
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0511 تير 4شنبه  4455 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

یکی از شکوفاترین اقتصادهای  تواندیمکه در داخل دارد،  ییهاتیقابلو  هاتیظرفاقتصاد ما با 

زیادی  یهاتیظرفیکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا باشد. ما  تواندیمو حتّی  قه باشدمنط

 تیریمدشرطش این است که یک  .ی از این امکانات هم احتیاج به معجزه نداردداریم، استفاده

 (10/10/0011). برنامه جامع اقتصادی وجود داشته باشد؛ اگر باشد... فساد  ضد... قوی 

www.basirat.ir 
 !تيعقالن اي سميکاليراد يدر دوراه طلبياصالح    روز حرف▼

 کنشگریاز انتخابات وجود داشت که  شیپ یقو نسبتا   لیتحل کی

معطوف  طلب،اصالح انیجر تأثیرگذار هایو گروهاز عناصر  یبرخ

بردن  شیپ به به دنبال هاآنبلکه  ،ستین 0011 انتخاباتبه 

نه انتخابات  -معطوف به انتخابات ضرورتا  هستند که  ایپروژه

 .ستین -یگریانتخابات د چیخرداد و نه ه 82 یجمهور استیر

 تیدر گفتگو با سا 99 سالدر  انیحجار دیسع :نکات تحليلي

 دهیسازمان اصالحات، یاصل کتاکتی»: شودیم یمشق نو مدع

 ن،یاحزاب، سازمان آهن روش در گسترش نیا.است نییاز پا روهاین

 یو حت شودیم ینهاد متجلمردم یهاو انواع سازمان یاتوده جیسب

اساسا  معتقدم  .فکر کرد ینمد یبه نافرمان توانیمواقع م یبعض

پروژه  گفت، دیپس با .دیآینم دیبا انتخابات پد نییفشار از پا

 به معنایانتخابات  رایز؛ حات به انتخابات گره نخورده استاصال

 ستین ریاصالحات صدقه بگ .قدرت است ییگداآن، مصداق  یکنون

نگاه  نیا .«برود استیبا اتکا بر آن به بازار س دیو اگر مکنت دارد، با

اصالحات  ،شد یکه مدع یو ریبه نظر اخ دیرا اضافه کن انیحجار

آن  یو ریاخ و نظر انیحجار دگاهیآن د معنای! مرد محورصندوق

 شپی هامدت از طلباصالح انیاست که هسته سخت جر

ینم یانتخابات پ چهیاز در راتییاعمال تغ یخود را برا کنشگری

از منظر  یاسیو س یاجتماع نظمییو ب یمدن یبلکه نافرمان ،ردگی

 .باشدمیمدنظرشان  قیو عال باتیترت جادیا یبرا یبستر هاآن

 یکردهایقدرت است و رو ییمعتقدند که انتخابات گدا هاآن

مکنت به هاآن یجامعه برا یاقتصاد هاییتیو نارضا یاعتراض

 یحزب اتحاد ملت برا یبا برنامه راهبرد دیرا با نیا .دآیمی حساب

 استیو س یخارج استیاز س یتیو روا ریکه تفس 0011 انتخابات

 ینظام جمهور یاصول هایاستیبا س یارائه کرده که نسبت یداخل

 و هاهمه بخش گاهدیالبته د نیا .ندارد، در نظر گرفت یاسالم

به  زین یکشاکش برخ نیبلکه در ا .ستین طلبیاصالح عناصر

 یالبته نظام جمهور .در چارچوب نظام هستند کنشگری دنبال

درون نظام  هایاندیشهخود همه تفکرات و  اتیدر طول ح یاسالم

انقالب فرمودند اگر  میرهبر حک نکهیا .شناخته است تیرا به رسم

 دانستمیدر کشور وجود نداشت، من الزم م یچپ انیجر کیامروز 

به  شانیآن است که ا یایگو اورم،یچپ به وجود ب انیجر کی

