
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1021ارديبهشت  02شنبه سه 3575 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

کشور  دیبر قلب تول یدارند، خنجر تیفیو با ک یداخل دیکه تول ییکاالها هیرویب واردات و قاچاق

هزار فرصت  ۰۱۱ یلیبه تعط ،دالر واردات اردیلیم کیکارشناسان، هر  یاست. بر اساس آمارها

 هاآنوضع  رایز ؛حرف سوءاستفاده نکنند نیا از خودروسازها البته .شودیدر کشور منجر م یشغل

 (۰1/۱0/۰0۱۰). دارند تیفیخوب و با ک دیاست که تول ییندارد و مقصود، آن جاها یفیتعر

www.basirat.ir ▼کارگران بصير و باتدبير                  روز حرف 

رکن  نیترمهمشور کار در نظام تولید و اقتصاد یک ک مسئله

تواند بنیان پویایی و آید که توجه به آن میمی حساببهتحولی 

 دگرگونی اقتصادی و توسعه و پیشرفت یک کشور را فراهم آورد.

یکی از  عنوانبههایی که کار را در این مسیر مکاتب و نگاه

 قرار توجه مورد فرهنگی -های اجتماعیارزش نیترمهم

 ای کاری باشند.گیری جامعهبسترساز شکل توانندمی دهند،می

 عنوانبهامامین انقالب در طول چهار دهه گذشته همواره  -۰

اند. امام خمینی)ره( حامیان کار و کارگر شناخته شده نیتربزرگ

های چپ ها و جریاندر روزگاری که کار و کارگر توسط گروه

 یماه دو کهیدرحالمارکسیستی به ظاهر مصادره شده بود، و 

گذشت، در اردیبهشت سال بیشتر از پیروزی انقالب اسالمی نمی

قرار داد. رویکردی که هر سال  موردتوجهروز کارگر را  ۰531

در انقالب اسالمی بدل گردید.  یاحسنهتکرار شد و به سنت 

ورزید و در  دیتأکحکیم انقالب اسالمی نیز بر همان سنت حسنه 

است که دیدار ایشان با کارگران  طول دوران متمادی، سالی نبوده

فراگیری  واسطهبه ،قطع گردد. امسال نیز پس از دو سال دوری

دیدار رهبری با کارگران برگزار شد و جامعه  ،بیماری کرونا

جایگاه استراتژیک  -0کارگری مورد تفقد ایشان قرار گرفت. 

کارگران در بدنه عرصه اقتصادی کشور، موجب شده تا فتنه گران 

خواهان این سرزمین همواره چشم طمع به این قشر شریف و بد

داشته باشند و تالش کنند تا از برخی معضالت پیش روی 

و یا آنکه  آنان را در مقابل نظام قرار دهندکارگران بهره گرفته و 

به بهانه اعتراض به مشکالت، آنان را از خط تولید کارخانه خارج 

اقشار آگاه و تاکنون نند! کرده و به صف اعتصاب و اعتراض بکشا

هوشیار کارگری با بصیرت و هوشمندی مانع تحقق این سناریوها 

ای آتش ؛ اما این ترفندها پایانی ندارد و هر روز به بهانهه استشد

اند. ای پیدا شده و سعی بر تحریک کارگران داشتهبیاران معرکه

ران گهوشمندی کارگران هرچند در ناکامی سناریوی فتنه -5

 وفتقرتقاما دستمزدهای موجود کفاف  ؛اصلی اساسی است

کند که انتظار آن زندگی بخشی از این اقشار زحمتکش را نمی

 ،است دولت انقالبی پرتوان و پرانگیزه، برای حل این مشکالت

 قرار دهد. کار دستورترین اقدام در بهترین تدابیر را با فوری

اولین سالی است که ایام  زدهمیدولت س نکه؛یا یانینکته پا

متعلق به روز کارگر را سپری کرده است و کارگران که خود 

منتظرند تا  ،اندداشته عهده برآن  آمدن کارنقش مهمی در روی 

شان محقق گردد. امید ی حل مشکالتی دولت انقالبی براهاوعده

و امید بر قلب کارگران  وردکه این اتفاق زودتر از انتظار رقم بخ

 (یدیسع ی: مهدسندهیجوانه زند. )نو

 

