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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1241 خرداد 42شنبه سه 6777 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 یرانیکه افتخار کند که ا یکرد؛ طور بندیخودش پا یمل یو باورها یمل تیجوان را به هو دیبا

که امروز به خاطر مواضع  یرانیا همآنبودن؛  یرانیا دارد افتخار واقعاًاست و افتخار هم دارد. 

 (31/70/3131. )است نیزتریعز اسالم یایدر دن اشیالمللنیو مواضع ب اشیاسیس

www.basirat.ir 

 !فتنه عميق رنگي                    روز حرف▼

سال از روزی که فردای انتخابات ریاست جمهوری،  31بیش از 

های کلید خورد و خیابان «رمز آشوب» عنوانبه «تقلب»ادعای 

ه است. حاصل آن تپایتخت درگیر اردوکشی خیابانی شد، گذش

با حوادث تلخی بود که حکیم انقالب از آن  ،پروژه طراحی شده

 یاد کردند! «فتنه عمیق»عنوان 

به خاطر روند تبلیغاتی  33انتخابات سال  -3 تحليلي:نکات 

های انتخاباتی شکل گرفته، طلبان و کمپینتوسط اصالح اتخاذشده

رنگ و  چنانآناز مسیر عقالنیت و انتخاب عقالنی خارج شد و 

بوی احساسات و عواطف و تعصب گرفت که دیگر بیش از آنکه به 

طرفین بدل شد  انتخابات شبیه باشد، به میدانی برای لشکرکشی

کردند و که به چیزی جز بردن به هر نحو ممکن فکر نمی

آشوب و  ،قادر به پذیرش شکست نبودند! حاصل آن وجهچیهبه

برای کشور و ملت نداشت!  «خسارت محض»بلوایی بود که جز 

استادیوم را به  ،های پرتنش پایتخت که هواداران ناکامهمانند دربی

تالش برای اغواگری و فریب افکار  -2 کردند!ویرانه تبدیل می

در  «خط امام»عمومی بخشی از نیروهای ارزشی با انتخاب عنوان 

انتخاب فردی  ،جد دنبال شد. اولین گام طوربهاین انتخابات 

یاد  «امام ریوزنخست»نامزد انتخابات بود که از او با عنوان  عنوانبه

ر از حضرت مستم طوربهکردند! موسوی در کالم انتخاباتی خود می

معرفی  «خط امام»امام مایه گذاشت و تالش نمود خود را منادی 

 کند و کالمی نبود که در آن به نحوی از امام یاد نکرده باشد.

س أکه از این نسبت تنها نامی برای ردر عمل مشخص شد  هرچند

گفتمانی  هایارزشاست که از  هامدتو او  مانده یباقفتنه 

راهبردی که در  ترینمهم -1 است. حضرت امام فاصله گرفته

راهبرد بصیرت بخشی و افتاد،  مؤثرمواجهه با جریان فتنه 

از بدنه  ش شد تا صف سران و اصحاب فتنهلذا تال ؛روشنگری بود

های ملت جدا گردد. روشنگری نسبت به نقشه دشمن، دروغ توده

های گزاف آن برای بودن ادعای تقلب، خطر ادامه فتنه و هزینه

استفاده دشمنان از تداوم آشوب، بازخوانی تجربه ادوار ءکشور، سو

 ازجملهسالمت در انتخابات،  هاینشانهانتخابات در کشور، بررسی 

محورهای اساسی بود که در مسیر تبیین و بصیرت بخشی بکار 

رقم  33بهترین عنوان برای آنچه در خردادماه سال  -4 گرفته شد.

