
      
 

 1398 بهمن ماه 14 دوشنبه /875شماره  /ششمسال  /در سپاه  معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه
 

 غبارگرفته یباز شدن چشمها   /سیاسی تحلیل آموزش

 یهاتوطئه یسالها اثرگذار نیا یط یاسالم رانیا یهاتیاز واقع یکی

 یاز افراد بوده است. حجم گسترده یدشمن در برخ یغاتیو تبل یفرهنگ

 یناخواه موجب برخ خواه ،یو فرهنگ یو تهاجم فکر یجنگ روان

خود اثرات  یبه نوبه زین نهایشده بود که ا یو فرهنگ یذهن یهاتیمسموم

با شهادتش موجب  یمانیداشت اماحاج قاسم سل یو اجتماع یاسیسوء س

 یهایگرشد و شبهات و توطئه ریو فراگ یعموم «رتیو بص یداریب» کی

 یچشمها ینمایسل دیشه» قتینابود شد؛ در حق نهیزم نیدشمن در ا

 18/10/98« شهادت. نیرا باز کرد با ا غبارگرفته

 سالح انصاراهلل  نیراز تأم

شود زده مینح از ایراواکنش به اتهاماتی که از سوی برخی کشورها به انصاراهلل مبنی بر دریافت سالدر سفیر یمن  :کیهان

ه مردم ، هدیها همواره در طول تاریخ سازنده سالح بودند و شمشیر حضرت علی)ع( معروف به ذوالفقارگفت که یمنی

های جنگی یش توپسال پ 120رم)ص( بوده است. وی حتی تاکید کرد در تاریخ معاصر نیز مردم یمن از یمن به پیامبر اک

 ساختند.می

 2014نقالب ابل از قهایی که انقالبیون یمن در اختیار دارند در درجه اول مربوط به دوران ، سالح«الدیلمی»به گفته  

اند. همی زدبه کار شده و دست به اختراعات و اکتشافات نظا ها دستبر این مردم یمن در سایه تحریماست. عالوه

وزی ر پیرهشود به این معنا که پس از هایشان توسط عربستان تامین میهمچنین دیلمی تاکید کرد بخش اعظم سالح

که با  فتگا هم شود. سفیر یمن این رهای مدرن زیادی از نیروهای ائتالف سعودی به غنیمت گرفته میارتش یمن، سالح

ن مقابله بر متجاوزار براکنند تا بتوانند دتوجه به حمالت ائتالف سعودی، مردم یمن از هر راهی که بتوانند سالح تامین می

 .جنگندمی کنند. آنها مرد جنگند و اگر الزم شود، با دندان

 دارد ازین یاللهبه عنصر مؤمن حزب شهیاز هم شتریکشور ب

ظم رهبری مقام مع رئیس نهاد نمایندگی؛ انسالگرد تأسیس اتحادیه جامعه اسالمی دانشجوی امیندر سی :تسنیم خبرگزاری

ین پیام  ا. در های دانشجویی قرائت کردندهای سراسر کشور پیامی را از سوی رهبر انقالب خطاب به تشکلدر دانشگاه

اللهی احتیاج من حزبنصر مؤر از همیشه کشور به عاوالً سالم من را به آنان برسانید، ثانیاً بگویید امروز بیشت»آمده است: 

 «.توانند بر روی مبانی پافشاری کننددارد. هرچه می

 دادن در انتخابات مجلس یرا طینفر واجد شرا ونیلیم ۵۷

تمر و مس یهایشرکت در انتخابات گفت: طبق بررس طیشرا نیستاد انتخابات کشور درباره تعداد واجد سیرئ خراسان:

شاوران ر و مثبت احوال کشو ران،یمرکز آمار ا ندگانیدر ستاد انتخابات کشور با حضور نما ژهیو یاتهیکم یتخصص

نفر  ۵۹1هزار و  ۹1۸و  ونیلیم ۵۷  عداد،ت1۳۹۸شرکت در انتخابات اسفند  طیشرا نیشناس، واجد تیمتخصص جمع

اعالم  نیهمچن ی.وشوندیمحسوب م یاول یر رأنف ۷۷۶هزار و  ۹۳1و  ونیلیتعداد دو م نیهستند. جمال عرف افزود: از ا

 2۸ ادر مرد و تعدنف 1۵2هزار و  ۳۹و  ونیلیم 2۹، تعداد ۹۸شرکت در انتخابات دوم اسفند  طیشرا نیکرد: از کل واجد

 هزار و شش نفر زن هستند. ۸۷۹و  ونیلیم
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 با رهبرانقالب یخصوص دارید کیاز  یخواندن خاطره

