
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1441ارديبهشت  4شنبه يک 3475 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

از  ؛شودیمدعا مستجاب  نیکه ا دیداشته باش نانیاطم ،دیکنیمدعا  یهست که وقت تیروا در

هست که ظرفِ ما  یگاه[ امّا]وجود ندارد، او کَرَم محض است؛  یقصور چیطرف پروردگار ه

با استغفار، با توجّه و تضرّعِ  میکن یسع ؛یگرفتن آن لطف و رحمت اله یندارد برا یآمادگ

 www.basirat.ir         (21/21/2022) .میبکن یرحمت اله افتیدر خودمان را آماده شتر،یب

 !کدام است؟ تياولو                   روز حرف▼

 دنیرس یجامعه برا کیو اهداف  هااولویت نییتع ،استیس فهیوظ

 یابیدست یکه مشخص شود برا یمعن نیبد ؛است یعموم ریبه خ

تمرکز  یزیچه چ یرو دیبا ،شرفتیبه حداکثر رشد و پکشور 

 ،میدار یادیمانده ز نیبر زم یکارها یوقت نکهیا ترساده نیم.ک

قبل از هر کنش و  نیابنابر م؟یرا انجام ده یچه کار دیابتدا با

 یر امرکشو یمل یهاتیاولودر درجه اول توجه به  ،یواکنش

 خواهد بود. هاتیآن فعال یبعد یگذارارزش اریو مع یضرور

هزار  ۷۳از  شیگسترده شامل ب یتیفعال ریاخ روزهای در

در  دیبازد ونیلیم 20، ینستاگرامیهزار کامنت ا 212 ت،ییتو

در واکنش به خبر سفر  و ... لی، هزاران خبر و صدها تحلتلگرام

که  یموضوع ؛فتاده استمجلس اتفاق ا سیرئ خانواده یخارج

 یدیمهمات جد ،ضدانقالبتوپخانه  -2 :شده است تا یاسوژه

انقالب راه  هیعل یدیجد یارسانه یبازآتشکند و  افتیدر

 طلباصالح -1 ؛به انقالب را له کند یاعتماد عموم تا ندازدیب

مشابه در اردوگاه مقابل را  عیپنبه اصولگرا را بزند و اصولگرا وقا

 یبر کشت یخیتا هر دو دانسته و ندانسته م ؛کندنبش قبر 

 انهیچند دسته شوند و ناش هایانقالب -۷ ؛اعتماد مردم زده باشند

پته هم را  توانندیممتهم کنند و تا  یگریانقالبریرا به غ گریکدی

 کنند. اعتباریبرا  هایانقالبتا اعتماد به  زندیآب بر یرو

و کارگزاران  استمدارانیس ،یاسیس یهاگروه ون،یانقالب وقتی

که تازه از  یمردم ی، به نظرتان براشوندیممتهم  گریکدیتوسط 

 هاآن دیهستند تا دولت جد دواریو ام اندافتهیکرونا نجات  یبال

 گرید ،نجات دهد ی، تورم و مشکالت اقتصادیبار گران ریرا از ز

از  ریغ ،وقاللیقو  یریگمچ نیحصل ا؟ ماماندیم یباق یدیام

 یاصل تیدرمان کدام درد و اولو ،یشخص یهاحسابهیتسو

 امری حکومت کارگزاران رفتار بر نظارت اگرچه؟ کشور است

، یکاریحل معضل ب د،ی، مشکالت تولالزم است اما بحران آب

، مشکل ختهیافسارگس ی، گرانیآمدن سطح اعتماد عموم نییپا

 نیاز صرف ا مراتببه ،گرید شدهمسکن و ... صدها موضوع حل ن

مسئول  کیسفر خانواده  یپرداختن به حواش یبرا یهمه انرژ

 نییدر تع یبرخ. دارد یشتریب تیبه خارج از کشور اولو

را مقدم  یو گروه یتا منافع حزب کنندیمسهو  عمداً هاتیاولو

 یکه اکنون برا میداشته باش ادی به نشان دهند! یبر منافع مل

، وقت آن است تا اندساختهبهانه  یکردن مردم به حد کاف دیناام

طبق  م؛یفراموش نکن .میاوریب یلیآنان دل یدواریام یبرا

 نیحادثه ا نیبدتر ،ملّت کی یبرا»رهبر معظم انقالب،  شیفرما

 ازرا  ندهیبه آ دشینفسش را از دست بدهد، اماست که اعتمادبه

 )نویسنده: حسین حسینی نژاد( «.دست بدهد

 

