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 بزرگوار آن زندگی آخر، تا اول از بینیدمی کنید، نگاه امیرالمؤمنین زندگی به اگر ...گردعقب

 اهداف کننده دنبال و ناپذیرخستگی کرّار، فعال،... است همین در هم ما عالج. است گونهاین

 www.basirat.ir                          (28/05/1384) .است روشن ملتی چنین آینده خود؛

 صوتي فايل يک از نکته 3               روز حرف▼

 سپاه سابق فرماندهقدیمی  صوتیِ فایلِ گذشت که ایهفته در

 که بریخ ؛ازگشتبطرف آبی آن  محافل و هارسانه یک تیتره ب

 فضای و منتشر ،آمریکا صدای از بهمن 22 اهللیوم با زمانهم

 از برخی ولی دیر، هرچند. کرد درگیر خود به را جامعه ذهنی

 برخورد نحوه و یاس پروژه چیستی به انقالبی یهارسانه و افراد

 در رسدمی نظر به که پرداختند گرفتهشکل فسادِ با سپاه

 ،افکار عمومیدر  ایجادشده و شبهات هاپاسخگویی به سؤال

 پرسش این به پاسخ است مهم امروز آنچه. باشدکافی بوده 

 دارد را این توانایی آمریکا صدای مانند رسانه یک چرا که است

 اذهان هفته یک که بزندسوخته  خبری ازآفرینیب به دست که

 مشکالت و هاکاستی کند؟ درگیر خود به را جامعه عمومی

 موج گونهاین توانندمی راحتیبه هارسانه این که چیست داخلی

 ها و نواقصعفضدر را باید  سؤاالتین اپاسخ  کنند؟ سازی

 کرد. جستجودر کشور  رسانه گذاریسیاست حوزه

 از بیش 1399 سال در ،رسمی آمار به بنا -1 تحليلي:نکات 

 شبکه یک در حداقل کشور سال 15 باالی افراد درصد 65

 میانگین معتقدند کارشناسان برخی و اندبوده عضو اجتماعی

 اما ؛است رسیده ساعت 7 به مجازی فضای در جامعه حضور

 سریع و قارچی حضور این برای ایرسانه منسجمِ راهبردِ آیا

 زیستِ برای مدون و منسجم راهبرد یک نبود در داریم؟

 تواندمی راحتیبه الحالمعلوم رسانه یک عامه، مجازیِ

 -2 .کند تغییر دستخوش را جامعه ذهنی محاسبات

 70 دهه اواخر از ایرسانه سواد آموزش مبحث باوجوداینکه

 این ولی ؛یافت راه کشورها برخی آموزشی مباحث به میالدی

و  هدفبی هایآموزش از الجزایریمجمع به ما کشور در موضوع

 یمشخص استاندارد و معیار هیچ که است شده تبدیل نتیجهبی

 فاقد مااقعیت آن است که و -3 .ندارد وجود آن اثرسنجی برای

 هستیم رسانه عرصه در پدافندی و آفندی منسجمِ راهبرد یک

 در فرهنگی، و ایرسانه طویل و عریض هایدستگاه باوجود و

 و منسجم حرکت یک توانیمنمی هاییپدیده چنین مقابل

 پاسخ به موظف را خود که افرادی ؛دهیم شکل یمنظم

 که ساختارهایی و هستند تحلیل برای کافی داده فاقد ،دانندمی

 !بروکراتیک هایگیریتصمیم درگیر ،دارند کافی داده

 راهکار ،هستیم ایرسانه جنگ به معتقد اگر اینکه آخر نکته

 عقالنی و انقالبی بازسازیِ ،انقالب معظم رهبر فرموده به آن

بتواند با یک اتاق  که است کشور ایرسانه و فرهنگی ساختار

صحیح و به  ریزیان عملیات را رصد کرده، طرح، میدفکر واحد

. اشته باشدد یو مؤثر منسجمعملیات و هنگام داشته 

 (ربیعی یعقوب: نویسنده)

 

 

 

 

 

 
 فلسطين قبال در ترکيه مشهود پارادوکس                روزگزارش ▼

 سیاست در هاستسال که است مشهودی تناقضات از یکی فلسطین، ملت آرمان از حمایت

 بلکه گردیده، هافلسطینی آزردگی باعث تنهانه موضوع این. شودمی دیده ترکیه دولت خارجی

 سیاسی جایگاه و موقعیت فزاینده تضعیف باعث اسالم جهان و منطقهدر  و ترکیه داخل در

 .است شده نیز اردوغان

رژیم  با روابط احیای سیاست راستای در اخیراً ،ترکیه خارجه امور وزیر -1 :خبری هایگزاره

