
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1055ارديبهشت  51شنبه يک 1515 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(هامام خامنه ای )مدظل

که نسبت به  یآن انتقاد انیاوقات در ب یگاه ،کنیممیاز مشکالت مبالغه  یبرخ انیاوقات در ب یگاه

مبالغه در آلوده  نیمبالغه مضر است؛ ا نی. اکنیممیمبالغه  م،یدار یشخص کیبه  ای یدستگاه کی

گسترش  دیرا نبا ینیبدب روسیو. به کار خواهد رفت یمضطرب کردنِ افکار عموم شتریکردن و هرچه ب

                                                      (51/60/5931) .دیو بگو ندیانسان بب دیبد هم هست؛ همه را با یخوب هست، کارها یکارها داد.

www.basirat.ir ▼با سالم فرمانده يسنينبرد والت د           روز حرف! 

 ٤65٢سال جهان تا  شنیمیآمارها ارزش کل بازار ان طبق

اما  ؛است ییباال اریدالر بوده که رقم بس اردیلیم ٤٤9حدود 

معطوف به کسب منفعت  صرفاًدر حوزه کودکان  گذاریسرمایه

ل دهنده کودکان امروز تشکی نکهی. با نگاه به استین یاقتصاد

شده  موجبدر آینده گیتی هستند؛  هاحکومتشاکله اصلی 

خودشان  نیکودکان سرزم ینه فقط برا ایدن یکشورها یبرخ

به ، شانیزندگفرهنگ و سبک  جیو ترو یتسر یبلکه برا

. اورندیب یرو گریکودکان ملل د یمدون برا یهایزیربرنامه

از  یکیورکس ) میدر یاز کمپان دیچنانچه اوباما در بازد

و صنعت  وودیهال»( گفت یسازشنیمیمشهور ان یهایکمپان

موضوع  نیهم .«کاستیآمر یپلماسیاز د یبخش ،یسرگرم

کودک  یپلماسیبه نام د یباعث شده است که امروزه موضوع

قلوب فرزندان  میچکار کن ا این سیاست کهب ؛مطرح شود

فتح  مانیهاارزشاز  یرویو پ رشیپذ یرا برا گرید یهاملت

 «یسنیوالت د»به فرهنگ  هارسانه یدر برخ کردیرو نیا م؟یکن

 یسازشنیمیانو  لمیهم مشهور شده است. شرکت بزرگ ف

 یهااستیس یالقا یبرا یمحل است،یدر عرصه س یسنید

اصل چهار  یبا اجرا زمانهمچنانچه  ؛گرددیم یتلق ییکایآمر

 لم،یگسترده در قالب ف صورتبهشرکت  نیمحصوالت ا ،ترومن

 شد. عیمنتشر و توز رانی... در او یبازاسباب

است که ما در  یدر صورت آوررتیح یهایگذارهیسرما نیا 

نسل کودک و نوجوان  رایببرنامه جامع  کیداخل فاقد 

امروز ما در حوزه  تیوضع توانیم حقبهو  میهست شورمانک

 ط،یشرا نینمود. در ا ریتعب یفرهنگ یولنگار کیکودک را به 

 «سالم فرمانده»ذاب و فاخر مانند ج یمحتوا کیبرآمدن 

 انیمدون، جر یگذاراستیس کی که در خأل دهدیمنشان 

حرکت » کیموظف به  ،رهبر معظم انقالب ریبه تعب یانقالب

است.  «زیخودجوش و تم یکار فرهنگ یبه معن اریاخت به آتش

کالن و با کاربست  یهابودجهبدون سالم فرمانده نشان داد که 

 ،...شهادت و  ،هیفقتیوال ت،یمانند مهدو یمتعال نیمضام

 یملود ،یبوم یسازآهنگمانند  یمباحث فن یاستفاده از برخ

 یبانیبدون پشت ،کودکانه یو متناسب با فضا نینشدل تمیو ر

 کرد. جادیموج ا کی توانیمهم  یفربه فرهنگ انیمتول

غرب در حوزه  نیسنگ یهایگذارهیسرمانبرد  نکه،یا یانیپا نکته

نبرد  کی قطعاً ،«سالم فرمانده»اثر فاخر مانند  کیودک با ک

 یروهایاز ن یاریبس یرا برا دیبارقه اماثر  نیا ینابرابر است ول

با استفاده از  ،نزاع نابرابر نیدر ا توانیممند باز کرد که دغدغه

به خلق آثار فاخر و  ،روزبه کالیتکن احثو مب یمتعال نیمضام

 (یعیرب عقوبی: سندهی. )نواشتد دیام ندهیبر نسل آ رگذاریتأث

 