 
 

 
 

 
 

 !را تباه ساختند اشوهيمکه  کننديم استدالل يبه درخت             روز گزارش▼

و امامت  تیوال یعنی ریغد یاله امیبا نقض پ استیاز س نید ییجدا انیکه بن فهیسق یماجرا در

انصار را  م،یاز درخت رسالت شیما قر نکهیبا استدالل به ا ،طلبقدرت نیاز مهاجر ینهاده شد؛ برخ

د؛ فرمودند: یرس السالمعلیه یچون خبر به موال علو خالفت کنار زدند و اما  یزمامدار یدایاز کاند

آن که  وهیبه درخت رسالت استدالل نمودند اما ثمره و م؛ «حتجوا بالشجره و اضاعوا الثمرها»

 ییو عبا تیدر لباس روحان یاعدهامروز هم  تباه ساختند. را باشد امبریپ تیباهل تیوال امامت و

 یعنی یلوع راثیاما م ؛زنندیمو عدالت او قلم  یعل با نام و نشان ،است یامبریکه نشان پ

 .برندیم سؤال ریز ییعلم و دانا عقل، یرا با مدعا نید تیحاکم

با عنوان  یادداشتیقم در  هیحوزه علم نیعضو مجمع مدرس، «یبدیم فاضل» :یخبر گزاره

انش کار، و د یمتأسفانه تخصص و کارشناس»در روزنامه شرق نوشت:  «تیعدالت و امن ،یعل»

الجهل  ر،ی: العلم اصل کل خدیفرمایم یامام عل!!!( ) ندارد یگاهیچندان جا ینیدر جوامع د

 جهینت انیو در پا ؛«است یهر بد شهیر یاست و نادان یخوب ره شهیاصل کل شر، دانش ر

کنشگر  نیا !ستیکه کار دست کاردان ن است نیا خاطر به یماندگعقبهمه  نیکه ا ردیگیم

 ،زندیمقلم « استاد حوزه و دانشگاه»با عنوان  فیط نیا یهاطلب که در رسانهاصالح یاسیس

 نکهیو ا«! خشک شد رودندهیزا ،میگفت کایچون مرگ بر آمر» شده بود که یمدع نیازاشیپ

 یریگ، موضع2۷32دهه  یکای! امام متناسب با آمرستیحجت مطلق ن ینیامام خم یهاروش»

و  یروش یریگبلکه موضع ،و مستمر نبود یارزش یریگموضع کی شانیا یریگکردند اما موضع

و !« ستیمعقوالنه ن ابدتا  کایبه آمر "بزرگ طانیش"انتصاب عنوان  نیبنابرا ؛بود یکیتاکت

در  سمیوجود سکوالر»، !«ستیهم حجت ن نیمعصوم یاسیس رهیس اآلن یحت»چون  یاظهارات

اعتبارش در جامعه  ،دیبگو کایمرگ بر امرکه شعار  یاجمعهامام»و « ندارد یبیع چیحوزه ه

 ثبت کرده است. اشکارنامهرا در  «شودیسلب م

 یدر صورت تیعقالن به بهانه سمیسکوالر جیو ترو نیعقل و د دوگانه -2 :يليتحل هایگزاره

ٍل : اَلْعَقْلُ شَرٌْع مِنْ داخِندیفرمایم )ع( یکه موال عل شودیم هئغرب مسلک ارا فیط نیتوسط ا

کالم و  و عصاره وهیاز خارج است و م یعقل نیدر داخل و د ینیعقل د والشَّرعُ عَقْلٌ مِنْ خارجٍ؛

