
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9555 شهريور 22 شنبه 3535 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

مسلمان آن  یهاو کشورها و ملت یاسالم یبود که به شهرها ی)ع(( دوراننی)دوران امامت امام حس

که طرفدار  نیبه ا شدیمتّهم م یاسالم را لعن کنند! اگر کس تیشخص نیتربزرگ شدیروز سفارش م

 بزرگوار نیا ،یدوران نیدر چن .گرفتیقرار م بیاست، تحت تعق نیرالمؤمنیام تیامامت و وال انیجر

  www.basirat.ir                (42/9/5731). دیرا بر فیتحر یهاو مثل فوالد پرده ستادیمثل کوه ا

 !طلبيفرصت و سليقگيکج            روز حرف▼ 

ماجرای طراحی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان و حذف تصاویر 

ای داخل و خارج د تا فضای رسانهاز روی آن سبب ش محجبه دختران

از کشور بر این موضوع متمرکز شوند و از مناظر مختلف به اهداف این 

 اقدام بپردازند. در این زمینه توجه به نکات زیر درخور اعتناست:

جدای از اینکه اقدام صورت گرفته در طراحی  -3 نکات تحليلي:

میت و دارای جلد کتاب ریاضی سوم دبستان تا چه میزان واجد اه

واقعیت این است که جامعه ایرانی همچنان از آفت اولویت است، 

برد و در عرصه تبلیغات و رسانه، رنج می به شدت زدگیسیاست

یابد و در پیوند با راحتی ضریب میدار بهموضوعات غیر اولویت

شود. موضوعات سیاسی و دینی، تبدیل به مسائل اصلی کشور می

دقیق صورت گرفته و نیز اطالعیه سازمان پژوهش و های بررسی -4

وجه هیچدهد که اتفاق روی داده بهریزی درسی نشان میبرنامه

های عقیدتی نداشته و تحت فشارهای وارده نبوده و ربطی به نگاه

طلب برخی از افراد مغرض و فرصت -1سلیقگی بوده است. نوعی کج

الفاصله موقعیت را برای که مترصد وقوع چنین موضوعاتی هستند، ب

ها و نشان دادن حقدهایشان مناسب دیدند و نظام گشودن عقده

جمهوری اسالمی را متهم به ستیز با زنان نمودند! ژست حمایت از 

زنان توسط این جماعت در حالی است که وقتی چهره شاخص 

جریان اصالحات با سالح، همسر خود را به قتل رساند، این افراد یا 

وت در پیش گرفتند و یا وقیحانه به توجیه قتل توسط موضع سک

ها را بر سر مقتول شکستند که وی قاتل پرداختند و کاسه و کوزه

 پرستو بوده است و...!

گیری ختمتهم ساختن نظام جمهوری اسالمی به س نکته نهايي:

پیش از انقالب سهم زنان از کرسی  با زنان در حالی است که:

