
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0041 شهريور 6شنبه  8855 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

بکند و  لیتبد دانیم وارد زه،یرانگجمعیت متحد، پرشور، پ کیت را به که بتواند مل یزیهر چ

 هایارزشاست. به نظر ما حرکت بر اساس  مهمیمغتنم و  زیبکند، چ هیقض نیکمک به ا

 (21/50/2055) .را دارد خاصیت نیانقالب ا

www.basirat.ir 

 !يامارت اسالم يقيحق روانيپ        روز حرف▼

با  یادداشتیدر  راًیاخ ،طلباصالحفعال سیاسی « پوریجالئ»

 نیدر ا ،ابراز داشته ،کشوردر  ریاخ یرخدادها یاشاره به برخ

باشد که  دیبا نیان( اطلباصالح) ما مدتکوتاهمقطع هدف 

 ویشود.  لیتبد یبه امارت اسالم یاسالم یجمهور مینگذار

را  ایدهیا نیچن رانیدر ا ییگذاشته که تندروها نیبر افرض را 

 یفکر و افراد نیان در برابر چنطلباصالح، اما پرورانندمیدر سر 

 !ستندیبا دیبا

معتقد  داریحکومتمختلف  هایوهیبه ش رانیدر ا یافراد کهنیا

 یبرا یگاهیکه جا یاست؛ از کسان یعیمحتمل و طب یامر ،باشند

 ستمیس کیاستقرار  یکه در پ یتا افراد ستندین مردم قائل یرأ

است که  نی. مسئله استین نیسکوالر باشند. مسئله اما ا کامالً

قول و عمل امام و  ،یاسالم یتفکر حاکم بر جمهور یمرکز تههس

 هاینهادها و گروه گرید یاسیو رفتار ساست انقالب  یرهبر

مردم  یأتوجه به رآن است که  یایگونیز موجود در کشور  یانقالب

 .ستین ینیئتز یاست و موضوع یامر اعتقاد کیاز  گرفتهنشئت

 یکرده است، نگران گوییشانیرا دچار پر پوریئجال آقای آنچه اما

که حاال او و - ستین یبه سمت امارت اسالم رانیبابت رفتن ا

خود خوب  او -باشند ایایده نیمانع از تحقق چن دیبا فکرانشهم

امر  کیمشابهت دارد تا  شتریب الیبه توهم و خ ،ادعا نیا داندیم

جستجو کرد.  یگرید یدر جا دی. مشکل را باتیبر واقع یمبتن

 مردم کهآنزم هر طلباصالح کالیآن است که بخش راد قتیحق

بردند و  سؤال رینشدند، اصل انتخابات را ز لیمتما هاآن سمت به

و احترام  میتکر دهیبه دحاضر نشدند انتخاب مردم را  کهآن ای

 67نبودند که در سال  طلبیاز عناصر اصالح یبرخ ایبنگرند. آ

کند تا امکان استمرار  رییتغ دیبا یشدند قانون اساس یمدع

خوب  فراهم گردد؟! یرفسنجان یمرحوم هاشم یجمهور استیر

 یگفتند که مردم حت یاست با خود مرور کنند که چه کسان

در سال  یچه کسان !کشندیهم صف ممرگ موش  افتیدر یبرا

بود، ندادند  یخاتم یآن دولت آقا یکه مجر یتن به انتخابات 40

انتخابات  جهیبه نت 44سال کدام گروه در  تقلب شدند؟ یو مدع

 4کشور را به لبه پرتگاه بردند و  ،نکردند و به بهانه تقلب نیتمک

 ؟!انداختند به راهماه اغتشاش 

 هادوره در طلباصالح مؤثرو  کالیخش رادب وهیش :نکته پاياني

و افکندن  ینافرمان جادیتن ندادن به قانون و ا ،گذشته هایسال و

 ،در کشور اندنگرانکه امروز  یجماعت نیا اغتشاش بوده است.