 
 

 
 

 
 

 کاذب یهادوگانهاز  ياسيس يکاسب                    روز گزارش▼

-جنگ»دوگانه  یینمابزرگ نیو یاهستهدر مذاکرات  یزدگان داخلربو غ هایاز اهداف غرب یکی

 کنند. را امضا« توافق بد»و  ندیایامر از خطوط قرمز کوتاه ب نیمسئول قیطر نیتا از ا است« توافق

 ی( در نشست خبرکایوزارت امور خارجه آمر ی)سخنگو سیند پرا -۰ :یخبر یهاگزاره

 لیتوافق را تکم میهنوز نتوانست: »گفت ازگشت به برجام،بدرباره وضعیت مذاکرات  روزانه خود

 یما با متحدان و شرکا !نه ای رسدیم جهیمذاکرات به نت نیا ایکه آ ستیو مشخص ن میکن

و  هاکیبه تاکت دیبرجام وجود نداشته باشد و با آنکه در  میشویآماده م ییویسنار یخود برا

از  باکالمیصادق ز -0 .«ما برآورده کند یکه الزامات آن را برا میمتوسل شو یگرید یکردهایرو

در صورت شکست مذاکرات »که  سؤال نیاصالحات در پاسخ به ا انیجر یاسیگران س لیتحل

چراغ برق را هم  ریت کی هاآنمن معتقدم که : »سدینویم یینما اهیس کیبا « چه خواهد شد؟

هم نه به  اصالً .هاییکایچه خود آمر ها،یچه سعود ها،یلیچه اسرائ ؛گذارندیسالم نم رانیدر ا

شود،  رانیداخل ا یسرباز کی کهنیانه به دنبال  ،هستند یاسالم ینظام جمهور رییتغدنبال 

 ؛شد میاما ما فلج خواه ؛میکنیموارد  ی. بله، ما خسارتماندیچراغ برق هم سالم نم ریت کیاما 

 «د؟یآیبر سر ما م هاما در مقابل چ ؛کشته خواهند شد یچند هزار عرب و غرب اید صد و چن

 هیاز نظر یبرداربهرهتا با  کردندیمدر دوران ترامپ تالش  هایغرب -۰: يليتحل یهاگزاره

کنند که با  لیتحم یاسالم ینظرات خود را بر جمهور یو اعمال فشار حداکثر «وانهیمرد د»

تمام  هیقض یول ؛میسخت آن زمان عبور کرد طیاز شرا ،نظام و رهبر معظم انقالب یهوشمند

دوگانه  ایهپبر  یجنگ روان جادیا درصددخود  یداخل یبا کمک پادوهامجدداً بلکه غرب  ،نشد

کرده است  یسع یارسانه یبا فضاساز کایآمر دیجد جمهورسیرئ -0 است.« توافق-جنگ»

 ،کرده رییتغ رانیو ارتباط با ا یاهستهنسبت به مسائل  شکردیکه رو دیالقا نما گونهنیا

نسبت به دوران ترامپ  کایآمر یهااستیدر س یرییتغ دهدیکارنامه او نشان م کهیدرصورت

دولت  -5 مبدل شده است. رانیا هیفشار هوشمند عل به یفشار حداکثر صرفاًنشده و  جادیا

 .و ضمانت معتبر را مطرح کرد ییآزمای، راستهامیتحرلغو  مذاکرات سه شرط یاز ابتدا یانقالب

 نیچن .ارائه دهد هامیدرباره لغو تحر یمعتبر نیحاضر نشده تعهد و تضم دنیتاکنون با

که  دهدیمدارد و نشان  یاهستهدر موضوع  ییکایآمرطرف از عدم صداقت  تیحکا یموضوع

 هایرانیاو عدم انتفاع اقتصاد  انریا یهایتوانمندگرفتن  منزلهبه صرفاً کایآمر یبرا رهمذاک

 کا،یدر آمر کیستماتینژادپرستانه س یهااستیدر مهار کرونا، استمرار س دنیبا یناتوان -0 است.

