
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
7011 آبان 71شنبه دو 8365 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

]نسبت به اول  ین برابرشده چندهای بیشتر، با امکانات فراهمها و با تجربهامروز ملّت با توانایی

هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه  ؛بر همه موانع فائق بیاید تواندیحضور دارد و م انقالب[

مسائل تولید و مسائل ارزش پول، هم در زمینه مسائل فرهنگی، هم در زمینه مسائل سیاسی، 
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 طلب!اصالح یهاسه ساعت با رسانه       روز حرف▼

 یداریطلب در داصالحشب گذشته اصحاب رسانه  چهارشنبه

و  کردهایدرباره رو مانهیصم ییدر فضا ،جمهوررئیسساعته با سه

 سخن گفتند. اشیفصل کار نیدولت در اول یعملکردها

با  جمهورسیرئ ینفس و تعدد ارتباطات تعامل -9 ي:ليتحل نکات

رفتار  ب،یمتعلق به جناح رق یهارسانه ژهیوها و مطبوعات بهرسانه

روشن، تالش نستوهانه  ندهیآن به آ یدواریدولت و ام یمردم

 یدارهایو د یاستان یمردم، سفرها یاقتصاد تیبهبود وضع یبرا

نکات مثبت،  زا ،طلباصالح یهااز منظر اصحاب رسانه ،سرزده

مه اباقوت اد دیشد که با یابیدولت ارز نیا ریتقدجلو و قابلروبه

خود  تیروزنامه ابتکار در روا رمسئولیمد ی،لیوک ی. محمدعلابدی

به ضعف دولت سابق در ارتباط با نخبگان  یزیجلسه با گر نیاز ا

 یهمچنان آقا نکهیقابل استنباط است، ا دارید نیآنچه از ا» گفت:

 دنیشن یبرا ،انو انتظارات فراو اریرغم مشغله بسبه یسیرئ

گوش شنوا و از حوصله  ،نیمختلف و منتقد یهاگروه دگاهید

 یهارسانه یانتقاد کردیرو -2«. برخوردار است نیتحسقابل

منطق  ر؛ینظ ییهاهیاصالحات محترمانه و معطوف به اصالح رو

ن دبو فیضع ،یاستانداران نظام ژهیوانتصابات مسئوالن دولت به

نداشتن سخنگو در دولت،  ،یافکار عمومدولت با  یارتباط وزرا

مستقل و  یهارسانه ژهیو ها بهرسانه یرسازیضرورت درگ

و  یاستان یها و مصوبات سفرهاوعده یریگیامر پ رد طلباصالح

ارائه  یدولت و تالش برا ییگویاز کل زیبحث مبارزه با فساد، پره

 یبر مشورت با نخبگان برا یمبتن یاتیو عمل قیبرنامه دق

که  شدیمختلف را شامل م یهارفت از مشکالت در بخشبرون

با حوصله به  یسیرئ یدولت قرار گرفت و آقا سیمورد استقبال رئ

پرداخت  شنهادهایانتقادها و پ نینظرات خود در خصوص ا حیتوض

تحول و اصالحات  جادینکته شد که دولت به دنبال ا نیو متذکر ا

با همه کشورها ازجمله در اقتصاد و گسترش تعامل  یاساس

 تیرا به رسم رانیاست که حقوق ملت ا یغرب یکشورها

در  یسیرئ اهللتیآ یهاحبتنکته جالب ص نی. همچنشناسندیم

با  یستیمکرر بر عدم رودربا دیانتصابات، تأک یبرخ ییپاسخ به چرا

 شبردیدر پ یدر صورت اثبات ناتوان رانیو مد نهیکاب یاعضا

 بود که موردتوجه حضار قرار گرفت.محوله  یهاتیمأمور

 تیجلسات، ضرورت و جد لیقب نیا یکل یابیارز در ي:انيپا نکته

نظام  یارسانه یپردازو دروغ یسازتیدر تداوم آن با توجه به روا

با  یجلسات نیچن یچراکه برگزار د؛ینمایمهم م اریبس ،سلطه

شخص  تیبه اشراف ییمنتقدان، از سو اصحاب رسانه و مخصوصاً

 یایعمق و زوا زو متقن ا قیدق یریبه تصو صالیو ا جمهورسیرئ

و  یهمراه ییو از سو کندیو پنهان مشکالت مردم کمک م دایپ

 رانیآباد کردن ا یکشور با دولت برا قیها و سالهمه بخش یهمدل

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .دینمایرا فراهم م زیعز

 

