
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6011 آبان 63شنبه يک 7365 شمارهـ  چهاروستيبال س  

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

، میدهیممختلف انجام  یهابخشعاً زیربنا است؛ خیلی از این خطاهایی که ما در فرهنگ واق

ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ما است. اگر ما اسراف داریم، اگر ما تقلید کورکورانه داریم، اگر ما 

است  هاذهنناشی از مشکالت فرهنگی است؛ فرهنگِ حاکم بر  هانیاسبک زندگی غلط داریم، 

 www.basirat.ir                (52/10/0011) آورد.مشکالت را به وجود می که در عمل، این

 !ينيدآفريو ام يياعتمادزا ريدر مس       روز حرف▼

از انبار  یااژه یمحسن االسالمحجت یاساعته روز جمعه 3 دیبازد

 یادوهفته االجلضربدر تهران و  یکیسازمان اموال تمل یمرکز

 یکاالها فیتکل نییانبارها و تع یسامانده یبرا القضاتیقاض

امروز  طیدر شرا دوارکنندهیامخوب و  یخبرها ازجملهدپوشده 

همه در  یریپذتیبر مسئول دیتأکضمن  یااژه یکشور است. آقا

سازمان  یانبارها تیمردم، وضع یکاالها یدارقبال حفظ و نگه

و  راتیدانست و به سازمان تعز قبولرقابلیغرا  یکیاموال تمل

 .دهند انیپا تیوضع نیدستور داد تا فوراً به ا هایدادگستر

حقوق عامه که مورد  عییتض قیاز مصاد یکی -0 ي:ليتحل نکات

و  هاتیبه مسئول یتوجهیرهبر معظم انقالب است، ب دیتأک

است  ییهاتیریها و مدپناه رها شدن مردم در برابر دستگاهوپشتیب

انجام  یدرستبهخود را به هنگام و  یقانون فیکه کارکردها و وظا

 یکاالها ینگهدار نحوه! طرح انتقادات فراوان نسبت به دهندینم

از  ریاخ یهاسالدر  یکیسازمان اموال تمل یدر انبارها یفیتوق

 یبرا دیجد یست که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالا یموضوعات

کرده  ینیتحسقابلحفظ حقوق عامه ورود  یبه آن در راستا یدگیرس

 لیبه دل ییو اقالم غذا یاساس یو فساد کاالها دنید بیآس -5است. 

 ییهانهیهزکاالها و  نینامناسب ا یو دپو یقواعد انباردار تیعدم رعا

گذشته و فاسد شده  مصرف خیتار یهاکاال یامحا یبرا دیکه با

که یک مورد از  دارد اجتماعی سوء هایامدیو پ اتپرداخت شود، اثر

بر جامعه و افزایش  یشتیمعسخت  طیشراتحمیل مضاعف  آن،

روزها که برنج به مشکل  نینمونه، ا عنوانبه نارضایتی اجتماعی است.

