
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6011 مرداد 61شنبه  5555 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

بود، در واقعیت محقق کنند و به معنای واقعی کلمه  جمهوررئیسرا که شعار « دولت مردمی»

مردم یعنی همه مردم؛ بدون امتیازهای طبقاتی و  با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشند.

 (21/50/2055) گروهی.
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 تحليف روز مهم کليدواژه ملي؛ وفاق         روز حرف▼

 تحلیف مراسم روز سخنرانی که بگذاریم این بر را فرض اگر

 برای او دولت بر حاکم هایدیدگاه دربرگیرنده رئیسی دکتر

 این در است، خارجی و داخلیسیاست  عرصه در کشور اداره

 دولت درویکر ترینمهم ملی، وفاق موضوع بر وی تأکید صورت

 :است گفتنی نکته چند بارهدراین .شودمی ارزیابی آینده

 هادولت گیریشکل مقطع که است آن گویای تاریخی تجربه -2

 هایشاخص است نتوانسته مشخص دالیل به جمهوری در

 نیز مواردی در کهآن دهد؛ چه افزایش را ملی وفاق و انسجام

 که گفت بتوان شاید .است شده نیز هاواگرایی برخی ظهور باعث

 چراکه برگردد؛ 67 سال خرداد دوم به وضعیتی چنین گذارپایه

 ایران سیاسی فضای در شدیدی بندیقطب چنین آن از پیش تا

 ماقبل هایدوره در -استثنائات برخی غیرازبه و-نداشت  وجود

 کنار در دولت، یک در چپ و راست نیروهای از بسیاری آن

 منشأ هاواگرایی این 67 سال در اما د؛گرفتنمی قرار همدیگر

 غیرهمفکر نیروهای گذاشتن کنار از صراحتاً و کرد پیدا سیاسی

 محمدرضا بارهدراین .شد آورده میان به سخن سیاسی نظر از

 تبلیغات جریان در و مشهد در وقت جمهوررئیس برادر خاتمی

 هرکس» که کرد بیان جمهوری ریاست انتخابات هشتم دوره

 که برود؛ هرکس کنار است، باید نکرده درک را خرداد دوم مپیا

 2055 انتخابات -1 .«شود نیست، باید کنار گذاشته اصالحات با

 از ناشی اجتماعیسرمایه  زمینه در کشور که داد نشان

 اقتصادی جنگ و معیشتی مشکالت و افزایش هابدکارکردی

 الزم هنشد دیر تا و است شده جدی هایآسیب دچار دشمن

 شرط بارهدراین .درانداخت طرحی مسئله این حل برای است

 تقویت ملی یکپارچگی و وفاق هایکه شاخص است آن اساسی

 پدید تبلیغات و شعار با «ملی وفاق» -3 .یابد تعمیق و شده

 شناختن رسمیت مردمی، به و کارآمد دولت برپایی .آیدنمی

 هایظرفیت از حداکثری استفاده و سیاسی تکثر و نظرهااختالف

 .است ملی وفاق دولت تحقق الزامات از اجرایی، و کارشناسی

 شعاری امر یک ملی وفاق شد، بیان آنچه اساس بر :پاياني نکته

 کنونی مقطع در کشور که است ضرورتی بلکه نیست، تزیینی و

 پیش در راهکار .است محتاج آن به دیگری زمان هر از بیش

 سیاسی نیروهای و افکار سازییکسان یزن ملی وفاق گرفتن

 .است مترتب آن بر ایفایده نه و است ممکن نه نیست؛ که

 مسائل حل به معطوف و کارآمد دولتی ساختن با باید بارهدراین

 از استفاده برای کوشش .کرد بازسازی را اجتماعیمردم، سرمایه 

 و دممر بین انسجام مؤلفه اینکه کشور، ضمن هایظرفیت همه

 دشوار مسیر پیمودن کند، بهمی تقویت را سیاسی هایگروه

 (غضنفری عزیز: نویسنده) .کندمی شایانی کمک نیز آینده

 

 

 

 

 
 

 
 

 غافلگيرکننده! پاسخ                              روز گزارش▼

 شته،گذ پنجشنبه در در جنوب لبنان منطقه دو به صهیونیستی رژیم هوایی حمالت به پاسخ در

 اراضی( جمعه) دیروز محلی وقتبه 22:20 ساعت در لبنان اسالمی مقاومت وابسته به هاییگان