اما در  .دارند یجد یاعتقاد ،نظام وبدر چارچ یورز استیس

که امروز در  یتفکر ،کنندمیاضافه رهبر انقالب  ،یهمان سخنران

 .رفته است به انحراف ،کندیم فیخود را تعر ،روزیامتداد چپ د

از هر  شیب ،دیدر مقطع جد یاسالم یجمهور :يانيپا نکته

به  یقینا  یگرفتن وفاق مل شیدر پ .دارد ازین یبه وفاق مل یزمان

بلکه مقصود  .ستین یاسسی افکار و هاگروه سازیکدستی یمعنا

خود  یاسیس هایفعالیت ،با حفظ اصول قیآن است که همه سال

 (یغضنفر زی: عزدهسنی)نو.رندیگب یرا پ

 

 

 

 
 

 
 

 يرانياستفاده از واکسن ا اميپ                               روز گزارش▼

کرده  افتیرا در« برکت رانیکوو ا» یرانیدُز اول واکسن ا (جمعه) روزیرهبر معظم انقالب صبح د

 .میرا پاس بدار یرانیواکسن ا دیتول یافتخار مل نیا دیبا ،کردند تأکیدو 

 یهاتیاولو برابر جدول مربوط به توانستیرهبر انقالب م کهاین رغمیعل -0 :يليتحل هایگزاره

کوو  یداخل دید، اما استفاده از واکسن تولنکن افتیرا در یواکسن کرونا، واکسن خارج قیتزر

قدرت در سطح  امیپ عنوانبهمهم را  یتوانمند نیبه ا یابیتا دست دادند حیبرکت را ترج رانیا

 ایدر دن فنّاورانهو  یدر حوزه علم شرویپ یکشورها ازجمله رانیکه ا ندیارسال نما یالمللنیب

 یفنّاورعلم و  دیتول یهادر لبه رانیقرار گرفتن ا یبه معنا امیپ نیا یبه عبارت .شودیقلمداد م

مشابه در خصوص واکسن  یدر اقدام نیپوت یکه آقا یکار ؛هست یالمللنیدر سطح ب

اقدام به  نیا یاصل امیپ یمل یدباوراعتماد و خو جادیا ،یدر سطح مل -8 .انجام داد کیوتناسپ

 یویسنار سازیمردم، خنث یبرا یاقدام در کنار اعتمادساز نیا نیهمچن .بود یافکار عموم

 یرانیدانشمندان ا یهایدر توانمند کیو تشک یداخل یدستاوردها یاعتباریب یدشمن برا

 ادآوریرا  یمل یه دستاوردهارهبر معظم انقالب اهتمام و اعتماد نسبت ب درواقع .شودیم فیتعر

نکته  -۳ .نمود یمل یسازفرهنگ یامر برا نیبه توجه به ا قیو تشو بیو مردم را ترغ دیگرد

کشور  یهارهبر معظم انقالب راه عالج چالش کهاین ،استاقدام نهفته  نیکه در ا یگریمهم د

و  تیاهم شانیا .دانندیم یداخل رینظیب یهاتیتوان و ظرف شه،یتفکر، اند برهیتک صرفا را 

 یآن نزد افکار عموم افتنیو توجه  یسازمیتصم یرا برا یمهم در سطح نخبگان نیاهتمام به ا

 .دانندیم یکنون یهااز چالش یاریرا حالل بس یگرمطالبه یبرا

البته قدرت با  .دارد یاژهیو گاهیرهبر معظم انقالب، قدرت جا یدر منظومه فکر :یبندجمع

شده  شانیبه گفتمان ا لیتبد ،استبا اخالق و انصاف  ختهیآم کهآن دهیائت ممدوح و پسندقر

ها و سطوح در همه حوزه دیقائل است و اعتقاد دارد با تیقدرت جامع یمعظم له برا .است

 ،کردن آن یمختلف و صنعت یرهایمس قیواکسن کرونا از طر دیامروز تول .میگرد ندقدرتم

تنها نسخه و  یداخل یهایتوانمند برهیتکبا  ران،یشدن ا یقو .است یقو انریا یترجمان عمل

در نظام  یممتاز و عزتمند گاهیبه جا دنیو رس هایعبور از سخت یبرا یاسالم یراهبرد جمهور

