
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041ارديبهشت  62شنبه دو 7575 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

]فایده ندارد[. یک بخش از آموز سرازیر کنیم، یک مشت محفوظات ناکارآمد را به ذهن دانشاینکه 

ه باید در مدرس بچهرا  هانیا، تعاونمی، . سبک زندگی اسالصرف بشود هامهارتوقت به آموزش و 

 عنواناین را به  دیتوانیم؛ شما وح مطالعه، احساس تحقیق و مطالعهر ؛گراییبگیرد. نظم و قانونیاد 

 (12/21/2022). های اجتماعیهای جهادی؛ مبارزه با آسیبتالییک مهارت به او منتقل بکنید. فع

www.basirat.ir ▼زدهميرسالت دولت س ترينمهم           روز حرف 

وابسته به قوت و ضعف  یاز امور در هر کشور یاریبس تحقق

مشکالت کشور در  یهاشهیاز ر یکیاساس،  نی. براستاها دولت

دولت در حل مشکالت  گاهینقش و جا فیتضع ر،یاخ یهاسال

 ،یخارج یحادث شده است: فشارها لیامر به چند دل نیاست. ا

انسجام  زانیمدر داخل، کاهش  یمشکالت اقتصاد افتنیشدت 

، کاهش رمجموعد... که  در کشور و یو نخبگان یاسیس

 ییو پاسخگو نینماد ،یاستخراج ،یعیتوز ،یمیتنظ یهاییتوانا

آن، ضعف دولت در  جهیداشته است که نت یرا در پ رانیدولت در ا

 یکشور از سو «یرهاشدگ»د و رانت و غلبه احساس مقابله با فسا

 زدهم،یرسالت دولت س ترینمهمن گزاره، ی. مطابق با ااستدولت 

 است. تیعنصر حاکم یتجل عنوانبهمنزلت دولت  یایاح

شناسان دولت را مبنا قرار جامعه فیاگر تعر -2 تحليلي:نکات 

 نیبر ا یرا بر عهده دارد. مبتن« انحصار زور مشروع»دولت  م،یده

ها و طبقات قادر باشد تا با استقالل از همه گروه دیدولت با ،یژگیو

 هاآنخواست خود را بر همه  نفعان،یو اساساً همه ذ یاجتماع

خودرو،  یچون فساد، التار ییهادهیرواج پد -1 کند. لیتحم

 ترینمهم...  انحصار در صادرات و واردات و ها،متیقمداوم  شیافزا

، هاآنبه  یبا ورود جد یستیبا زدهمیاست که دولت س ییهاحوزه

مردم  شتیدر مع هاآن یگراخاللبا قطع دست عوامل مخل، هم 

و اعتماد در جامعه را زنده نگه  دیما یهاببرد و هم بارقه نیرا از ب

 یکار خود را با روند تحول زدهم،یکه دولت س گونههمان -3دارد. 

نیز خود  یدر برنامه تحول اقتصاد رودمیامید آغاز کرده است، 

 نیدر ا دوارکنندهیخود را به ثمر برساند. نکته ام هایبرنامهبتواند 

 یوستگیو فساد، پ ایبا عوامل ماف زدهمیآن است که دولت س نهیزم

که  گونههمان ن،یندارد و بنابرا یاجتماع گاهیدر پا شتراکاز نظر ا

 توانیواردات خودرو شده است، م یکنون مصمم به آزادسازتا

رانت و فساد در  انیبا جر تواندب زیها نحوزه ریبود که در سا دواریام

معظم انقالب  یرهبر یهاهیازجمله توص -0 کشور مبارزه کند.

