
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6011 شهريور 61شنبه سه 9955 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

سر این کار واقع کند؛ یعنی یک مشکل طبیعی بر دهید و امکان پیدا نمیای میوعدهگاهی 

است؛ خیلی خب عیب ندارد، این را به مردم توضیح بدهید و بگویید من این وعده را داده بودم، 

لکن ؛ کنیممیمان عمل کنیم؛ از شما عذرخواهی نتوانستیم به وعده ،این مشکل پیش آمد

 www.basirat.ir                 (60/60/0066) .ها را جلوی چشم داشته باشیدوعده یطورکلبه

 ساالريِ مديران ميانيشايسته          روز حرف▼

خود در  یانیران میدن مدین روزها سرگرم چیا یدولت انقالب

ر خدمت یبتواند با همه توان در مسمختلف است تا  هایستگاهد

 یش رویپ ین مرحله کار دشواریبه ملت قدم بردارد. در ا

آن است که در عین سرعت بخشی و انتظار  دولتمردان قرار دارد

 به آن نیز توجه ویژه گردد. بخشیکیفیتبه این امر مهم، در 

 یمختلف هایشنهادین روزها پیبدون شک ا -0 تحليلي:نکات 

و ن ییاز باال و پا، هاوزارتخانهدر مختلف  یهاسمت یتصد یبرا

ه کتالش دارند تا آن یساین سیگردد و فعالیارائه مگوش و کنار 

ن یا .است را بر مناصب قدرت بنشانند ترشایستهبه نگاه خودشان 

ره یتواند دایست و مین یدر ذات خود اقدام بد هرچنداقدام 

اما تر کند، گستردهرا گزینش دستیاران  رایبانتخاب وزرا 

مواجه است و ز ین یند با آفاتین فرآید کرد که ایفراموش نبا

با هدف کسب قدرت دنبال  هادپیشنهاو  هاسفارشاز  یبخش

طلبد. یژه دولتمردان را میو یاریگردد که مواجهه با آن هوشیم

مالک و معیار حقیقی در نظام اسالمی در که باید کرد  تأکید

است و تنها صاحبان  ساالریشایستهفرآیند توزیع قدرت، 

 صالحیت هستند که از مشروعیت الزم برای تکیه زدن بر صندلی

قدرت در سطوح مختلف برخوردارند و نباید اجازه داد که فاقدین 

و ارتباطات سیاسی،  گریواسطهصالحیت تنها از طریق 

 کسب کنند که شایسته تکیه زدن بر آن نیستند!هایی را صندلی

شان در یاز اقوام و خو گیریبهرهو  یخانوادگ یوندهایپ -2

 ،است که در طول ادوار گذشته یز آفتین یتیریسطوح مختلف مد

کشور را آلوده کرده و اعتماد جامعه را  یتیریو مد یساختار ادار

کاهش داده است. دولت  شدتبهع قدرت یند توزینسبت به فرآ

 هاینصبدر عزل و  ین نسبتیچن یاز برقرار شدتبهد یبا یانقالب

بر  یت امر مبتنیاگر واقع یز کند، حتیپره یانیران میمد

صورت گرفته باشد. خروج از موضع اتهام و  یستگیت و شایصالح

گر، بدون شک اتهام ید یگاهیسته در جاین شایمنسوب کارگیریبه

عمومی  افکار میدوارید و ان خواهد بریرا از ب ساالریخویشاوند

بر فسادستیزی و  تأکیدبه تحقق شعارهای دولت انقالبی که با 

 ت را افزایش خواهد داد.به قدرت رسیده اس خواریرانتمبارزه با 

کارآمدی دولت  ،ساالریشایستهبدون شک بدون توجه به  -3

ل انقالبی بیش از هر چیز پایبندی بر این اصمحقق نخواهد شد. 

های اهبر توانمندی دستگ عمالًانتفاع خواهد داشت و برای دولت 

های ای از معضالت دولتبخش عمده اجرایی خواهد افزود.

