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 9622 شهريور 92 شنبه 4635 شمارهـ  وسهستيبسال 

 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

مردم اداره شد. هم ارتش و هم سپاه پاسداران انقالب اسالمی و هم نیروهای  جنگ به وسیله

  گوناگون، متکی به مردم بودند؛ به ایمان مردم، به عشق مردم، به صفای مردم.

(02/20/0932) 

www.basirat.ir 
 تيم؟ با کدام کدام برنامه،با  9511          روز حرف▼ 

به دو برابر این  متر 022قرار است مسابقه دو سرعت  کنید تصور

بلکه مسیر پرسنگالخ و  ،مسافت و مسیر مسابقه نیز نه میدان

محتمل است که به  بسیار چنین تغییراتی، با ر برگزیده شود.ناهموا

انصراف دهند.  از این مسابقه سخت افراد دیگر ،اندک غیر از تعدادی

 ؛رسانندرا به نقطه پایان نمی پرمخاطره یقین دارند این مسیر چون

میزان که  هر نتخابات در ایران چیز دیگری است؛ااما ماجرای 

ر بیشتر آشکارتر کشو اقتصادی و سیاسی هایچالش و اهمیت

 0022 دشوار انتخابات طلبانی که متقاضیوابر تعداد د ،دشومی

 نکات زیر حائز اهمیت است: بارهدراین شود.وده میمدام افز هستند،

با توهم و  ینیست که افراد گونهاینروی کشور پیش شرایط -0

اقتضای  ؛بگذارند 0022ناگون بخواهند پای در انتخابات توجیهات گو

وسع و توانایی است و خداوند کسانی که وسع و  ،0022 مسیر

شاخص  -0 ند.کنمی کرده ون مکلفبرای هیچ امری نایی ندارند را اتو

فردی  هایآمادگی ضرورتاًنیز نجش وسع و توانایی اصلی برای س

داشتن برنامه  ،تربلکه موضوع اساسی -مهم است آن همکه  -نیست

مدون و قابل دفاع و نیز تیم مشخص برای اداره کشور و غلبه بر 

اد تجربه گذشته و روحیات برخی افر -9 اقتصادی است. هایچالش

 ها از این مسیر ممکن نیست،آن انصراف دهد کهنشان می وطلبدا

در این زمینه آن  پیشنهادی اقدام -0 پس باید کار دیگری کرد.

 ویژهبهمختلف مردمی و  هایبخشو  ایرسانهاست که جریان 

عرصه را بر افراد متوهم در  طور فراگیربه نخبگان و خواص جامعه

جدای از  -تنگ کنند. هر فردی از همین حاال صحنه انتخابات

از اراده خود برای  کهآن محضبه -که دارد گرایش سیاسی و جناحی

مواجه  سؤالباید بالفاصله با این  ،سخنی گفت 0022 مصافورود به 

قرار است وارد  نامه عملیاتی مشخص و تیم همراهشود که با کدام بر

هم  سؤالین پاسخ ا -5؟ و مشکالت را مرتفع نماید این عرصه شود

 عمل دراو باید  .نیستو کلی  تئوریک از جنس ارائه توضیحات

معنی دارد فردی  چه دهد.برای عموم ارائه خود را  توانایی وآمادگی 

و در شرایطی دشوار از حیث  دیگر ماه 02 ازکمتر که قرار است 

فاقد  ،خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد اقتصادی و سیاسی،

نداند که تیم  اصوالً و قابل دفاع باشد و  عملیاتی ،مه مدونهرگونه برنا

 ؟چه کسانی هستند اشسیاسیو  فرهنگی اقتصادی،

است  دل بستهآینده ایران  که به ایرسانه هر فرد و هر نکته نهايي:

و  افراد متوهم اینکه ازباید پیش  ،ور برایش اهمیت داردکشو فردای 

کار به  حتی ود نانتخابات بگذار عرصه درپای  ،فاقد برنامه و تیم

معرض  را در خود هاآنندهند  اجازه ،مراجع قانونی برسد تأیید

یک  منزلهبهاین نکته مهم باید  قرار دهند. ایرسانهتبلیغات و فضای 

 شود. ساز نگریستهو اقدامی سرنوشتمطالبه فراگیر 

 غضنفری( عزیز نویسنده:)