 تیو حاکم ینیحکومت د اقامه ریجهاد در مس همانا ؛که بدان استدالل نمودند یلوع رهیس

به نام خط امام،  داخلی یگراغرب فیط -1است. یاجتماع یاسیدر عرصه س ینید یهاآموزه

خارج و  ،بزرگ را بزک نموده و از جرگه دشمنان اسالم طانیو ش کنندیم فیود امام را تحرمقص

 یانیجر-۷ .کشندیمخط بطالن  کایآمر یبرا "بزرگ طانیش"درست و مستندِ  ق،یبر عنوان دق

 ،یبلد کارتجربه و  یبا ادعا ،که در سه دوره بعد از جنگ زندیمحرف از نبود کاردان در دولت 

و پس دادن حساب،  ییپاسخگو یجابهرا به ارمغان آوردند و حال  یشوم مشکالت فعل راثیم

را دربست در  ییسال گذشته تمام امور اجرا ۸ در! که حداقل یبلدان کارو طلبکارند؛  یخود مدع

 0122دالر  یبخشحاتم، تپههفتفساد  ان،یفرهنگ رهیو فساد صندوق ذخ ندگرفته بود اریاخت

و  ینجوم یهایبده راثیم ر،یبگ ینجوم رانیتوتال، تبعات خسارت کرسنت، مدخسارت  ،یتومان

 .هاستآنو تجربه بودن  فناهلو  یکاردان جی... از نتا و دهیسر به فلک کش یکسر

منفعت است که راهشان را  و تنها قدرت و ستیپاسخ ن یدر پ انیجر نیا اساساً نکه؛یا یانیپا نکته

در  ییگوگزافهبا  گریاست و روز د )ره( در استفاده از نام امام یافع روزمن نی. حال اکندیم نییتع

و  دانندیممناسب  یزمان خاص یآنان را برا رهی)ع( که سنیحضرات معصوم یامام و حت رهینقد س

 نیمهم ا دهد؛یدر کشور رخ م یچه اتفاقات ستیمهم ن ،گراغربمتعصب  انیجر نیا دیاز د نکهیا

 )نویسنده: جواد خسروی( !ریغ الدر مذاکره با کدخداست و  زیچههمحل است که راه
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 اخبار ▼

 ران و عربستان قوت گرفتخارجه اياحتمال برگزاری جلسه مشترک وزرای 

دور مذاکرات  نیخبر داد که پنجم کیپلماتید یبه نقل از منبع کیاسپوتن یروس یخبرگزار

از دولت عراق برگزار شده  یاندهیبا حضور نما ،عراق تختیروز پنجشنبه در پا رانیعربستان و ا

بوده است. عالوه « مثبت اریبس»جلسه  نیا یمنبع گفت که فضا نیبه نقل از ا کیاست. اسپوتن

وگو شده گفت زین یا، درباره مسائل منطقهفارسجیخلمنطقه  تیروابط دوجانبه و امن هبر پروند

 در» نوشت: بارهنیدرانیز  یمل تیامن یعال یشورا رخانهیبه دب کیرسانه نزد وز،ینور ن. است

انداز زار شد، چشمو عربستان که در بغداد برگ رانیا یعال ندگانینما انیدور گفتگو م نپنجمی

عراق و  یعال نمسئولی شده است. میدو کشور ترس انیروابط م ازسرگیرینسبت به  یترروشن

 اضیتهران و ر ندگانینما انیجلسات مشترک م یریگدر شکل یمؤثرسلطنت عمان نقش 

 ریدر مس یاصل یهاانجام شده، در مورد چالش حیصر یپنج دور گفتگوها انجری در اند.داشته

 یمل تیامن یعال یشورا رخانهدبی ارشد مقاماتشده است.  نظرتبادلروابط دو کشور  سرگیریاز

دو کشور در جلسات  اریاالختتام ندگانینما عنوانبهعربستان  یاطالعات سیسرو سیو رئ رانیا

 یدور گفتگوها و توافقات احتمال نیآخر یدر مورد محتوا رسمی اخبار هنوز اند.شرکت کرده

 یبرا هایدواریام ،ریمثبت نشست اخ یاست که فضا یحاک دهیاما اطالعات رس ؛شدهمنتشر ن

 ندهیدر آ شودیم ینیبشپی داده است. شیروابط را افزا ازسرگیری ریگام نهادن دو کشور در مس