 .گرفتند هدف متریمیلی 211 راکت هاده با را شبعا مزارع در صهیونیستی هایپایگاه اطراف

 روزنامه صهیونیستیکردند و  توصیف «بزرگ بارانموشک» را اتفاق این صهیونیستی هایرسانه

های اطالعاتی این رژیم گزارشو نوشت،  معاریو به ناکامی اطالعاتی رژیم صهیونیستی اذعان کرد

سابقه خصوص پاسخ کم در اهلل برای حمله موشکی را در اختیار نداشت.درباره تصمیم حزب

 حائز اهمیت است. زیر نکات اهلل به حمالت رژیم صهیونیستی،حزب

 خصوصاً امنیت تأمین الگوی .شودمی اداره میلیتاریستی هیونیستی،ص رژیم اساساً :تحليلي گزاره

 اولویت، این مبنای بر .است صهیونیستی رژیم گردانندگان یک شماره اولویت مقاومت، مقابل در

 .است یافته اختصاص موضوع همین به بیشتر نیز رژیم درون بازیگران سیاسی هایرقابت محور

 مضحک سراسر اظهارات در کنار لبنان جنوب به حمله در تیصهیونیس رژیم اخیر اقدامات

 اسرائیل که بود کرده اظهار نتوای سایتوب با مصاحبه طی که رژیم این دفاع وزیر گانتسبنی

 سیاسی و ایرسانه فشار از فرار و داخلی مصرف برای صرفاً اول وهله در است، ایران به حمله آماده

 و رژیم امنیت تأمین در ناتوانی بر مبنی رژیم، کنونی دولت رئیس هعلی (نتانیاهو بنیامین) رقیب

 در قدرت موازنه حفظ برای بعد وهله در شود ومی تعریف ایمنطقه دشمنان مقابل در بازدارندگی

 جنوب در اهللحزب هایپایگاه بار آخرین رژیم صهیونیستی هرچند .است گرفته منطقه صورت

 به صرفاً حمله این در اما بود، داده قرار هدف 1557 سال در شدید هایدرگیری جریان در را لبنان

 و سیاسی برداریبهره برای صرفاً دهد، این حمالتمی نشان این و کرد حمله سکنه از خالی مناطق

 هاآن برآورد رغمعلی و غافلگیرکننده رژیم، برای اهللحزب پاسخ اما است؛ گرفته صورت تبلیغاتی

های رژیم رسانهدر همین زمینه  .داد نخواهد نشان واکنشی اهللحزب ودند،ب گفته که بود

اهلل با حمالت راکتی اخیر، معادله تیراندازی در مقابل تیراندازی و حزب، صهیونیستی اذعان کردند

 هدف قرار دادن فضای باز نظامی در مقابل فضای باز نظامی را ثابت کرد.

 جنگ با مواجهه در که است مهم پیام این حامل اهللحزب متوازن و فوری پاسخ :بندیجمع

 بزند، دامن تنش توسعه بر رژیم اگر .است مقیاسی و سطح هر در پاسخگویی آماده احتمالی،

اقدام متقابل  .بود خواهد عملیاتی حیث از مقیاس و سطح همان در حداقل اهللحزب پاسخ

 بتواند رژیم که نیست ایمسئله به سرزمین لبنانصهیونیستی فهماند که تجاوز  رژیم اهلل بهحزب

تصمیم گرفته  اهللرسد حزبکند، چراکه به نظر می قدرت و امنیت تولید خود برای آن واسطهبه

و پیامدهای  رژیم صهیونیستی تجربه گذشته متقابل بدهد؛ در تهدیدی، پاسخ هرگونه تا به

 (بنافی احمد: نویسنده) .ک کرده استاهلل درتر از این را از حزبهای گستردهدرگیری

 !گناه نابخشودني                                     خبر ویژه ▼

 معیشتی، مصائب و نامالیمات تنگناها، با مواجهه در کشور» :تحلیف گفت مراسم در مجلس رئیس

 در مقاومت و نفوذی عوامل ناکارآمدی، رفع با همراه امام، مکتب بر مبتنی تحول یک آستانه در

 جریان مستقیم صراط به مردم داد نشان 2055 و ۸۹ انتخابات نتایج .هاستتحریم و فشارها برابر

 گیریجهت انقالبی، روحیه دادن قرار سرلوحه با تا است آن موسم .دارند اعتماد اسالمی انقالب

 اداره در دین کارآمدی اثبات و امام ناب اصول به تمسک و جهادی مدیریت فرهنگ و انقالبی

 پاسخگویی و کارآمدی دوره به باید را کشور مدیریتی جدید دوره .دراندازیم نو طرحی جامعه