 وشت:خود ن یدر کانال تلگرام هانیسابق روزنامه ک رمسؤولیو مد شهیو اند نیحوزه دپژوهشگر  یرینص یمهد :مشرق

ت آن در دفتر شده بود و جلسا سیتاس 1۳۶۸عضو آن بودم و در سال  زیو هنرمندان مسلمان که من ن سندگانینو اتیه

اهلل  تیآبا حضرت  یوصخص یدارید 1۳۷0شد، در سال  یم لیبار تشک کی یهفته ا رانشهریا ابانیمجالت رشد در خ

 رهبر انقالب داشتند. یخامنه ا

 یهاشم یقادولت آ یاقتصاد یاستهاینفر از اعضا صحبت کردند و اغلب آنان نسبت به س ۷ ای ۶جلسه حدود  نیا در

 یدصااقت یها ستایه سمطرح شده در بار یها یدر واکنش به انتقادات و ابراز نگران یکردند.رهبر یابراز نگران یرفسنجان

 یگراننعمده  نداشته و خاطر جمع هستم و یدولت نگران یاقتصاد یاستهایمن نسبت به س»گفتند:  یدولت مرحوم هاشم

 .به مضمون(   قل)ن« است. یتهاجم فرهنگ انیو جر یمسائل فرهنگ رامونیو دغدغه ام پ

 یهنگبخش فر )وابسته به« وانشاهد بان» هیوقت نشر ریسردب یجلسه صحبت خانم ثقف نینکات مهم مطرح شده در ا از

دن از دون نام برب یقفدر مجله سوره مطرح کرده بود. خانم ث هانیاز ک ینیآو دیبود که شه ی( ناظر به انتقاددیشه ادیبن

است،  ینگفره جهاد یو نوع تیواحد مشغول به فعال یدر جبهه ا عجم نیکه ا یطی: در شرادیپرس یمجله سوره از رهبر

 بپردازند؟ گریبه انتقاد از همداست که  حیصح ایآ

که  ه کرده بوداشار نیپرداخته بود، چن یخاتم یسوره که به نقد وزارت ارشاد آقا یاز سرمقاله ها یکی یدر پاورق ینیآو

 یسخن ینیآو کیئورو ت ییکه البته از منظر نگاه مبنا« پردازد یبه نقد ارشاد نم یزدگ استیاز سر س هانیسوره چون ک»

 بود. ریناپذ زیرا داشت و گر یاسیبا س یمباحث فرهنگ یختگیمآ یهر چند که کار روزنامه اقتضادرست بود، 

 یالت آقدو یفرهنگ یها استیو سوره هر دو در خط مقدم انتقاد از س هانیکه ک یطیسطر در شرا کی نیهم نگارش

 یفل فرهنگر محاد یبازتاب گسترده ابودند،  یبه غرب و مقابله با هجوم فرهنگ لیمتما یروشنفکر انیو نقد جر یهاشم

 گرید یز سوکرد و ا یشکاف م نیاز ا یابراز خرسند نروشنفکرا فیوزارت ارشاد و ط انیجر یآن روز داشت. از طرف

 و منتقد شده بود.   یانقالب انیاز جر یبخش یموجب دلخور

به نظر من »تم: گف یبه سئوال خانم ثقف. من با اشاره دیوارد صحبت شوند، نوبت به صحبت من رس یاز آن که رهبر شیپ

 یحزب یگهماهن که ملزم به میستین یاسیس التیحزب و تشک کی. ما میانتقاد کن گریکدیندارد که ما بعضا از  یرادیا

 گرید کیستانه و دو هم به نقد سازنده یو در موارد میداشته باش اخاص خودمان ر یدگاههایبعضا د میتوان ی. ما ممیباش

 یزیخاکر بهه ودر ج دیشما که دار»و اظهارات من گفتند:  یدر پاسخ به سئوال خانم ثقف یمقام رهبر اما«.میبپرداز

 «دیریبگ گریکدی یسالحتان را به رو ستیسزاوار ن د،یکن یم یواحد جهاد فرهنگ
 یبا رهبر رداید از دوستان مشترک، نسبت به برخورد من در یدر گفتگو با برخ ینیجلسه مرحوم آو نیروز پس از ا چند

ابراز  ، سخترا تخطئه کرده بودند هانیکه در واقع نقد سوره از ک یو واکنش رهبر یخانم ثقف یصحبت ها رامونیپ

 کرده بود. تیتعجب ورضا

 شانیانتقاد ا از یهدبه عنوان شا یپس از آن از اظهارات مقام رهبر ایانتظار داشت که من در همان جلسه و  ینیآو دیشا

 یمرام و آن را ه بوددفاع کرد هانینشد و بلکه از نقد سوره به ک نیکنم اما چن یبهره بردار هانیاز ک تیو حمابه سوره 