و  زیریکه توسط بیگانگان طرحاست  «کودتای رنگین»خورد، 

آنان در کشور اجرایی شد. به تعبیر  خوردهبیفرتوسط ایادی 

کردند، از  33این کارهایی که در سال »حکیم انقالب اسالمی: 

... البتّه دوستان ما آن اوقاتی که این قضایا ها بودآمریکاییابتکارات 

وصیه کردند که اسم انقالب رنگی را اتّفاق افتاد، به بنده مرتّب ت

 ؛اسم انقالب رنگی نیاوردم، اورم؛ من هم چون معتقد به مشورتمنی

ی رنگی، یک کودتای رنگی کودتا درواقعامّا خب انقالب رنگی بود؛ 

 )نویسنده: مهدی سعیدی(«. ناموفق

 

 

 

 

 

 

 برديمبط با رژيم صهيونيستي را باال وار یسازیعاد نهيکه هز يقانون          روز گزارش▼

 بیخردادماه به تصو لیدر عراق که اوا یستیونیصه میرابطه با رژ یانگارقانون جرم بیتصو

 مسئله رامونیپ یاسیس یرخدادها نیتراز مهم یکی د،یکشور رس نیپارلمان ا ندگانینما

قرار گرفته است که  موردتوجه زین یو اسالم یعرب یکشورها ریدر سا جیتدربهاست که  نیفلسط

 سخت و دشوار قرار دهد. طیرا در شرا ویآوتل تواندیدامنه آن م رشتدر صورت گس

 یکرده است، تالش برا بیکه پارلمان عراق تصو یدیبراساس قانون جد -3 :یخبر یهاگزاره

 یستیونیصه میرژبا  یو علم یورزش ،یفرهنگ ،یفن ،یاقتصاد ،یتیامن ،یاسیس یهرگونه همکار

شامل حال  تیممنوع نیاست. ا« اعدام»محسوب شده و مجازات آن « جرم» ،یبا هر عنوان

و  ینظام کارکنانمسئوالن و کارمندان دولت و  ازجملهداخل و خارج آن  یهایعراق یتمام

 یهادولت و دولت ینهادها یعراق و تمام میمق یو اتباع خارج یخدمات عموم یرنظامیغ

نهادها و  ،یاجتماع یهاشبکه ،یعراق یهارسانه زیو ن هاآنها و ادارات و پارلمان یامنطقه

شاغل در  یخارج گذارانهیسرماو  یخصوص یهاشرکت نیو همچن یجامعه مدن یهاسازمان

 انتیممنوعه ذکر شده در متن قانون، اتهام خ یهاتیفعال نیاز ا کیعراق است. تخلف از هر 

 دیالجد یالعرب زبانعربروزنامه  -2اعدام است.  نآو مجازات  دهشمطرح  یفرد خاط یبزرگ برا

در پارلمان عراق  یستیونیصه میرابطه با رژ یطرح موضوع جرم انگار رامونیپ یدر گزارش

راه را  ،در پارلمان عراق لیروابط با اسرائ یسازیدرباره قانون منع عاد یریگیرأ» :سدینویم

 یهدف مهم برا کی نی. ابنددیاست، م لیروابط با اسرائ یبال برقرارکه به دن یهر طرف یبرا

را  ی، قانون کسانحالنیدرعدادند.  یقانون رأ نیبه ا یاسیس یروهایاست. اکثر ن یپارلمان کنون

نداد،  ی. هرکس به قانون رأکندیم یمعرف ،هستند لیروابط با اسرائ یسازیکه خواهان عاد

در  یسازیقانون منع عاد بیبه دنبال تصو -1«. در ارتباط است یستیونیصه میبا رژ ینوعبه

 بیتصو یبرا ییهادرخواست من،یدر  یقانون مشابه بیگذشته عالوه بر تصو یعراق، در روزها

 یگرید یکشورها یگذاردر مراکز قانون یستیونیصه میرژرابطه با  یانگارمشابه و جرم نیقوان

 در حال شکل گرفتن است. ین اشغالیو فلسط ریالجزا ه،یسور تونس، چاد، لبنان، جملهاز

 یعرب یکشورها یدر برخ یستیونیصه میرابطه با رژ یانگارقانون جرم بیتصو :يليتحل گزاره

خواهد داشت.  یستیونیصه میرژ یبرا یمهم یامدهایو قطعاً پ ستین یموضوع کوچک ،یو اسالم