 سوم برنامهاز  ييبا رونما يپدريپ یهابر شکستسرپوش گذاشتن         گزارش روز▼

 یهامیاست که با ممانعت از لغو تحربوده  نیلحظه ناکام مانده، ا نیاز تالش ترامپ که تا ا یبخش

 یتیشود، ظرف یدر مهرماه منقض 0090که قرار است برابر متن برجام و قطعنامه  رانیا یحاتیتسل

تمام تالش خود را به کار بسته تا مانع  رونیخود بسازد؛ ازا یبرا یاو رسانه یغاتیتبل یبرداربهره یبرا

 گردد. رانیا یحاتیتسل یهامیاز رفع تحر

خود  یو ونزوئال در مصاحبه مطبوعات رانیدر امور ا کایآمر ژهیو ندهینما« آبرامز وتیال» :یخبر گزاره

از  رانیا هیعل یالمللنیب یهامیکرده است که تحر دیتأک وریشهر 0۲ن در روز چهارشنبه با خبرنگارا

 خواهد شد. دیروز شنبه تجد

 رانیا یحاتیتسل یهامیاند تا تحردر چند مرحله، تالش کرده یبا ناکام هاییکایآمر :يليگزاره تحل

 یبه شورا یشنهادیارائه قطعنامه پ -0کنند:  یمهر( لغو گردد را ابد 00اکتبر ) 00که قرار است در 

از  -0. دیگرد واجهاعضا م تیکه با مخالفت اکثر رانیا یحاتیتسل یهامیکردن تحر یابد یبرا تیامن

از  کدامچیکه ه ندیماشه را فعال نما زمیعضو برجام، مکان یغرب یاز اعضا یکیاعمال فشار بر  قیطر

 یبا اعمال نفوذ در شورا -9با خواسته ترامپ نشدند.  یعضو برجام حاضر به همراه یغرب سه کشور

ماشه  زمیفعال کردن مکان یبرا ی، ادعا کنند که کماکان حق«مشارکت»واژه  ریتفس قیاز طر ت،یامن

 همراه شد. یدوره قبل و فعل سیرا دارند، که با مخالفت اعضا و رئ

ترامپ بر آن اذعان دارند که روز شنبه  یتیامن مینچه تمحتمل از آ یویسنار کی :یبندجمع

 یشورا یفعل یادوره سیخواهد شد، ممکن است با فشار مجدد بر رئ دیتجد یالمللنیب یهامیتحر

 ویرسنا ایشورا باشد؛  یاعضا انیم رانیا یاهسته یهامیگذاشتن ادامه لغو تحر یبه رأ یبرا تیامن

ممانعت  یبرا یو غرب یعرب یکشورها یسوم با استناد به درخواست برخ برنامهاز  ییتر، رونمامحتمل

 یهامفاد قطعنامه یشکل که با گنجاندن تمام نیمربوط باشد؛ به ا رانیا یحاتیتسل یهامیاز لغو تحر

فرمان  کی دورص لهیوسشده بود، به یملغ 0090که برابر قطعنامه  تیامن یشورا یرانیضد ا یقبل

 یکشخواهند کرد که با ماله یسع اشیتیامن میتوسط ترامپ اعالم شود. ترامپ و ت دیدج یمیتحر

و  یوجهه قانون ،ییگراجانبهکی نیبه ا ران،یخود در مواجهه با ا یدرپیپ یهاشکست یبر رو

 ،ینظام شینما کیبا  نچند کشور داده و در کنار آ تیاعالم حما قیهم احتماالً از طرآن ،یالمللنیب

 (ی: احمد بنافسندهینشان دادن خود اعتبار دهند. )نو یبه جد ،یغاتیصرفاً در سطح تبل

 ؟!ستيبحران ن تيريدولت قادر به مد                      خط تحریف ▼

که در  یادداشتیدر  طلباصالح یهانیسیو از تئور ۸۸فتنه  رشدگانیدستگاز  ،«انیحجار دیسع»

