
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400 مرداد 17شنبه يک 5576 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

، کشور را در جایگاه اساسیِ رساندیمآن مسیری که کشور را، ملّت را به حقوق اساسیِ خودش 

هم چیزهای  هاارزشاساسی انقالب است. این  یهاارزشبه  تمسک، همین دهدیمخود قرار 

بینید[ کامالً واضح و روشن و کنید، ]می ندانسته و موهومی نیست؛ در بیانات امام که مالحظه

 www.basirat.ir                         (12/05/1400) .ت( اسرهجزو بیّنات فرمایشات امام )

 !جهادی مديريت و محوریبرنامه اميدآفريني،      روز حرف▼

 دوره سیزدهمین حکم تنفیذ مراسم در انقالب معظم رهبر بیانات

 که است راهگشایی و تأملقابل نکات بر مشتمل، جمهوری ریاست

 دولت حرکت گذاریریل برای هم ،هاآن بر تأکید و بازخوانی

 دارمیراث که دولتی با مردم مواجهه نحوه برای هم و سیزدهم

 هایعرصه در ریزودرشت مشکالت و موانع و هاچالش از انبوهی

 .است ثمربخش و مفید است، مختلف

 به باید دولت که بیانات ینا در مهم مؤلفه سه -1 :تحليلي نکات

 از گشاییگره در مردم محوریت امیدآفرینی، کند؛ توجه هاآن

 در تأمل. است انقالب اساسی هایارزش روی بر تکیه و مشکالت

 نیز انقالب دشمنان که است واقعیت این از حاکی ،مؤثر گانهسه این

 محور ایران ملت بادشمنی  جدید رویکرد در را هامولفه این دقیقاً

 مشکالت بزرگنمایی ؛اندداده قرار خود شناختی و ادراکی جنگ

 بردن سؤال زیر نباشد، متصور هاآن برای حلیراه هیچ که ایگونهبه

 اسالمی انقالب که سترگ تحریف این القای و انقالب هایارزش

 مردم تحریک و اغواگری هم سوم و است مردم مشکالت اصلی علت

 است، «انقالب» برابر در ایستادن و رویگردانی ،حلراه تنها کهاین به

 این پیرامون واقعیات تحریف و روانی جنگ اثربخشی به را دشمن

 وفق اساساً که است حالی در این -2 .است ساخته امیدوار مثلث

 جابجایی نفس دنیا، در سیاسی عرف همچنین و معظم رهبری نظر

 ایران در هادولت آمیزمسالمت و آرام شدن دستهبدست و قدرت

 امیدآفرین است، دینی ساالریمردم تام مظهر کهاین بر مضاف

 و هاانگیزه و مدیران حضور با تازه تنفسی فرصت چراکه است؛

 دلیل به ،بله -3 .نمایدمی فراهم مردم به خدمت برای را نو هایایده

 رویکردهای و هامدیریت سوء ها،کاریاهمال ایپاره و تحریم

 رهبر تعبیر به اما ؛است روبرو مشکالتی با کشور ،غلط محاسباتی

 کار و است تربزرگ مشکالت این از رفتبرون برای هاظرفیت فرزانه،

 پیش از هایبرنامه با اوالً که است این «مردمی دولت» عمده

 ارتباطات تعمیق با ثانیاً و کند حرکت مشکالت حل برای شدهتعیین

 مرواریدهای ،مردمی استعدادهای اقیانوس عمق از جامعه با خود

 بر و شناسایی را جامعه امور ساماندهی و مدیریت برای گرانبها

 و تبلیغاتی تحرکات سازیخنثی از ثالثاً و بنشاند خدمت مصدر

 .نکند غفلت دشمن ایرسانه و نرم جنگ

 و صبوری در تنفیذ، مراسم در جامعه امام سخنان راهبردی نکته

 رهبری، تعبیر به. است خودشان منتخب دولت با مردم همراهی

 شبهیک داشت توقع نباید و «است بَرزمان اقتصادی مشکالت حل»

 کس هر باید اما ؛شود حل شدهانباشته مسائل کوتاه مدّت در یا

 شرایط این از عبور برای را همکاری و اهتمام نهایت ،خودش اندازهبه

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .برساند عمل منصه به

 

 

 

 

 
 

 
 

 !ندهيد غلط آدرس                               روز گزارش▼

 ابتکار روزنامه( 1400 مرداد 16) دیروز سرمقاله در دهم مجلس نماینده «وکیلی محمدعلی»