 گفتگو تلفنی خود صهیونیستی همتای الپید، یائیر با سال 13 از بعد بار اولین برای ،صهیونیستی

 اسرائیل رئیس ،هرتزوگ اسحاق: »اعالم کرد اظهارنظری در نیز ترکیه جمهوررئیس اردوغان. کرد

 روز چند ترکیه جمهوری ریاست دفتر سخنگوی کالین، ابراهیم -2. «کرد خواهد سفر ترکیه به

 15 پایان با: »گفت ،رژیم صهیونیستی و ترکیه روابط شدن گرم درباره الیؤس به پاسخ در قبل،

 آغاز دوجانبه روابط در جدیدی دوره اسرائیل، سابق وزیرنخست نتانیاهو، بنیامین حکمرانی سال

 گرد را هافلسطینی ازجمله مختلف هایجناح که اسرائیل جدید دولت که بینیممی ما. است شده

 کل در ترکیه از وگزهرت دیدار. دهدمی نشان خود از ترکیه قبال در ایسازنده رویکرد آورده، هم

 وزیر اوغلو، چاووش -3. «گذاشت خواهد تأثیر هافلسطینی با و ترکیه با اسرائیل میان مناسبات بر

سیاست یک بام و دو هوای دولت اردوغان در قبال آرمان آشکار  تناقضتوجیه  در نیز ترکیه خارجه

 روابط پیرامون مذاکرات در فلسطینی کشور تشکیل به را خود تعهد ترکیه: »ه استگفتفلسطین، 

 برداریم، مانتمناسبا با رابطه در اسرائیل با ما که قدمی هر. گذاردنمی پا زیر اسرائیل با ترنزدیک

 .«بود نخواهد فلسطین آرمان بهای به کشورها از دیگر برخی مانند سازی،عادی هرگونه

 ،است شده قدمپیش که طرفی دوجانبه، سیاسی روابط احیای بحث در :تحليلي هایگزاره

 اهداف پیشبرد دنبال به آویوتل با سیاسی روابط ترمیم طریق از ترکیه. است ترکیه دولت

 جلب ترکیه، در اقتصادی بحران وفصلحل برای تالش. است امنیتی و سیاسی اقتصادی،

 و قدرت در ماندن باقی برای توسعه و عدالت حزب از آمریکایی –صهیونیستی هایالبی حمایت

 حتی ترکیه. است زمینه این در مهم فاکتور سه ،آمریکا و روسیه تهدیدات با مقابله همچنین

 رژیم صهیونیستی. است کرده حذف دوجانبه روابط احیای از نیز را فلسطین به مربوط مسائل

 نموده عربی کشورهای برخی با آشکار و پنهان روابط برقراری به اقدام اخیر هایسال در که

 یک دنبال به ترکیه اگرچه. ندارد ترکیه به نیازی راهبردی نظر از گذشته مانند دیگر است،

 دیده آویوتل در رویکردی چنین اما ؛است رژیم صهیونیستی با راهبردی شاید و عمیق شراکت

 و رژیم صهیونیستی با رابطه. است کافی عادی سطح در روابط احیای آویوتل برای. شودنمی

 که کشوری و دولت. شودنمی جمع یکجا در که است موضوعی دو ،فلسطین آرمان از حمایت

 ترکیه دولتمردان اگر حتی. کند دراز آویوتل سویبه دوستی دست نباید است فلسطین حامی

 آن بود، خواهند فلسطین حامی همچنان ،رژیم صهیونیستی با رابطه باوجود که کنند اعالم نیز

 (آیندخوش حمید. )کرد لقیت تواننمی دیگری چیز ادعا جز را

 آتش زير خاکستر در بحرين!                         ژهیو خبر ▼

 انقالب آغاز سالگرد یازدهمین مناسبت به و روز گذشته،د طی بحرین هایشهرستان و شهرها

 شعار با آمیزمسالمت هایراهپیمایی و مردمی تظاهرات شاهد ،2011 فوریه 14 در ین کشورا

 :گفت تسنیم با وگوگفت در بحرین الوفاء رهبران از «سندی» .بود «حقیقت راه در متحد» واحد

 رژیم داخلی امنیت دستگاه به مردمی فراگیر انقالب با مقابله برای خلیفه آل رژیم»

 .است داده قرار رژیم این اختیار در دریایی پایگاه حتی و شده متوسل( شاباک)صهیونیستی

 مجدداً است ممکن لحظه هر و کرد تشبیه خاکستر زیر آتش به توانمی را کشور کنونی وضعیت

 .«باشیم مردم خروش شاهد



 

