
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي ونت سياسينشريه روزانه )داخلي( معا
5511 تير 55شنبه سه 5555 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(ام خامنه ای )مدظلهام

مرد را درک کند.  یهاضرورتزن  کهنیا. است یروح یزن و شوهر، همکار یمراد از همکار

فشار اخالقی روی او وارد نیاورد. کاری نکند که او در امر زندگی مستأصل شود... مرد هم 

 (01/10/0731) نسبت به احساسات او غافل نباشد. زن را درک کند؛ یهاضرورتفه دارد وظی

www.basirat.ir 

 !انتخاباتبرانگيز چالشقانون             روز حرف▼

د، یان رسیران به پایملت ا آفرینیحماسه اخرداد ب 02انتخابات 

انتخابات  یر برگزاریدر مس یو مشکالت هاضعفان ین میاما در ا

گر آشکار ینقص دش از هر ین میان آنچه بیدر ا. دیدا گردیهو

از قانون  ،نظام انتخاباتی کشور گیرگریبانعیوبی بود که د، یگرد

گیری رقابت انتخاباتی و فعالیت تا چگونگی شکل گرفته انتخابات

و عوارض آن اصل برگزاری  استهای سیاسی احزاب و گروه

 .مواجه ساخته است جدی هایانتخابات را با چالش

تالش کردند تا الگوی توسعه  0731در دهه  طلباناصالح -0

فرآیند سکوالریزه کردن جمهوری  واقعبهکه  -سیاسی خود 

را به ثمر بنشانند، در آن مقطع نیروهای انقالب  -اسالمی بود 

نیفتد!  مؤثرایستادند تا این انحراف در جمهوری اسالمی  قدتمام

سیاسی سکوالر  لگوی توسعهآن است که کار با نفی ا مسئلهاما 

باید الگوی توسعه  هاسالو در طول این  رسیدبه اتمام نمی

قص شد تا نواایرانی نیز طراحی و عملیاتی می -سیاسی اسالمی

امری مغفول که آثار آن را در  ؛موجود در این عرصه مرتفع گردد

آنچه تحت عنوان قانون  -0نظام انتخاباتی موجود شاهد هستیم! 

ابات در دستورکار اجرای وزارت کشور و شورای نگهبان انتخ

 قطفوضع گردیده و  4071است، قانون پرعیب و نقصی است که 

بعد خورده است. قانونی که  هایسالاصالحات مختصری در 

ها اجرایی کردن آن با انتخابات مطلوب نظام اسالمی فرسنگ

 هاییآندر قانون فوق شاخص رجل سیاسی و  -7 .فاصله دارد

که صالحیت حضور در میدان رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری 

 دهدمیاجازه نفر  111بیش از به را دارند، مشخص نیست! لذا 

کنند! یا آنکه افرادی از به وزارت کشور مراجعه  نامثبت برایکه 

احساس تکلیف برای حضور  01قیقه سی در دهای سیاشخصیت

این در حالی است که باید یک حزب سیاسی یا تشکیالتی  کنند!

واحد و از پیش  ایگزینهمنسجم، با برنامه، دارای تیم مشخص، با 

رقابت در  واقعبهوارد میدان رقابت انتخاباتی شود.  شدهتعیین

لگوهای اداره کشور ها و اانتخابات نه بین افراد که بین برنامه

از برنامه  ،ها قبل از انتخاباتماه بایستمی هامجموعه. این باشد

مرزهای تفاوتی خود با رقبا  ؛ود برای اداره کشور رونمایی کنندخ

های الزم برای عملیاتی شدن را مشخص کرده و تضمین

ارائه کنند و افکار عمومی نیز فرصت هایشان را به جامعه برنامه

به  درنهایتو بررسی و مقایسه و ارزیابی الزم را داشته باشد! 

 دهد. رأیخود  موردپسندنامزد 

شود و اصالح قانون و  کاربهدستاید بمجلس انقالبی  نکته پاياني:

در این . نیندازد تأخیربه شب انتخابات بعدی تا نظام انتخاب را 

تا قانون  ودشنخبگان کشور استفاده همه از دیدگاه الزم است  مسیر

 (یدیسع یمهد)نویسنده:  مصوب نهایی با اجماع ملی مواجه گردد.