قانون اصالح انتخابات  رامونیپ ازدهمیعملکرد مجلس  یبه بررس ،مشق نو منتشر شد سایتوب

، مثالً هفته 0022کن است در بحبوحه انتخابات مم» نوشته است:، یبررس نیا یالپرداخته و در البه

 دایپ شیآور افزاسرسام لیبه شک هامتیو ق ردیشتاب بگ یفعل زانیاز م شیتورم ب ،یریگیبه رأ یمنته

 لیاوا یحت ایبهار  یهامهیاست که معمواًل تورم نوروز به ن تیواجد اهم ییموضوع از آنجا نیکند. ا

مشهور است. « گدا بهار» ای« بهارسیاه»ما به  اتیکه در ادب یهمان معضل یعنی ؛کندیم زیخردادماه سرر

صورت )ولو به شتیبحران مع تیریادوار قادر به مد گریاست که دولت برخالف د یدر حال هانیا

اوصاف ممکن است  نیندارد. با ا اریاساساً اسباب آن را در اخت رایز ست،یپول( ن قیتزر لهیوسبه ،یمقطع

مانند انباشت مطالبات معوق ؛ دیآ دیپد یاو منطقه یبخش یهاومرجهرج یانتخابات برخ هادر بزنگ

طرفداران نظام از  انیبنا به عادت مألوف، م درنتیجهرخ داد.  093۸ آبان ماهآنچه در  ای 093۲ ماهید

 کیچند خط  نیدر هم آنچه« !دیآیم دیپد یریدرگ ،برکفجانو مردم معترض و مستأصل و  سویک

 مدامسال گذشته  02 یاست که ط یکس نیها و فرامصحبت درواقع م،یساده خواند ظاهربهپاراگراف 

 ازجمله کهنیتر از همه اکرده و جالب ییبزرگنما هامیدعوت کرده، از تحر ابانیمردم را به حضور در خ

و  ستیبحران ن تیریدولت قادر به مد دیگویم انیحجار است. بوده کنونیدولت طرفداران اصلی 

 ساختار است. یبرانداز یآشکار برا یمغالطه و دشمن کی زیسخن او ن نیا ندارد! اریاسبابش را در اخت



 

  

 اخبار ▼

 !کاهش يافته است 31نسبت به دهه  کيفيت آموزشي

و مجلس  وبودجهبرنامهچون سازمان  ییمتأسفانه در نهادها»گفت:  وپرورشآموزشسابق  ریوز

که سرانه  آوردندیو فشار م میشدیمواجه م یآموزش از عدالت یبا تصور غلط ،یاسالم یشورا

 9به جلسه  انیدانشگاه فرهنگ تیاهم دیدر تأک ییبطحا .«میکن میتقس یطور مساورا به یآموزش

رهبر انقالب در آن جلسه »علوم با رهبر انقالب اشاره کرد و گفت:  ریوز ،ینفره خود و منصور غالم

بود که دانشگاه  نیا اناتیآن ب یفحوا گفتند و یرو کردند و جمالت یغالم یبه آقا یخصوص

سخن  نیا یمعنا»افزود:  یو .«است یاسالم یجمهور یبرا کیبخش استراتژ کی انیفرهنگ

به همان  دیبا کمبود بودجه مواجه است، نبا وبودجهبرنامهاست که اگر سازمان  نیرهبر انقالب ا

 ژهیتوجه و دیبلکه با ؛بدهد انیبه دانشگاه فرهنگ ،دهدیسرانه م گرید یهاکه به دانشگاه یمقدار

 یفیو ک یرا به دو نوع کم   یعدالت آموزش ،ییبطحا .«دانشگاه وجود داشته باشد نیبه ا

هستم  وپرورشآموزشدر  ۲0بنده از سال »گفت:  یکم   یکرد و درباره عدالت آموزش یبندمیتقس

انصافاً  یعدالت کم ثیاز ح یاسالم یجمهور میبگو دیام. باهمختلف را تجربه کرد یهاو قسمت

با انتقاد از  ییبطحا. «ندارند یخوب تیوضع همتأسفان یفیک یهاموفق عمل کرده است، اما شاخص