با مشکل  هزار تن برنج 29حدود  دیچرا با ،شده لیسفره مردم تبد

دادن  بیدشمنان در ضر یریگاز گمرک مواجه باشد؟! بهره صیترخ

حجم ، بخش دیگری از نظامبه  یزندر اتهام یو شناخت یبه جنگ روان

حل  -3 در این حوزه است. هایتیمسئولیب یامدهایها و پخسارت

 یهمه نهادها و قوا یهمکار ازمندیبخش ن نیمسائل مربوط به ا

 ازین یقانون میتنظ ای رییرفع مشکل به تغ یاگر برا؛ است یتیحاکم

 ییقاطع قضا یریگمیکند و اگر به تصم یهمکار دیمجلس با ،هست

 راتیدر سازمان تعز فیبه حدود دو هزار پرونده بالتکل یدر سامانده

 .دینما جدیدستگاه قضا ورود  دیبا ،سته ازین یحکومت

گذشته  ینقدها به عملکردها یوارد بودن برخ وجود با ي:انيپا نکته

در  ،دیوالن آن در دوره جدئاقدامات مس ه،یقوه قضائ یو کنون

با  دیاست و با زیبرانگنیبه مشکالت مردم تحس یرساختیز یدگیرس

 هایدقتیب نیمشابه ا ،یدانیم با مطالعه دی. البته باابدیادامه  تیقاطع

گمرکات و  ،یانتظام یروین یهانگیپارکو اتالف اموال مردم در 

. برگرداندن اعتماد، ردیقرار گ یدگیبنادر و مناطق آزاد هم مورد رس

اقدامات درست و  نیبه جامعه در گرو ا تیو احساس رضا دیام

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  است. یانقالب

 

 

 
 

 
 

 آدرس غلط!                                  روز گزارش▼

 یآبان در صفحه شخص زدهمیرا بهانه س یمطلب ان،یرانیا یحزب ندا رکلیدب «یصادق خراز»

در سال  کایمرآ یالنه جاسوس ریتسخ یخیواقعه مهم و تارو از منتشر کرده  نستاگرامیخود در ا

 یریبا تعب نام بردند،« دوم بانقال» عنوانبهاز آن  یاسالم یجمهور گذارانیبنرا که  25

و  یلیآغاز جنگ تحمهمچنین  طلباصالح پلماتیداین  .کرده است ادیو زننده  شرمانهیب

برشمرده  کایآمر یالنه جاسوس ریتسخرا نتیجه  یاز رفاه و عدالت اجتماع رانیعقب افتادن ا

یا منشأ  ودب کایآمر یبرای مقابله با دشمن یالنه جاسوس ریآیا تسخ این است، سؤالاست. 

 کشور با ایران؟! نیا یدشمن شیدایپ

در عراق پس از صدام  کایآمر ریسف نیاول «نگرو پونته»از  یمعروف عبارت :تحليلي هایگزاره

در واشنگتن  رایز ،و خود پاسخ داد شود؟یکودتا نم کایچرا در آمر دیدانیم ،دینقل است که پرس

 هرکجا؛ داردیبرم یخیتار یتیی است که پرده از واقعطنز تلخ نیوجود ندارد! ا کایسفارتخانه آمر

داشته است.  یرا در پ یمردم یهاحکومت یو سرنگون یوحشت، ترور، ناامن ،کا بودهیسفارت آمر

از پنجاه جلد کتاب تحت  شیدر ب تدریجبهاز سفارت آمریکا در ایران  آمدهدستبه یهاسند

اسناد مهم و  نیمنتشر گردیده است. ا «رانیدر ا کایآمر یاسناد النه جاسوس»عنوان 

مختلف  یهاو کشور رانیدر ا کایآمر شماریب یهاو دخالت هایجاسوساز اسرار  ،خدشهغیرقابل

 تیهدا ،پناه دادن به شاه مخلوع ،یسفارتخانه به مرکز جاسوس لیتبدجهان پرده برداشته است. 

 یهاگروهک یمنابع مال نیتأم، ل کشورانقالب در داخ یکودتا و برانداز یهاشبکه تیو حما

 یهاگروهک تیدر کشور از راه هدا یثباتیو ب یناامن جادیا، ضدانقالب در غرب و جنوب کشور

ارتباط با  جادیغرب(، ادر شمال یناامن جادیدر جنوب، ا تضدانقالب )انفجار خطوط لوله نف

 یانحراف در انقالب اسالم جادیا یتالش برا ( وگراهایو مل یکار )نهضت آزادسازش یهاانیجر

علیه ایران  آمریکا قبل از تسخیر النه جاسوسیاقدامات خصمانه  ازجمله هاانیجر نیتوسط ا

 کایآمر ریسف وانیسالکه  بودبه حدی با انقالب نوپای ملت ایران آمریکا  هایدشمنی بوده است.