 ییاقدامات و رفتارها ،شود، در مقاطع متعدد جادیا یامارت اسالم

 یبرخ اکنونهمو  هدرگذشتبه آن  هشبی که است زده سر هاآناز 

 شیعراق و افغانستان در پ ه،یدر سور یامارت اسالم انیمدع

 (یغضنفر زی: عزسندهی)نو اند!گرفته

 

 

 

 
 

 

 !آچمز شده است کايآمر                           روز گزارش▼

فردا،  ویبا راد ییروز چهارشنبه گذشته در گفتگو ران،یدر امور ا کایآمر ژهیو ندهینما «یمال رابرت»

مختلف  یهاجنبه . بررسیاشاره کرد رانیبا ا ندهیآ یحتمالو توافق ا یابه ابعاد مذاکرات هسته

 .، موضوع این گزارش استیاظهارات و

 تواندیو نم زندیموج م یکه در سراسر اظهارات رابرت مال تینکته حائز اهم :يليتحل هایگزاره

ت. اس یامذاکرات هسته دیآغاز دور جد یبرا یبا نگران ختهیآم اقیاشت د،یآن را کتمان نما

 ییهاگنالیو س امیدائماً در حال ارسال پ هاییکایآمر دهدیوجود دارد که نشان م یقرائن بارهدراین

 کندیم حیمصاحبه تصر نیدر ا یکه رابرت مال یزیتوافق هستند. چ یبرا یو اعالم آمادگ رانیبه ا

بار  ریز عنوانهیچبه نرایاست که ا نیرا فاقد راهبرد نموده، ا دیکاخ سف یگردانندگان کنون ازقضاو 

شده  کایآمر اسباتاز مح یبه بخش لیبرآورد در حال حاضر تبد نینخواهد داد. ا ازیامت ،فشار

 یاشتباه محاسبات ،یفشار حداکثر نیما با کمپ نیشیدولت پ: »دیگویکه م یاست. اظهارات مال

 یهمان بخش چالش قاًدقی ،کندیبه آن اشاره م یکه و یگریمدعاست. نکته د نی، دال بر ا«کرد

 ،دیگویم یالاست که رابرت م نیا همآنو  اجازه نداد گره مذاکرات باز شود که مذاکرات است

 ی. چالش کنونمیداشته باش یگریتوافق د دیو اگر بخواهد ضمانت دهد، با دهدیضمانت نم کایآمر

خود  یهدف انتفاع اقتصادرا با  کایشرط ضمانت دادن آمر رانیگزاره نهفته است. ا نیدر هم دقیقاً

خلع سالح  ،یمیرابزار تح کارگیریبه ثیاز ح کایآن عمالً آمر یانتها در که از برجام گذاشته

از موضوعات  یاریفاجعه بزرگ است؛ چراکه بس کی کایشکل از توافق از منظر آمر نی. اشودیم

دادن ضمانت را  کایما آمرا؛ خواهد ماند یباق نحلیال یو موشک یادر حوزه منطقه هاآن ییادعا

 یدادن ضمانت را در مذاکرات دیکاخ سف یکنون انیمتصد. کندیم فیتعر گرید ایگونهبه

نرمال  -هاآن ریبه تعب- رانیآن، ا یکه در انتها ایگونهبه کنند؛یتر دنبال مو جامع تریافتهتوسعه

 حل شده باشد. زین کایاختالفاتش با آمر هیو کل دهیقدرت گرد هایمؤلفهاز  یو خال

 نیآچمز شده است. به ا یو به عبارت دهیچیسخت و پ هاییکایآمر یبرا طیاکنون شرا :بندیجمع

خود متمرکز شده، به  یاهسته یهایمرتبط با فناور یهاتوسعه حوزه بر روی رانیکه ا لیدل

 لدر حا نکه،یا ترممهو از همه  است اعتنایب هاییکایبدون پشتوانه آمر داتیو تهد یرجزخوان

را به هراس انداخته،  هاییکایآمر ،تیوضع نیموجود است. ا طیو عبور از شرا هامیتحر یسازیخنث

 یدادن ضمانت واقع؛ خواهدیم رانیجز تن دادن به آنچه ا ستین یزیداالن چ نیا یچراکه انتها