 دغدغۀ بدون را شب نداریم حق .کنیم حل را مردم مشکالت باید تراشیبهانه بدون .کنیم تبدیل

 یا سیاسی طلبی تمنفع گونه هر بلکه فساد، تنها نه دوره این در .بگذاریم بالین بر سر مردم

 .«است بخشودنینا گناهی گراییقبیله

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 جمهور در مراسم تحليفگزيده سخنان رئيس

رئیسی در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسالمی و در برابر وکالی ملت و نمایندگانی 

 صرافان موجب تحریم، و فشار سیاست»المللی، گفت: سازمان بین 21کشور جهان و  ۹1از 

 ملت علیه هاتحریم .شد نخواهد توسعه، حق ازجمله خود قانونی حقوق پیگیری از ایران ملت

 حمایت مورد کند، محقق را هدف این که «دیپلماتیک طرح» هر و گردد لغو باید ایران

 و داندمی خود خویشاوند را همسایه هایملت و کشورها ایران، اسالمی جمهوری .ماست

 خود همسایه کشورهای با روابط ارتقاء را خود خارجی سیاست اولویت تریناصلی و ترینمهم

 همه سوی به برادری و دوستی دست من .هاستآن اعتالی و عزت خواهان و دانسته

 سیاسی، هایجناح مردمی، دولت در کنم.می دراز همسایگان بخصوص منطقه کشورهای

 حقوق و بشر حقوق واقعی مدافع ما .بازدیم رنگ گروهی و مذهبی قومی، هایبندیدسته

 و یمن در چه و آفریقا در چه باشد آمریکا و اروپا قلب در چه جنایت و ظلم هستیم. انسان

 این جوانان و مردم نیز، داخل در .ماند خواهیم مظلومان کنار در ما فلسطین، و سوریه

 مردم .باشیم انقالب عمتاننولی و مستضعفان رسای صدای که خواهندمی ما از مرزوبوم

 خواهندمی مردم .شود پیگیری مجدانه هاآن فرهنگی و اجتماعی هایآزادی که خواهندمی

 انقالب خصائص و هاویژگی همه و شود محقق اسالمی انقالب کلمه، حقیقی معنای به که

 مردم .باشد پذیرمشاهده دولتمردان باورهای در همچنین و فرآیندها ساختارها، در اسالمی

 تأمین برای دولت .شود بخشیده بهبود هاآن سفره و معیشت تنگناها، رفع با که خواهندمی

 هفته در فرصت اولین در دولت اعضای اسامی .ایستاد خواهد عدالت اجرای و مردم منافع

 «.شودمی مجلس تقدیم آینده

 کامل داريمسردار تنگسيری: برای دفاع از منافع فراسرزميني هم آمادگي 

 هرمز تنگه و فارسخلیج آبی هایمرز تمام که درسپاه با تأکید بر این دریایی نیروی فرمانده

 امنیت از های دریایی سپاه برای دفاعای یگاناز آمادگی لحظه است، برقرار کامل امنیت

ود: تنگسیری افز دریادار خبر داد. دوردست و آزاد هایآب حتی در اسالمی جمهوری منافع

 و وارد که شناوری هر است، حاکم باند کنترل سیستم هرمز، تنگه استراتژیک منطقه در»

 تحرکاتش داندمی دشمن .شودمی کنترل اطالعاتی، اشراف و کامل رصد با شود،می خارج

 کند، مراعات باید سریعاً و گیردمی جدی تذکر سهوی، حتی تخلف محضبه و شودمی رصد

 و است عادی موضوع یک این شود،می مواجه مقتدرانه و قاطع برخورد اب این صورت غیر در

 فارسخلیج مسلمان هایکشور با فارسخلیج امنیت .است شده تبدیل بدیهی امر یک به

 مسلمانمان برادران و ما نیست. بیگانگان حضور برای جایی و ماست خانه فارسخلیج .است

 هایآب در بیگانگان حضور به نیاز اصالً کنیم، تأمین را منطقه این امنیت توانیممی راحتیبه

 عزیز کشور هایمرز امنیت و اسالمی انقالب منافع تأمین برای ما .نیست فارسخلیج نیلگون

 «.کنیممی عمل انقالبی و جدی بسیار اسالمی

 صادرات دارو از نفت هم جلو مي زند

 یداروها نیو پرمصرف تر نیشود که گران تر یم دیتول رانیدر ا کیولوژیب یدارو 13حدود 

ها  میو تحر یبحران ارز نیاالن با ا میکرد ینم دیداروها را تول نیهستند و اگر ا یوتکنولوژیب