 

 
 

 
 

 !عراق یمشغول ساز                               روز گزارش▼

انتخابات  جهیدر نت یرییآرا تغ یعراق اعالم کرد که با شمارش دست یعال یایراسیکم نکهیا از بعد

شدند. معترض  جهینت نیها نسبت به آن واکنش نشان دادند و نسبت به اگروه ینشده، برخ جادیا

در منطقه سبز بغداد  ،عراق یعال یایراسیکم گزارش اعالمبا  «هیقیتنس ئتیه»با عنوان  یگروه

شب جمعه نیمنطقه سبز بغداد را مسدود کردند. همچن یهایورود یزدند و برخ تجمعدست به 

طرح ترور  ،شد و در ادامه دهیانتخابات به آتش کش جهیبه نت نیمعترض چادر ،مشکوک یدر اقدام

ی پنهانی هانقشه از عیوقا نیاند. همه اناکام م زین پهپادهای انتحاری لهیوسبه عراق ریوزنخست

 .کندیمبرای مشغول سازی عراق با ایجاد درگیری و ناامنی در آن حکایت 

: الف( شودیعراق در دو گزاره خالصه م یشده براگرفته نظر در یطراح -9ی تحليلي: هاگزاره

تخابات عراق بعد از ان یعیش -یعیجنگ ش مدنی؛ گسترده یهاب( اعتراض ؛یعیش -یعیجنگ ش

نزاع  کی یعیش یهاانیجر انیبودند که م نیبه دنبال ا . منتفعین در این درگیری مذهبی،خورد دیکل

دادن به امورات عراق و رفع مشکالت و  سروسامانو عمالً توانمندی جبهه شیعی در  دیایبه وجود ب

گزاره  نیمقاومت اهای جریان تیبا درا کمبودهای آن در اذهان عمومی زیر سؤال رود. هرچند

آمریکا و عوامل آن هستند،  دشمن شیعه و محور مقاومت عراق که مشخصاً ه است؛ اماخورد ستشک

شکل دادن به به دنبال  های شیعی،و با دمیدن بر اختالفات موجود جریان گزاره نیاز درون ا

 یاسیوند معادالت سر تاثباتی در عراق هستند نوع بی کی جادیا یبرا یابانیهای گسترده خاعتراض

در  زوریعنوان کاتالها همچون ترور بهگزاره یاستفاده از برخ انیم نیکشور را مختل کنند. در ا نیدر ا

عراق، مشغول  یشده براگرفته نظر از اقدامات در گرید یکی -2. تنظر گرفته شده اس در عیوقا نیا

 یهااز رسانه یاریبس ،یمشغول ساز است. در گزاره یحشدالشعب ژهیوهای مقاومت بهجریان یساز

مقاومت  یهااز جانب گروه یرا اقدام یترور الکاظم یویدر داخل عراق، سنار کایوابسته به آمر

گرفته که مترصد منحل شدن شکل ریبعد از انتخابات اخ یانیجر ،یجیحذف تدر ارهاند. در گزدانسته

 یعوامل داخل یبرخ قیاز طر یرونیب ییویارکه سن دهدیموارد نشان م نیهستند. همه ا یحشدالشعب

 هستند. یو حذف حشدالشعب یمشغول ساز ،یپروژه محدودساز یسازادهیدر حال پ

 منظوربهرهبران شیعی عراق  شیازپشیبدر عراق، لزوم توجه  دادهیرووقایع اخیر  سخن پاياني:

در سطح سران را گوشزد  زیآممسالمت صورتبهحفظ یکدستی و اتحاد و مرتفع سازی اختالفات 

در غیر این صورت، دود تفرقه و درگیری اجتماعی بر چشم همین جریان و ملت  چراکه؛ کندیم

