
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1441ارديبهشت  7شنبه دو 4475 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

. هزاران میبدان م،یدر آن هست اآلنرا که  یماه رمضان نی! قدر ازیخواهران عز ز،یبرادران عز

آمده و رفته؛ هزاران هزار ماه رمضان خواهد آمد که من و شما  خیهزار ماه رمضان در طول تار

 (52/30/5032) .میستیآن ماه رمضان ندر 
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 ضدانقالببا  ييهمسو اي خواهانهعدالت یافشاگر     روز حرف▼

فرزند  باره سفردر ،یو افشاگر تیبه اسم شفاف ،ریاخ یروزها در 

 نهیهز جز یایدیعاافتاد که  یاتفاقات ،هیبه ترک یک مقام مسئول

ملت دشمنان و مخالفان  یخوشحال و کشور یآبرو یبرا یساز

بر خطاها  دیکه نبا ستین نینداشت. سخن از ا پیدر  ایران

انجام  یسخن از چگونگ بلکه ،و راه درست را متذکر شد دیشور

از منکر که  یو نه معروفامربهبه  دنیازیمهم است. دست  نیا

و در اندازه مسئوالن  یدر سطح مل ،است یالزم و ضرور یامر

تالش  زین ایدر دن دارد که یبه الزامات و قواعد ازین ،ارشد کشور

که صورت  ییهالیباره نقدها و تحلدر. مراعات شود شودیم

بدون مالحظه جوانب  ،یافشاگر کی یامدهایگرفت و آفات و پ

 ؛ستین لطفاز  یخال نکاتبرخی مرور  ،امر

غلط  یهاوهیش باسخن  در یادداشت حاضر، روی :يليتحل نکات

به  و ابداً وستهیپ است که به وقوع ینامتوازن کار یامدهایو پ

 -5. میستیاصل اقدام ناپسند صورت گرفته ن ریدنبال تبرئه و تطه

با  تنهانه ،ییگراارزشعدالت و  یافشاگران مدع یروشنگر وهیش

 شد یاابزار و بهانه ،بلکه خود ،نداشت یخوانهمتقوای در بیان 

 یاز سو یارزش اصطالحبه یهابچه ییاثبات تندخو یبرا

خواه و عدالت یبا جماعت ارزش یپرناشدن یاهیکه زاو ییهاانیجر

پسا چهار دهه از  رانیاست که در ا تأسفباعث  -5دارند. کشور 

بدون  یتهمت زدن و افشاگر نهیهنوز هم هز ،یانقالب اسالم

است! لذا هم بستر  «چیه»و در حد  نیپائ اریمبنا و سند، بس

و  یفرهنگ یدگو هم آلو کندیرا فراهم م یاسیس حسابهیتسو

بدون سند  زنندگان اتهام الیو هم خ زندیرا رقم م یمعمو تیترب

 یهایاندوزشهرت نهیهز یجویپ یو مدرک راحت است که کس

ثمره  توانندیو تهمت م افترا دهندگان نشرنخواهد شد و  هاآن

در  دیشا -0! نندیرا هم بب شانیهاتیثروت از فالوور و توئ دیتول

 یمدع یارزش یدانشجو کیسخت بود که  ابتدا باورش

دفاع  ،ضدانقالببرسد که همسو با  ییکارش به جا ،یخواهعدالت

 ای ،کند ریتعب «یکشماله»را به  ینظام اسالم یاز دستاوردها

به  حاًیرا صر ضدانقالب یهایپراکن ناعتراض رهبر انقالب به لج

 ،یناقص ندیفرا نیچن صولاما به هر صورت مح ؛ردیسخره بگ

اصالح آن  یبرا دیاست که با ییهایخروج نیظهور و بروز چن

و  ی. البته قاطبه جوانان انقالبعاجلی صورت گیرد ریتدب

 هستند. ییهاضعف نیاز چن یکشور مبر خواهعدالت

در  انحرافراه درست مقابله با  رسدیمبه نظر  :يانيپا نکته

، نشان مستمر یعالوه بر روشنگر ،یخواهعدالت یهاجنبش

مسئوالن و  یدرست مقابله با فساد از سو یدادن الگوها

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  است. یانقالب یهارسانه

 