 یارهیزنج یهااز افغانستان، گاف دنیبا بارفاجعهخروج  ،یو اجتماع ینامناسب اقتصاد تیوضع

 متیق شیافزا ن،یجنگ اوکرا کا،یآمر یجهان گاهیجا یایدر اح یناتوان ش،یهایدر سخنران دنیبا

 ازین رانیاز آنکه ا شیب نیبنابرا ؛چهل درصد برسد ریبه ز دنیبا تیو ... باعث شد تا محبوب فتن

نفت و  متیکنترل ق ،یو خارج یکسب دستاورد داخل یبرا دنیبه برجام داشته باشد، با

و  سوکیاز  کایآمر یناتوان -3 دارد. ازین رانیبه توافق با ا ،یادورهانیمدر انتخابات  یروزیپ

باعث  از سوی دیگر، رانیموازنه قوا به نفع ا یکه موجب برتر یامنطقه طیشرا یهایدگیچیپ

 یپادوها نکهیاما ا ؛جواب ندهد رانیدر قبال ا گریفشار د ای ینظام دیتهد نهیشده که گز

 یشناختروان یکردیرو ،کوبندیمتوافق  -غرب در داخل بر طبل دوگانه کاذب جنگ یارسانه

مردم تن دهد؛  یبرا یتوافق بد و بدون انتفاع اقتصاد کیبه  ،تا نظام از ترس جنگ دارد

 .فتدین یارسانه کیتاکت وتله  نیدر دام ا شودیمنظام باعث  یهوشمند کهیدرصورت

 : فرهاد کوچک زاده(سندهینو)
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 اخبار ▼

 دهميحل مشکل مردم آبرو م یبرا رئيسي:

و  هاارانهیبا مردم به تشریح برنامه دولت در اصالح  در گفتگوی تلویزیونی دیشب جمهورسیرئ

 باشد الزم اگر» رئیسی به این شرح است: یهاگفتهنحوه برداشتن ارز جهانگیری پرداخت. اهم 

 ی. وقتندینب بیخواران و مفسدان مردم را چپاول نکنند و سفره مردم آستا رانت دهمیرا م میآبرو

 یحیارز ترج مردم با آن بسوزند و بسازند. میبگذار دینبا میآن را حل کن دیبا میخوریبه مشکل م

 یو بررس میکنیزده عمل نمشتاب یحیترج ارز موضوع در .کردیم جادیکشور مشکل ا یبرا

عادالنه  عیو توز یسازیسخت )مردم میاز تصم دینبا .میدر دست دار هاستمدتموضوع را 

رانت  رینظ یکه مشکالت رسدیم واردکنندهبه  ارانهی شدیم انجام امروز تا آنچه .( فرار کردهاارانهی

 تیریمد ارانهی صیبلکه تخص ستیدر کار ن ارانهی حذف .دیخواهد رس کنندهمصرفبه  اآلن ؛داشت

هرگز  نیبنز و نان و دارو متینان و دارو برخوردار خواهند بود و ق ارانهی از مردم همه خواهد شد.