 (ی: احمد بنافسندهینو). یو عمل

 ني در اولين روز تعطيلي دولت!اولين سفر استا                  خبر ویژه ▼

رفت و از اهواز به اعالم نشده  شیاز پ یسفر طی دولتش، اولین روز تعطیلیدر  جمهورسیرئدیروز، 

 نهیکاب یاز اعضا ی. جمعآب، فاضالب و برخی مراکز بهداشتی این شهر بازدید کرد یهارساختیز

 وبودجهبرنامهسازمان  سیئو درمان و ربهداشت  ،یکشور، جهاد کشاورز رو،ین یوزرا ازجمله زدهمیس

به مشکالت استان خوزستان و  یدگرسیکردند.  یهمراه را جمهورسیرئ، یسفر استان نیدر نخست

کاربران فضای مجازی  .عنوان شده است روزهکیسفر  نیهدف ا ،مسائل نیا یفور یهاراهکار یبررس

سابق از گرانی بنزین در  جمهوررئیساخبر شدن ، آن را با ادعای بایجمعهدر واکنش به این سفر روز 

 جمهورسیرئ کی یخبرینماد ب گرید صبح جمعه». یکی از کاربران نوشت: روز جمعه مقایسه کردند

در واکنش به بازدیدهای میدانی نیز ی بهداشت دولت روحان روزی مشاور، زادهوهاب«. !ستین

طی دو روز » :، در توئیتی نوشتپایتخت و خوزستاندر  از مراکز بهداشت و کادر درمان جمهوررئیس

رو از نزدیک دیدن! ما و  جمهوررئیسهمه  ،در تهران تا کادر درمان و پرستارهای خوزستان هاغسالاز 

ی مقابله با مرکز حضور در هسته دو یا سه نفر!! طی دو سال جزبههمه مدیران وزارت بهداشت 

 «.ویدئوکنفرانس ندیدیم جزبهرو  جمهوررئیس هم باریک، حتی کرونای وزارت بهداشت

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 خوزستان! درتعهدات سازی آغاز عملياتي

که در تبلیغات انتخاباتی خویش، تعهد نگاه ویژه به مسائل خوزستان را داده بود، دیروز  جمهوررئیس

 رفع رمنظوبه» :گفت استان خوزستان یادار یدر جلسه شورا به این استان، روزهیکدر جریان سفر 

و  ردیقرار گ موردتوجهو  فیتعر یآن صورتبه مدتکوتاه یابرنامه دبای خوزستان استان مشکالت

 کار حل مشکالت باشند. ریگیو وزارت کشور پ یمختلف در حوزه آب، برق، کشاورز یهادستگاه

 شود. یدنظرتجد دیاستان با نیدر ا یپرواز رانیاست و نسبت به مد رانیاستقرار مد ازمندنی خوزستان

، اعتبارات الزم تأمینخاص و با  صورتبهعام و در اهواز  صورتبه دیدر خوزستان با رسانیآب بحث

جذب  یبرا نکهیگرفت، ضمن ا میرفع موانع مختلف بکار خواه برای را خود تالش همه دنبال شود.

 ریو اقدامات وز یبا همکار ،شبکه فاضالب در منطقه یروبالی .میمدنظر دار ییهاراهکار گذارانسرمایه

ساکنان  یمشکالت برا جادیاست تا شاهد ا یضرور یامر ،زییفصل پا یو مسئوالن مربوطه برا روین

 زمانمدت یدرصد 05نیز از دستور رئیسی برای کاهش  روین ریوز ان،یمحراب «.میمناطق مختلف نباش

 یسطح آب در شهرها نکهای به توجه با: »افزودنیز خبر داد و از شبکه فاضالب اهواز  یبرداربهره

و الزم  شودیانجام نم یخوباست، دفع فاضالب به ییسطح باال یشهرها دارا ریخوزستان نسبت به سا

 .«میدفع آب داشته باش یهاشبکه به همراهبروز و مدرن  یهاخانههیشهرها تصف نیا یاست در تمام