 
 

 
 

 
 

 حاشا بلند است اما تا به کجا؟ واريد                 روز شگزار▼

منعقد  یکر تِیهوش و ادبِ اوباما و لبخند رضا نِیکه با تضم یبرجام 5931 بهشتیارد 5۱

 کیآن در  یایدر اح زیاروپا ن ییادعا اتیترامپ به کُما رفت و عمل احمقانه یبا امضا ،شده بود

 یدر راستا»اعالم کرد:  رانیا یاسالم یجمهور کهنیاا ت دینرس یاجهینتبه ی نیز بعد سال

 90و  ٤0 یهاو در اعمال حقوق خود مندرج در بند رانیمردم ا یو منافع مل تیاز امن انتیص

و « کندیاقدامات خود در توافق برجام را متوقف م یبرخ 3۱ بهشتیارد 5۱برجام، از امروز 

برجام، مذاکرات  در روند بازگشت به 5+٢ یکشورها اب رانیامروز بعد از هشت دور مذاکره ا

 شده است. هاتختیپادر  یاسیس ماتیمنوط به تصم

 رشیشرط پذ ،ییکایمقام آمر کیبه نقل از  کویتیپول آمریکایی هینشر -5 :یخبر یهاگزاره

 رانیا یفراتر از برجام از سو یتیامن یهایکاهش نگران یخاص برا یهاتوافق را برداشتن گام

را  یرانیا ضدمصوبه  ٤ (،ماهبهشتیارد 51روز پنجشنبه ) کایآمر یمجلس سنا-٤ .داندیم

 یستیترور یهافهرست سازمان در پاسداران سپاه داشتننگه یباق یبرا یکرد؛ طرح بیتصو

FTO اعمال فشار بر بانک  قیتهران و پکن )از طر یاقتصاد یهایهمکار یمحدودساز و مصوبه

 یآمادگ زین آمریکا وزارت خارجه یسخنگو -9 .(نیدر چ یاعتبار یو نهادها رانیا یمرکز

 جهینت نیاگر به ا»کرد:  دیرا اعالم و تهد رانیشکست مذاکرات با ا یویسنار یبرا ولت بایدند

برده  نیعدم اشاعه برجام را از ب یایمزا رانیسه سال گذشته ا یاهسته یهاشرفتیکه پ میبرس

 یژورنال با انتشار خبر تیاستروال -٢ .«!کرد میرا انتخاب خواه یگرید ریاست، آنگاه ما مس

خواهد کرد  الشاروپا ت هیاتحاد یخارج استیمعاون مسئول س« مورا کهیانر»شده که  یمدع

سفر روز اعالم  که بااتفاقی  متقاعد کند. نیتوافق و یینها متن یامضا یرا برا کایو آمر رانیکه ا

به ایران برای  وردنآاز نقشه جدید غرب برای فشار  تیاکاین مقام اروپایی به ایران، ح شنبهسه

 .دهدیمخود  یهاخواستهکوتاه آمدن از 

در دوره اوباما و برداشتن  رانیا یتجربه عدم تحقق انتفاِع اقتصاد -5 :يليتحل هایگزاره

از  ،در عمل رانیدر ارتباط با ا یخارج یهاشرکت هیعل داتیکاغذ و حفظ تهد یرو هامیتحر

تعهدات  جرایادر  رانیا یهاپرداختشیپطرفه ترامپ با توجه به همه  کیو خروج  سوکی

از  -بدان اذعان شده بود یاهسته یانرژ یالمللنیبمکرر آژانس  یهاگزارشکه در  - یبرجام

متقن  یندیمحکم و فرا ینیتضم ندهیدر توافقات آ دیبا رانیکه اشده  یدرس عبرت ؛گرید یسو