 .«خارجه دو طرف فراهم شود یوزرا انیجلسه مشترک م یبرگزار نهیزم کینزد

 خوارج امروز هم هست خط انقالب: معظم رهبر تيسا

آورده  معظم له 3۸شب قدر سال  یسخنران یاز بازخوان یدر بخشرهبر معظم انقالب  تیسا

 همآنمسلمان است،  ظاهربه اوالًدارد:  ژگىیاز خوارج است و چند و کىیملجم ابن ... است:

هم در اسالمِ خود  لىیو خ خواندیم یخوببهکه قرآن را هم از بَر و  یمتعبد اریمسلمان بس

را قبول ندارد، حتّى على را! على را  کسچیهاست که  نیا دومش ژگىیاست؛ و ندبیمتعصّب و پا

واقعى او هم دفاع از  زهیانگ ایکار است... آ! او معتقد است که على سازشداندینمهم مسلمان 

را متّهم به  هامسلمان نِ یترداشت، امّا ظاهراً به نام اسالم بزرگ دیبا دیاسالم است؟ ترد

پس خود مدّعىِ  ،داندیمچون على را مرتجع  ؛کندیممتّهم به ارتجاع  ،کندیمکارى سازش

گره مشکل و معضلى بودند در زمان  نیچن کیاست. خوارج نهروان  یگریو انقالب یخواهیترق

صدر اوّل اسالم تا قرن  یهادورانباقى است و امروز هم هست. در تمام  شهیخط هم نیو ا على

با ادّعاى  م؛ینیبنما، مى نیچهره، با هم نیرا با هم هاآناست،  دایاى خوارج پدوّم و سوّم که ردّ پ

 «.اسالم، با دشمنى کردن با مغزها و لُبهاى اسالم و قرآن... نیراست داناسالم، با متّهم کردن فرزن

 به عربستان یبريحمله گسترده سا

را از  هاآناز  یاریبس ،یعربستان سعود یدولت یهاتیها و سابه وبگاه یبرسای گسترده حمله

ی سعود یهاتیساعراق به  مبدأاز  یبریحمله سا، این شودیمگفته  دسترس خارج کرده است.

 نیا یعربستان و وزارت نفت و انرژ ییمایهواپ مربوط به شرکت تسایصورت گرفته است. 

ها به نقل از عامالن رسانه برخی اند.هستند که از دسترس خارج شده ییهاتیسا ازجملهکشور، 

ابو فضل » دیشه اتیمذکور با نام عمل یبریسا اتیگزارش دادند که عمل یبریحمله سا نیا

حمله  نیا انمجری جام گرفته است.عربستان ان ییمایوزارت نفت و شرکت هواپ هیعل «طومر

را  هاشگاهیپاال یداخل یاپراتور یهاستمیس ،به حرمت ماه مبارک رمضان ؛کردند دیتأک یبریسا

و توقف چاپ و انتشار  منی هیعل حاصلیجنگ ب انیاقدام خواهان پا نیاما با ا م،یامتوقف نکرده

 .شوندیجهان ارسال منقاط  یکه به اقص میتوسط عربستان هست یریتکف یهاکتاب

 به چين رانيا صادرات یدرصد 34رشد 

نسبت به  یدرصد 2۸با رشد  یالدیم یماهه نخست سال جار ۷در  نیو چ رانیا یتجار مبادالت

در  رانیاز ا نی. واردات چدیدالر رس ونیلیم ۸32و  اردیلیم ۷مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به 

 ۷2 توجهقابلرقم با رشد  نیکه ا دهیدالر رس اردیلیم 29.۷به  یالدیم یماه نخست سال جار ۷

 یهادر ماه زین رانیبه ا نینسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. صادرات چ یرصدد