 .میبود که امروز شاهدش هست یزیمشکالت حوزه سالمت فراتر از آن چ

در حال حاضر بالغ بر با بیان نکته فوق افزود: ناژنیگروه س رهیمد ئتیه سیرئ یمهبد دونیفر

مواقع  یاست اما متاسفانه برخ وتکیب یمتعلق به داروها رانیدرصد صادرات دارو در ا 75

 یرا ضرور یتومان 0155حذف ارز  یو نگرند. ینم یمسئوالن، مسائل سالمت را با نگاه مل

 جادیتراز مثبت ا وتکیب یدر صادرات و واردات داروها میتوان یکار م نیخواند و گفت: ما با ا

گرفته شده  یستیهستند که از منابع ز ییداروها کیولوژیب یداروها ای داروهاستیز .میکن

 .دهدیبدن را هدف قرار م یمنیاز دستگاه ا یخاص یهاقسمت داروهااینباشند.

 اخبار کوتاه

 رسد/مي بزرگي هایپيشرفت به رئيسي با ايران: چين ◄

 است باور این بر چین» :چین گفت خارجه وزارت سخنگوی

 در زرگیب هایپیشرفت به ایران رئیسی، هدایت تحت که

 و چین .یافت خواهد دست اقتصادی-اجتماعی توسعه زمینه

 اهمیت چین هستند؛ جامع راهبردی شرکای ایران

 .«است قائل ایران با دوجانبه روابط توسعه برای ایالعادهفوق

 سخنگوی رژيم صهيونيستي/ تهديد به زادهخطيب پاسخ ◄

خارجه کشورمان در واکنش به سخن اخیر  امور وزارت

کار صهیونیستی که گفته بود آماده حمله به تازه  وزیرنخست

 مورد در اسراییل رژیم» :ایران هست، در توئیتی نوشت

 را ایران شرمانهبی المللی،بین قوانین فاحش نقض از ایتازه

 حمایت از بارشرارت رفتار این .کندمی تهدید نظامی اقدام به

 کنیم،می اعالم روشنیبه ما .گیردمی نشئت غرب کور

 مواجه قاطع پاسخی با ایران، علیه احمقانه اقدام هرگونه

 .«نکنید آزمایش را ما .شد خواهد

 وزارت سخنگوی ها!/تحريم ابقای بر مذاکره با تأکيد به دعوت ◄

 احیای مذاکرات به که خواست ایران از آمریکا خارجه امور

 هایحریمت که کرد تأکید حالدرعین اما بازگردد؛ برجام

 .بود خواهد پابرجا همچنان ایران علیه جانبهیک

 معاونآخرين خبرها از مرز سيستان و بلوچستان با افغانستان/  ◄

بلوچستان در خصوص  و سیستان استاندار انتظامی امنیتی

 هیچ»: وضعیت مرزهای این استان با کشور افغانستان، گفت

 اوضاع است. فتهنگر صورت کشور به غیرقانونی و قانونی ورود

 شهروند هیچ است و انتظامی و امنیتی رصد و کنترل تحت

 دلیل به ثانوی اطالع تا و نشده ایران خاک وارد افغانستانی

 و صادرات زرنج، داخل در احواالت و اوضاع بودن نامساعد

 «.است متوقف منطقه این در واردات

 «ادهزوهاب علیرضا»شد؟!/  باز چگونه واکسن واردات گره ◄

 و بهداشت وزارت»: نوشت خود توییتر در بهداشت وزیر مشاور

 را تالشش تمام تأخیر، بدون خصوصی بخش و خارجه وزارت

 هم را خرید پول و داد انجام مقرر زمان در واکسن خرید برای

 محقق آمریکا هایتحریم دلیل به امکان این کرد؛ اما پرداخت

 واکسن مصرف مجوز دریافت از پس و ماه 27 از بعد و نشد

 .«گرفت صورت اخیر هایگشایش و لغو هاتحریم این ایرانی،

بهداشت  وزارت کل معاونکشور/  در کرونايي شرايط بدترين ◄

 از ناشی هایمیرومرگ و بستری ابتال، میزان نظر از» :گفت

 شیوع زمان از را کشور شرایط بدترین از یکی کرونا، بیماری

 درصد ۹5 حدود .کنیممی تجربه ایران در بیماری این

 افزایش به توجه با که شده اشغال بیمارستانی هایتخت

 شده چالش دچار بیماران به رسیدگی بستری، بیماران

در  تسریع شرایط را بهبود اصلی حریرچی راه .«است

 .داندعمومی می واکسیناسیون