همین اصول بود که خروجی آن در توجهی به بی به دلیلپیشین 

 د.بو مشاهدهقابلکارکردی گیری و فشل بودن ضعف در تصمیم

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 
 

 

 
 

 

 ؟منتشر شد يچه زمان «شارلوت»خبر  نياول                   روز گزارش▼

متوقف کردن »با عنوان  ،«هاتحلیلاخبار و » 006۳شماره  هیدر نشر یخبر 03۳۱ مرداد 2۲

اطالعات سپاه  یروهاین» بود: یناخبر  یمحتوا چاپ شد. «مشکوک در کردستان یخودرو

آن  نانیرا متوقف و سرنش یخودرو مشکوک به اقدامات جاسوس کیدر شهرستان سقز، کردستان 

خبر، گفت:  نیاطالعات سپاه کردستان با اعالم ا یتیاز مقامات امن یکیرا بازداشت کردند. 

را در شهرستان  یاسیپاجرو پالک س یخودرو کیسپاه کردستان رفتار مشکوک  یتیامن یروهاین

سقز متوقف شد.  «رنخواهیا» یروستا یکیخودرو در نزد نیا درنهایته نظر گرفتند ک ریسقز ز

بودند،  ینظام یهاخودرو از مجموعه نیمشکوک ا یهایبردارلمیسپاه سقز که شاهد ف یروهاین

خودرو  نیشدند. ا یمتوار یبردارلمیاز محل ف هاآنبه خودرو را دادند،  ستیدستور ا کههنگامی

 یتیافراد در تور امن نیا درنهایترا بدون توقف رد کرد، اما  یبازرس ستیسه ا ریدر طول مس

 یهایکرد: پس از بررس حیتصر یاطالعات سپاه گرفتار و مجبور به متوقف کردن خودرو شدند. و

زن به  کیو « سورن نیسباست»مرد به نام  کی شدهتوقیفخودرو  نانیمشخص شد، سرنش هیاول

دوم سفارت  ریفرانسه و دب یاسیس زنیرا بیهستند که به ترت« لرشارلوت لوپز وارونه وا» نام

مناطق استان  یدر برخ یرقانونیغ صورتبهو مجوز  یدر تهران هستند که بدون هماهنگ سیانگل

 نیافزود: پس از انجام استعالمات از استان و تهران مشخص شد، ا ی. وکنندیکردستان تردّد م

 .«انددر سنندج را داشته یو افراد تنها مجوز اقامت در هتل وخودر

 الیسر یبا تماشا رانیهمه ملت ا ،گذردمیماجرا  نیسال از ا ۱ کهاکنون -0 :يليتحل هايگزاره

 تا 03۳2 هایسال اصلهفدر  -2 .اندبرده یها پو نحوه بازداشت آن جاسوس لیدال هب ،گاندو

در  هاآنمهم بود که  ییتا جا هیقض مبدل شده بود، یغرب هایجاسوسبه بهشت  ایران، 0066

داشتند و  یاز اماکن و جلسات حساس دسترس یاریو بس یجمهور استیر دفتر وزارت خارجه،

 یجابهمسئولین امر اما ؛ دندگوشزد فرمو درستیبهخطر نفوذ را  یمقام معظم رهبر ،امیدر همان ا

در  -3 !وشتندناز گاندو و سپاه  تیانقالب نامه شکا میبه رهبر حک ،توجه به این تذکرات دلسوزانه

را تبرئه کرد و  هاآنوزارت خارجه  یسخنگو یبهرام قاسم ،هاجاسوس نیا یریدستگ امیهمان ا

هم انجام  یمنطقه بود و بدون هماهنگ نیبه ا هاآنسفر  انیوزارت امور خارجه در جر» گفت:

هم  گرید یمسائل باشد، بالطبع نهادها نیا انیوزارت امور خارجه در جر ینشد. معموالً هم وقت