 است. دهیدالر رس اردیلیم 29.1داشته و به  یدرصد ۸رشد  1211تا مارس  هیژانو

 اخبار کوتاه

 سری از رژيم صهيونيستي که در دست ايران است!/ اطالعات ◄

تهران »: اعالم کرد یرانیمنبع ا کیاز  به نقلقطر  رهالجزی

 حاتیانبار تسل یهاو نقشه ریتصاو ،ییکشور اروپا کیواسطه به

ارسال کرده است. اکثر  ویآوتل یرا برا لییاسرا یاهسته

 یمحل انبارها راهبرد شتریپ لاسراییاند. بوده ینیزم ،ریتصاو

 دیجد یهاشامل محل انبار لیفا نیاما ا ؛داده بود رییخود را تغ

 یافروزجنگ میتصم لیئهشدار داده که اگر اسرا رانیاست. ا

 .«ردیگیرا هدف م ساتیانبارها و تأس نیداشته باشد، ا

نشان  آمدهدستبه گزارشات تور آلمان برای نخبگان ايراني!/ ◄

و جذب متخصصان و نخبگان  ییشناسا یبرا هایآلمان ؛دهدیم

در نظر  یاژهیو زهیجا ،یسینوبرنامهو  وتریدر حوزه کامپ یرانیا

کشور  نیبه ا فیکه از دانشگاه شر یالنیالتحصفارغگرفته و به 

نفر مانند خود را به آلمان  کیکه اگر  اندگفته ؛اندکردهت مهاجر

 زهی( جاالیر اردیلیم ۷به  بی)قر ورویهزار  22تا  ۶ د،یاوریب

 یکشورها یزیربرنامهاز  ییهاگزارش نیازاشیپ. دیریگیم

متخصصان  یریکارگبهجذب و  یامارات و ... برا ریمنطقه نظ

 منتشر شده بود. یفن و یتیآ یهابخصوص در حوزه ،یرانیا

 /ندهياز هفته آداوطلبانه ی اجرا ؛ندگانينما یآرا تيشفاف ◄

 با» :گفت مردم تهران در مجلس ندهینما «یعتشری مالک»

تاکنون  ،یمجلس و مساعدت و سینفره از رئ 2۶1نامه  یریگپی

 میاکرده افتیمجلس در ITرا از  ندهینما ۷2حدود مستند  یآرا

 پارلمان" سامانه است. شیافزا حال در جیتدربهآمار  نیا و

 اکثر قرار آرا آماده شده است. یانتشار عموم یبرا "مجازی

 یهماهنگ انجام شود؛ لذا اجرا یاست که کار نای ما جمع

شاءاهلل از هفته ان ندگانینما یآرا تیداوطلبانه شفاف یشیآزما

 .«شودیآغاز م ندهیآ

 نظرسنجی در !/قدر یهابه اعمال شب مردم یبنديپا ميزان ◄

ز شهروندان ا مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، سپایا یتلفن

درصد  ۸۷9۳و  یدرصد شهروندان تهران ۳۶9۸سال،  2۸ یباال

نفر، اعالم  23۳2کشور از تعداد نمونه  یهااستان ریشهروندان سا

 قدر را انجام خواهند داد. یهارمضان امسال اعمال شب اندکرده

با  کایسابق آمر یجمهورسیرئ /ترسدينماز ما  رانيترامپ: ا ◄

 انیکشورش و ب جمهورسیرئ ،دنیجو با یهااستیسانتقاد از 

، ایران دیگر از ما گذاردینمچین دیگر به ما احترام » هنکیا

و روسیه با حمله وحشتناک خود به اوکراین نشان داد  ترسدینم

 نیترخطرناکدر »گفت:  ؛«که رهبران ما چقدر ضعیف هستند

 «.میقرار دار کایآمر خیدوره در تار

راه و  ریوز« یقاسم ستمر» /در کشور ديشهر جد 44ساخت  ◄

در  دیشهر جد 02ساخت  یاز برنامه وزارت راه برا یشهرساز

استان کشور ساخته  20ها در شهر نیکشور خبر داد. ا

مسکن در  یطرح نهضت مل یهزار واحد مسکون ۶22. شودیم

 .شودیساخته م دیجد یهاشهر نیا