 ؛رسیده است 4۰4این رقم اکنون به بود که  3.24استادی دانشگاه 

از کل  4%حدود  77التحصیالن زن دانشگاهی در سال تعداد فارغ

دانشگاهی التحصیالن از فارغ 224اکنون  کهیدرحالها بوده است، آن

 1تعداد پزشکان زن قبل از انقالب اسالمی  ؛دهندرا زنان تشکیل می

 ؛تهزار نفر رسیده اس ۰%به حدود  اینکمنفر بوده که ه 7۰۰هزار و 

نفر قبل از انقالب، با افزایش  795آمار پزشکان متخصص زن نیز از 

تعداد  ؛هزار نفر در حال حاضر رسیده است 1۰برابری به  7۰

نفر بوده که اکنون به  3۰نویسندگان زن قبل از انقالب کمتر از 

اصالً ناشر زن در  سال قبل 2۰نفر رسیده است. تا  2۰۰۰حدود 

ناشر زن فعالیت  5۰۰از  که اکنون بیشکشور وجود نداشت درحالی

حجاب زنان های قبل از انقالب که حضور بیدر سال ؛کنندمی

مورد بود، اما  %اجباری بود، تعداد حضور زنان در مسابقات خارجی 

هزار مورد رسیده است. در خصوص حمایت  34اکنون این میزان به 

گیری نظام جمهوری اسالمی نسبت به زنان، قضاوت را به ختیا س

 گذاریم. )نویسنده: عزیز غضنفری(مخاطبان وامی

 55ذوالفقار  شيرزما اميو پ تياهم                      گزارش روز▼

است. خصلت رقابت  یدر حوزه نظام ژهیواز قدرت، به یمستلزم برخوردار ،یرقابت راهبرد عرصه

شدن در همه  یو غلبه در آن قو تیو تنش بوده و تنها راه موفق شیسا د،یتهد جادیدر ا یراهبرد

 است. یها بخصوص در حوزه نظامعرصه

به  السالمهیعل دالشهدایس ایارتش با رمز مقدس  99مشترک بزرگ ذوالفقار  شیرزما :یخبر گزاره

ارتش در جنوب کشور )سواحل  ییو هوا ینیزم ،ییایدر یروین یهاگانیمدت سه روز توسط 

 مکران( آغاز شد.

 یریگبهره -3برشمرد:  گونهنیا توانیبا توجه به اهداف آن را م شیرزما نیا تیاهم :يليتحل گزاره

 یهااتیعمل یبرا ،یپهپاد ،یموشک ،یرسطحیز ،یسطح یشناور یهاگانیاز  یعیوس یهافیاز ط

مختلف با اجزاء مختلط از  یوهایسنار یاجرا -4 ؛یو پدافند ییهوا یبانیدر کنار پشت یآفند

 یو تدافع یاقدامات بازدارنده تهاجم یبرا ش،یرزما نیدر ا یو پدافند ینیزم ،ییهوا ،ییایدر یهاگانی

در  یواقع ییارویعرصه رو کردیمختلف رزم با رو یوهایسنار یاجرا -1 ؛یافزا در صحنه نبرد احتمالهم

از  یلومترمربعیک ونیلیدو م ییایدر پهنه جغراف شیحوزه رزما سابقهیگسترش ب -2 ؛یجنگ احتمال

نشان از  ،یدرجه شمال 3۰مدار  هیهند و تا منتها ال انوسیعمان و شمال اق یایشرق تنگه هرمز تا در

 ها دارد.در دوردست یاسالم یجمهور یو توان تهاجم یتوسعه عمق راهبرد

مقابله  یبرا رانیا یاسالم یجمهور یقدرت و آمادگ امیآشکارا پ 99ذوالفقار  شیرزما :یبندجمع

. کندیرا به طرف مقابل منتقل م کیولوژیو ب یجنگ اقتصاد ،یاحتمال یزمان در جنگ نظامهم

 یبرا یاسالم یجمهور یقدرت واقع شیو نما دیتهد یدر عمق، معتبرساز یآفند اتیعمل یاجرا

منافع  دیدر جهت تهد یاست که بداند هرگونه اشتباه محاسبات یگستاخ به طرف یسازادراک

و در ادامه با توسعه  ییدر همان لحظات ابتدا کنندهرانیبا پاسخ قاطع، سخت و و ،یاسالم یجمهور

 هاکیتاکت زات،یتجه روها،ین عیاز سطح وس یریگبهره قیها، از طردر دوردست ینبرد، حت ییایجغراف

 (ی: احمد بنافسندهید بود. )نوضربه زدن به منافع طرف متخاصم همراه خواه یابتکارات برا و

 حضور منافقين در آلبانيهايي از واقعيت                           خبر ویژه ▼

پس »: گفتدر مصاحبه با روزنامه تهران تایمز  ییایآلبان نگارروزنامهکارشناس تاریخ و  «اولسی یازچی»

زب سوسیالیست را به قدرت رساندند، آلبانی کودتا کردند و ح 399۱ها در سال از آنکه آمریکایی

های دموکراتیک خود را که پس از فروپاشی کمونیسم از آن برخوردار بودیم، از دست استقالل و آزادی