 (ی: احمد بنافسندهی)نو .اقدام بود نیمعظم له در ا امیجان پ نیا ؛است یالمللنیب

 يمانيسل ديعوامل مرتبط با ترور شه يبرخ یافشا                 هر ویژخب ▼

را که با « طه تامپسون میمر»ساله به نام  ۲8 ییکایجم زن آمرمتر کی کایدر آمر دادگاهی

 اهلل لبنان اعتراف کردهفرد مرتبط با حزب کیبه دادن اطالعات به  ادعاشدهو  کردیپنتاگون کار م

 یهانیکم هشت نفر از خبرچدست اسامی گفته تامپسون .سال زندان محکوم کرد 8۳است، به 

او  .اهلل لو داده استفرد مرتبط با حزب کیبه  یمانیسل دیاز ترور شهدر عراق را پس  کایارتش آمر

 کایامر دادگستری وزارت .فرد ارائه داده است نیرا به ا کایارتش آمر یهاکیاز تاکت زین یاطالعات

عراق  لیدر ارب یمانیترور سردار سل اتیماه پس از عمل کیاذعان کرد که تامپسون کمتر از 

منتقل شده  اهللحزببه  یاشدهیبندطبقهمهم  اریمدت، اطالعات بس نیر هماما د ،شد ریدستگ

 (، مشخصات دستکمینظام هیفرمانده بلندپا کی ازجمله) یمخف میفرد و ت 2حداقل  تهوی .بود

 ژهیو یروهاین مورداستفاده کیو تکن کیتاکت نی، چندمتحدهاالتیا یمرکز اطالعات ایعنصر  01

است که به  یاطالعات ازجمله ،ینفوذ یروهایاز ن شدهارائهگزارش  نیده و چندها پرونده ،یاتیعمل

 .استمنتقل شده  اهللحزب

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 متهم کيست؟!

که همه  خواهندیاز ما م هایرانیا»: گویدمی رانیدر امور ا کایآمر ژهیو ندهینما« یرابرت مال»

خواسته  نیو ا میدوباره برقرار کرده است را لغو کن ایوضع کرده  8102که ترامپ از سال  ییهامیتحر

بازگشت به برجام الزم است،  یبرا هانآرا که لغو شدن  ییهامیتحر میدار یما آمادگ .است یادیز

مقام ارشد وزارت  کی«. کرد میکه دولت ترامپ وضع کرده را لغو نخواه ییهامیاما همه تحر میبردار

 ،است ریپذبرجام امکان یابر سر توافق هسته نیتوافق در مذاکرات و»: نیز گفته است کایخارجه آمر

 یبرا ینیتضم چیه تواندینم واشنگتن .اندحل نشده اند کهمانده یباق یاختالفات جد یاما برخ

 یهامانند گام یاساس موضوعات .بدهد رانیآن به ا یایپس از اح ،خارج نشدن دوباره از برجام

و مکتوب  یرا قطع یزیچ هنوز ما .اندمانده یها همچنان باقگام یزمان یتوال ها،میتحر ،یاهسته

اعتراف طرف آمریکایی مبنی بر  .«وفصل شوندحل دیتند که باهس یمهم اریمسائل بس م؛یانکرده

برجامی، تعهد ندادن به عدم خروج دوباره از برجام و اذعان به باقی ماندن  هایتحریمبرنداشتن همه 

کشورمان  جمهوررئیسبرخی موضوعات تعیین تکلیف نشده در خصوص برجام، در حالی است که 

 یبروکراس اگر»! روحانی دو روز پیش گفت: گیردمیاسالمی انگشت اتهام را به مجلس شورای 

 چون .نجات دهد جاهمهدر  یخداوند ما را از شر بروکراس .تمام شده بود میتحر ،نبود یپارلمان

مانع سر راه توافق جدید با  جمهوررئیس!«. از مجلس انتقاد کنم توانمینم یلیخ ،هستم یمجلس

یا سخن وکالی ملت که  داندمیتعهدات برجامی مجلس برجامی را قانون کاهش  هایطرف

 در توافق جدید باید منافع ملی مدنظر قرار گیرد تا دوباره از سوراخ برجام گزیده نشویم؟! گویندمی