 و سازنده دانسته بودم. یعیطب
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 مرگبارتر از کرونا

ه آن را به کام بمبتال  ۳۸0هزار و  14نفر از  ۳04کشور جهان منتشر شده و  2۶کرونا تاکنون در  روسیو :وطن امروز

و  آوررتیآنقدر ح روس،یو نیاز شهر ووهان، نقطه آغاز انتشار ا ییهوا یدئوهایو و ریفرستاده است. تصاو مرگ

کرده و  «یجهان یاضطرار تیوضع»اعالم  ی. سازمان بهداشت جهانانددهینام« آخرالزمان»آن را  یدهنده است که بعضتکان

. کنترل شود روسیو نیشده تا ا جادیها ابندرها و فرودگاه ،یزمر یهاانهیدر پا نهیاز کشورها، مراکز قرنط یاریدر بس

 دینبا فتگرده کدر کشور را رد  روسیو نیوزارت بهداشت هرگونه ابتال به ا رداریواگ یهایماریب تیریمرکز مد سیرئ

ر دونا رهفته است ک کیبه  کینزد کند؟یکرونا را ترسناک م یزی. چه چجاستنیهم یمردم را ترساند. پرسش اساس

ه سرعت در به و شد ریفراگ روس،یو نیمثل خود ا روسیو نیمرتبط با ا ریدئوها و تصاویصدر اخبار جهان قرار دارد. و

 منتشر شده است.  یلیموبا یهاامرسانیو پ یاجتماع یهاشبکه

 ۳4، 201۹زمستان  شد. ییکایهزار آمر ۶1باعث مرگ  کایآنفلوآنزا در آمر یماری، ب201۸ هیفور یعنی شیسال پ 2 زمستان

و  یریشگیکز پمر ریآنفلوآنزا از دست دادند. بر اساس اعالم مد یماریجان خود را به خاطر مبتال به ب ییکایهزار آمر

متحده  االتیدر ا سال گذشته 40تلفات در  زانیم نیا تدپرس،یدر مصاحبه با آسوش کایمتحده آمر االتیا یماریکنترل ب

 ینیچ یکرونا روسیوبرابر تلفات  422سال گذشته،  2در  کایاقع آمار تلفات آنفلوآنزا در آمرسابقه نداشته است. در و

 نه؟  ییکایآمر یو از آنفلوآنزا میترسیم ینیچ یاست. چرا ما از کرونا

از  یخبر و ریتصو چیو ه شودیم ریوحشتناک تصو نقدریا ینیچ یرسانه است که کرونا ریتاث نیاباید به جرات گفت که 

حصار ان نیا توانندیم یاجتماع یهابود که شبکه نیا هی. تصور اولستین کایآنفلوآنزا در آمر یماریحجم گسترده انتشار ب

 بوک،سیون فپرمخاطب همچ یهااز جهان را به مردم برسانند. اما پلتفرم یقیمورد پسند غرب را بشکنند و حقا یارسانه

 یکننده برترثباتا یباناند استانداردها و قواعد خود را براساس منافع و مداده نشان وبیوتی یو حت تریو توئ نستاگرامیا

 زانیه م! چافتییم وعیش کایمرکرونا در آ روسیو نیهم دیلحظه تصور کن کیاست  یاند. کافکرده میو تنظ نیغرب تدو

  شد؟یبه جهان مخابره م دئویو ای ریتصاو

آن.  عداد تلفاتتو  نزایبروز آن است تا م یایجغراف لیبه دل شتریرونا عمدتاً بک روسیگفت ترس جهان از و دیدر واقع با

 یهاابو حس یتریتوئ یهااز اکانت یاریبس ،یمانیسل دیترور ناجوانمردانه سردار شه انیدر جر یاجتماع یهاشبکه

اربر در کقوق حکه  یآشکار شفاف و حیتوض چیبدون ه یو مسدودساز قیتعل نیکردند. ا قیرا مسدود و تعل ینستاگرامیا

گفتند  ار کردند وا انکهر گونه سانسور محتوا درباره حاج قاسم ر حیها در توضپلتفرم نیشده باشد، انجام شد. ا تیآن رعا

 یهاتمیالگور دهدینشان م ترقیدق یهایاست و نه سانسور. بررس« عدم انتشار»ها و محتواها پست ذفح یعنیاتفاق  نیا

ا به بود شم یافک. کردندیدر آن به کار رفته بود راحذف م« ترور» ریکه تعب ییها هرگونه محتواپلتفرم نیا در امحتو یبررس