، شهردار تیرانا و وزیرنخستمسلمان هستند، وزیران آلبانی،  هاآلبانیاییبا اینکه اکثریت  .داد

اند. مسلمانان توسط رژیم فعلی ها گرویدهیک و صهیونیستهای کاتولآن به انجیلی جمهوررئیس

واقعیت این است که مجاهدین . دشونتهدید تلقی می عنوانبهآمریکا به حاشیه رانده و  تیموردحما

هنگامی که دولت اوباما از رژیم ادی  %4۰3خلق مورد استقبال مردم آلبانی قرار نگرفتند، بلکه در سال 

جنگجوی خارجی را میزبانی کند، به آلبانی تحمیل شدند. دولت ما این تصمیم  1۰۰۰راما خواست تا 

خواستار عدم استقرار البته مردم آلبانی  .اتخاذ کرد هاآلبانیاییرا بدون اجازه و پرسش از خطرناک 

به مردم ما  هاآنها و رژیم مورد حمایت ، آمریکاییحالباایناند. مجاهدین خلق در این کشور شده

امروز،  .خواست دموکراتیک خود در مورد مجاهدین خلق را ندادندو ابراز  پرسیهمهاجازه انجام 

سیاست خارجی آلبانی در  هاآنکنند. مجاهدین خلق مانند یک ارتش اشغالگر در کشور ما عمل می

 .کنداین گروه تروریستی در میان مردم اخبار جعلی را پخش می .اندگرفتهخود قبال ایران را در دست 

دهند که اخبار جعلی علیه ایران را بخوانند و مانع بازرسی مقامات به سیاستمداران ما دستور می هاآن

مانزا  نظامیشبهآلبانیایی از جنایات و اقدامات غیرقانونی مریم رجوی و باندش در داخل اردوگاه 

ی ایران خواهم به مردم آزادیخواه ایران بگویم که ما مردم آلبانمن می»وی در پایان افزود: « .شوندمی

 «.کندرا دوست داریم. ایران کشوری بسیار مهم در جهان اسالم است که از فلسطین حمایت می



 

  

 اخبار ▼

 با هدف کسب قدرت تراشيدشمن

روز چهارشنبه، در  کایآمر یداخل تیواحد اطالعات وزارت امن نیشیپ سیرئ «یمورف انیبرا»

 یهادر گزارش کاریدستبه  یوزارتخانه در وادار کردن و نیارشد ا یهااز اقدامات مقام یتیشکا

به گزارش  بنا کرد. یبردارپرده ،کایآمر جمهورسیرئ« دونالد ترامپ»منافع  یدر راستا ،یاطالعات

ها ثبت شده مقام هیعل یدر بخش افشاگر که تیشکا نیدر ا یو مز،یتاورکیوین ییکایروزنامه آمر

 یدر بهار سال جار کایآمر یداخل تیسرپرست موقت وزارت امن« چاد اف ولف» د،رک حیاست، تصر

و  رانیا انهیجوداخلهم یهاتیدستور داده بود که شروع به گزارش کردن درباره فعال ی( به وی)ماه م

 یمل تیمشاور امن «نیرابرت اوبرا»کرد که  حیخود تصر تیدر شکا یمورف. کند کایدر آمر نیچ

 نیا یاز اجرا یگزارش، مورف نیا طبق دستورها را صادر کرده بود. نیا میمستق د،یکاخ سف

 کایآمر یداخل تیوزارت امن تیریبه مد یرتبه و ه،یو به دنبال آن در ماه ژوئکرد دستورها امتناع 

بعد  یمدت کا،یآمر یداخل تیارشد وزارت امن یهاآمده است که مقام یمورف تیشکا در .افتیتنزل 

مداخله در انتخابات  یرا به تالش برا رانیو ا نیرا منتشر کردند که در آن چ یگزارش ،یاز امتناع و

 یبا ارائه گزارش شیماه پ کایآمر یاطالعات هایسازمان متهم کردند. کایآمر یجمهوراستیر یآت