  

 اخبار ▼

 جنگ رواني غرب را خوب ياد گرفته! يرانا: آمريکايي نشريه

 از تمام قدرت با ایران»: نوشت غرب و ایران تقابلی روند مورد در گزارشی در «تالنتیکآ»

 را هاتحریم تمام لغو شرط ،مذاکرات احیای برای و کندمی دفاع غرب مقابل در خود موضع

 برنامه توجهیقابل سرعت با کهدرحالی ایران در جدید دولت آن بر عالوه. داندمی الزامی

 سوی از باید جدی و عملی صورتبه اول گام کندمی اعالم و بردمی پیش را خود ایهسته

 و زمان ،مسیر این ادامه با و اندگرفته یاد خوبیبه را روانی جنگ هاایرانی. شود برداشته غرب

 هزینه حداقل با دیپلماسی پیروزی دنبال به هاآمریکایی. است جریان در ایران نفع به بازی

 و آمریکا با اختالفات و داخلی انرژی بحران ازجمله متعدد دالیل به نیز اروپا اتحادیه و هستند

 مقابل در غرب مانور میدان زمان گذشت با. کندمی عمل منفعالنه ایران سئلهم در ،روسیه

 خود کشور داخل در و منطقه در بیشتری قدرت به تهران و شودمی ترتنگ هرروز ایران

 .«کندمی پیدا دست

 صبر و بصيرت اسوه منين؛ؤاميرالم

از دانشجویان و جمعی در دیدار و  1388، در سال آبان 13به مناسبت  معظم انقالبرهبر 

 کالمای از اند که گزیدهبه بیان جمالتی درباره عظمت امیرالمؤمنین )ع( پرداخته آموزاندانش

 خود با همیشه را صبر و بصیرت صفت دو امیرالمؤمنین» :استچنین باره علی )ع( رد عظم لهم

 دادنِ تشخیص بد و فکری انحراف و فهمیکج و غفلت دچار لحظه یک او. داشت همراه

( ص)پیامبر دست به اسالم پرچم نور کوه و حرا غار از که وقتی همان زا. نشد هاواقعیت

 ابیطالب بن علی را درخشان واقعیت این گردید، آغاز رسالت و نبوّت حکومت شد، برافراشته

 تالش اگر. ساخت هم آن مشکالت با و ایستاد هم تشخیص این پای. داد تشخیص السالمعلیه

 فشانیجان اگر. کرد را مبارزه آن ،داشت الزم مبارزه اگر داد، انجام هم را تالش آن ،داشت الزم

 فعالیت و سیاسی کار اگر. برد میدان به و گذاشت اخالص طَبَق در را خود جان ،خواستمی

 جدا او از لحظه یک او بیداری و بصیرت. داد انجام را آن ،خواستمی کشورداری و داریحکومت

 این. ورزید استقامت مستقیم صراط و استوار راهِ این در و کرد پایداری و صبر ؛دوّم .نشد

 مهمی نکته ،نشدن انسانی نفس هواهای و هاخواسته مغلوب ،نشدن خسته ورزیدن، استقامت

 .«کنند نزدیک امیرالمؤمنین به را خودشان که کنند سعی باید خصوصیت این در همه. است

 !امورند مصدر بر روحاني دولت فرمانداران درصد ۶0

 ناکارآمدی با که مدیرانی بخصوص ،دولت مدیریتی بدنه در تغییرعدم سیاسی، ناظران داعتقا به

 به و داشتند کشور فعلی شرایط آوردن وجود به در مؤثری سهم ،محوله وظایف در سستی و

 تبدیل سیزدهم دولت آشیل پاشنه به تواندمی هستند، کشور موجود وضع بانیان از تعبیری

. مردم انتظار است بوده ناچیز بسیار شهرها فرمانداران سطوح در تغییرات مثالعنوانبه .شود

 شناخته «امید و تدبیر» دولت در گذشته سال 8 وضعیت نماد عنوانبه که فرماندارانیدارند 

 همسو و همراه مدیران سیزدهم، دولت فعالیت از ماه 6 گذشت از پس و کنند تغییر ،شوندمی

 .بنشینند مجریه قوه مناصب سایر و هافرمانداری کرسی بر های جدید دولتیاستس با

 !ايران تحقير برای ایسانهر دروغ

 در ها،با همه این کاستیو درخور نیست؛ اما  بخشرضایتهرچند سرعت اینترنت در کشورمان، 

 77 ،جهان کشور 138 بین موبایل اینترنت در ایران رتبه ،speedtest سایت روزرسانیبه آخرین

 هند، لبنان، آرژانتین، برزیل، روسیه، مانند کشورهایی از زمینه این در شورمانک رتبه .است

های برخی رسانه،این در حالی است که طی روزهای گذشته .است باالتر تاجیکستان و اندونزی

عالم ا افغانستان ردههمرا  ایران اینترنت سرعت، در دروغی آشکار و تحقیرآمیز، طلباصالح

 در و 137 اینترنت موبایل، در جایگاه بندیرتبه در افغانستان این است کهجالب  کردند.