 استیحکومت کارتر در س ادیبنیبکارتر، در کتابش نوشت: روش سست و  دورهدر  رانیدر ا

نبود، باعث  رانیا مسائل تیکه هنوز قادر به درک واقع ینسکیو اقدامات نامعقول برژ یخارج

روشن دشمنی آمریکا با  یهانهیب باوجودو  حالنیبااشد.  کایسفارت آمر یاعضا یریگگروگان

النه  ریکا را از تسخشروع اختالفات ایران و آمری برخی در دستور کار خودانقالب اسالمی، 

 رانیملت ا نیاختالف ب کهی در حالی است خیتار آشکار فی. این تحرکنندیمعنوان  یجاسوس

 فاسد وابسته کردند. میرژ کیرا دچار  رانیمرداد و قبل آن بود که ملت ا 55از  کایبا آمر

 یاسیس یهاگروه و دفع خطر یداخل ندهیفزا یهازهیستجامعه از  داشتننگه دور پاياني: نکته

و  سمیالیمبارزه با امپر یمدع یاسیس یهاگروهشدن  رسوا ،(هیالهومجهول ای تیهویب بعضاً)

 جادیا ،یجهان سمیالیامپر یهاتوطئهو  یچپ، توجه به خطر اصل یخلع سالح آنان از شعارها

موقت و دولت  یریگکناره ،یانسجام اجتماع زیبه انقالب و ن فادارو یروهایوحدت عمل در ن

از همه  و یستیالیمبارزه ضد امپر یریگاوج و وفادار به امام، یانقالب یروهایشدن ن کدستی

و اُبهّت  منهیشکست هانقالب اسالمی و  هیعلآشکار شدن اقدامات براندازانه آمریکا  ترمهم

اگر » ان زمان امام راحل )ره( فرمودند:هم بود. یجاسوس النهمهم اشغال  یاز دستاوردها کایآمر

 ،و صالح مظلوم است ریدرست کرده باشد که بتوان گفت به خ کار کیکارتر در طول عمر خود 

را وادار به قطع  یقدرت سفاکرا که ابر یروزیپ نیا ،رانیملت رزمنده ا قطع رابطه است... نیهم

  «.حق دارد ،ردیجشن بگ گرکرده است ا یخاتمه دادن به چپاولگر یعنیرابطه 

 عباسیان()نویسنده: حسین 
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 اخبار ▼

 !دوره ما یهاخانو ميرزا ملکم  هازادهتقي

به جلوگیری  انطلباصالحبا اشاره به واکنش تعدادی از  رئیس کمیسیون شوراهای مجلس

ما در »ها در این ماجرا، گفت: از آمریکایی تشانیحماها و در سپاه از دزدی دریایی آمریکایی

به دنبال جلب رضایت غرب  دائماًها بوده که ای که خوردیم از وادادگی برخیکشور هر ضربه

ا با غرب سال دولت آقای روحانی نهایت همکاری و همراهی ر 5این آقایان در طول  .اندبوده

سال  5همراهی، کرنش و همکاری با غرب در این  همهنیاداشتند؛ سؤال اینجاست که نتیجه 

ای برای ما داشته در حوزه معیشتی چه نتیجه ژهیوبهجز گرانی، تورم و مشکالت مختلف 

زاده و میرزاملکم خان را سید حسن تقی قاجارما در دوره »محمدصالح جوکار افزود: «. است

م که همواره به دنبال جلب رضایت غرب بودند و امروز هم بعضی از آقایانی که نام داشتی

که  طورهماناین آقایان باید بدانند . کننداند این مسیر را دنبال میبر خود نهاده طلباصالح

فهمند آمریکا تنها زبان زور را می هاآنهای قبل نشان داده دشمنان ما و در رأس تجربه سال

 «.با اقتدار رفتار کرد نه از سر ضعف و ناتوانی هاآنبا و باید 

 است فارسجيخلانديشکده آمريکايي: ايران قدرت اول در 

در تنگه هرمز سخن  رانیبرتر ا یاز قدرت نظام ،خود دیدر گزارش جد ستیا دلیم شکدهاندی

 یکی عنوانبهگزارش مفصل با اشاره به تنگه هرمز و نام بردن آن  نیاز ا بخشی در گفته است.