 یادعا -٤ .«را آزمودن خطاست آزموده»را در متن توافقات بگنجاند؛ چرا که  ییآزما یاز راست

ز طریق ااست که  بزرگی صورت شکست مذاکرات؛ دروغ در گرید ریدر انتخاب مس کایآمر

 ر نبودد توانستیم آمریکا ؛ چرا که اگرشودیم غربی به افکار عمومی تزریق یارسانه یهاولغ

 ییبه گدا ازیو نبود را گرفته  اشجهینت دیبا حالتابهفشارها را بر ایران افزایش دهد،  ،برجام

 بستبن ،«تیاستروال»به توافق توسط  دنیرس دینو -9. داشتنبه برجام  مجدد بازگشت

 قتیدر حق ،کایآمر یدر سنا یرانیضد ا یهاطرح بیو تصو «ترزیرو» یشکست مذاکرات از سو

 رشیبه پذ رانیا یِوادارساز یبرا است جیچماق و هو استیهمان س ایغرب  یاراهبرد رسانه

 .کایآمر خواهانهدهایز یهادرخواست

را  یینها میتصم دیهستند که با هاییکایآمر نیا، یمقامات غرب یِحاشا رغمیعل :نکته پاياني

را  رانیا لتمافکار  ،یارسانه فیبا راهبرد تحر نندک یسع فرار به جلو با نکهینه ا ؛رندیبگ

 دادننشان  رییقابل تغ ریو غ رانیا نیو با بر هم زدن محاسبات مسئول ازندس یو شرط یدوقطب

 !خود عدول کند یاز مواضع اصول دیبا رانینکته را القاء کنند که ا نیموضع قلدرمآبانه خود، ا

 یعقالن ،یو تداوم مواضع اصول «عبرتِ اعتماد به غرب» مؤلفه نِییبه جهاد تب ازیکه ن نجاستیا

 (یخسرو جوادنویسنده: ) .شودیماحساس  شیازپشیب ،کنندهمذاکره میدر ت یو انقالب
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 اخبار ▼

 !هاخوارها و داللبه نام مردم، به کام رانت

، رنایو عضو حزب کارگزاران در گفتگو با ا طلباصالح انیجر یاقتصاد یهااز چهره «الزیل دیسع»

را از پشت  یجالب یهاناگفته قتصاد،اصالحی دولت رئیسی در حوزه ا یهااستیسبا حمایت از 

آن » :دیگویمکرده و  اصالحات مطرح و ریدر دولت تدب یاقتصاد یهایریگمیپرده و نوع تصم

 یدر دولت آقا ،میدو نکر میدادیانجام م دیاصالح بود و با یخاتم یکه در دولت آقا یزیچ

اگر دوباره  .شده است یبه جراح لیتبد زدهمیمبدل به اصالحات دردناک و در دولت س یروحان

 یماریکه شما از ب ستین گونهنیا .شودیمنجر به قطع عضو م ،میندازیب قیامر را به تعو نیا

 عهدهبر  ینیسنگ تیمأمورچه  میدانیم» :دیگویماقتصاددان در ادامه  نی. ا«یخودت فرار کن

 تیدولت حما نیاز ا یاسیو س یغاتیاز نظر تبل دیبا میتوانیتا م نیبنابرا ؛است یخاندوز یآقا

بانک  ینه مردم. آمارها ،ها هستندو دالل خوارهارانت ،٢٤66برنده دالر  نیتربزرگچراکه  ؛میکن

 یگروه معدود بیبه ج ٢٤66درصد سود ارز  16تا  دیگویم یقبل و فعل یهادر دولت یمرکز

 دیو نبا میرا دار یل اقتصادضمع نیرفع ا یمعتقد است که امروز قدرت و تکنولوژ الزی. ل«رودیم

بر اظهارات کارشناسان  یدییتأ، این کارشناس اقتصادیمنصفانه موضع در رفع آن تعلل کرد. 