 .را به مردم اعالم کند هامتیکننده موظف است که قاز مصرف تیحما سازمان .ابدیینم شیافزا

 نیتا در ا کنمینظران و مردم درخواست ماول کار است و از همه صاحب یحیترج ارز اصالح

 یهاهزار تومان و نسبت به دهک 0۱۱سه دهک اول  یبرا ما با دولت مساعدت کنند. نهیزم

 ینقد یشتیکمک مع نیا .میادر نظر گرفته ینقد یشتیهزار تومان کمک مع 5۱۱چهارم تا نهم 

 اصالح دنبال به ما آماده شود. یکیدو ماه ادامه خواهد داشت تا کاالبرگ الکترون ایماه  کیتا 

 نیقیو  میو رانت ندار یفروشگراندر مبارزه با فساد و  یتردید چیهو  میهست افسادز یبسترها

 شد. میقبل موفق خواه یهاعرصهعرصه هم با مشارکت مردم مانند  نیکه در ا میدار

 استان طلباصالحاز خود  مشکل :طلباصالحفعال 

گفته پرداخته و  بوع خویشتنقد عملکرد جریان م ه، بدر مصاحبه اخیرش« ایمنتجب نرسول »

فرار کنند و با حمله  انیجر نیا یطردشدگ تیاز واقع کنندیم یان سعطلباصالح یبرخ»است: 

 گرید یکنند. از سو وپادست شانیمتوال یهابه خاطر شکست ییخود آبرو یبرا وآننیابه 

 «.متبوعشان مشغول هستند انیجر لیبه نقد از صدر تا ذ پردهیب انیجر نیاز افراد ا گرید یبرخ

از  یان را ناشطلباصالححزب جمهوریت، مشکل  یفعل کل ریدبو  یسابق حزب کروب مقامقائم

 نیتأممردم را  تیفاصله باعث شده نتوانند رضا نیشعارها و عملکرد دانسته که ا نیاختالف ب

ید فعالیتی اند نباکنند حاال که از حاکمیت کنار رفتهبرخی دوستان فکر می»وی افزود:  کنند.

شوند. برخی هم تصور نشین میداشته باشند. برخی هم احساس ضعف و ناامیدی کرده و گوشه

اما  ؛گرایی را نداردکنند این جریان به آخر خط رسیده و کشور تحمل اصالحات و حتی اصولمی

به شعار داده، اما طلبان است که ، عملکرد خود اصالحفاصله مردم با این جریان شده ثآنچه باع

 یشناسبیآسجریان اصالحات در یک فضای باز، آرام و منصفانه باید  گونه دیگر عمل کردند.

ایم ما نتوانستهانجام دهد و همه هم حرف خود را بزنند تا اشکاالت و مقصران شناسایی شوند. 

ها مستقل کنند بهتر است از این جریاناحساس می هاآنبنابراین رضایت مردم را تأمین کنیم، 

باشد.  هاآنباشند. در این شرایط جریان اصالحات باید کنار و همراه مردم بوده و صدا و تریبون 

 .«را از بین ببرد هاآنباید به میان مردم رفته و فاصله با 

 ش را به زمين ارسال کردتصاوير نخستين ايرانيماهواره 

 یهاستگاهیابه  0 نور ایرانی ماهواره تصاویر ارسال به واکنش دروزیر ارتباطات  «عیسی زارع پور»

کرد که روزی ماهواره ایرانی در مدار پانصد کیلومتری زمین چه کسی باور می»گفت: زمینی 

های برداری رنگی کرده و این تصاویر را به ایستگاهجای کره زمین تصویر قادر باشد از همه

وی در صفحه خود در «. مخابره کند؟ ،اندهم به دست جوانان ایرانی ساخته شده هاآنزمینی که 

بار است که را دیدم. نخستین( 0) نورامشب تصاویر ارسالی از ماهواره »: اینستاگرام نوشت

اال هم حکند. و دقت تفکیک زیاد ارسال میماهواره بومی ایرانی تصاویر کاربردی رنگی با وضوح 

ره در اندازی و کاربردی کردن ماهوافناوری ساخت ماهواره، هم ارسال و استقرار ماهواره و هم راه