 

 
 

 

 

 
 

 کم آمد؟!برق  راچ                                   روز گزارش▼

و بسیاری از ردم را کالفه کرده م شور،کدر روزهای گذشته قطعی مکرر برق در اکثر مناطق 

کمبود شدید دالیل  حالبااین. شوندمیمشاغل خدماتی و تولیدی از تداوم این وضعیت متضرر 

امروز برخی از دالیل و مشکالت ادامه در  .اصلی مردم از دولت است سؤالبرق در تابستان امسال، 

 .شودمیآورده است،  هاسنجیاولویته ناشی از سوء تدبیرها و ضعف در کبرق 

؛ بوده استمختلف همواره رو به افزایش  هایدولتظرفیت تولید برق در  -0 خبری: هایگزاره

 دولتدر ، درصد 40 ،موسوی میرحسین وزیرینخستدر دوره بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، 

 21 نژاداحمدی دولتدر  و درصد 11 خاتمی دولتدر  ،درصد 11 رفسنجانی هاشمی مرحوم

 07 فقط کشور برق تولید اسمی اما در دولت روحانی ظرفیت ؛ایمداشتهد برق افزایش تولی درصد

 .شودمی محسوب عملکرد بدترین انقالب، از پس هایدولت بین در که است یافته افزایش درصد

شرفته آن است که کشورهای پی هاییبرنامه پرکاربردترینیکی از  ایهستهتولید برق از انرژی  -0

 ،11 ژاپن ،10فرانسه ، وردم 00 ،آمریکادر  ایهستهتعداد راکتورهای  مثالً ؛اندرساندهرا به انجام 

 دارد ایهستهراکتور  0اما کشورمان تنها  ؛باشدمی وردم 01 یجنوبکره و  07 سیانگل ،70روسیه 

چند  هم درصد برق کشور( 200) ایهستهمگاوات برق  0111همین  ،هابرقیبیدر بحبوحه این  و

 أکیدت مسئوالنبه  0721مقام معظم رهبری در سال  به دالیل فنی از مدار خارج شد! روزی

ما »: فرمایندمیایشان . باشند ایهسته برق تولیدافزایش  سال دیگر به فکر 01ای که بر ندکرد

 بیاوریم ای به دستاز انرژی هسته برقبرای بیست سال دیگر حداقل بایستی بیست هزار مگاوات 

کی از یاسراف برق خانگی و صنعتی همواره  هرچند -7 .را از دیگران گدائی کنیم برقما باید  اال و

اما در میان رهنمودهای مقام معظم رهبری  ،شودمیعنوان در تابستان برق هم کمبود دالیل م

در  ایخامنهامام ؛ نیز در این زمینه اشاره شده است مسئوالنمبنی بر پرهیز از اسراف به اسراف 

فردی نیست؛ در سطح ملی هم  اف فقط در زمینه. اسراندموظفمسئوالن » :فرمایندمیاین زمینه 

، بخش مهمی از این اسراف در شودمیو انرژی که گفتیم اسراف  برق. همین شودمیاسراف 

های انتقال های ارتباطاتی، شبکهاختیار مردم نیست؛ در اختیار مسئولین کشور است. این شبکه

را تولید کنیم، بعد با این  برق .رودمیهدر  برقوقتی فرسوده بشود،  هااین، برق هایسیم، برق

است؛ مسئولین آن، ملی است؛ در سطح ملی  هایاسراف هااین. فرسوده آن را هدر بدهیم شبکه

 به برق مشکالت از بسیاری( در این زمینه شایان ذکر است که 0/0/0722)«. مسئولین کشورند

 دالیلبه  «دبیر و امیدت دولت» در که است برقی تأسیسات نشدن (تعمیرات اساسیل)اورها خاطر

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .است افتاده تعویق به مختلف

 سه قوه برای برطرف کردن مشکالت!الش ت                   خبر ویژه ▼

قوه قضائیه در یس پیشین رئ ،یسیرئمراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضائیه برگزار شد. دیروز 

این مراسم بر لزوم نظارت مداوم از دستگاه اجرایی کشور تأکید کرد و آن را موجب تداوم اعتماد 

 پیشرفت کشور برای زدنیمثالقوای کشور همکاری  همچنین ابراز امیدواری کرد،برشمرد. وی 

قوه  دیجد سیرئ عنوانبهدر مراسم معارفه خود نیز  یااژه یمحسن االسالمحجت .داشته باشند

از مشکالت  یاریبس حتماً ،ندهیدر دولت آ یسیرئ اهللتیدارم با حضور آ نیقی»: کرد تأکید هییقضا

 یهادانیبزرگ شده در م ریکه مد بافیقال یبا حضور آقا میدار نانی. اطممیرفع کن میتوانیرا م

 مجلس سیرئ .«میکنیم برطرفو مشکالت مردم را  میدهیسخت هست دست به دست هم م

 رینظفرصت کم نیکشور آغاز شده است و ادر  یاز حکمران یدیجد دوره» کهاینبا اشاره به م ه

 نیب نظراختالف .رفتیرا از ما نخواهند پذ ایبهانه چیه امروز از مردم» ، تأکید کرد:«است

باشد،  یجهاد دیما با یکارها جنس به نفع مردم منجر شود. کپارچهی یبه خروج دیمسئوالن با

 .«میهم کار خوب کن میخوب کار کن دیهم با

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 حسن نصراهلل: بين آمريکا و اسرائيل تفکيکي قائل نيستيمسيد 