 روزیپ کایآمر یجمهوراستیترامپ دوباره در انتخابات ر دهد،یم حیترج هیشدند که روس یمدع

 یبه شکست ترامپ در انتخابات آت لیتما رانیو ا نیاست که چ یدر حال نیشود و ا

شده  یدر گزارش خود مدع کایآمر یاطالعات هایسازمان دارند. کایآمر 4۰4۰ یجمهوراستیر

معاون  «دنیجو با»تا در وهله اول  کندیاز اقدامات استفاده م یفیاز ط» هیبودند که روس

 رانیشده بود که ا یمدع نیگزارش همچن نیا «.دار کندرا بدنام و لکه کایسابق آمر جمهورسیرئ

 فیبه دنبال تضع» رایمتمرکز شود، ز یجتماعا یهااحتمااًل بر اشاعه اطالعات غلط در رسانه زین

 «.کشور است نیا هیترامپ و تجز جمهورسیرئ کا،یآمر کیدموکرات ینهادها

 مياوريب یأر وبکوببزنکه با  ستين مثل گذشته ناآل

دانست  مؤثر ریرا هم غ طلبانهاصالحو  یاجتماع یدولت اصالحات، ارائه شعارها ریوز «علی صوفی»

بود  یدر جامعه حاکم بود و کاف نیجو سنگ کی یزمان بود که به لحاظ فرهنگ کی» کرد: حیو تصر

ه را شیانتخابات غاتیدر تبل وبکوببزن یشاد به وجود آورد و مقدار یفضا یو مقدار دیاینفر ب کی

متفاوت  ،هستند اآلنکه  یبا کسان نیکه ا کردندیمو مردم احساس  دادیمکار جواب  نیا زد،اندا

است  میو حج ییربنایمشکالت کشور ز قدرآنو  ستین گونهنیا اآلناما  ؛دادندیم یرأاست و به او 

 یالمللنیبدر سطح  یو اساس یحرف کارشناس کی دیبا دیایکار ب یرو خواهدیمکه  یکه آن کس

 تیوضع خواهدیمخارج کند، چگونه  هامیتحرکشور را از فشار  خواهدیمباشد که چگونه  شتهدا

چطور  ایرا درمان کند  ماریاقتصاد ب نیا خواهدیممردم را بهبود ببخشد و چطور  یشتیمع

 «حل مشکالت مردم جذب کند. یبرا یو اثربخش دیرا به سمت تول ینگینقد یحجم باال خواهدیم

 !اضافي استعرب  هياتحاد در نيفلسط

از روند سازش  یطنز تییبا انتشار تو یعرب هایرسانهسرشناس خبرنگار  «یالمهداو ظام»

هر  ن،یملت فلسط تیثیحفظ ح منظوربه نیبهتر است حکومت فلسط»نوشت:  یعرب یکشورها

چون اگر خودش  ؛نمانده خارج شود یاز آن باق ایجنازهعرب که اکنون جز  هیاز اتحاد ترسریعچه 

 دیدوست و برادر جد اریسازمان در اخت نیآن در ا یاخراج شده و کرس زودیبه ،کار را نکند نیا

 گفتنی است؛ تاکنون کشورهای عربی «.قرار خواهد گرفت یستیونیصه میرژ یعنی یعرب یکشورها

فلسطین، با رژیم صهیونیستی روابط دوستانه  ملتت کردن به با پش امارات و بحرین ،اردن مصر،

 در صددعربی نیز کشورهای از دیگر و خبرها حاکی از آن است که برخی  اندکردهبرقرار 

 عربی با یهادولتآشکارسازی روابط پنهان برخی  روابط با این رژیم اشغالگر هستند. یسازیعاد

همچنان به عنوان اولین  «و آزادی قدس شریف آرمان فلسطین»اسرائیل در حالی است که؛ رژیم 