 «.تدستان دانشمندان ایرانی اس

 اخبار کوتاه

 /آلمان: بدترين قحطي از زمان جنگ جهاني در راه است ◄

 و اقتصادی همکاری وزیر «شولتز سونیا» راشاتودی، به گزارش

 غذایی مواد قیمت آور سرسام افزایش به اشاره با آلمان توسعه

 .شد خواهد روبرو جدی غذایی بحران یک با جهان که گفت

قیمت مواد غذایی در سراسر جهان »: فتگعضو کابینه برلین 

رشد کرده و رکورد زده است. پیام تلخ این رخداد این  سومکی

است که ما با بدترین قحطی از زمان جنگ جهانی دوم روبرو 

 «.نفر را رقم بزند هاونیلیمت مرگ هستیم که ممکن اس

« االسد حزام» /!مانندينمگرسنه  شانيهاالنهدر يرها ش ◄

که  یزمان تا» :تگف منیجنبش انصاراهلل  یاسیعضو دفتر س

 هایمنیادامه دارد، دست  منیملت  هیتجاوزات و محاصره عل

عضو  یو کشورها یمجازات و ادب کردن دشمن سعود یبرا

گرسنه نخواهند ماند  منیمردم  ناًیقی. ائتالف متجاوز دراز است

تجاوز  رأسدر  کایآمر. مانندیگرسنه نم شانیهادر النه رهایو ش

در چارچوب جهان  یجهان یهژمون کیقرار دارد.  منیبه ملت 

و  کندیم یآن را رهبر کایوجود دارد که آمر یقطبتک

 شیو گشا ییدر روند همگرا یتراشمانع یبرا یادیز یفشارها

 .«کندیوارد م منیجهان به سمت  یکشورها

ژیم رسابق  ریوزنخست «اهوینتان» !/به شکستاعتراف  ◄

به دست گرفتن ابتکار  یبرا نهیکاب»: صهیونیستی اعتراف کرد

 «.شده است یزدگ دچار فلج انینیعمل و مقابله با فلسط

: ه استفتگین رژیم نیز اخارجه سابق  امور ریوز ،برمنیل

بستر قدرت گرفتن مقاومت  ،اهوینتان نهیکاب یهااستیس»

 .«کرده است جادیرا ا ینیفلسط

 بر بنا /؟رنديگيمچقدر حقوق  ارشد دولت رانيمد ◄

مرحله از انتشار  نیاول ،یو استخدام یسازمان ادار هیابالغ

 ترازانهمو  رانیمقامات، رؤسا، مد یاطالعات پرداخت یعموم

 یخرداد و مشتمل بر اطالعات پرداخت ۰۱شنبه سه ،هاآن

 خواهد بود. بهشتیو ارد نیفروردمربوط به 

بست در وزارت امور خارجه بن یسخنگو /!زنبيج ◄

 یاهیهد ستیقرار ن کایآمر» نکرد و گفت: دییرا تأ نیمذاکرات و

کرده و از  عیضا رانیاز ملت ا یحقوق کایبدهد. آمر رانیبه ا

 .«بازگرداند دیبرداشته که با ییزهایملت چ بیج

 بانک اعالم طبق کسته شد!/ش يبانک یهاکارتورد کر ◄

 یهاتعداد انواع کارت ،یسال جار ماهنیفرورد انیتا پا ،یزمرک

 !است دهیرس ونیلیم 0۰0از  شیدر کشور به ب یبانک

 /تاندر پاکس کايآمر یهاگاهيپاز استقرار ادوباره هشدار  ◄

 اکنون» :گفت سابق پاکستان ریوزنخست «عمران خان»

در پاکستان  ینظام گاهیپا جادیدوباره درخواست ا هاییکایآمر

کار موافقت  نیا با هرگز من .کنندیپس از خروج از افغانستان م

 .«شروع شد نجایما از ا نیو مشکالت ب کردمینم