موسوم به ارز  یتومان ٢٤66ارز  عیرانت و فساد بر اثر توز یریگشکلبر  مبنی یدلسوز اقتصاد

 5٢66بودجه  یمجلس در زمان بررس سهیرئئتیهعضو  ،یوچنانچه محسن دهن ؛است یریجهانگ

هزار  166رانت به ارزش  جادیموجب ا یحیدالر ارز ترج اردیلیم 1۱از  شیب عیاعالم کرد که توز

 !هاخوارها و داللم، به کام رانتبه نام مرد یعنیتومان شده است؛ به زبان ساده  اردیلیم

 ا داريمر و زيردريايي ش: تکنولوژی ساخت هواپيماارت کنندههماهنگمعاون 

افتتاحیه هشتمین دوره رزم مقدماتی نخبگان  مدر مراسدیروز  ،اهلل سیاریامیر دریادار حبیب

به خودکفایی رسیده و  ازیموردنامروز کشور ما در حوزه تأمین تجهیزات : »فتگ یوظیفه کشور

در امروز  .بدون کمک دیگران، قادر به پاسخگویی به نیازهای تجهیزاتی و عملیاتی خود است

انداز، جنگال، زرهی، مهندسی، خودرویی و تسلیحات های مختلف توپخانه، بالگردی، راکتحوزه

امروز در حوزه  .ی ما افتخار بسیار بزرگی استایم که این براانفرادی و جمعی به خودکفایی رسیده

ها هستیم ینترایم که در حوزه دفاع از آسمان جزء قدرتمندپدافند هوایی به جایی رسیده

های ارتفاع پست و سامانه پدافندی ارتفاع متوسط سالح جزبهما در دوران دفاع مقدس  کهیدرحال

در حوزه هوایی، امروز به جایگاهی  .اشتیمای کامالً غربی بود، چیزی ندکه سامانه« هاگ»

ایم که هواپیماهای جدید را با دستان توانمند صنعتگران و عزیزانمان در ارتش و نیروهای رسیده

سازیم و به تکنولوژی ساخت هواپیما دسترسی های کشور میمسلح و وزارت دفاع و دانشگاه

انداز و ورهایی هستیم که توان ساختن ناو موشکدر حوزه دریایی، امروز جزو معدود کش .ایمیافته

ترین تجهیزات دریایی را داریم. که توانایی ساخت پیشرفته کنیممیناوشکن را داریم و امروز ادعا 

 یتوجهقابلهای تنها در حوزه سطح بلکه در حوزه زیردریایی نیز به توانمندینیروی دریایی امروز نه

 .«هستیم که زیردریایی سبک، متوسط و سنگین بسازیم دست یافته است. ما امروز قادر

 رژيم صهيونيستي س جديدکابو ؛ايران یپهپادتوان 

روزنامه  ازجملهو  ژیم صهیونیستیرای و امنیتی الیوم به نقل از منابع رسانهیأروزنامه ر

ریزی ارتشی متشکل از حال پیدر  سونیابه  53۱٢ایران از سال » گزارش داد: پست،جروزالم

هزار کیلومتر است بلکه  ٤دارای برد بیش از  تنهانهپهپادها است. ناوگان ایران در این خصوص 

در همین راستا  .«در سطح بسیار باال برخوردار است هاآن یریکارگبهو  یسازنهیبهاز توان 

 ریتهفتاسرائیل »: ه استهاآرتص گفتهارئیل کارشناس نظامی روزنامه اسرائیلی عاموس 

سرنگون  درصددعالم نظر اسرائیل مبنی بر اینکه ایران نشانه گرفته و ا یسوبهبدون گلوله را 

اهلل در آستانه خودکفا شدن در زمینه تولید کردن رژیم ایران است، واقعیت ندارد و حزب

این کارشناس نظامی  .«کندهای نقطه زن و پهپاد است که از سوی ایران دریافت میموشک

 ژهیوبه ؛زدیانگیبرنماسرائیل مبنی بر حمله به ایران دیگر توجه جهان را تهدید »کرد:  دیتأک

آویو گیری اسرائیل نشان داد که تلپس از آنکه اختالفات داخلی شدید در درون مراکز تصمیم