 !دیکردیاستفاده م« قتل»از « ترور»لفظ  یجا

اه جروحان، گومت و تلفا زانیاز م ریو سانسور هرگونه اخبار و تصاو االسدنیع ییکایآمر گاهیباران قدرتمندانه پاموشک

و  میمال یمغز به ضربات میادهیرس ریبا نیرا پنهان کرد. از بمباران صحرا و زم زیهمه چ توانینم نکهیاست از ا یگرید

خود از  ینظام ۷42جنازه  کایکه آمر 200۸تا  2004 یهاممکن است مانند سال نکهیانتقال مجروحان به آلمان و احتمال ا

 کند. نیها دفن کرد؛ باز هم چنجنگ افغانستان و عراق را همراه با زباله
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 در مدار یرانیا دیماهواره جد کیهر فصل 

به  وستنیبا پ رانیسال ا 11 شدنی. امروز با سپرمیآغاز کرد «دیام»فضا را با  ریبود که راه تسخ ۸۷بهمن سال  14 جوان:

 ییامان فضساز سیر که رئحاال آنطو جهان است. ییکشور فضا نیدهم ،ییفضا یکشور دارنده چرخه کامل فناور۹جمع 

رنامه دارد. ب ییضاف ستگاهیکه ا استیجزو پنج کشور دن رانیو ا میماه ماهواره بساز ۹مدت  یط میتوانیم د،یگویکشور م

ت ارتباطا ری. وزشودیماهواره به فضا فرستاده م کیقرار است، هر فصل  نیهم از ا ندهیسال آ یکشور برا ییسازمان فضا

که  یاماهواره دهد؛یرا م« ظفر»پرتاب ماهواره  دینو یاجتماع یهادر صفحات خود در شبکه شودیم یهم چند روز

ا به ارتفاع ر یلوگرمیک 11۳ماهواره  نیا قهیسوار شده و ظرف مدت هشت دق مرغیبناست بر دوش موشک ماهواره بر س

العه مط یراباطالعات بناست تا  نی. ااست ریصاوت یآورماهواره جمع نیا تیبرساند که مأمور نیزم یلومتریک ۵۳0

 2 و 1ره ظفر اهوامساخت دو  نهیهز .ردیمورد استفاده قرار گ یو توسعه کشاورز یعیطب یایاز بال یریجلوگ ها،لرزهنیزم

 ارد.ارزش د وروی ونیلیم 10از  شیماهواره ب نیا یارسال ریشده است ، اما تصاو وروی ونیلیم 2کمتر از 

 کردیکر مف یکس کمتر دیخورد، شا دیکل دیکشور با نام ام یرانیماهواره کامالً ا نیژه ساخت نخستپرو یوقت ۸4سال  

ه باشد. ماهواره جهان در آمد ییباشگاه فضا تیکه به عضو ردیقرار بگ یکشور 10بتواند تنها چند سال بعد جزو  رانیا

به فضا  تیماه با موفقبهمن 14فضا در روز  ریتسخ یبرا رانین گام ایبه عنوان نخست ۸۷در سال  یعنیسه سال بعد  دیام

 یهاتیعالغاز فآدهه از  کیشود. امروز تنها پس از  ینامگذار ییفضا یفناور یروز به نام روز مل نیپرتاب شد، تا ا

کشور  نیدهم ،ییافض یکشور دارنده چرخه کامل فناور۹به جمع  وستنیبا پ میادر حوزه هوافضا، ما توانسته رانیا یعلم

خت و سا یشامل طراح ییفضا یدارنده شش رکن مهم چرخه فناور یهااز جمله کشور رانی. امیجهان شو ییفضا

دازش و داده و پر افتیدر ینیزم ستگاهیماهواره، ا تیکنترل مأمور ستگاهیپرتاب ماهواره، ا ستگاهیبر، اماهواره، ماهواره

 هاست.داده نیا لیتحل

 ایممردم زده هزار سند به نام ۸۵فتاح: 

 100و  هزار 2 وهمه اموالی که از رژیم پهلوی رسیده است مال مردم است گفت:  پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان 

سال گذشته  41در  ایم.هزار فقره سند به دست مردم داده ۸۵فقره پارچه روستا و آبادی باید به مردم بازگردد که تاکنون 

ه برده است و فت نکهایی که از رژیم پهلوی رسیده است زراعت کردند ریالی دریادر زمین بنیاد مستضعفان از افرادی که

فقره به صورت  هزار ۷ نیز در گرگانبزودی : ادامه دادشود.فتاح زودی برای تمامی این اموال سند شش دانگ داده می

استه ین خواو  وص به جد فعال استشود و سازمان امالک و اسناد هم در این خصویدئوکنفرانس به مردم واگذار می

 مردم است و اموال نیز برای مردم است و منتی هم نداریم.

 


