترنییپاکه  یما کس .قانون، مشارکت باال رود

مشارکت هزار نفر هم به  یتا حت میکنیم دیهم داشته باشد را تائ

 ستیو مدبر ن ریکه مد یکس ردیپذیم یکس ایآ یاضافه بشود ول

 .«انتخابات شرکت کند؟ ندیالزم را ندارد در فرآ یارهایو مع

رئیس مجمع تشخیص  /حرفم از سر دلسوزی بود: رياانيالملي آ ◄

مصلحت نظام در پاسخ به برخی حواشی در خصوص اعالم موضع 

که از  کسانی با من مرز» :ایشان به نهاد شورای نگهبان، گفت

از سر  امزده یاگر حرف .جداست ،کردند سوءاستفاده هایمحرف

 .بوده است اعتمادسازینگهبان و جهت  یشورا یبرا یدلسوز

 .نگهبان است یشورا هاصالحیت تأیید یمتول رسمی نهاد تنها

 شورای نهاد .باشند عیمط دیداد، همه با یشورا نظر نیا یوقت

نگهبان  یشورا خروجی .م شمرده شودمحتر دینگهبان همواره با

سخن  .مشارکت مردم و اعتمادساز شود شیموجب افزا دیبا

ارکان  .میبه مشارکت مردم ندار یکار مییکه بگو ستین یحیصح

 .«بر انتخابات و مشارکت مردم استوار است ینظام اسالم

ستاد انتخابات: در  سخنگوی /0011 در انتخابات هاياول رأی آمار ◄

 یاول رأیهزار  066و  میلیونیکاز  شیدوره از انتخابات ب نیا

 هایاول رأی یبا حضور و مشارکت جد میانتظار دار .میدار

بار  نیکه جوانان نخست ویژهبهجذاب شود  0066انتخابات 

 .دارند وذوقشوقبدهند و  رأی هندخوایم

 صترخی /شيده شدکه دادگاه ب ياساس یکاالها صيترخپرونده  ◄

در دستور کار  ریاخ یدر روزها یدر حال یاساس یکاالها یفور

 یبه ماجرا زیکل ن یکه دادستان قرارگرفتهمربوطه  یهادستگاه

 االجلضربو  واردشده یاساس یکاالها یتن ونیلیم 0 یدپو

 .کرده است نییتع

 هایگردان /ليسا هایموشکالقسام از  یهاگردانرونمايي  ◄

)حماس(، از  یومت اسالمجنبش مقا یالقسام شاخه نظام

 یستیونیصه میخود با رژ ریدر نبرد اخ کاررفتهبه لیسج یهاموشک

 یهاموشک»اعالم کرد:  ینیگروه مقاومت فلسط نای .کرد ییرونما

 رایبرخوردارند، ز ییباال اریبس یبیاز قدرت تخر ل،یخانواده سج

در  که شدهساخته یسیانگل یهاآن از موشک یانفجار ییهاکالهک

 .«شد دایمقاومت پ یروهایسواحل غزه توسط ن یکینزد

قدس  یروین فرمانده ها/به صهيونيست يسردار قاآنتوصيه  ◄

 نکهیقبل از ا کنمیم هیتوص هاستیونیبه همه صه»سپاه گفت: 

تر بشود، به گران دیاداشته کایکه در اروپا و آمر ییهاخانه

 .«دیرا بساز تانیهاو خانه دیبرگرد جاهمان