اصلی این وضعیت، آمریکا خواهد بود که امروز زیر فشار شدید افکار  نفعیذعراق خواهد رفت و 

 فرهادی( عمومی عراقی برای خروج کامل از این کشور قرار دارد. )نویسنده: محمدرضا

 است ینابود ريدر مس لياسرائفرمانده ارشد صهيونيستي:                   خبر ویژه▼

در  لیاسرائ»: ی اعالم کردستیونیصهمیارتش رژ رهیذخ یروهایفرمانده ارشد ن ،«کبری اسحاق»

 است. ریانکارناپذ قیبلکه حقا ستیخشم ن یاز رو ینیبشیپ کیها صحبت نیاست و ا ینابود ریمس

جنگ  نده،آی جنگ .شودینابود م مانیهارساختیو ز دهدیما فاجعه رخ م هیعل ندهیدر جنگ آ

 نی. امیااست که قباًل ازنظر حجم خسارت، آن را تجربه نکرده یموضوع نیاست. ا یجبهه داخل

سابق پشت سر  یهاکه در جنگ یسخت تی. وضعگرداندیها سال قبل بازمجنگ ما را به ده

راکت و  ک،که در آن روزانه هزاران موش یاست؛ جنگ چیدر مقابل جنگ در چند جبهه ه میاگذاشته

اوری »نیز  آبان ماه 91، شنبهروز  .«فرستاده خواهد شد لیاسرائ یپهپاد به سمت جبهه داخل

این تلویزیون  92وگو با کانال فرمانده جبهه داخلی در ارتش رژیم صهیونیستی در گفت« گوردین

موشک  2111اهلل لبنان، این رژیم با مشکل بزرگ شلیک ر صورت درگیری با حزبد، رژیم گفت

 یجنگ در جبهه شمال یبرا یکاف یآمادگ لاسرائی»؛ عمق اراضی اشغالی مواجه خواهد بود یسوبه

 «.همچنان ادامه دارد هایریاهلل است و درگدردسر ما اکنون حزب نیتررا ندارد. بزرگ

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 ندارد! انيپا که يخصومت

با عنوان  یادداشتی یمعاون دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبر انقالب ط «یفضائل یمهد»

 استیدر حوزه س رانیا یچالش انقالب اسالم نیترمهم ،«؟یچرا و تا ک ران؛یو ا کایتقابل آمر»

 ،ییمبنا ی،اعتقاد هیال را در پنج رانیبا ا کایتقابل آمر یهاشهیدانسته و ر «کایآمر»را موضوع  یخارج

: آوردیم ییمبنا هیال حیدر توض ی. فضائلتکرده اس نییتب کیپلماتیو د یاسیسی، تجرب ،یخیتار

است که بخواهد مستقل  یکه با هر نظام یدیحفقط با نظام تونه یتعارض منافع نظام استکبار»

 کنندیاشتباه گمان مبه یاعده: »آوردیمی نیز تجرب هیدر ال«. کند انتیباشد و منافع خود را ص

 زیچ تیواقع کنیآغاز شد، ل یالنه جاسوس ریتسخ یاز ماجرا یبا انقالب اسالم کایخصومت آمر

 یسنا داللحنیپناه دادن به شاه، صدور قطعنامه شد طلبانه،هیتجز یهااز غائله تیاست. حما یگرید

که قبل  کاستیآمر یهایدشمن قیمصاد ران،یحمله به ا یو چراغ سبز به عراق برا رانیا هیعل کایآمر

 فرضشیپ: »آوردیم کیپلماتیو د یاسیس هیال حیدر توض سندهینو«. ماجرا اتفاق افتاده است نیاز ا

 یهاشرفتیتعامل منجر به پ نیاست که ا نیا کنندیم هیتوص کایآمرکه به تعامل با  یهمه کسان

مثل، مصر، عراق، افغانستان و...  یی. کشورهاکندیرا کم م داتیحداقل تهد ایخواهد شد  یاقتصاد