 در او. رسید اتمام به روحانی حسن جمهوری ریاست دوره رسماً گذشته هفته»: نوشت

 جدی سخن این در چقدر دانمنمی کند، فرهنگی و علمی کار خواهدمی که گفته ایمصاحبه

 در. ندارد روحی آمادگی قدرت از آمدن بیرون برای اساساً او من، چون ناظرانی نگاه از اما است

 معنای قدرت در گویممی اینکه. است داشته قدرت در زیست همیشه سال، اندی و چهل این

. «است قدرت شئون در شدن غرق معنای به قدرت در زیست. دارد حکومت در بودن از متمایزی

کند: اضافه میگذشته  جمهوررئیسدر خصوص روحیات  طلباصالحاین روزنامه  مدیرمسئول

 بسازد؛ اجتماعی پایگاه خود برای نتوانست ایگلخانه زیست و شخصیتی هایویژگی دلیل به او»

 نه و سازدمی او برای اعتباری چنین اشگذشته نه و دارد قدرتی چنین دولت در اشکارنامه نه

 .«است اجتماعی جذابیت دارای رفتارش

 انتخابات الخصوصعلی و سیاست وجوه با تنگاتنگی ارتباط سیاسی احزاب: تحليلي گزاره

 و فکر ،جامعه در موجود سیاسی هایگرایش و هااندیشه به دادن سازمان با سیاسی احزاب. دارند

 رفتاری دکترین قالب در را آن و کنندمی طرح اصل، یک عنوانبه را مسلکی و مرامی اندیشه

 با مذاکره و خارجی سیاست در ،انطلباصالح 96 و 92 رفتاری دکترین. دهندمی ارائه خود

قائل نبود و فکر  توجهیقابلدکتر روحانی که برای خود سبد اجتماعی  روازاین، بود کدخدا

در ادامه . پیروز انتخابات شد ،طلباناصالح قدتمام حمایت با کرد،نمینیز پیروزی در انتخابات را 

 تمام ،شد امضا برجام که روزیشد و قوه مجریه های قدرت در نیز، اصالحات صاحب کرسی

 باب در امروز که پرداختند یجمهوررئیس عملکرد تحسین و تمجید به طلباصالح هایرسانه

 ،«تحریم فروپاشی» ،«تحریم بدون صبح. »زنندمی حرف اشاجتماعی پایگاه فاقد شخصیت

 هایروزنامه تیترهای ازجمله «تحریم بدون اینک» و «شدیم خالص» ،«رفت تحریم»

 و کرد غروب ،نداده روشنی برجام، خورشید. بود برجام امضای از پس دولت حامی و طلباصالح

 و سنگین بسیار غرب به بستهدل و خسته باوران خوش برای غروب این سیاسی هزینه

 دنباله ب «روحانی از عبور» طرح از رونمایی با انطلباصالح زمان همان .گردید جبرانغیرقابل

 مقبولیت سطح تریننازل و نیفتاد کارگر هاآن خیاالنه خوش طرح اما ،بودند پاسخگویی از فرار

 .گردید نمایان 1400 خرداد 28 در جریان ایناجتماعی 

نداشتن پایگاه اجتماعی، نگاه آمرانه و هایی همچون وز پرده از واقعیتجریانی که امر :پاياني نکته

 بستهدل ایو گلخانه خطیتکنگاه بایست مروری بر نتایج ، میکندردیف میامثالهم را برای روحانی 

 افت شدید موجب ،مردم و انقالب برایبودن  محصولبی و پرهزینه به دلیل بیندازد که غرب به

 (عباسیان حسین: نویسنده)برای آیندگان شده است.  عبرتی درس و این جریانپایگاه اجتماعی 

 !هاتحريم لغو قانون از روحاني دولت هایفعل ترک              خبر ویژه ▼

 سازمان هایفعل ترک و تخلفات پرونده» :خبر داد مجلس 90 اصل سخنگوی «خضریان»

 در و شده باز 90 اصل کمیسیون در که هاتحریم لغو راهبردی اقدام قانون درباره اتمی انرژی

 حضور با بار سومین برای کمیسیون صحن در و شدهبررسی امنیتی و نظامی سیاسی، کمیته

 عدم در قانون اساس بر کمیسیون که را نکاتی جلسات این در .شد برگزار مختلف متخصصین

 کرده مطرح صالحی آقای حضور در را داشت وجود مجلس مصوب قانون مفاد از برخی اجرای

 اجرای در اتمی انرژی سازمان هایفعل ترک صالحی .کردیم ایرسانه هم را آن از بخشی و

 با برخورد نحوه قانون این در اینکه به توجه با .پذیرفت را هاتحریم لغو راهبردی اقدام قانون