مطلوب و مؤثر  طوربهاست که اگر قانون مذکور  نیموضوع مذکور ا یراهبرد امدیپ نیترمهم

در اواخر دولت  یستیونیصه میرژخواهد شد که  «میابراه وافقت فیتضع»شود، باعث « اجرا»

اقدام به  ،سودان و مراکش ن،یامارات، بحر یعنی یترامپ در چهارچوب آن با چهار کشور عرب

 کیپلماتیو د یاسیکشاندن نبرد سشکست  بهنموده است.  کیپلماتیو د یروابط رسم یبرقرار

است که در  یگریمهم د امدیپ ،یو حقوق یاسیس «تیکسب مشروع» یبرا یستیونیصه میرژ

ها ده رغمبهکه  یطیدر شرا همآنمتصور شد؛  یسازیقانون منع عاد یبرا توانیم نهیزم نیا

 تیکسب و حفظ مشروع ره،یو غ یروان دیتهد ،یعیتمام اقدامات تطم باوجودو  یسال اشغالگر

 است. یدر مناسبات خارج ویآوتل یاساس تیهمچنان اولو بندمین

ها در جهان اسالم فرصت نیترتا از کوچک کوشدیم شدتبه یستیونیصه میرژکه  یطیشرا در

ها بهره روابط با دولت یسازیو سپس عاد یاجتماع ییزداتیو حساس تیکسب محبوب یبرا

هرگونه رابطه با آن در  ای میرژ نیروابط با ا یسازیعاد یانگارو جرم تیببرد، طرح ممنوع

اشغالگر قدس است و  میرژ هیعل کیپلماتیو د یاسیس یعمالً نبرد ،یاسالم و یعرب یکشورها

روبرو سازد.  یجد یابا خدشه م،یرژ نیا یازهاین نیتراز مهم یکیعنوان را به تیمشروع تواندیم

 (ندیآخوش دیحمنویسنده: )
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 اخبار ▼

 رانيعراق درباره ا رخارجهيوز رسازندهياظهارات غ

مرحله »از  رانیکشور با ا نیشد که روابط ا یمدع رسازندهیغ یخارجه عراق در اظهارات ریوز

 شنودیاز بغداد م «یدیزبان جد»روزها  نیاست و تهران ا دهیرس« مرحله صراحت»به « سکوت

در امور عراق  هیو ترک رانیدرباره آنچه مداخله ا «نیفؤاد حس»از آن وجود نداشته است.  شیپکه 

 یاگونهبه م،یوگو و مذاکره شدوارد گفت یرانیو با طرف ا میما شروع کرد»شده، گفت:  دهخوان

ناظر بر  نی. سخنان فؤاد حس«ستین یکشور چیامروز عراق تابع ه یخارج استیس رایز گر؛ید

در  یستیونیصه میرژ زیآمو گسترش مداخله با نفوذ رانیا یاسالم یجمهور یبرخورد نظام

متذکر شده و بر اساس  یامر را به طرف عراق نیبارها ا رانیکه ا یموضوع ست؛کشورش ا یمرزها

 را در خاک کشور دستنیازا ینیحق برخورد مسلحانه با مداخالت فراسرزم ،یالمللنیب نیقوان

با  یهمکار زیکشور عراق ن یداخل نیطبق قوان ن،ی. گذشته از اداندیمخود محفوظ  یبرا هیهمسا

وزارت خارجه کشورمان در واکنش  ی، سخنگوحالنیبااشده است.  یجرم تلق ،یستیونیصه میرژ

 هیدوستان در عراق را توص»امور خارجه عراق گفت:  ریوز یاز سو ردوستانهینوع اعالم نظر غ نیبه ا

 یبرا یاغی یهاطرف سوءاستفادهو کشورشان مورد  ییایجغراف یکه مراقب کنند مرزها میکنیم

از آنچه بخواهند به  شی. بردیقرار نگ رانیو مردم ا رانیدوستانشان ا هیبر عل یتیاقدامات ضد امن