دوشنبه سخنرانی جدیدی ایراد کرد و به اشغالگری رژیم  یروزداهلل لبنان دبیرکل حزب

 جوییسلطهاین »پرداخت و گفت: در منطقه و حمایت آمریکا از این رژیم  یصهیونیست

آمریکا  جوییسلطهآزادسازی فلسطین بدون مقابله با  .کندکاست که از اسرائیل حمایت میآمری

ها را به ساختاری مرده تبدیل کرده و این ا آن است که ارتشزیر ؛در منطقه ما ممکن نیست

حسن ید س .«کندبقا را به رژیم غاصب تقدیم می هایمؤلفههمان است که کل  جوییسلطه

آمریکا نباید این مقابله را  جوییسلطهدر مقابله با اشغالگران اسرائیلی و »اضافه کرد:  نصراهلل

ائیلی چرخانده است. آمریکا کل امکانات منطقه را به نفع دشمن اسر جوییسلطهتفکیک کرد. 

و تکبر خود را مدیون یاری و حمایت آمریکاست. ما  جوییبرتریرژیم صهیونیستی موجودیت، 

: مقاومت تأکید کردید س .«سوریه هستیماش در عراق و آمریکا و اشغالگری جوییسلطهمقابل 

زمانی  .دهدنمی رؤیاییدهد مقاومت وعده نشان می شدهتهبسصدق مقاومت و آمالی که به آن »

کند. زمانی که در محور سازد و ثابت مین را میآ کندمی صحبت حمایت معادالت از که 

، اوهام، رؤیاهاکنیم از مقاومت درباره آزادسازی فلسطین و نابودی دشمن اسرائیلی صحبت می

تر است به ما یعنی گوییم قدس نزدیکزمانی که می .کنیمخیاالت و آرزوهای کذب صحبت نمی

تر کرد. ما در گفتن ز گذشته نزدیکقدس را بیش ا ترین است و نبرد شمشیر قدس،نزدیک

 .«کنیممبالغه نمی دورودرازها و آرزوهای ها و وقایع و توصیف پیروزیواقعیت

 دانشجويي هایازدواج تروسيعرهبر معظم انقالب برای برگزاری دستور 

ار با اعضای در دید  هارئیس نهاد رهبری در دانشگاه «مصطفی رستمی االسالمحجت»

در استحکام خانواده  هاآنهای دانشجویی و نقش به اهمیت ازدواج، کمیسیون فرهنگی مجلس

های اجتماعی با موضوع طالق در در آماری که در آخرین جلسه آسیب»اشاره کرد و افزود: 

الگوی موفق خانواده پایدار نام برده  عنوانبههای دانشجویی از ازدواج ،محضر حضرت آقا ارائه شد

«. !تاسدانشجویی هیجانی و پرطالق  هایازدواجد که شزمانی این اتهام وارد می کهدرحالی شد.

های دانشجویی خبر داد و در ازدواج شدهثبتهزار کدملی  711االسالم رستمی از حجت

اخیر شرکت  دوازده سالاسامی عزیزانی که در جریان ازدواج دانشجویی در »خاطرنشان کرد: 

دهم  221گذشت و می هاآنتا دوازده سال از ازدواج  یکاحوال دادیم. کرده بودند را به ثبت

داد. قلمداد شد و پایداری خانواده را نشان می آمیزموفقیتدرصد طالق داشتند که این بسیار 

این گزارش را شورای عالی انقالب فرهنگی در محضر حضرت آقا ارائه داد و آنجا به نهاد این 

 .«تر در دستور کار قرار دهدجویی را وسیعهای دانشمأموریت داده شد که ازدواج

 !دهمميمطبوعات قرار  اريام را در اختمحرمانه یها: نامهبهداشت ريوز

 دادم دستور امروز از» :، اعالم کردکرونا در کشور تیریمنتقدان مددر واکنش به  ینمک دیسع

اش برداشته شود تا بتوانم ام را که در مورد کرونا نوشتم، مهر محرمانهمحرمانه یهانامه تمام

کرد تا  یکار شدیبود، م یسیانگل روسیچهارم را که با ورود و کیپبه مطبوعات بدهم. 