کشور  178در بین  143همچنین در اینترنت ثابت، رتبه ایران برابر با  .دارد قرار آخر هایرده

 ارد.ددنیا قرار  178در رتبه آخر و  ،بندیکشور افغانستان در این رتبه حالدرعیناست. 

 کوتاه اخبار ▼

 /ايران اقتصاد ناپذيری تحريم ری برایراهکا ؛بريکس ◄

 آفریقای و چین ،هند ،برزیل از متشکل گروهی «بریکس»

 رصدد 38 و جهان جمعیت از نیمی نمایانگر که است جنوبی

 و اروپا سیطره تحت خواهدنمی که دنیاست اقتصادی قدرت

 جنوب -شمال کریدور ،چابهار در بریکس کشور سه .باشد آمریکا

 طریق از ایران. دارند همکاری ایران با ،ابریشم جاده طرح در و

 قصد بریکس گروه ازجمله مختلف کشورهای با بیشتر ارتباط

 تحریم ،خودش هایظرفیت به هاآن منافع زدن گره با تا دارد

 باعث ایران ترانزیتی نقش افزایش .بزند رقم را اقتصادش ناپذیری

 .شودمی المللبین اقتصاد عرصه در آن کمتر پذیریآسیب

 دادستانی نماینده /عربستان رایب ايراني حجاج جاسوسي از ◄

 سرکرده پرونده به رسیدگی دادگاه جلسه چهارمین در

 و چعب اهللفرج»: گفت «النضال حرکة» تروریستی گروهک

 به را ایرانی حجاج اطالعات گروهک، این در همدستانش

 کرده ارسال عربستان اطالعاتی مقامات برای سال 10 مدت

 برگزاری زمان در تروریستی گروهکاین  اعضای. است

 ایرانی حاجیان جمعیت وارد حجاج، پوشش در حج مناسک

 و امنیتی انتظامی، نظامی، برجسته هایشخصیت و شده

 سرویس به را نانآ اطالعات و شناسایی را ایرانی روحانیون

 «.اندکردهمی ارسال عربستان اطالعاتی

 /ها دل بکنيد!هايش: از اين صندلينسليطاب به همخ باهنر ◄

: گفت نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو «باهنر محمدرضا»

 و ترباهوش ما از بعد هاینسل حتماً که کنممی اقرار من»

 سرعت با را بعدی هایآف تیک باید و هستند ما از ترشجاع

 از قبل. دهند انجام ،افتدمی اتفاق دارد دنیا در که تغییری

 خودمان بیاید، ما هاینسلیهم و ما سراغ الموتملک اینکه

 .«کنیم آزاد[ را هاصندلی] یواشیواش

 نیرو وزارت /ای مصرف کنند؟!برق يارانه هاسفارتخانه بايدرا چ ◄

 از برخی در برق مصرف که است رسیده نتیجه این به اخیراً

 این در برق باالیی حجم و نیست متعارف هاخانهسفارت

 اینامه در دلیل همین به ؛شودمی مصرف هاخانهسفارت

 برق قیمت است کرده درخواست دولت از محرمانه

ال سؤ .شود محاسبه صادراتی برق قیمت با هاخانهسفارت

 که خانهمردان این است، چرا سفارتتافکار عمومی از دول

شود، باید محسوب می عمالً بخشی از خاک کشوری خارجی

)چه کم و چه  همچون یک شهروند ایرانی از یارانه انرژی

 ؟!در کشور برخوردار باشد زیاد(

 مرکزی ستاد دبیر /اسفند 15 از نور راهيان اردوهای آغاز ◄

 آغاز اسفند 15 از نور راهیان اردوهای»: خبر داد نور راهیان

 را نور راهیان مجموعه. دارد ادامه نیز فروردین 15 تا و شودمی

 که یابند حضور عملیاتی مناطق در افرادی تنها کردیم مکلف

 .«باشند زده واکسن