اند و نه مثل عراق و افغانستان داشته یشرفتینه پ کا،یبا آمر کینزد کیپلماتیرغم داشتن روابط دبه

سازش  نهیهزفضائلی با اشاره به روابط عربستان با آمریکا، باال بودن «. ها شد!به آن کایمانع حمله آمر

 کایآمر کهیمادام ،گانه فوقپنج یهاهیال: »ردیگیم جهینت انیدر پاو را گوشزد کرده  از مقاومت

خود دست نکشد، تقابل دو  یهااز آرمان زین یرا کنار نگذارد و انقالب اسالم ودخ یاستکبار تیماه

 !«.شودیهرروز قطورتر هم م هاهیال یکه بعض میبگذر سازد،یم ریکشور را ناگز

 و تنظيم بازار هامتيقطرح جديد دولت برای مهار 

تاکنون ثبات اقتصادی را با چالش مواجه  9911رشد شدید تورم از ابتدای سال به گزارش همشهری، 

اکنون تورم گویند همطور که اقتصاددانان میکرده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. آن

این در حالی است که اقتصاد ایران  حلی برای آن پیدا کرد؛ترین متغیر اقتصادی است که باید راهمهم

های گذشته برای ها در دورهحلبرد و بسیاری از راهبیش از چند دهه است از یک تورم مزمن رنج می

دهد دولت ها نشان میترین خبرکنترل تورم با شکست مواجه شده است. در چنین شرایطی تازه

نجیره تولید آغاز کرده که هدف آن تورمی را با عنوان رصد و پایش کل زتدوین یک طرح ضد

، این طرحبر اساس  .ماه آینده به اجرا دربیاید4ها بوده و قرار است تا جلوگیری از رشد شدید قیمت

ها به اجرا ها از همان مرحله تولید، متناسب با میزان عرضه و تقاضا پایش شده و ثبات در بازارقیمت

. به نظر ای نشودات این طرح تا زمان تدوین نهایی رسانهآید. وزارت صنعت در تالش است جزئیدرمی

شود، روند عرضه و با اجرای این طرح که با نام رصد و پایش کل زنجیره تولید شناخته می رسدیم

تقاضا در بازار اقالم اساسی به تعادل برسد و حتی در بسیاری از اقالم اساسی منجر به کاهش قیمت 

های مکانیسم های معامالتی بورس کاال به اجرا دربیاید.طریق مکانیسمقرار است این طرح از  .شود

گذارد معامالتی بورس کاال، اطالعات دقیقی در مورد میزان کمبود یا مازاد عرضه در اختیار دولت می

 .تواند بهترین تصمیم را برای ایجاد تعادل در بازار بگیردکه بر اساس آن دولت می

 به شبهات! موقعبهپاسخ مستند، مستدل و 

ها ازجمله موضوع دولت با اشاره به شبهات مختلف در رسانهدیروز هیئت  در جلسه جمهورسیرئ

و  یبه خبرساز ییوزرا و مسئوالن اجرا»از وزرا نسبت به انتصاب بستگان خود، گفت:  یتوجه بعض

 دی. وزرا بادیجود آودر جامعه به یمنف تیکذب، بالفاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند ذهن یادعاها

سید ابراهیم  .«قائل شوند و به شبهات، پاسخ مستند و مستدل بدهند تیاهم یعموم کاربه اف

آنان از اینکه »اند، گفت: اینکه دشمنان راهبرد مأیوس کردن مردم را در پیش گرفته انیبابرئیسی 

دعاهای غیرواقع به دنبال ناراحت و عصبانی هستند و با طرح ا ،فضای امیدواری در کشور ایجاد شده

 .«ها، هوشیار باشندهجمه گونهنیاایجاد یأس در بین آحاد مردم هستند، لذا همه باید در مقابل 

روزی، همه مسئولیت داریم تا متناسب با انتظارات مردم با تالش شبانه»رئیسی تأکید کرد: 

کنیم و الزمه این کار استفاده از  را برطرف نموده و اعتماد عمومی را جلب هاآنها و نگرانی دغدغه