توجه به  دولت با نیبه ا کضرورت کم زدهم،یدرباره دولت س

که کانون  رسدیدارد، به نظر م روشیاست که در پ یمهم یکارها

است که  یرانت و فساد انیکمک به دولت، کمک به مبارزه با جر

 ترینمهم -5است.  دهزاقتصاد کشور چنبره  یهابر شاهرگ

 تیریمنزلت دولت کمک کند، مد یایبه اح تواندیکه م یبزنگاه

 نیاست. در ا «یتورم انتظار» ژهیوبه یحیحذف ارز ترج یامدهایپ

 میستاد تنظ یجد یهایریگیبا توجه به انسجام دولت و پ نه،یزم

، شدهکنترل ینسب طوربهکنون التهاب بازار که تا گونههمانبازار، 

تورم  تیسرا که دولت بتواند با کنترل تورم و عدم رودیانتظار م

کاالها، احساس  ریحذف شده به سا هاآن یحیکه ارز ترج ییکاالها

 (یقربان ی: مصطفسندهی)نو .دیدر کشور را بزدا یتیریمد یرهاشدگ

 

 
 

 
 

 
 

 روشن مقاومت ريو مس انتخابات لبنان                  روز گزارش▼

، شودیمبرگزار  یکرس 211 نییتع یو برا بارکیسال  0در لبنان که هر  یپارلمان انتخابات

کشور از  نیا یگذارقانونو  ییمسئوالن اجرا رایز ؛رودمیاین کشور به شمار انتخابات  نیترمهم

 .شوندیم دهیانتخابات برگز نیهم

 ،یریگیرأ انیبعد از پارگزار شد و بانتخابات پارلمانی لبنان دیروز  -2 :یخبر یهاگزاره

 کیدر لبنان  یدموکراس -1 .درصد اعالم کرد 02را مشارکت  زانیم لبنان وزارت کشور

 یافرقه یدر آن، به دموکراس هاتیاقلو  هاتیقومبه تعدد  با توجهاست که  یانجمن یدموکراس

با هم رقابت  ستیل 223در قالب  دایکاند ۸21، یانتخابات فعل یبرا. شودیمشناخته  زین

 نیدر ا -3بدهند.  یرأ ستیل کیبه  توانستندیطبق قانون تنها م دهندگانیرأکردند و 

و  یونانی کیکاتول ،یمارون ،یحیمس یهافرقه ،یو دروز یعلو عه،یش ،یانتخابات، احزاب سن

 حوزه -0 حضور داشتند. یرمنو ارتدوکس ا یارمن ،یلیانج یهاکیو کاتول یونانیرتدوکس ا

احزاب و مذاهب در آن رقابت  یدر لبنان است که تمام یحوزه انتخاب نیترمهم روتیب هیانتخاب

، در ساعات ابتدایی شمارش روتیشمارش آرا در ب یمنبع آگاه در سامانه انتخابات کی .کنندیم

 قرار دارد. ی این شهردر صدر آرا اهللحزب یدایکاند «یشر نیحاج ام» آرا اعالم کرد،

 نیمقاومت در ا انیبالمنازع جر یروزیپ از یانشانه روتیدر ب اهللحزب یدایکاند ینیصدرنش

 و تحلیلگران کارشناسانتوسط  نیازاشیپ؛ موضوعی که لبنان است یدوره از انتخابات پارلمان

 ست.اشده  ینیبشیپ لبنان سیاسی

به دنبال  کایکشورها همچون آمر یانتخابات، برخ یتا قبل از برگزار -2 :يليتحل یهاگزاره

عدم  مثابهبهانتخابات  یعدم برگزار رایز ؛مقرر بودند خیانتخابات در تار نیا یعدم برگزار

ین اسیاسی شدن اوضاع  دهیچیمنجر به پ نیدولت بود و ا لیعدم تشکپارلمان و  لیتشک

لبنان بر انجام انتخابات در موعد مقرر،  ییمقاومت و مسئوالن اجرا دیتأکبا  .شدیم کشور

 سیاسی این کشور یگراغرب، چهره یریحر سعد دنیانتخابات با کنارکش میگام دوم تحر

 انیجر تیبه مقبول با توجه ،اول ؛دو هدف صورت گرفت بنان بالانتخابات  می. تحرقم خوردر