 
 

 
 

 
 

 داعش در افغانستان تيمأمور                     روز گزارش▼

 یدر چند نقطه از افغانستان، موج ناامن یمتعدد در مساجد و مراکز آموزش یانفجارها وقوع

در  نوقلعهدر منطقه « ممتاز» یجار در مرکز آموزشکشور رقم زده است. انف نیرا در ا یدیجد

در  یستیترور یدر کنار انفجارها ،کابل لیدر منطقه تانک ت یاپیغرب کابل و دو انفجار پ

افغانستان طی روزهای  دهیکشستمعلیه مردم مظلوم و داعش  یهاتیجنا نیدتریجد ،مساجد

 ؛به چند نکته اشاره کرد دیآن با گرانیازانفجارها و اهداف ب نی. در رابطه با ااخیر بوده است

با  ،داعش یستیکه گروه ترور دهدیمنشان  هااتیعمل نیابعاد ا -5 تحليلي: یهاگزاره

که از نوع  هااتیعمل نی. نوع اکندیم هااتیعمل نیاقدام به ا ،یخارج گرانیباز یبرخ یدهسازمان

 هدف قرار به دنبال ضربه زدن و موردکه داعش  دهدیمنشان  ،وچک استک اسیمق یهااتیعمل

است. نوع  شتریآن ب یامکان تلفات انسان رایز ؛تجمعات است محلاست که  یدادن اماکن

همچون  یستیترور یهاگروه -5ست. دعام نیو مساجد است، گواه ا یکه مراکز آموزش هااتیعمل

در آن وجود داشته  یتینام که خأل کنندیم اتیو انجام عمل ریشروع به تکث ییداعش در فضاها

اقدامات داعش در  یبرا ی، به محلبردیمرنج  خأل نیسال گذشته از ا کیباشد. افغانستان که در 

 یمنطقه و حت یورهاکش یبرا امیپ کیعوامل حامل  نیشده است. ا لیتبد یامنطقهسطح 

و رشد آن در و گسترش  ماندافغانستان نخواهد  در اًداعش منحصر یدهایفرامنطقه است که تهد

 ییرا اجرا یداعش همان راهبرد -0 خواهد بود. جوامع بشری همه یبرا یدیتهد ،افغانستان

 یسازثباتیبراهبرد  ؛آن هستند یسازادهیپبه دنبال  کایآمر یعنیآن  یحام گرانیکه باز کندیم

 ریبه ساآن  میحوزه و سپس تعم کیدر  یثباتیبابتدا  یعنی ؛ریدرگ یمنطقه با تکثر کشورها

گسترده در افغانستان و سپس کل  یثباتیباول  لهبه دنبال آن است که در وه کای. آمرهاحوزه

و  قارهشبههمچون  گریو مناطق د یرامونیپ یراهبرد را به کشورها نیکند و سپس ا جادیمنطقه ا

 یگریباز در افغانستان، اکنون تنها کایبه عدم حضور آمر توجه با. بکشاند نیو چ یمرکز یایآس

 برساند، داعش است. ییبه مراحل نها نواشنگت یرا برا ویسنار نیا تواندیمکه 

تروریستی گروه تکفیری داعش در افغانستان، از یک نکته نیز نباید  یهااتیعملدر خصوص 

وارد شده که هدف آن عالوه بر موارد  کایآمر یگردانیبازبا  یاپروژهداعش در غافل شد که، 

و  یعیاماکن ش دادن قراراست. مورد حمله  یو سن عهیش نیب تینوع دوئ کی جادی، اذکرشده

اختالف بینداز و حکومت کن روباه  تاریخی پروژه، ینید یهایفرافکن جادیدر افغانستان و ا یسن