 ه حق مسلم شد!تمديد توافق فني؛ لطفي ک

المللی انرژی اتمی حقوقی مدیرکل آژانس بیندر وین در واکنش به اظهارات غیر سفیر ایران

درباره عدم پاسخ تهران به تمدید تفاهم فنی میان دو طرف درخصوص بازرسی و راستی آزمایی از 

 .شودیتصریح کرد که تفاهم صورت گرفته تعهدی محسوب نم ،آمیز اتمی کشورمانبرنامه صلح

میان آژانس و ایران صورت گرفت،  ماههسههرچند تفاهم فنی مشترک »کاظم غریب آبادی گفت: 

اما باید توجه داشت که مبنای این تفاهم، تسهیل مذاکرات سیاسی و کمک به موفقیت آن در 

بر اساس  .جهت مختصات مدنظر کشورمان بود و نه الزام ایران نسبت به اجرای خواست آژانس

بدون شک، هر »: افزود وی .«در حد یک مجری است صرفا یم سیاسی ایران، نقش آژانس تصم

 آن را تواندینممبنای سیاسی خواهد داشت و آژانس  صرفا  تصمیمی که ایران در این رابطه بگیرد، 

 .«حقی برای خود تلقی کند عنوانبه

 يرانيامبتکر از جوانان ی رهبر ريتقد

متشکرم از  یلخی» :گفت کروناایرانی مرحله اول واکسن  افتیدر انیانقالب در جر معظم رهبر

 ین را به کار انداختند براخودشا یو عمل یعلم که تالش کردند و دانش و تجربه یکسان یهمه

 به .واکسن ضد کرونا یعنیامکان بزرگ و آبرو بخش،  نیبتوانند کشور را برخوردار کنند از ا نکهیا

 یرانیراینبودم از واکسن غ لیما اوال  که از واکسن استفاده کنم؛  شیپ یاز مدت شدمی اصرار من

شود و از واکسن  دیکسن داخل کشور تولشاءاهلل وانتا ا میمانیگفتم منتظر م .استفاده کنم

 لممای، گفتم هم بعد .میکلمه پاس بدار یواقع یرا به معنا یافتخار مل نیا .میخودمان استفاده کن

در  ،رسدینوبت به ما م ،واکسن در کشور یعیطب میتقس حسببهکه  یآن وقت یعنیدر وقت خود 

سال  21 یباال یسن در بازه وطنانهم ونیناسیکه واکس یزمان ،لیدل نهمی هب .«آن وقت بزنم

 .ماندند یرانیکرده و منتظر واکسن ا یخوددار یواکسن خارج افتیاز در شانیآغاز شد، ا

 ضدايراني را لغو کند! هایتحريمگوتروش: آمريکا 

شورای  88۳0متحد در یازدهمین گزارش خود در مورد اجرای قطعنامه دبیر کل سازمان ملل 

علیه  هاتحریمامنیت، بازگشت آمریکا به برجام را اقدامی مناسب دانست و از واشنگتن خواست 

کنم درخواست می متحدهایاالتاز »دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد:  .ایران را لغو کند

ها در رابطه با تجارت نفت با جمهوری اسالمی لغو و معافیتهای مندرج در این طرح را تحریم

این مراحل  .کند تمدید ای در چارچوب برجام را های هستههای منع گسترش سالحایران و پروژه

است تا مردم ایران  ازیموردن( 810۲) 88۳0برای تسهیل اجرای کامل و صحیح برجام و قطعنامه 