از میزان مشارکت مردمی در انتخابات کاسته تالش شد تا ، نآ یآور یمقاومت و احتمال رأ

و جو  شدهمطرحمشارکت کم  لیبه دلانتخابات  جینتاو در ادامه بهانه برای عدم پذیرش  شود

 نیدولت برآمده از ا تیمشروع ،. دومعمومی این کشور به اغتشاش و درگیری کشانده شود

و سقوط دولت  لیعدم تشک یبرا یزیدستاو عنوانبهرا  نیببرند و هم سؤال ریپارلمان را ز

در امور لبنان از آمریکا و عربستان سعودی گرفته  گرمداخلهکشورهای قرار دهند.  ندهیدر آ

 یدهجهتگام خود اقدام به  نیدر آخر این کشور، انتخابات میتحردر  یبا ناکامتا فرانسه، 

 یبیو تخر یارسانه اتیعمل قیاز طر اهللحزب ژهیوبهمقاومت و  یهاگروه هیعل یافکار عموم

عد از مرحله انتخابات، بشده،  یاحطر گامسهدر  ین کشورهاا یبه ناکام با توجه -1 .ردندک

با روی کار آوردن وابسته  یدولت تیدرنهاهمسو با غرب و  یپارلمان لیبه دنبال تشک شکیب

ه از شمارش آرا، و بر اساس نتایج اولی وجودنیباا. واهند بودخن عوامل داخلی خود در لبنا

کشورهای به  ابستهو یهاانیجر تیوضع ر ثانیدمقاومت است و  کردیمردم به رو شیگرا

وب و ر دورهای گذشته این کشور، مطلد یاقتصاد یهایناکارآمد لیبه دل مداخل گر غربی

 هاچهرهر آمدن مجدد این نوع افکار عمومی این کشور، روی کا .نیست هایلبنان رشیموردپذ

 نیا ندهیآ یبرا هایلبناناول  نهیو مقاومت همچنان گز تابندیبرنممناصب حکومت را در 

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( کشور خواهد بود.

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

                   

 اخبار ▼

 تيم برانداز خارجي با مرتبط گرفتنهعناصر  بازداشت

 یبرانداز خارج میت با یبه اتهام ارتباط و همکار ،شایمعروف به ان «یاسداله میمر»و  «یشهاب ارض»

که با هدف  ییبود؛ دو نفر اروپا ردهکاعالم  یاهیاطالعوزارت اطالعات در  نیازاشیپبازداشت شدند. 

و  یثباتیبآن به آشوب و  رییاز صنوف و تغ یبرخ حقبهاز مطالبات  سوءاستفادهو  یسامانده

عناصر در جلسات  نیا. است ردهک ریرا دستگ اندشدهاعتراض و اغتشاش وارد کشور  یسامانده

هسته  لیتشک بهو  اندداشتهحضور  )در فرانسه و ترکیه( یخارج میت نیمتعدد ا یالتیتشک

 .اقدام کرده بودند آشوب در کشور جادیا یکارگران، معلمان و مردم برا کیبا هدف تحر یتیضدامن

 با تغيير کتب درسي يوه آموزش در مدارسبه تغيير شد ميا

 یبرا یکه منفعت یدرس یهاکتاب یرکاربردیمطالب غ»: خبر داد پرورش و آموزش ریوز

از  سپموضع وزیر این  .«حذف خواهد شد یدرس یهااز کتاب ندهیآموزان ندارد، از سال آدانش

مطرح  ماهبهشتیارد 12دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان کشور با رهبر معظم انقالب در 

ا تأکید بر لزوم حرکت مدارس به سمت آموزش علم نافع به بسه معظم له ؛ در این جلشودیم

تدریس  ییهادانشما  یهادبستانهای ما و شاید در در دبیرستان» دانش آموزان، فرمودند:

است که  یاتیذهن]یک[ آموز ندارد؛ این دانش ای به حال امروز و آیندهفایده که هیچ شودیم