تا  این بار توسط آمریکا و جنایتکاران نیابتی آن در افغانستان رونمایی شده استکه  پیر است

کشور را به جان هم اندازد و داشتن یک جامعه عاری از درگیری و صلح پایدار را  مسلمانان این

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( حفظ کند. ایرؤ، همچنان به عنوان یک هایافغانستانبرای 

 !به دشمن ندارد کشور نيازهستند،  هانياتا          خبر ویژه              ▼

ده سابق مجلس در ی با رد ادعای علی مطهری، نمایناتم یمقام مطلع در سازمان انرژ کی

 رانیا یاهسته زآمیصلح برنامه» :کشورمان، گفت یاهستهبودن فناوری  زیآمصلح ریغخصوص 

و  یاطالعیاز ب یناش نهیزم نیدر ا رمسئولیغنداشته و اظهارات افراد  ینظام یریگجهت گاهچیه

به  یاهسته یاهتیدر فعال کاریپنهان اتهام کردن وارد است. هاآنخاص  یاسیس کردیرو ای

 یاتم زیآمبرنامه صلح یمحدودساز یها قبل دشمن برااست که از سال یکشورمان اقدام

 یادر مصاحبه یمطهر یعل شترپی .«کشورمان دنبال کرده و هرگز موفق به اثبات آن نشده است

 یقوا تیهدفمان ساخت بمب و تقو میشد یاهسته تیاز همان ابتدا که وارد فعال»گفته بود: 

. اعمال بیشتر فشارها از «میرا حفظ کن مسئله نیمحرمانه بودن ا میبازدارنده بود، اما نتوانست

ی گذشته هادههو  هاسالدر  هایمطهرسیاسی  یهایدهجهتو  هالیتحلمرهون  ،سوی دشمن

 به دشمن نداریم! یدر کشور هستند، نیاز ینیچننیا ییهاچهرهتا زمانی که  است و

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 مخالفان پيشرفت سيستان و بلوچستان!

سواحل  یمراکز گردشگر بیتخر الیبار در سر نای ،«درک ساحل درخت تک» قطع از پس

 ،نیوردفر 05 شامگاه .دیرس «یخیمر یهاکمپ کوه»نوبت به  ،مکران توسط افراد ناشناس

واقع در حدفاصل  یمعروف به جاده ساحل یگردشگر ریکمپ را در مس نیا ،افراد ناشناس

به خاکستر  لیکامل تبد طوربهمکان  نیو ا دندیبه آتش کش یاریچابهار و دشت یهاشهرستان

از افراد مخالف توسعه  یاعده متأسفانه»: ستگفته ا منطقه آزاد چابهار گردشگری معاون شد.

را رقم زدند و  یحادثه ناگوار نیاندک است، چن زین هاآنسواحل مکران که البته تعداد 

 قیموضوع و برخورد با عوامل از طر یریگیاز موارد مشابه، پ یریجلوگ یضرورت دارد برا

منان مردم سیستان و اقدام دش این موارد اولین و آخرین .«شوددنبال  تیبا جد یمراجع قضائ

تاکنون  و نیروی انتظامی ن نیست؛ سپاه پاسداراناین استا داشتننگهبلوچستان برای عقب 

ها شهید در راه آبادانی و امنیت این منطقه تقدیم کشور کرده است و تالش نظام مقدس ده

جمهوری اسالمی، آبادانی این منطقه همچون سایر مناطق کشور است و منطقه اقتصادی 

در آینده نزدیک به یکی از قطب اقتصادی و گردشگری کشور تبدیل خواهد شد که چابهار 

برای  یاختهیوگرجسته یهاتالش رونیازانی کل استان خواهد داشت؛ انقش بسزایی در آباد

 .ردیگیمایجاد مانع در به ثمر رسیدن این اراده ملی صورت 

 مقاومت بيتخر یبرا يانتخابات یهاپول عيتوز

 و داشته وجود همواره اهللحزب» :گفت اهللحزب ییاجرا یشورا سیمعاون رئ« دعموش یعل»