پس از به ، حالبااین .«رت نگرفته استصو یتخلف خاص»: کرد تأکید یقاسم «.!شوندیم طلعم

و  یابیدر نقطه یعس ،مدرن یهانیبا دورب هاآنکه  شودیمشخص م ،هاجاسوس نیدام افتادن ا

 اند.داشته یمرز کینقاط استراتژ ییشناسا

در  ینفوذ هایمهرهارتباط  از یگرید انکارغیرقابلمتقن و  اسناد ،گاندو لمیفپس  در :ايانيپ نکته

نشده است و پس از به  انیب یوجود دارد که بنا به مصالح گانهیب یجاسوس هایسرویسکشور با 

 یتیو امن یاطالعات یروهاین .دیبه اطالع عموم خواهد رس ،ییقضا هایپیگیری دنیرس جهینت

مردم پس از هرچند که ممکن است ؛ خط مقدم مقابله با دشمنان هستند ملت و داریچشمان ب

 یاقدامات سربازان گمنام امام زمان عجل اهلل تعال انیهرگز در جر ایببرند و  یبه آن پ هاسال

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .رندیقرار نگ فیفرجه الشر

 از مرزهابراي عقب راندن دشمن ايران رنامه ب                          ر ویژهخب ▼

با  فرمانده معظم کل قوا یمشاور عالفرمانده اسبق سپاه پاسداران و « سردار رحیم صفوی»

 تحرکات» :گفت، میداشته باش یقو ییهوا یروین دیقدرتمند شدن با یبرا کهاینبر  تأکید

کشور  یدفاع عمق حداقل رصد شود. رانیا یاز مرزها یلومتریهزار ک 3در فاصله  دیبا دشمن

 .«برسد لومتریبه سه هزار ک دیبا
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 اخبار ▼

 !ماههيکاز دولت  جابيوقعي ت

کار  یماه از رو کیحدود  باگذشت»نوشت:  ،یسیدولت رئ بیبا تخر یآرمان مل طلباصالح روزنامه

 طیمقدار شرا کی بساچهنشده و  جادیکشور ا یاقتصاد طیدر شرا یمحسوس رییتغ ،دیآمدن دولت جد

در است که  یادعا در حال نیا .است یالمللنیب یهامیتحر نیاز هم یتر هم شده باشد که ناشسخت

 انیاتومان در پ اردیلیهزار م 0۲۳برابر شد و از  ۸ کشور ینگیحجم نقد ،یهشت سال دولت روحان

پاستور را  دیکل یروحان دولتو  دیدولت دوازدهم رس انیتومان در پا اردیلیهزار م 3۸26دولت دهم به 

تومان در  اردیلیهزار م 03از  یدولت به بانک مرکز یبده داد. لیبه دولت بعد تحو یدرصد 03با تورم 

 ۲۲۱که نشانگر رشد  دهیرس 03۳۳سال  انیتومان در پا اردیلیهزار م 00۱به  03۳0سال  انیپا

کار بود،  یرو یکه دولت روحان یدر مقطع طلباصالح انیجر کهدرحالیو  وجودبااین است. یدرصد

که تنها چند هفته از آغاز به  یطیدر شراحاال ، است یشد که دولت در حال آواربردار یمدع دفعاتبه

 !بهتر نشد، بلکه بدتر هم شده است وضع تنهانه، معترض شده که شدهسپری زدهمیکار دولت س

دولتِ  سوء مدیریت راثیهمان م یبلکه وضع فعل ست،ین هاتحریم جهینت یفعل یاقتصاد طیشرا

گره  ییو اروپا ییکایبا مقامات آمر وبرخاستنشستکه همه امور کشور را به  یدولت ؛ان استطلباصالح

دولتِ  رانگریضربات وواقعیت آن است که کرد.  ریدرگ یاقتصاد دهیزد و مردم را با مشکالت عد

 !خواهد شددرمان نو ماه با چند هفته  ،مردم و اقتصاد کشور شتیان به معطلباصالح

 عراق شمال اقليم هايتروريستبه  براي پاسخ قاطع سپاه ريزيبرنامه

، تروریستی مسلح در مناطق مرزی شمال غرب کشور هایگروهکدر پی برخی تحرکات جدید 

های و پاسگاه هایگانسردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه ضمن بازدید از 