را شناسایی کنید،  هانیا؛ کندینمکمک  هانیازندگی به  و در هیچ مسئله رودیمیادشان هم 

را شناسایی کند، آن را استعداد جوان و نوجوان  حذف کنید. علم نافع، آن علمی است که بتواند

ذهنی و  او سرمایه تعداد را شکوفا کند؛ برای آیندهدر جهت استعداد خودش رشد بدهد، آن اس

باید  وپرورشآموزشوزیر  تصمیم جدیداعالم با اکنون «. ععلم ناف شودیمعملی فراهم بکند؛ این 

محتوای آموزشی نافع و نافع، و دید که آیا این وزارتخانه در کنار حذف محتواهای غیر اندممنتظر 

 یا خیر. واهد گرفتخدر نظر نیز  دانش آموزان شیآموز یهاکالسر کتب درسی و دثمربخش 

 احتکارو  يفروشگرانمحکم تعزيرات با برخورد 

 312معادل  یشرکت تک ماکارون رقم»: فتگ یحکومت راتیسازمان تعز سیرئ «احمد اصانلو»

 یسخنگو .«خود به بازار شده است اریدر اخت یتومان محکوم و مجبور به عرضه کاالها اردیلیم

که در استان تهران  یدنینوشابه و نوش دیاز کارخانجات بزرگ تول یکی»: بر دادخنیز سازمان این 

صورت  ر. دریمه شدجتومان  ونیلیم 352و  اردیلیم 2۱مبلغ ، یفروشگران لیقرار دارد، به دل

اعطای از پس  .«انجام خواهد شد یتررانهیگسختکارخانه، اقدامات  نیتکرار تخلف توسط ا

مپ مراکز متخلف را دارد یرات، این سازمان مجوز پلستاد اقتصادی به سازمان تعزبیشتر اختیارات 

 با اختیار عمل بیشتری به برخورد با تخلفات روی آورده است. ،نسبت به قبل رسدیمو به نظر 

 گاز ايرانخريد برای قاضا تافزايش 

را  رانیواردات گاز از ا تیظرف شیدرخواست افزا هیترک» :گفت رانیگاز ا یشرکت مل رعاملیمد

قرارداد  دیدرخواست تمد زین هاآنکه  رسدیقرارداد صادرات به عراق به اتمام م ندهیآ سال دارد.

و عراق انجام خواهد  هیارمنستان، ترک جان،یصادرات گاز به آذربا یالزم برا یهایریگیپ اند.داشته

نگ روسیه و اوکراین موجب شده تا اروپا نیز جبرای گاز ایران،  یامنطقهمشتریان کنار در  .«شد

مسئول سیاست خارجی ، اخیر جوزپ بورلسفر ایران داشته باشد. در  و انرژی گوشه چشمی به گاز

 .شد شارهانیز با ایران پس از احیای برجام  اروپا انرژی یهایهمکاربه تهران، بر  ااتحادیه اروپ

 رودمي کستانيبه تاج مقام بلند پايه نظامي کشورمان

دفاع  ریوز یو به دعوت رسم ینظام هیبلندپا ئتیمسلح در رأس ه یروهایستاد کل ن سیرئ

کردن  یاتیتحقق و عمل یسفر در راستا نیا کشور خواهد شد. نیعازم ا مروزا کستانیتاج یجمهور

انجام  کستانیو تاج رانیدوجانبه ا ینظام یهایمشترک همکار ونیسیکم نیتوافقات حاصله در اول

دوجانبه و  یهایهمکار رامونیو مذاکره پ یو دفاع یاسیس هیبا مقامات بلندپا دارید .شودیم