 .استمطرح مسلمان از حاکمانشان  یهاملتمطالبه 

 کوتاه اخبار ▼

موسسه  /نفتي ايران هایمحمولهکماکان مقصد  ،ونزوئال ◄

 تیفعال یرانیخطوط کشت یریرهگ نهیاکون که در زم توینیسیر

در حال  رانیبا پرچم ا کشنفتاعالم کرده است که دو  کند،یم

دو  نیا به ونزوئال هستند. نیرساندن بنز یبرا قایدور زدن آفر

هزار بشکه  1۰۰ هرکدامفارست و فورچون  یهابه نام کشنفت

کرده و منابع آگاه  یریبارگ تهماه گذش یط بندرعباساز  نیبنز

محموله به ونزوئال هستند. کمبود  نیدر حال انتقال ا ندیگویم

 نییگذشته به خاطر پا یدر ونزوئال در روزها یانرژ یهاحامل

بدتر شده و حاال  نیالت یکایکشور آمر نیدر ا دیبودن سطح تول

 نیا هایبنزینپمپسوخت در  افتیدر یبرا یطوالن یهاصف

 .شودیم شتریب روزروزبهونزوئال به واردات  ازیشده و ن جادیا رکشو

 یخود را برا کشنفتگروه  نیو ژوئن نخست یدر ماه م رانیا

بار است که  نیسوم نیبه ونزوئال ارسال کرد. ا نیصادرات بنز

 .کندیبه ونزوئال ارسال م نیگذشته بنز یهاماه یط رانیا

اواخر  /اجرا کند؟ ديبا يرا چه کس جمهورسيرئ یدستورها ◄

در  آمده به عملتوافقات  بر اساسامسال بود که  ماهبهشتیارد

 دستورالعملانواع خودروها طبق  دیجد متیبازار، ق مینظستاد ت

توسط  هایگذارمتیقرقابت اعالم و مطابق آن  یشورا

 نیا توافق قرار بر نیدر ا البته شد. خودروساز انجام یهاشرکت

 3۰در بازار حداکثر  هامتیقبازار خودرو،  تیریمد یبود تا برا

 یمتیق هیپا قیطر نیاشوند تا از  نییاز کارخانه تع شتریدرصد ب

بعد از گذشت  اما؛ شود هامتیق شیر بازار مشخص و مانع افزاد

آرامش به بازار خودرو  ،دیجد یهامتیق نییچند ماه از تع

 2 یط جمهورسیرئرد. ندا یمتیق هیپا چیهنوز بازار ه و برنگشت

بازار خودرو را  یور ساماندهبار به وزارت صمت دست 4ماه گذشته 

در بازار خودروی کشور امروزه ولی تنها چیزی که  ه استداد

 است. ساماندهی، شودینممشاهده 

 /هيسور یدر مرزها يشعبالحشدال يتيامن اتيآغاز عمل ◄

 اتیعمل کیدر االنبار از آغاز  یشعبالحشدال اتیعمل یفرمانده

خبر  هیعراق و سور یاستان به سمت مرزها نیدر غرب ا یتیامن

االنبار در  در یشعبالحشدال اتیفرمانده عمل« مصلح قاسم» داد.

 اتیما بامداد امروز پنجشنبه، عمل یروهاین»اعالم کرد:  یاهیانیب

 یتیطبق اطالعات امن ،یاتیمقابله با اهداف ح یدر راستا یتیامن

داعش در مناطق مورد  یستیاز تحرکات عناصر ترور یکه حاک

 .«کردند آغاز ،نظر است

 مخدر مواد با مبارزه ستاد معاون آمار معتادين در کشور/ ◄

 شودیزده م نی. تخممیدار یمعتاد رسم ونیلیم 4.۱»: اعالم کرد

 «نشده وجود داشته باشد. یینفر معتاد شناسا ونیلیم 3.2که 

عیبی که در فرد وجود  زا صحبت :(53احکام سياسي )سؤال  ◄

 مثل بداخالقی در دارد؛می مخفی دارد، اما صاحب عیب آن را

صحبت در این نوع : اسخپ حکمش چیست؟ همسر با منزل

 شود.محسوب می عیوب، حرام است، زیرا غیبت