اه سپ ی)حمله موشک نیبارها هشدار دادم و ا بونیتر نیاطالعات داده شده است. از ا هاآن

 «.کوچک بود که به هدف هم اصابت کرد یجراح کی( لیپاسداران به مقر موساد در ارب

 نگاشته پليس!ناديده استاورد د

در خصوص دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی توسط کشور  یفرمانده کل انتظام مشاور

است که توسط  یمناسب یهاتیاز موقع یتکرار یتیسرقت حکا یهاپرونده یبررس» :گفتپلیس، 

 نینو یهابر دانش و روش هیبا تک تختیپا سیپل کارگاهان. شودیم جادیا نیسارق یافراد برا

، سارقان پرونده سرعت و دقت ت،یجدبا  ،یوودیهال یشیو آثار نما اتینه بر اساس حدس ،الکیتکن

باال نیز دیروز با  فراجا فرمانده ،یسردار اشتر .«ندو بازداشت کرد ییرا شناسا یمل یسرقت بانک

در این  سیگرفتن دستاورد پل دهیاز ناد، اموال مکشوفهو  ینده سرقت بانک ملپرو رقمتوصیف کردن 

 کنم،یاعالم م یرا به دوستان در رسانه مل هیگال نیا» و گفت:گالیه کرد  ملیتوسط رسانه  پرونده

 خواستندیپرداختند و م هیپرداخت به اصل موضوع به حاش یجابهدوستان  زین شبجمعهدر برنامه 

اتفاق مثبت افتاده و دشمن  کیمباحث اصالح شود؛  نیا میدواریام صورت هر به کنند! دایپ یضعف

آن واقعیت  .«میدستاورد بپرداز نیکه به ا ستین حواسمان زیما ن آن بزرگ شود و خود خواهدینم

و فرصت  دمشخص شانجام گرفتن سرقت، بعد از چند روز  همآنمی، است که سرقت به این مه

از سوی  زیغرورانگه و شایست یبود، اقدام کافی برای خروج اموال مسروقه و سارقین از کشور فراهم

 .امنیت ساز در کشور نباید نادیده انگاشته شوداین توان  بود. پلیس

 شد تریجد نهيکاب راتييتغ

 نهیکاب یاعضا یبرخ رییتغ»: داعالم کر جمهورسیرئعاون اقتصادی مبه  کینزد ،تابناک تیسا

انداختن  انیبه جر یامضا برا نیشتریب یتعاون و صمت دارا یوزرا ضاحیاست است. «یقطع»

 نیا بر میتصم ،مجلس و دولت انجام شده بود نیکه ب یهایرایزنیاما بر اساس  ؛بود هاآن ضاحیاست

و گزارش خود را به مراجع  شدهنییتعاز وزرا  یعملکرد برخ یابیجهت ارز ییهاکارگروهشد که 

 نیمورد انتقاد در دولت در ا یهااز حوزه یبرخ نکهیا به توجه با ند.ارسال کن تدر دول ریگ میتصم

و انتقادات کارشناسان حوزه  یمردم یهاهیبه گال یاند پاسخ مناسبنتوانسته سالهکی فرصت حدوداً

فراد و درباره انتصاب ا دهیرس تیبه مرحله قطع هاسمت نیدر ا رییلذا تغ ،خود داشته باشند

نیز  مجلس یاجتماع ونیسیکم سیرئدیروز  .«در حال انجام شدن است ییهایزنیرا نیگزیجا

کرده و برابر  یریگیرا پ یعبدالملک یآقا یاز صبح امروز، موضوع مطرح درباره استعفا»: عنوان کرد

 اما؛ بوده است عهیام، اصل موضوع شاکه با مقامات ارشد دولت و وزارت کار داشته ییوگوهابا گفت

 .«اندگذاشتهدر غروب دوشنبه صحه  شانیا یمنابع آگاه، بر خبر استعفا یبرخ

 اخبار کوتاه

علم » /به قدرت نظامي ايران انگليسيسانه رکارشناس اذعان  ◄

با انگلستان دانشگاه لنکستر  المللنیاستاد روابط ب «صالح

 یسیبیآنتن ب یرو رانیا هیکه قرار بود عل یابرنامهحضور در 

سال  177در  که رانیمثل ا یکشور مخصوصاً» برود، گفت:

بمب  دیبا ،بوده یخارج یهامورد هجوم قدرت شهیهم ریاخ

از سال  ،رانیمدرن ا خیبار در طول تار نیاول یبرا اتم بسازد!