 !ژاپندر  کايآمر ييرسوا

دُز واکسن آلوده مدرنا به  ونیلیم میونکی اعتراف کرده که یگزارش در ایتانیبر یبنگاه خبر ،یسیببی

 یمتوجه وجود مواد خارج ،روسیمشکوک و وعیژاپن پس از ش ییژاپن ارسال شده و شرکت دارو

 اعالم کرده ییکایواکسن آمر قیتزر فوری قطع با ژاپن شده است. یارسال یالهایدر و بیعج

اعالم اروپا هم  یی، آژانس داروژاپن از بعد .کندیواردات واکسن انتخاب م یرا برا نیگزیجا یکشورها

گروه واکنش  سیرئ ،یسور دیحم دکتر. کندیم یرا بررس ییکایواکسن آمر نیا یامکان آلودگکرد، 

 یوجود داشته است که هنوز برا ماجرا نیدر ا یتعمد»در این رابطه گفته است:  2۱ دیکوو عیسر

نگران  دنبای ما مردم سرعت در مورد آن اظهارنظر کرد. نیبه ا توانینمو  ستیمشخص ن کسچیه

به داخل کشور وارد  ییکایآمر یاز واکسن مدرنا الیو کی یباشند، چون خوشبختانه از همان ابتدا حت

 یهاشیمتعدد آزما اتیبا اشاره به تجرب سال گذشته ماهید انقالب رهبرگفتنی است «. است نشده

 یدو کشور را برا نیکشورها، واردات واکسن از ا ریمردم سا یرو کایو آمر سیانگل ییدارو یرانسانیغ

 واکسن تهیه کنند.« مئنمط»مسئولین از جاهای  اعالم کردو ممنوع  ،حفاظت از جان مردم

 سيد حسن نصراهلل: در مبارزه با داعش، ايران در کنار ما بود

داعش » ، گفت:هابنان از اشغال تکفیریدر چهارمین سالروز آزادسازی شرق لاهلل دبیر کل حزب

نصراهلل با اشاره به حمایت «. لبنان نیز بخشی از طرح آن بود قصد داشت بر سوریه مسلط شود و

ا داعش ر کاآمری» :افزود ،ای و تسهیالت بسیاری که برای داعش وجود داشتالمللی و منطقهبین

و تجربه  قتیحق نیمانع مبارزه دولت ]لبنان[ با آن شد. ا گریکرد و از طرف د زیساخت، تجه

همه مبارزه ما چه در شرق لبنان چه در سوریه، سالح »ادامه داد:  سید حسن نصراهلل .«است یمهم

ها و ها و تروریستبه همه تکفیری بود.و امکانات ما، در درجه اول به لطف جمهوری اسالمی ایران 

 «.گردیمبازمی ،گوییم که اگر بازگردیدها میبه اسرائیلی

 !نشدهانجامعمل  کردن شورای نگهبان به متهم

گره زدن مسائلی شورا در خصوص این درباره انتقاد به  عضو شورای نگهبان« عباسعلی کدخدایی»

در انتخابات اخیر مجلس شورای  هاآندر رد صالحیت همچون وضعیت دختران چند کاندیدا 

هم  نهایتاً محترم مجلس داشتیم که دو سه نفری از نمایندگان خیلی  ،در این دوره»اسالمی، گفت: 

های محلی( آمده بود که دختر ایشان در نه گزارش) یرسمهای مراجع شدند اما در گزارش تأیید

گفتند که این التزام . برخی دوستان میکندفضای مجازی با این قیافه است و این کارها را می

ند این مربوط به دخترش است، مربوط به ندارد، ما این موضوع را با آقایان فقها مطرح کردیم؛ گفت

اگر خودش مشکلی دارد بگویید. اگر دخترش در فضای  خودش نیست، خودش مشکلی ندارد،

و  حجابی دارد یا یک صفحه دارد، به ایشان ربطی نداردای داشته یا عکس بیمجازی مسئله

 .«شودمنتشر نمی ،اریمهایی است که چون رسانه ندها نمونهشدند. این تأییدها این درمجموع