 یمسلح جمهور یروهاین یدفاع یهاپروژهو  یاز مراکز نظام دیبازد نیو همچن یامنطقه

 سفر خواهد بود. نیدر ا رانیمسلح ا یروهایستاد کل ن سیرئمهم  یهااز برنامه کستانیتاج

 اخبار کوتاه

 /کاالهای اساسي در کشوراحتکار پليس از نجومي آمار  ◄

 ،تاکنون نیاز اول فرورد»: راجا )ناجای سابق( گفتف یسخنگو

تن آرد و  5322 ،یروغن خوراک تریهزار ل 322و  ونیلیم 3

تن برنج کشف و ضبط  3322و  یتن نهاده دام 1۸22گندم، 

برآورد  الیر اردیلیهزار م ۹احتکار شده  یهاشد. ارزش کاال

 .«شدند ییه قضادستگا لیو تحو ریمتهم دستگ 2110و  شده

 مقامقائم !/سه روز درميلياردی کتاب فقط  1.70 روشف ◄

مجموع فروش »: گفت کتاب یالمللنیب شگاهینما نیوسومیس

و  اردیلیم 02در سه روز گذشته  یکیزیو ف یبخش حضور

 022و  اردیلیم 15از  شیرقم ب نیتومان بود. از ا ونیلیم 522

 ونیلیم 222و  اردیلیم 2۱و  یکیزیتومان در بخش ف ونیلیم

 .«شده استکتاب فروخته  یتومان در بخش مجاز

 بارهکی دیروز از /!ايراني نرسيد، دوبي هم گران شدنس ج ◄

 درهمی، 2۸ مایع روغن؛ ه استگران شد یدر دوب زیچهمه

 و شده درهم 11 درهمی، 21 مرغ. شد درهم 03 شبید

 ،بود درهم یک ، قیمتش در دوبیسال 35طی  که بنزین

 درهم یک سال سی کههم  نان است. شده درهم 0 به نزدیک

ه برداشت 0122ارز  رانیا در وقتی از .شد درهم 355 یروزد بود،

شورهای مقصد قاچاق کاالهای اساسی، از امارات و کدر  شده،

، پاکستان و افغانستان گرفته تا ترکیه، آذربایجان و عراق

 آغاز شده است. هامتیقفزایش ا

عبداهلل  دیس االسالمحجت /شد يآسمان اينياستاد فاطم ◄

را وداع  یفان دار یماریدوره ب کیپس از تحمل  این یفاطم

سال  اینیفاطم استاد کرد. میتسل نیآفرجانگفت و جان به 

تحت  یاز کودک یگشود. و چشم به جهان زیدر تبر 2315

 ازجمله( که لیراسماعیپدر خود )م یو علم ینید تیترب

استاد  نیا،فاطمی رحوم م اهل عرفان بود، قرار گرفت. یعلما

خالق در و از اساتید ا مشهور یهایمنبراز و  حوزه و دانشگاه

حمایت و همراهی  بر پیروی از والیت وهمواره که  ندبود کشور

 .ندداشتتأکید  هبر معظم انقالبراز عامه مردم 

 شبکه را هم تحمل نکرد!/ «سالم فرمانده» نستاگراميا ◄

ل اص و برخالف سبوق به سابقهم یدر اقدام نستاگرامیا یاجتماع

فرمانده _سالم#مخاطبانش، هشتگ  انیب یآزادادعایی احترام به 

 شکیب را حذف کرد. ستا یرانیکه مربوط به سرود نوجوانان ا

ترویج محتواهای مطابق با فرهنگ  هاشبکهاین  سردمداران

 یهاقالبه دنبال شکل دادن به ب و تابندیبرنماسالمی و ایرانی را 

 یراخالقیغو مبتذل محتواهای با  نوجوانان ما کودکان و فکری

ن همه د افسوس از ایصا ام ؛متناسب با فرهنگ غربی هستند

 «.فضای ول مجازی»به  مدیران مسئول یتوجهیب

 ییمختلف اروپا یشهرها /در اروپا يستيونيتجمعات ضدصه ◄

 نیکپنهاک، فرانکفورت و همچن ن،یو س،یلندن، پار ازجمله

و  نیبا سالروز اشغال فلسط زمانهم ا،یاسترال یدنیدر س

 یاشاهد تجمعات گسترده یستیونیصه اصبغ میرژ سیتأس

 بود. نیاز فلسط تیدر حما