 یروین تیفیک میگویم جرئتبا »گفت:  وپرورشآموزشدر  یآموزش یروین تیفیکاهش ک

 م،یکه در اواخر آن قرار دار 32در دهه  یآموزش یروین تیفیاز ک مراتببه ۲2در دهه  یآموزش

 اریبس ۲2دهه  یرویبا ن 32دهه  یانسان یرویاز لحاظ مدرک، ن اگرچه»افزود:  یو .«بود شتریب

کرده و  دایکاهش پ یانسان یروین تیفیک یلیباال رفته، اما به دال یلیمتفاوت است و مدارک تحص

 .«است یانسان یروی، نوپرورشآموزش تیفیعامل در کاهش ک ترینمهم

 جلوتر استروسي  611-قدم از اس کي 6۷6سامانه باور 

ما  یدفاع نمره» :توان دفاعی کشورمان گفت تشریحدر  اءیاالنبخاتم یارگاه مرکزقر یابیارز معاون

سامانه باور  م؛یاول منطقه هست یموشک قدرت است. 022 اآلن یبود، ول 02تا  5انقالب  یدر ابتدا

دو بار قصد حمله به ما  کایآمر ر،یاخ سال 05 در جلوتر است. هیروس 922-از اس قدمکیما  909

بودجه  نیمنطقه، کمتر یبا کشورها سهیمقا در شد. العمل ما منصرفرا داشت که از ترس عکس

 رتشا تر بوده است.سخت ریسال اخ صدیک یهاجنگ تمام از داعش با جنگ .میرا دار یدفاع

تن از فرماندهان ارتش از  02کرد؛ حداقل  دایحضور پ هیقدس در سور یروین یفرمانده تحت

 افزود: دانست و گریمکمل همدرا  یاسیو س یدفاع قدرتوی « هستند. مدافع حرم یشهدا

در خصوص  پورشاسب ریما «.فهمدیرا هم نم استیس ست،ین ازین یقدرت دفاع دیبگو یهرکس»

روابط  یسازیعاد اگر» روابط با رژیم صهیونیستی نیز افزود: سازیعادیبرای  ایمنطقه هایتالش

اما اگر بخواهند  ؛مانند قبل است تیوضع ،در حد حرف باشد یستیونیصه میبا رژ یعرب یکشورها

شده که در صورت  داده اریفرماندهان آتش به اخت یبرخ به .میریگیم یگرید میبزنند، تصم گاهیپا

 «بالفاصله پاسخ دهند. یاتفاق افتادن مورد خاص

 !کنندسر صدام را تقديم امام)ره(  سای کشورهای عربي حاضر بودندؤر

دفاع مقدس  قاتیو عراق که توسط مرکز اسناد و تحق رانیاز روزشمار جنگ ا هفتمویدر جلد س

در  راًیاخ»: میخوانیم 09۲0سال  رماهیروز هشتم ت 0۲0در گزارش شماره  ؛منتشرشده است

 نیرا در مناسبات ب یانداز خاصمطرح است که چشم ییآشکار و پنهان، خبرها یاسیمحافل س

 متفاوت است: یوابط و مناسبات کنونکه با ر کندیم میعراق ترس یحام یعرب یو کشورها رانیا

 یاز دوستان ژاپن یکیگفته است که  یمحفل خصوص کیدر  ،در ژاپن هیارشد سور پلماتید کی»

حاضرند سر صدام را  فارسجیخل یکشورها یاست که روسا نیبر ا راًیگفته که نظر موساد اخ یو

 .اورندیمنطقه صلح به دست ب یبرا ،کنند و در مقابل آن ینیامام خم میتقد ییحلوا ینیس کیدر 

وزارت خارجه  رکلیمد اکهیم یدو روز قبلش با آقا یمنبع مطلع ژاپن نیا کهییافزوده ازآنجا یو