 نیخواهد ماند و ا یبزرگ منطقه باق یاسیس یروهایاز ن یکی عنوان به و دارد وجود هم هنوز

با  کیکند و در چارچوب دموکرات یمعرف یت پارلمانانتخابا یرا برا یحق را دارد که هر کس

اقدام به  ،یپارلمان یبه دست آوردن کرس یکه برا کسی احزاب رقابت داشته باشد. گرید

به دنبال  ،کندیم اهللحزب هیعل کیو نشر اطالعات نادرست و تحر یو اتهام زن ییگودروغ

 ینبرد واقع کیچالش بزرگ و  کی اب اکنون ما است. یداخل یریکشاندن مردم به نزاع و درگ

نبرد به کار  نیورود به ا یهمه امکانات را برا ،که در آن مخالفان میروبرو هست یاسیس

تالش دارند  ،یانتخابات یهاپول عیو توز بیو نشر اکاذ نیدروغ غاتیتبل قیاند و از طرگرفته

ن مجدد رژیم آل سعود و از چندی پیش، شواهدی از فعال شد .«مردم را از مقاومت دور کنند

که هدف از آن، تأثیر گذاشتن بر انتخابات  شودیمسران عربی متحد با سعودی در لبنان دیده 

 آتی این کشور است.

 مستند است ،درباره تورم جمهورسيرئ های: آماریبانک مرکز

 2370به  تاًینها، 5033 سال در درصد 1.75 از تورم نرخ» :گفت یبانک مرکز اقتصادی معاون

 از خوشبختانه. بوده است سابقهیبدهه گذشته  .که در  دیرس 5133 ورماهیشهردرصد در 

واحد درصد  5075قرار داشته و با  ینزول یریماهه در مس 55نرخ تورم  ،به بعد 5133 ورماهشهری

 جمهورسیکه رئ یاساس، آمار نای بر است. دهیرس 5133درصد در اسفندماه  1.75کاهش به 

 ید به آمار بانک مرکزو مستن حیصح کامالً ،کردند انینرخ تورم ب یدرصد 50درباره کاهش 

درصد قرار داشت،  2173در سطح  5133 ورماهیشهرکه در  زنی نقطهبهنقطه تورم نرخ بوده است.

 .«است دهیرس 5133درصد در اسفند  5372واحد درصد کاهش به  5271با 

 ريکا ديگر آن آمريکای سابق نيستنشريه آمريکايي: اين آم

بر جهان  کایسلطه آمر ندهیفزا یهاکه تاکنون به چالش ینکسا برای» :نوشت افرزفارن هینشر

 برده باشد. نیرا از ب دهایهمه ترد دیبا نیبه اوکرا هیروس هیماه فور ورشی ،توجه نکرده بودند

آشکار شده  کایآمر یاز افول نسب یفراوان یهانشانه ن،یبه اوکرا هیروس ورشیتر از قبل اربسی البته

که در سال  یرا دارد، سهم یناخالص جهان دیتول چهارمکیون کمتر از اکن کایاقتصاد آمر بود.

هنوز هم هنگفت است و برابر با چهل درصد  کا،یآمر ینظام یهانههزی چهل درصد بود. 53.3

و غلبه  یبرتر یبرا یرا که زمان یامن هیآن حاش گریاما د ؛جهان است ینظام یهانهیکل هز

 .«کندینم نیتأم کرد،یفراهم م کایآمر

 اخبار کوتاه

معاون  «ینیحس» /چقدر جدی است؟وزرا برخي  رييبحث تغ ◄

در واکنش به داغ شدن مجدد خبر تغییر  جمهورسیرئ یپارلمان

داخلی،  یهارسانهبرخی وزرا و مسئولین دولت رئیسی در برخی 

در  جمهورسیرئ نیاز وزرا و معاون کیچیه رییبحث تغ» گفت:

 رییتغ یبرا جمهورسیدولت مطرح نشده. استانداران مطالبه رئ

 ندگانیدوره ارتباط نما نیوضع موجود را محقق کنند. در ا انیبان

 یحت ندگانیدو نفر از نما یکیسهل و آسان شد.  جمهورسیبا رئ

 بعضاً. ستندین نیمابیف مسائل فصل و حل یحاضر به نشست برا

 که شودیمطرح م ندگانینما یاز سو ییهادرخواست

. هاستآن یمانع اجرا یدانیم یهاتیواقع و تنگناها ها،تدیمحدو

 .«ستین اجراشدنقابل  ندگانینما یهااز درخواست یبرخ

 /!يرانيضد ا از زبان يک اينترنشنال کارشناسي یهابرنامه محتوای ◄

ی در خصوص نگاه رانیضد ا یاسیفعال س ،«دوشوکی عبدالستار»

بودن  دارجهتخطی رسانه سعودی در دشمنی با ملت ایران و 

 هر» :کارشناسی در این رسانه، گفت اصطالحبه یهابرنامهانعکاس 

اگر طبق  ،شودیمدعوت  نترنشنالیا ونیزیکه در تلو کارشناسی

که  یفرد مثالً حذف خواهد شد؛  ،شبکه صحبت نکند نیاهداف ا

و بلوچستان نداشت و با  ستانیدرباره استان س یتخصص چیه

 ؛کردندیمداشت را دعوت  یهم همکار یریتکف یهاونیزیتلو

 «.کند! دییأبرنامه را ت یمجر یهاحرف نکهیا یفقط برا

 :گفت مجلس سیرئ !/؛ مقصر کيست؟دفاعرقابليغ يگران ◄

مجلس  یپابهآن را  ،یتیدر صورت هر موفق یفعل طشرای در»

خواهد  گونهنیاباز  زیو در صورت شکست ن سندینویو دولت م

 ایشده است. آ دفاعرقابلیغدر کشور  هاگرانی وضع بود.

موضوع مربوط به دولت بوده و  نیکه ا میبه مردم بگو میتوانیم

مسائل  دبای هم ارکن در دولت و مجلس به مجلس ربط ندارد؟

 .«مشکالت مردم را حل کرد دینگاه با نیببرند و با ا شیرا پ

 /با رهبر انقالب انيدانشجوفردا؛ موعد ديدار رمضاني  ◄

با رهبر  ییدانشجو یهاو تشکل انیدانشجو یرمضان دارید

ماه رمضان برگزار  امیدر ا زیامسال ن ،هرساله رسمبهانقالب، 

با حضور در  ماه،بهشتیارد . ،شنبهسه انیو دانشجو شودیم

 .کنندیم داری)ره( با رهبر انقالب د ینیامام خم هینیحس

 مردمي در محکوميت رژيم صهيونيستي در غرب!/ ييمايراهپ ◄

صدها نفر در اعتراض  کایآمر یدایفلور التای در واقع تامپا شهر در

و تعرض  انینیبه فلسط صهیونیستی میبه اقدامات و حمالت رژ

 «یبا مسجداالقص یهمبستگ» ییمایراهپ ،یاالقصبه مسجد

هزاران نفر در مشابه دیگری نیز با حضور تظاهرات  برگزار کردند.

تعجب  برگزار شد که موجب نیاز فلسط تیحما منظوربهآلمان 

 در این تظاهرات شد. از انبوه افراد حاضر سیپل

 سیرئ !/ديريدوش آب گرم نگ يي در انرژی،جوصرفهبرای  ◄

 هرواقعاً الزم است  ایآ» :خطاب به مردم گفت آلمانشبکه گاز 

 ،آب با مصرف گاز نیا یهم وقتآن ؛دیریگرم بگ دوش آب روز

را متوقف کند،  هیاز روس انرژی واردات آلمان اگر شود؟یگرم م

 .«آوردیدوام متابستان  انیگاز ما تنها تا پا ریذخا