بهداشت در واکنش به توئیت صادق زیباکالم که وزیر . «آوار نمانند نیا ریهمکاران من ز

که خودش  یکه فرد زیانگغم چه»بود، گفت:  تهرفگبه دستیابی کشورمان به واکسن کرونا را 

 م،یسازیکه دوچرخه نم یدر کشور سدینویم داند،یم استیس یشوایو پ قلماهلرا 

هاست ما سال یتوهایانست دانندیکه نم خوانندینم خیتار قدرآن. میواکسن بساز میخواهیم

فرد  کیتا  کنندیم یسازندگان واکسن را نف سالهکیاند. زحمت ساز منطقه بودهتنها واکسن

از نداشتن اختیار کافی برای کنترل نمکی  «.!یزدگاستیس نیرا بزنند؛ ننگ بر ا یانیجر ای

در افغانستان به  میو خبر داد مینوشت» کرد:شیوع ویروس کرونا در کشور هم گفت و اضافه 

 خون چرا. شوندیوارد کشور م یررسمیغ یفشار طالبان مردم آواره شدند و از مرزها لیدل

منطقه محدود  کیدر  شودیموج پنجم را نم د؟یکنیم هایتوجهیب مالیسالمت را پا دیشه

 «دیندار اریدر اخت زهایچ یلیخ یکرد وقت

 اخبار کوتاه

 «یل اولیانوفئمیخا» و غيرسازنده!/ بينانهغيرواقع هاييخواسته ◄

در  المللی مستقر در وین،های بینسفیر روسیه نزد سازمان

در چارچوب مذاکرات وین بعضی »صفحه توئیتر خود نوشت: 

تحلیلگران و مقامات از پرداختن به موضوعات جدید همانند 

کنند. تالشی برای زدن ای طرفداری میها و امنیت منطقهموشک

و غیرسازنده است. هدف  بینانهغیرواقعسه پرنده با یک سنگ که 

 .«وگوها تنها درباره احیای برجام استتوافق شده برای این گفت

ماه  کی بیقر باگذشت /در غزهها یريدرگآغاز مجدد  احتمال  ◄

 نیب بسآتش، توافقنامه «قدس ریشمش»جنگ  انیاز پا میو ن

 جهیهنوز به نت یستیونیصه میو رژ نیمقاومت فلسط یهاگروه

های مقاومت فلسطین در نوار غزه به مصر ابالغ گروه است. دهینرس

اند که احتمال ازسرگیری جنگ و درگیری در این باریکه کرده

رژیم مقاومت از  هایگروه خواسته .هر وقت دیگری است بیش از

زمینه حمالت به فلسطینیان، فراهم شدن صهیونیستی، توقف 

 ست.اادی اسرای فلسطینی آز و و لغو محاصره آن بازسازی غزه

با  یعدالت ادار وانید /شد االجراوکالت الزم ديجد نامهنييآ ◄

با موضوع درخواست  یتیدر خصوص شکا تیصدور قرار رد شکا

 یاستقالل کانون وکال یقانون حهیال نامهنییآ 72ابطال ماده »

مصوب  نامهنییآ بودن االجراالزمبر  ،«0722مصوب  یدادگستر

انحصار در این  نامهنییآاین  شودمیگفته  کرد. دیتأک 0411/4/0

و زمینه را برای فعالیت شمار  بردیمصی را از بین فعالیت تخص

، ایناز . پیش کندمیوکالت فراهم به امر  مندانعالقهبیشتری از 

ابالغی از سوی قوه قضائیه واکنش نشان  نامهآیینکانون وکال به 

 اجرا نخواهد کرد.قبول نداشته و داده و گفته بود آن را 

 کهدرحالیآمريکايي/  يواردات گوش یکشور برا یحراج منابع ارز ◄

کشور به علت عدم  یدیتول یهاها و واحداز کارخانه یاریبس

از  یمیبا کمتر از ن هیواردات مواد اول یبرا یارز کاف صیتخص

ها از خانواده یبرخ باوجوداینکهو  کنندیم تیخود فعال تیظرف

جهت  قیمتارزانو تبلت  لیموبا نیتأم یدر سال گذشته برا

 فرزندان خود با مشکل مواجه شدند، یآموزش مجاز شبردیپ

واردات  یکشور برا یدالر از منابع ارز ونیلیم 111از  شیب

 شده است. نهیلوکس اپل هز یوشگ

که این روزها به رنگ قرمز تهران  /د!ش ينارنج رمز،قتهران  ◄

خوشی  وروزحالکرونایی بازگشته است، به لحاظ ذخایر آبی نیز 

استان تهران »: ایتخت اعالم کردپوفاضالب آب رعاملیمد ندارد.

 زانی. امسال مقرارگرفته آبیکمهشدار  یعنی ینارنج تیدر وضع

 مشترکان اگر بد است. اریسال گذشته بس 11نسبت به  یبارندگ

 4 روزانه مردادماه در نکنند اصالح را خود مصرف روند ،مصرف بد

 .«قطع خواهد شدشان ساعت آب 1تا 

 یشناسنامه برا نیاول /!، ايراني استمادر ايراني رزندف ◄

در خارج از کشور، در  یو پدر خارج یرانیمادر ا یفرزندان دارا

 ،«انیلیو ل هانیمر»صادر شد.  یدر دب رانیا یسرکنسولگر

با پدر  یرانیصاحبان شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج مادر ا

 شدند. یخارج