 ،برگشته است لیکه از سفر اسرائ ستین شیب یاهم دوهفته اکهیم یژاپن جلسه داشته و آقا

 «رده است.نقل ک هایلیباشد که از اسرائ اکهیم یآقا تواندیخبر م نیمنبع ا

 کوتاه اخبار ▼

 مسعود» /روابط یسازیعادقرارداد  یبر مراسم امضا يتأمل ◄

 یامضا مراسم در» مسائل منطقه نوشت: گرلیتحل «یاسدالله

 رغمبه ل،یبا اسرائ نیامارات و بحر نیصلح ب صطالحابهتوافقنامه 

 نیاز باالتر یخبر ل،یاسرائ وزیرنخستو  کایآمر جمهوررئیسحضور 

مراسم  نیدر ا شخصاً دینبود. محمد بن زا نیمقامات امارات و بحر

بلکه  ،حضور نداشت تنهانه زین نیحضور نداشت و پادشاه بحر

 مراسم اعزام نکرد. نیخود را هم به ا نیبحر وزیرنخستو  عهدیلو

 خصوصبه کایآمر یو نظام یاسیمهم س یهاچهره حضور عدم

 قدرآنمراسم  نیدر ا کایدر کنگره آمر خواهجمهوریرهبران حزب 

مراسم امضاء قرارداد، از نشان  یونیزیآور بود که کارگردان تلوشوک

 «کرد. یاضر در مراسم خوددارمهمانان ح ریدادن تصاو

 نشریه/ گذارديرا با ونزوئال به اشتراک م یآورتاب درس رانيا ◄

با تجربه فشار حداکثری در تهران »: نوشت« یپالس فارن»

مقابل فشار  یآورخود را در تاب یهادرسعرصه اقتصادی، 

 «.گذاردیبا ونزوئال به اشتراک م ،کایآمر

 چشم /ساله 95 درمان چشم کولبر برایرهبر انقالب  تيسا پويش ◄

 بیکوه آسسقوط از  لیساله که به دل 00کولبر  ،«یهاشم یمان»

 یمانتهران عمل شد.  یدولت یهامارستانیاز ب یکیبود در  دهید

پاوه در استان کرمانشاه است و با  یاز روستاها یکیاهل  یهاشم

بر  عالوه« همدل رانیا» پویش رفته بود. یکولبر یمادرش برا

تبلت مختص مصارف  کی ،یو یدرمان یهانهیهز یتمام تأمین

 یبه خانواده و زین یشتیمع یهابه او اهدا کرده و کمک یآموزش

 داشته است.

در  یاسیس لگریتحل ،«حصار یجواد» /قاتل بود؟! یافکار دينو ◄

 دینو»که به دست  یشخص» گفت: نترنشنالیا رانیگفتگو با ا

 هیقض نیا یاما جور ؛کشته شده، آدم بوده و خانواده داشته «یافکار

 نیماجرا فقط ب نیصورت نگرفته و ا «یقتل»که انگار  شودیمطرح م

را آلوده  ییقضا احکام اگر بوده است. هیقوه قضائ ایو نظام و  یافکار

را در  ییفردا هرکس فرزندش آدم کشت، فضا میکن استیبه س

 «کند. یریتا از قصاص فرزندش جلوگ کندیم جابیاجامعه 

 ینالد»/ ما يرانيهم دوستان ا ميهم ما تعجب کرد کايآمر یاز ادعا ◄

 هیدرباره گزارش نشر یجنوب یقایخارجه آفر ریوز «پاندور

 یقایدر آفر کایآمر ریترور سف یبرا رانیبر قصد ا یمبن کویپولت

است و البته دوستان ما  بیعج اریادعا بس نیا»گفت:  یجنوب

 «تعجب کردند. هیانیب نیبه اندازه ما از انتشار ا زین رانیدر ا

 بوکفیس شرکت/ فونيآ یهايگوش نيبا دورب يجاسوس ◄

 فونیآ هایگوشی نیبه دورب یبه خاطر دسترس گرید باریک

عامدانه  ی، متهم به جاسوسهاآنفعال بودن ریدر زمان غ یحت

 شده است. نستاگرامیاز کاربران ا

 استماع غیبت چه حکمی دارد؟ :(59احکام سياسي )سؤال  ◄

 برای گوینده آن حرام است، برای گونه که غیبتهمانپاسخ: 

 (۲0۸ ص ،0 ج امام، استفتائات) .باشدمی حرام شنونده نیز