 در صالحذی مراجع به آن ارجاع و گزارش تهیه برای کمیسیون است، شده دیده متخلفان

 .«است نمایندگی وظایف انجام حال

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 حمله رئيسي به تصميمات انفعالي ستاد مقابله با کرونا

 پدیده گستردگی با متناسب فعلی، آرایش» :فتگ کرونا با مقابله ستاد جلسه در جمهوررئیس

 مسئوالن کار. هستیم وجهشی جهادی اقدام نیازمند و نیست آن از ناشی تهدید میزان و کرونا

 گرفته نظر در تصمیمات برای هم مناسب اجرای ضمانت باید نیست، توصیه فقط کشور اجرایی

. شود اتخاذ فعاالنه رویکردهای و شویم خارج باید کرونا با مقابله نحوه در انفعال از. شود

 رئیسی .«شود طراحی مردمی نهادهای و مردمی نیروهای بسیج برای متناسب سازوکارهای

 زودتر هرچهخواست،  کشور سراسر هایاستانداری و پزشکی علوم هایدانشگاهاز  همچنین

 به را خود تحولی پیشنهادات و روپیش موانع کرونا، با مقابله در اخیر ونیمسال یک تجارب

 .نمایند ارسال کشور وزارت و بهداشت وزارت

 سايبر!فضای  براني اهميت حکمر

حکمرانی »با موضوع  «غیرمحرمانه»در برنامه تلویزیونی  سازمان پدافند غیرعامل کشور رئیس

نیازمند بازتعریف و روزآمدسازی قوانین، مقررات و  ما»اظهار داشت:  «سایبری در ایران

خود را  موردنیازمجازی هستیم تا هم مردم خدمات  فضای برمدل حکمرانی  طورکلیبه

 هاآنهای اظت از داراییئه خدمات به مردم و حفدریافت کنند و هم تکالیف دولت در ارا

حق مردم در  حکمرانی سایبری را احقاق از ی. سردار غالمرضا جاللی بخشمشخص شود

اعمال  سایبریتواند در فضای آیا امروز قوه قضائیه ما می» دانست و گفت:فضای مجازی 

توان به شکایت در فضای مجازی تعدی شد آیا میقانون کند؟ اگر به حریم خصوصی یک فرد 

کنند از قوانین ما های خارجی که به مردم کشورمان ارائه خدمت میرسیدگی کرد؟ آیا پلتفرم

های مجازی شهروندانمان را در چنین فضای توانیم امنیت داراییکنند؟ آیا ما میپیروی می

توانیم سالمت این فضا را برای یا می کنیم و به آنان اطمینان خاطر بدهیم؟ تأمینمجازی 

 افزود:سردار جاللی «. وظایف حاکمیت است ازجملهیازها، کنیم؟ همه این ن تأمینفرزندانمان 

های سایبری نوین در جهان های سایبری سبب ظهور انواع جنگهای اخیر، پیشرفتدر سال»

های حیاتی است. این امر توجه شده است. نمونه بارز آن عملیات ترور یا حمله به زیرساخت

عنی دفاع سایبری را ضروری کمرانی سایبری، یهای نظام حترین عرصهی از حیاتیبه یک

اینکه نگاهی به تجربه برخی کشورها  بابیانرئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور  .«کندمی

دهد که دستیابی به یک حاکمیت سایبری شدنی است، در فضای مجازی، به ما نشان می

توانیم از الگوی این کشورها استفاده کنیم اما چگونگی حکمرانی سایبری ما می»یادآور شد: 

ما نباید اجازه دهیم که فرهنگ  .اسالمی است-سبک ایرانیبه سبک دکترین خودمان یعنی 

 «.خود را بر ما تحمیل کند هایارزشبیگانه بر ما حاکم و 

 حواشي درباره کابينهيف تعيين تکلموعد ؛ امروز

خود را تقدیم  کابینه پیشنهادیامروز لیست  جمهوررئیساساس شواهد و قرائن موجود،  بر

فراکسیون نیروهای انقالب  سخنگوی« ولی اسماعیلی»در همین زمینه مجلس خواهد کرد. 