 .«کرده است نظرصرفطی چند سال اخیر از گزینه نظامی علیه ایران 

 اخبار کوتاه

در جلسه  جمهورسیرئ !/نمزيحرف مبا مردم  یزود: بهيسيرئ ◄

 یمردم طرح»گفت:  سران قوا یاقتصاد یهماهنگ یشورادیروز 

به  توجه با ،یاساس یبه کاالها یپرداخت یارز یهاارانهی یساز

اقدام  کی ،یجهان ژهیو طیو شرا 5٢65بودجه  یالزام قانون

متراکم و مشورت با  یکارشناس کار ماه 1 از پس است. یضرور

گرفته شده است.  یبه نفع اقتصاد مل یماتینخبگان، تصم

 ماتیتصم انیکه وعده داده بودم، مردم را در جر گونههمان

از  تیدولت قرار خواهم داد. دولت در کنار مردم است و حما

 .«داندیها را خط قرمز خود مآن شتیمنافع مردم و مع

 /يتجمعات اعتراض یاندازراهه اميد بضدانقالب  طنتيش ◄

طی  یضدانقالب با انتشار اخبار جعل رگذاریتأث یهاها و اکانترسانه

 یبندرهیآغاز ج»، «نان ارانهی یهاصدور کارت» رینظ روزهای اخیر،

بازداشت » ،«در خوزستان نترنتیقطع ا»، «شهرها ینان در برخ

 حال در «هایگران سابقهیآغاز موج ب» و «خانه به خانه فعاالن

 را آغاز کنند. یسراسر معاتبوده و تالش دارند تا تج یفضاساز

سران قوا با  یاقتصاد یشورا !/شوديمظاهر  تریقو راتيتعز ◄

مقابله با  یبرا راتیسازمان تعز اراتیاخت شیافزا شنهادیپ

 یطوالنمصوبه از  نیکننده بازار موافقت کرد. ا ثباتیب یهادهیپد

 .کندیم یریتخلفات جلوگ یهابه پرونده یدگیرس شدن

 یسیباناسشبکه ام !/کاالها در کنار کاهش وزن متيق شيافزا ◄

جدید خود از وضعیت کاالهای مصرفی مردم  گزارشدر  کایآمر

در معرض  کایهمه کاالها در آمر باًیتقر» این کشور آورده است:

کاهش محصوالت  ستیل در هستند. از تورم یکوچک شدن ناش

به چشم  پسیاز شامپو گرفته تا چ زیچهمه باً یتقر ،افتهیوزن 

 متیق شیدرصد افزا 56کاالها  یکه برخ مینیبیم .خورندیم

 «.!اندداشتهدرصد کاهش وزن  5٤تا  56 کهیدرحال اندداشته

 /!اسرائيل مژير ینابودمقام ارشد صهيونيستي از  ينيبشيپ ◄

ای در در مقاله یوزیر پیشین رژیم صهیونیستنخست «ایهود باراک»

 هود،ی خیتار طول در» :تنوش« نوتویدیعوت آحار»روزنامه عبری 

 نداشتند، مگر در دو دوره تیاز هشتاد سال حاکم شیب انیهودی

در  هاآن یو در هر دو دوره، آغاز فروپاش انیداود و دوره حشمون

تجربه  نیسوم لیاسرائ یکنون نهیکاب تجربه دهه هشتم بوده است.

 رودیآن م میاست و اکنون در دهه هشتم عمر خود قرار دارد و ب

ژِم ر !«.شتم مانند قبل بر سر آن نازل شوددهه ه نیکه نفر

و سیاسی  -در شرایط فعلی با مشکالت امنیتی صهیونیستی

اشغالی به های رو است. بحران مشروعیت در سرزمیناقتصادی روبه

باعث شده است که حتی نهادهای اطالعاتی  آندنبال فساد مقامات 

 .تردید نگاه کنند با دید ین رژیماغربی نیز نسبت به بقای 

سازمان  سیرئ /!شهرها گردوغباردر ي داخلعوامل هم س ◄

درصد  96ما نشان داد  یهایبررس» :دیگویم یشناسنیزم

 یمنشأ داخل گریدرصد د 16داشت و  یمنشأ خارج گردوغبار

دوره  نیساله شده که ا 96 یسالخشکدوره  کیوارد  رانیا دارد.

دوره  نیشروع شده و اکنون آثار ا شیسال پ ٤6از حدود 

 .«کنیممیرا مشاهده  یسالخشک