ق مسئولین اقلیم شمال عرا سازیآگاهکیدات چندباره و أت رغمبهاینکه  بابیان، مرزی این منطقه

برای رخنه و انجام اقدامات ضد  هاآنتروریستی و مسلح در منطقه  هایگروهکنسبت به تحرکات 

های تروریستی و است که گروه اهسال»امنیتی علیه کشورمان و عدم برخورد با این پدیده، گفت: 

راق های جاسوسی بیگانه از جغرافیای اقلیم شمال عوابسته به استکبار جهانی و سرویس ضدانقالب

برای برهم زدن امنیت و آرامش مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران و ایجاد اذیت و آزار برای مردم 

کنند و در این خصوص به دولت عراق و مسئولین اقلیم شمال این ساکن در این مناطق استفاده می

هرگونه کوتاهی و غفلت در این خصوص را مغایر سردار پاکپور  .«کشور تذکرات الزم داده شده است

با توجه به وضعیت منطقه و احتمال »کرد:  تأکیددانست و  ابط حسنه دو کشورو رو جواریهم نحس

تروریستی وابسته به  هایگروهک، کوبنده و پشیمان کننده جمهوری اسالمی ایران به پاسخ قاطع

، از ساکنین این اندکردهانقالب و نظام اسالمی که در اقلیم شمال عراق النه  خوردهقسمدشمنان 

 .«نشود هاآنفاصله بگیرند تا آسیبی متوجه  هاتروریستاز مقرهای  کنیممیمناطق درخواست 

 آسياييو کشورهاي  همسايگانبه  بخشياولويت با متوازن  خارجيسياست 

 نیو همچن یخارج یهایندگینما یبا سفرا و روسا شورمانکامور خارجه  ریوزنشست  نینخست

 یمانیسل دی)دوشنبه( در ساختمان شه یروزدتهران ظهر  میمق یالمللنیب یهاسازمان یروسا

 زدهمیدولت س یخارج استیس زا ین نشستا رد هیانلمیرعبدالاد. وزارت امور خارجه برگزار ش

ما  یخارج استیکه س میرا به تمام جهان ارسال کن امیپ نیا میدار تأکیدما »اظهار داشت:  فت وگ

است. ما  گانیبه همسا اهما، نگ یاساس یهاتیاز اولو یکیمبنا  نیخواهد داشت. بر ا یمتوازن یمبنا

به  ژهینگاه و ،امور خارجه در ادامه ریوز .«میستیقائل ن یاستثنائ چیه ،یگیهمسا تیاولو نیدر ا

 کمیو  ستیدر قرن ب ایقاره آس»کشور برشمرد و گفت:  یخارج استیس گرید تیرا اولو ایقاره آس

 یهافرصت ،ینوظهور اقتصاد یهابرخوردار است و وجود قدرت فردیمنحصربه یهایژگیاز و

 یادیما دوستان و متحدان ز»کرد:  حیتصر یو. «آورده است دیو جهان پد ایآس یرا برا یدیجد

دو محور  نیخود به ا یخارج استیس یهاتیو در اولو میدار ایو در قاره آس گانیهمسا نیدر ب

 زدهمیدولت س یخارج استیکه از عنوان برنامه س گونههمان، وجودبااین. میدار ژهیتوجه و

 هیگرفتن بق دهیناد یمعنا هب ا،یو آس گانیما نسبت به همسا تیاولو ینگاه دارا شود،یاستنباط م

 یکایآمر یکشورها ،ییقایآفر یکشورها ،یو اسالم یعرب یو توجه به کشورها ستینقاط جهان ن

 .«دهدیم لیما را تشک یایفعال و پو یخارج استیاز س یو اروپا و غرب، بخش نیالت

 