 رانای»آمده است:  ،در تنگه هرمز رانیا ییبا اشاره به توانا و جهان یاتیمهم و ح یهااز تنگه

 ،ییایدر یهانیم ازجملهسپاه پاسداران  ییایدر یروهاین قیاز طر خصوصاًخود را  یابزارها

ها قدرت نظامی برتر و ایرانی دارد اریکوچک در اخت یهاییایردریزمسلح و  یتندرو یهاقیقا

 نشان جهان انرژی امنیت  کنندهنیتضم عنوانبهو تنگه هرمز را  فارسجیخلخود در 

به ناتوانی عملی آمریکا در برابر  این اندیشکده در چارچوب سیاست ایران هراسی، .«دهندمی

که  دهدیسال گذشته نشان م 3 یدادهاروی»جمهوری اسالمی اذعان داشته و آورده است: 

 جادیتنگه ا نیرا در ا یبا غرب، مشکالت ینظام ییارویخطر رو شیبدون افزا تواندیم رانیا

 کایآمر ییایدر یروین دارد و ازین نیم 311سال تنها به  نیچند یکند. بستن تنگه هرمز برا

 .«ناتوان است کامالً مدتانیمتا  دیتهد نیمقابله با ا یبرا

 به سگ شماره يک واشنگتن!« بدترين جاني ضدبشر»اعطای جايزه 

قر در لندن و فعال در حوزه حقوق بشر، در یک مراسم مست (Ekklesia) «ایکلسیا»اندیشکده 

محمد »را به « جرائم ضد کودکان»و « ترین جرائم حقوق بشریارتکاب شنیع»نمادین جایزه 

 تیساوبدر  .سعودی را در رتبه اول ناقضان حقوق بشر دانست عهدیولداد و « بن سلمان

این جایزه « صلح در جنگ یمن دشمنان»رسانی این مؤسسه آمده است که در مراسم اطالع

برای کسانی که بیشترین سهم را در طوالنی شدن جنگ دارند و مانع تحقق صلح شده و عامل 

جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان  .های مردم یمن هستند، اعطا شده استکشتار و مصیبت

جنگ یمن : »ملل متحد )یونیسف( در ماه اکتبر در نشست خبری سازمان ملل در ژنو گفته بود

 5102هزار کودک داریم که از مارس  01رسیده است. ما اکنون  آورشرمای به مرحله یتازگبه

هرچند «. شوند، چهار کودک کشته و یا زخمی میهرروزاند. به عبارتی کشته یا معلول شده

این و چراغ سبز  یعملیب؛ اما در سایه دهدیمآمریکای بایدنی خود را مخالف جنگ یمن نشان 

خبرگزاری کثیراالنتشار ضدبشری عربستان در یمن همچنان ادامه دارد.  یهااستیسکشور، 

همچنان او : »آوردیم، کاخ سفیدنیز با اشاره به وجهه منفور بن سلمان در بلومبرگ آمریکا 

تحقیر دولت آمریکا نسبت به : »کندیمبلومبرگ اضافه  .«سگ شماره یک آمریکا در ریاض است

های مذبوحانه او برای نزدیک شدن به کاخ سلمان در دوران بایدن، علیرغم تالش محمد بن

های بن سلمان برای جلب رضایت بایدن تاکنون شامل تالش .سفید، در حال افزایش است

سازی عمومی با رژیم صهیونیستی و تالش برای شرکت در نشست اخیر تسریع روند عادی

 «.شودوگو با ایران میآن در کنار ادامه گفت ت و قیمتتغییرات اقلیمی و افزایش تولید نف