 .«اصل پیدا کننداز منافع ملموس برجام اطمینان ح

 اخبار کوتاه

منتخب در برنامه  جمهوررئیس «یسیرئ» !/کنمينم یبازيپارت ◄

، مردم گفتبدون تعارف شب گذشته، در جواب مجری برنامه که 

معیشتی مشکالت خیلی از  خواهندمیانتظار معجزه از شما دارند و 

از  بعضی»حل کنید، گفت:  اول هایماهدر همان را و اقتصادی 

 قدرآناما نه  ،است برزمانحل مشکالت مردم  یاقدامات برا

اشتغال،  مسئله حل مشغول ذهنم .شوند دیکه مردم ناام یطوالن

 .سالم است یداشتن نظام ادار ترمهمکرونا و مسکن و البته از همه 

 .«میکنیم یریجلوگ خواریرانتروابط ناسالم و  ،بازیپارتی از

 /کنديمذاکره نم یکشور چياز ه ابتيبه ن رانينصراهلل: احسنسيد ◄

و  رانیاصرار دارند ا ایعده» :گویدمی لبنان اهللحزب رکلیدب

 .کنند ینشدن دولت لبنان معرف لیرا مسئول تشک اهللحزب

 رانیپرونده لبنان را به مذاکرات با ا کنندیتالش م هاییکاآمری

 مذاکرات در .کندیرا رد م یزیچ نیمشروط کنند و تهران چن

 نای .ستیمطرح ن رانیا یاجز برجام و پرونده هسته یزیچ نوی

 درگرودولت در لبنان  لیتشک ندیگویم یتوهم است که برخ

هرگز از  رانای .و عربستان است رانیمذاکرات ا ایمذاکرات برجام 

 ها،ینه از طرف لبنان کند؛یمذاکره نکرده و نم یابتین یطرف کس

 .«گرید کسهیچو نه  هایمنینه  ها،ینه سور

 یاسیدفتر س سیرئبینانباشيد!/  خوشدل به بايدنحماس:  ◄

و تحقق وحدت  یاوضاع داخل یودببه به نفلسطی» :گفت حماس

 .کند خوشدلبه توهم مذاکرات با دشمن  دیدارد و نبا ازین یمل

قدرت و صالبت مقاومت و ضعف  دهندهنشانقدس  رشمشی نبرد

 دنیکه به دولت با کسانی .است ستیونیدشمن صه یو ناتوان

شما را به  هاآنکه  دیخواهند فهم یزودبهاند، کرده خوشدل

 .«شودینم دتانیعا یزیخواهند برد که چ یسمت

 سیرئبینا« نیکزاد» /اندها خسته شده: مردم از وعدهکزادين ◄

اگر مشارکت مردم در انتخابات  ندیگومی»در توئیتی نوشت:  مجلس

 یتا حدنبوده؛  یشتیو مع یمشکالت اقتصاد لشیدل ،نشد شتریب

رونق  یبود که برا هاییوعده مردم مشکل .ندیگویدرست م

مردم از  دند؛یشن ...و یرانیاو عزت پاسپورت  شتیمع ،یاقتصاد

این توئیت در واکنش به ادعای اخیر  اند.ها خسته شدهوعده

و  یاقتصاد لدالی اگر»: بود که گفته بود یروحان جمهوررئیس

و  ستانیچرا مشارکت در س ،است نییعامل مشارکت پا یشتیمع

 !«.بود شتریمشارکت ب ،تر استسخت مراتببه طیبلوچستان که شرا

 دیپروژه تول ریمد /يرانيواکسن ا ديخر یکشور برا 0۱درخواست  ◄

 افرادی خون ،دوم فاز در» :اعالم کرد «برکت رانیکوو ا»واکسن 

صد قدرت در 9۳3۲ زانیشده بود، به م قیواکسن تزر هاآنکه به 

 جهان کشور 08 تاکنون .کرونا را دارد روسیکردن و یخنث

 ییکشور اروپا کیو  یجنوب یکایآمر ،ییایآس کشورهای ازجمله

 .«میواکسن صادر کن هاآناند به از ما درخواست کرده

 گاندکنندیانجمن تول یسخنگو /!خانگيلوازمبازار  از قاچاقسهم  ◄

در  خانگیلوازم تولیدکننده 0۲11 امروز» :گویدمی خانگیلوازم

 یدالر اردیلیم ۲ شیاز گنجا یشتریکسب قسمت ب یکشور، برا

دالر در  اردیلیم ۲ نیدالر از ا اردیلمی 8 .بازار در حال رقابت هستند

 «.قاچاق است! یکاالها اریاخت