 اخبار کوتاه

 /يابدميادامه  حتماًوزارت امور خارجه: مذاکرات خنگوي س ◄

وگوها انجام خواهد شد و اصل گفت» رد:کاعالم  «زادهخطیب»

 یاز اجرا نانیاطم یکه برا یاعالم کرده مذاکرات رانیا

 نیب 2230برجام و قطعنامه  لیذ کایتعهدات آمر وکاستکمبی

وگوها گفت نی. اابدییادامه م حتماً ،شروع شده 0+0و  رانیا

 یهدف و رسالت حت نیا با باشد. رانیمنافع ا کنندهتأمین دیبا

کرد.  میظالمانه معطل نخواه یهامیرفع تحر یساعت برا کی

 طرف. شودیاعالم م ،اعالم شود دیکه با یتمام موارد زودیبه

 یاجهینت تواندیدوران ترامپ نم تیبداند با ذهن دیبا ییکایآمر

 یواقع کار دستوربا  کایداشته باشد. آمر یجز شکست حداکثر

 .«دیایب نیبه و

 یآو» /!ايران ايمنطقهبراي کاهش نفوذ  مخصوصدجه وب ◄

در  یستیونیصه میستاد مشترک ارتش رژ سیرئ ،«یکوخاو

به را  میرژ نیهدف ا ،«واال» یستیونیصه تیوگو با ساگفت

( ای)غرب آس انهیدر منطقه خاورم رانیحداقل رساندن حضور ا

 کی یط یستیونیصه میرژشد  یمدع»ت و مدعی شد: انسد

در  یاطالعات یهااتیانجام عمل یاش را براسال گذشته بودجه

 نیاقدامات به دکتر نیا» ت:گف یو .«داده است شیافزا رانیا

آن  هایمؤلفهاز  یکیکه  شوندیمربوط م« هاجنگ نیجنگ ب»

 نیا زود:افکوخاوی «. است هیدر سور رانیا یهاتیمقابله با فعال

. هدف ستندین رانیهدف دارند و تنها ضد ا نیچند» هاتیفعال

و  انهیدر خاورم رانیما به حداقل رساندن حضور ا یمحور

 «.است هیسور ویژهبه

خبرنگار روزنامه !/ ؟رد شديران از اآژانس  مديرکلرخواست د ◄

ادعا  یترییتو یامیدوشنبه در پروز ژورنال  استریتوال ییکایآمر

 یاتم یانرژ المللیبینآژانس  رکلیبا درخواست مد رانیکرد که ا

دو طرف  انیم هایسفر به تهران و گفتگو درباره همکار یبرا

که پاسخ  امدهیشن»نوشت:  الرنس نورمن مخالفت کرده است.

 یالمللنیآژانس ب رکلیمد ،یبه درخواست رافائل گروس رانیا

 یاجازه دسترس نیجهت مذاکره و همچن دارید یبرا یاتم یانرژ

 .«بوده است یمنف ینظارت یهابازرسان آژانس به دستگاه

 یاجتماع معاون /ه مرزها مراجعه نکنندب ني: زائران اربعسيپل ◄

و  رانیا ینیزم یبا توجه به مسدود بودن مرزها»: گفت سیپل

به آن کشور ممنوع  ینیفعالً تردد زائران و عاشقان حس ،عراق

دو  ینیچهارگانه زم یاز مراجعه به مرزها وطنانهمبوده و 

 .«کنند یکشور جداً خوددار

 /شوديبرداشته م ونيناسيواکس يسن تيمحدودخوش؛ خبر  ◄

خوشبختانه در روزهای اخیر مقدار قابل  »: گفت بهداشت ریوز

توجهی واکسن به کشور وارد شده و مقدار فراوانی واکسن در 

 یواکسن برا صیدر تخص یتیمحدود چیه .تاختیار ما اس

 قیدر تزر یسن یهاتی، محدودسرعتبه. میندار ونیناسیواکس

معاونت  قیآن از طر اتیکه جزئ میداریواکسن کرونا را برم

 .«رسدیبهداشت به اطالع مردم م