ساعت ده صبح تقدیم مجلس  ()امروزاهلل رئیسی فردالیست کابینه آیت»: گفت، دیروز اسالمی

های مختلف در این ، تا اعالم نهایی لیست کابینه، حواشی و تحلیلحالبااین .«شودمی

کنند و برخی او را فردی گرایی متهم میرا به جناح یخصوص ادامه دارد و برخی رئیس

نمین از فعاالن سیاسی اصولگرا بر  . عباس سلیمیدانندفراجناحی در بستن لیست کابینه می

رئیسی برخالف ادعای برخی جریانات سیاسی که او را متهم به سهم دهی  این باور است که

آقای رئیسی »گوید: او می ایستاده است. قدتمامخواهی، کردند، عمل کرد و در برابر سهممی

ه دولت آقای روحانی دنبال منافع گروهی نیست بلکه نگاه فراملی دارد و در این فضا ک تنهانه

 ،شودفاصله گرفتن از دولت روحانی یک امتیاز محسوب می نوعیبهاست و  سؤالزیر  شدتبه

را بلکه برخی از عناصر صالح دولت آقای روحانی  ،دهدآقای رئیسی این کار را انجام نمی

بدین معناست که . این است که به کار گیرد این بر بناگیرد و یا به کار می مجدداً

 «.را قبول ندارد چنینیاینهای دهد و مرزبندیوحدت، بسیار بها میبه  جمهوررئیس

 اخبار کوتاه

 دبیرکل /ايران نبودپاسخ ما، پاسخ : نصراهلل حسن سيد ◄

در سخنرانی دیروز خود که بعد از پاسخ راکتی  لبنان اهللحزب

اهلل به حمالت رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان حزب

 حمالت صهیونیستی رژیم گذشته در»شد، گفت: ایراد می

 33 جنگ در دستاورد ترینمهم ..کردمی کشورمان به زیادی

 از جلوگیری قواعد و بازدارندگی معادله که بود این روزه

 حمله به مربوط ما دیروز پاسخ .گرفت شکل درگیری

 ایران. ندارد ارتباط دیگری موضوع به و بود هاصهیونیست

 بخواهد کاری هر ایران. ندارد ما به نیازی که دارد قدرت قدرآن

 .«دهدمی انجام شفاف صورتبه و تنهاییبه

/ مهياست صهيونيستي رژيم فروپاشي هایظرفيت: سالمي ◄

 :گفت اهللحزب دبیرکل مقامقائم با دیدار در سپاه فرمانده

 مهیا صهیونیستی رژیم فروپاشی برای هاظرفیت اکنونهم»

 جنگ تا شود فراهم هاآن اشتباه با شرایط است کافی .است

 اخیر حماسی حرکت. بگیرد نام هاآن ممات جنگ آینده

 معادالت داد نشان جعلی رژیم جدید وزیرنخست به ،اهللحزب

 .«شودمی تعیین دیگری جای در

ئیس رچقدر بوده است؟/  1400ميزان مصرف بنزين کشور در  ◄

با اعالم  داران سوخت کشورهای صنفی جایگاهکانون انجمن

تا  82ماهه ابتدایی سال جاری  4اینکه متوسط مصرف بنزین در 

رقم مصرف در زمان »میلیون لیتر بوده است، اظهار داشت:  84

ام رعایت الز علت بهمیلیون لیتر رسیده اما  107پیک به 

های بهداشتی زمان شدت گرفتن کرونا و منع تردد پروتکل

زمانی که اعالم وضعیت قرمز . کندافت می شدتبهمیزان مصرف 

یابد میزان مصرف بنزین های تردد افزایش میشده و محدودیت

 .«میلیون لیتر هم کمتر شده است 65از  گاهاً

 مجید» محصوالت/ توکيو درخشيد المپيک که در ايراني برند ◄

 از بسیاری تن بر توکیو المپیک مسابقات در ایرانی، برند «مروژ

کارخانه تولیدی  .شد دیده خارجی هایتیم ورزشکاران

محصوالت مروژ در اندیمشک خوزستان قرار دارد. مدیران 

جای پای محکمی برای اند جوان این تولیدی صنعتی توانسته

 باز کنند.برترین برندهای جهانی محصوالتشان در کنار 

 پیروز» /دولت هيئت برای حضور درران شهردار ته دعوت از ◄

 هیئت به است سال یک به نزدیککه  تهران شهردار «حناچی

 نشست در ،رسمی دعوت با ،بود نشده دعوتروحانی  دولت

 .کندمی شرکت رئیسی دولت تهیئ یکشنبه روز

 نماینده« زادهقاضی»/ کرونا مهار برایدولت جديد  اقدام 4 ◄

 واکسیناسیون، تسریع کرونا، با مقابله ملی ستاد در مجلس

 فرماندهی بازبینی کرونایی، هایبندیرنگ و هانامهشیوه اصالح

 از را اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، بسته تهیه و کرونا با مقابله

 .برشمرد کرونا با مقابله در جدید دولت روی پیش هایسرفصل