 اخبار کوتاه

با  یتلفن یوگوامور خارجه در گفت روزی !/مقبول مذاکره ◄

 ،رانیا یبرا»: ، تأکید کرداروپا هیاتحاد یخارج استیمسئول س

 تأمینداشته باشد و همراه با  یملموس و عمل جیکه نتا یامذاکره

 مجلس صوبم قانون است. قبولقابلحقوق و منافع مردم باشد، 

است. در  االجراالزم رانیدولت ا یبرا ایهسته برنامه خصوص در

به  یمقابل برجام یهاطرف یاقدام واقع دیبا یاهر مذاکره

 .«تعهداتشان محرز شود

وزیر خارجه  /عراق: خواهان خروج نيروهای آمريکايي هستيم ◄

با که را هدف از نشست بغداد  ،وگو با روسیا الیومعراق در گفت

، کندیمغاز به کار آاز امروز حضور سران کشورهای منطقه، 

با ایران را قوی  عراق رابطهکرد و عنوان کاهش تنش در منطقه 

ما در دستیابی به دیدارهای دوجانبه »ه و گفته است: توصیف کرد

 فؤاد حسین .«های سعودی و ایرانی نقش داشتیمبین هیئت

درباره وضعیت نظامیان آمریکایی در عراق نیز گفت که تعداد این 

واشنگتن پنج هزار  -وگوهای راهبردی بغدادنیروها قبل از گفت

در این کشور تا  هاآنحضور نیرو بوده و عراق خواهان پایان 

 .است شده میالدی جاری سال پایان 

 /را داده است! هاواکسناني بهداشت: ايران پول سازمان جه ◄

تنها  رانیا»: اعالم کرد رانیبهداشت در ا یسازمان جهان ندهینما

از کوواکس )به  شدهیداریخر یهاواکسن نهیزاست که ه یکشور

 با این حال«. دز( را کامل پرداخت کرده است ونیلیم 27۶4 زانیم

دریافت به موقع این سازمان، کشورمان از  یهایبدعهد لیبه دل

در  ضدانقالب یهارسانهتا حروم ماند مخریداری شده  هایواکسن

ی اسالمی تالشی برای خرید واکسن بوق و کرنا کنند که جمهور

 نمی کند و جان شهروندان برایش اهمیتی ندارد!

 ریوز /شودميفجر انجام تا دهه وزير بهداشت: واکسيناسيون  ◄

انجام  را مقابله با کرونا یراهکارها مؤثرتریناز  یکی بهداشت

مبارک دهه فجر  امیتا ا» در کشور دانست و افزود: ونیناسیواکس

وی  .«شده است یزیرکامل مردم کشور برنامه ونیناسیانجام واکس

 یمندبهره یبرا ونیناسیواکس یداشتن گواه نده،یدر آ»: اعالم کرد

اتوبوس  ما،یهواپ تیبل افتیدر ،ی)خدمات بانک یاز خدمات عموم

 ونیناسیاز مرکز واکس دیدر بازد یاللهنیع .«خواهد بود یو...( الزام

وارداتی مورد  هایواکسن، از مردم خواست که با اعتماد به اهواز

 .وزارت بهداشت و درمان، به دنبال نوع واکسن نباشند تأیید

 مزیتاورکیوینروزنامه  شبکه جاسوسي فروپاشيده در ايران!/ ◄

اقدامات  یدر پ «رانیدر ا کایآمر یشبکه جاسوس»گزارش داد که 

 ،دیافزایم گزارشاین  .است دهیفروپاش ،رانیا یاسالم یجمهور

بوده،  رانیدر ا یشبکه جاسوس جادیکه مسئول ا یایآیمقام س

روزنامه،  نینوشته ا به اذعان کرده است. یناکام نیبه ا یتازگبه

 کی ،تیمسئول نیمقام در آستانه کنار نهاده شدن از ا نیا

 نیا به مقامات ارشد خود ارسال کرد. بارهدراینمحرمانه  ادداشتی

 جادیا یاطالعات خأل رژیم صهیونیستیاست که  یگزارش مدع

 شده را پر کرده است.