 «.نیروهای انقالبی و کار جهادی است

 اخبار کوتاه

برنامه  یمجر !/شوديموقتي انحصار باشد، نتيجه همين  ◄

در عدم خودرو ایرانای با گالیه از رفتار غیرحرفه "21تهران"

های مکرر عوامل این پاسخگویی به مشتریان و رد کردن دعوت

خودرو به ایران»های مختلف، گفت: یل و بهانهبرنامه به دال

با التماس و اقساط  ایکه در دن ینیو ماش ستیکس پاسخگو نهیچ

باالتر  متیبا التماس و ق نجایا شودیبلندمدت به مردم فروخته م

دالوری با اشاره به بند قانونی  محمد«. !دیمنتظرش بمان دیبا

د )اعطای ماشین افزایش جمعیت که اخیراً در مجلس تصویب ش

کشی(، از باقی ماندن به مادران دارای سه فرزند، بدون قرعه

کشی و امتیاز سیاست فروش خودروهای تولیدی با روش قرعه

 شدن خرید خودرو در کشور نیز انتقاد کرد.

 تهران راتیتعز رکلمدی /تهران مارستانيب 0 يليتعط یحکم بدو ◄

از  افتیاضافه در تهران به سبب مارستانیب 4»: اعالم کرد

نام  انینشده است از ب یمحکوم شدند. چون حکم قطع مارانیب

 نیبار ا نیسوم یبرا مارستانیب 4 هر. میمعذور هامارستانیب

 نکهیشوند مگر ا لیتعط دیتخلف را انجام دادند و طبق قانون با

به نظر  .«را جلب کنند انیشاک تیرضا ،یتا صدور حکم قطع

در خصوص بندهای اجرایی این  ستیبایم گذارقانون، رسدیم

و تخلفات و موارد مشابه همچون، تعطیلی  جرائمنوع 

بدهی بانکی و مالیاتی  ی تولیدی به دالیل گوناگونهاشرکت

ی زیان حاصله از اجرای حکم به جابهکند تا  دنظریتجد... و

 مردم، مجرم و خطاکار اصلی تنبیه شود.

« دیسرلشکر رش» های جنگ!/ربههای قدرت برآمده از تجمؤلفه ◄

از  دیکه تهدبا تأکید بر این اءیاالنبخاتم مرکزی قرارگاه فرمانده

و از مبدأ هر  یدر هر سطح یهر قدرت مستکبر متجاوز یسو

، افزود: کنندیمسلح آن را سرکوب م یروهایباشد، ن ینیسرزم

 یهاقدرت و روش استفاده از آن را از درون تجربه هایمؤلفه ما»

دشمنان از آزمودن اراده و  میدواریو ام میابحران و جنگ آموخته

 «.کنند زیقدرت ما پره

 ردبی« یآباد بیغر» اروپا؛ حيات خلوت منافقين تروريست!/ ◄

 یاز سو ینشست یبه دنبال برگزار قوه قضائیهستاد حقوق بشر 

دست »گفت:  ایتالیا یدر مجلس سنا نیمنافق یستیگروهک ترور

 یرانیاز هفده هزار نفر ا شیبه خون ب یستیگروهک ترور نیا

 ییاروپا یکشورها یهاتختیآلوده است اما آزادانه در پا گناهیب

 یمضحک حقوق بشر یهانشست یزاربرگاقدام به تردد کرده و 

دوگانه و مخرب خود در حوزه  یهااستیبه س هااروپایی .کنندیم

 .«دهند انیو حقوق بشر پا سمیترور

رئیس سازمان حج و  احتمال اعزام زائران به سوريه قوت گرفت/ ◄

های صورت به دنبال پیگیری»کشورمان اعالم کرد:  زیارت

های اندازی سفرهای زیارتی سوریه و زیارت حرمگرفته برای راه

این هفته  یمطهر حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س(، ط

شود تا هیئتی از سازمان حج و زیارت به سوریه اعزام می

مقدمات سفرهای زیارتی زائران دلداده و مشتاق زیارت را به 

 .«این کشور فراهم کند