 اخبار کوتاه

کارشناس « مگ لبی» /مثل آب خوردن! هاميتحردور زدن  ◄

 هیهم عل میهزاران تحر اگر» :گویدمی کایدر آمر یامسائل هسته

توسط  هامیزدن تحر دور رایز ؛ندارد یاثربخش ،اعمال شود رانیا

قادر  رانیا ،ینظام نهگزی صورت درمثل آب خوردن است.  رانیا

در منطقه را  کایساعت تمام منافع آمر 50 کمتر از خواهد بود در

 یعنی نیا و کند کسانیخاک  با یانتخاباد پپه و یقدرت موشک با

که  فهمدیم یخوببه دنبای. منطقه در متحدانش و کایآمر انیپا

معترف  زیترامپ ن ینخواهد داشت حت را رانیا با ییارویقدرت رو

 زاتیتجه کشور منطقه با نیقدرتمندتر رانیا رایز ؛بود کار نیبه ا

 .«استبومی  دیتول یجنگ

بر سیاست نظام  کهیدرحال !/یاکرهعرضه توليد داخلي با برند  ◄

، استو ترویج مصرف محصوالت داخلی استوار حمایت از تولید 

 یرانیبرند ا غیدر صف اول تبل دیکه با یخانگلوازم دکنندهیتول کی

 کره «دوو»شده  ساختهبرند  ،یداخل دیمحصول تول یباشد، رو

زینه سنگینی برای تبلیغ این این شرکت همچنین ه .کندیمنصب 

هیچ  وجودنیباابیلبوردهای پایتخت کرده است. در بخصوص برند، 

 مقام مسئولی در برابر این تخلف آشکار واکنشی نشان نداده است!

طالبان کمیسیونی را برای  /از قدرت!مسئول مقام  011اخراج  ◄

این  .کرده استحذف افراد فاسد و ناالیق از صفوف خود ایجاد 

کمیسیون همه کسانی را که از طریق روابط خانوادگی به منصب 

، جنایتکاران، افراد دارای گذشته مشکوک یا مقاماتی که برسند

، از سمت خود برکنار اندگرفتهمورد نفرت مردم محلی قرار 

 511 ،روسیه گزارش داده است اسپوتنیکخبرگزاری  .کندمی

کرده و از نام طالبان برای  سوءاستفادهخود از قدرت که  نفر

از توسط این کمیسیون،  اندنمودهمنافع شخصی خود استفاده 

 .خود اخراج شدند و این روند همچنان ادامه دارد یهاسمت

 دوردست!/ یهاآب؛ نمايش اقتدار در 6011ذوالفقار  شيرزما ◄

و فاز  اصلی مرحله، کننده ارتشهماهنگ معاونبر اساس اعالم 

ارتش با شرکت  0011مشترک ذوالفقار  شیرزما یاتیعمل

استفاده  ،شیرزما نای در .شودیآغاز م امروزچهارگانه از  یهاروین

 ،یتوان داخل برهیتکو هوشمند با  یو مهمات بوم زاتیاز تجه

 یدر بردها یو رزم ییشناسا یپهپاد یهاگانی یریکارگبه

در  یاسالم جمهوری نظام اقتداررا شاهد خواهیم بود و مختلف 

 گذاشته خواهد شد. شیدوردست به نما یهاآب

 وزارت سرپرست!/ آموزهزار دانش 51۹ ليترک تحص ◄

 دهدمی نشان آمارها حاضر حال در»: گفت وپرورشآموزش

هزار  ۰۶1و حدود  ییآموز دوره ابتداهزار دانش 501حدود 

 بیآس کی نیکه ا میدار لیآموز دوره متوسطه، تارک تحصدانش

 «.میآن برنامه داشته باش یبرا دیاست و با یجد

 !/در عراق تيجنا یسازپنهانبرای  نهيپوند هز هاونيليم ◄

 یکشور برا نیفاش کرد که وزارت دفاع ا یسیروزنامه انگل کی

 انیدر جر یسیسربازان انگل یجنگ اتیاز جنا یبخش یالپوشان

پوند غرامت  هاونیلیم ،یالدیم 5113حمله به عراق در سال 

 پرداخت کرده است.

 