را از  رانیوجب از خاک ا کی اآلن( تا 3110)انقالب  3101

دوم در زمان رضاشاه، او را  یجنگ جهان در !میدست نداد

را از  رانیو ظرف چند روز ا دیتبع قایبه آفر یمقاومت چیبدون ه

پهپاد  کیاما در حال حاضر  ؛کنندیمشمال و جنوب اشغال 

 رانیا ییایدر یچند متر وارد مرزها ییکایفوق مدرن آمر

 «.!شودیمبا آن برخورد و ساقط  ،شودیم

 /هامهيبوسط ت شيو آزما تيزيو نهيدرصد هز 74 رداختپ ◄

بار در  نیاول یبرا»گفت:  سالمت مهیسازمان ب رعاملیمد

را در بخش  یدرصد تعرفه خصوص 07تا  هیپا مهیب ،کشور

از شهر  یشیآزما صورتبهطرح  نیا .کندیمپرداخت  ییسرپا

در سراسر  مهیب یعال یشورا بیسراوان آغاز شده و پس از تصو

خدمات  ت،یزیپوشش شامل و نیا .شودیمکشور اجرا 

در مرحله اول است که بودجه  یربرداریو تصو یشگاهیآزما

 .«شودیم نیتأممنابع  ییجوصرفهآن از راه  یاردیلیهزارم

 ردکشور فقط پنج  !/مايپانوسياق کشنفت سازندهمين نجپ ◄

پنج  ینا وجز رانیا. دبسازن مایپانوسیاق کشنفت توانندیم ایدن

 کشنفت تواندیمکه  ستا یتنها کشور اسالمو بوده کشور 

 الحالمعلوم یهارسانه یبعض حالنیباا .دبساز مایپانوسیاق

های دستاورد ینا معاند، یهارسانهبا داخلی در هماهنگی 

افتخار  مانتا به کشور کنندینمشور را بیان کنخبگان بزرگ 

 !ودشن داده ابدبخت نشهمیشه  دیبا یرانیا چون ؛مینکن

 و تجارت کنفرانس /رانيدر ا يخارج یگذارهيسرمارشد  ◄

 یگذارهیسرما جذب»: اعالم کرد (آنکتاد) ملل سازمان توسعه

نسبت به سال  یدرصد ۶با رشد  2723در سال  رانیا یخارج

 .«است دهیدالر رس ونیلیم 421و  اردیلیم 3قبل از آن به 

نا أ»و عراق،  رانیتوافق مسئوالن ا با /1241 نيشعار اربع ◄

ما ملت امام »و  امبریپ ثیکه برگرفته از حد «نیمن حس

شعار  عنوانبهاست،  یمانیقاسم سل دیاز سخنان شه «مینیحس

 انتخاب شد. یسال جار نیاربع

رئیس  /ابدييمپوشش کارکنان دولتي و اصناف سامان وضع  ◄

با ارائه ستاد »گفت:  رو نهی از منکر کشو معروفامربهستاد 

دولت را مکلف کرد تا وضعیت پوشش کارکنانش را طرحی 

بدهد و در همین راستا چندین جلسه با وزرا برگزار  سروسامان

وی پس از مطالعه، به  نیز این طرح ارائه شد، جمهورسیرئو به 

ها باید آن تمامی دستگاه اساس برها ابالغ کردند که دستگاه

صدیقی  االسالمحجت«. ب را اصالح کنندوضعیت عفاف و حجا

ارکان  نیترمهمبعد از ادارات، ما به سراغ یکی دیگر از »: افزود

 .«آییمجامعه یعنی بازار و اصناف می


