
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي ه روزانه )داخلي( معاونت سياسينشري
0010 خرداد 01شنبه سه 8675 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

نبود،  هامیمختلف داشته است و اگر تحر یهانهیدر زم یخوب یهاشرفتیپ رانیا ،هامیبا وجود تحر

خود اتکا  یداخل یهاتیو ظرف رویباعث شد تا به ن هامیتحر رایز ؛آمدیبه دست نم هاتشرفیپ نیا

 اندازد،یاسلحه را از کار م نیکه ا یزیدر مقابل کشورها است. آن چ هاقدرتاسلحه  میتحر .میکن

 www.basirat.ir                            (90/90/1091). است یدرون یهاتیو ظرف روهایتوجه به ن

 خط تحريف امام                روز حرف▼

گذرد، می نیزمرانیاتاریخ  مردبزرگسال از سالروز ارتحال  00

تپد. پیوند در درون قلب این ملت می اما نام و یاد او همچنان

امام و ملت پیوندی یک شبه نبود که یک شبه بگسلد و همین 

را بر آن داشت تا با همه توان برای پیوند بود که دشمنان 

 رحلتهای پس از تحریف شخصیت حضرت امام در طول سال

تا شاید بر قلب و ذهن نسلی که امام را ندیده  او تالش نمایند

 ، اثرگذار باشند.است

داند که اگر این قله رفیع می یخوببهدشمن  -1 تحليلي:نکات 

انقالب مورد هدف قرار گیرد، دیگر اساس و بنیانی برای هویت 

بخشی به انقالب اسالمی باقی نخواهد ماند! به همین خاطر 

برای تخریب امام از زوایای مختلف را کلید زده  جانبههمههجمه 

، تطهیر و یپردازدروغگر تاریخ، از طریق جریان تحریف -2 است.

های ضدانقالب، به میدان نمایی چهره دشمنان و جریانمظلوم

انه، مقابله با امام و خط امام آمده و تالش دارد تا تصویری مستبد

ارائه  و راه امام ناکارآمد از امام و خودکامه، ظالم، فاسد، متحجر

اندازی شده در فضای اهها کانال و گروه رامروز صد -0 کند.

امام هستند.  تیحقاننسبت به  یافکن دیتردمجازی مشغول به 

ها را که طبیعی است که این حجم از هجمه، مخاطب این رسانه

اغلب جوانان دهه هفتاد و هشتادی هستند، با نوعی تردید و 

بدون  ظاهربه سؤالها ابهام نسبت به گذشته مواجه سازد و ده

که اگر برای آن  یسؤاالت ؛نماید هن ایشان انباشتپاسخ را در اذها

تواند باور یک نسل را نسبت به هویت و پاسخی ارائه نشود، می

که  ییهاآنحتی  ،این هجمه -0 پیشینه خود دچار تردید کند!

اند را نیز در تیررس خود گذرانده 1039جوانی خود را در دهه 

حافظه تاریخی  گیری از ضعفقرار داده و تالش دارد تا با بهره

اید و بخشی القاء نماید که در پس آنچه که دیده گونهنیاجامعه، 

اید، حقایقی پنهان بوده است که به دلیل از آن را فراموش کرده

باشد. فقدان آزادی، دستخوش تحریف شده و مطابق واقع نمی

فراهم آمده و معلوم  ،های پنهانامروز اما امکان دستیابی به الیه

ه حقیقت به نحو دیگری بوده و الزم است تا در نگاه گردد کمی

 بازنگری و تجدیدنظر صورت گیرد! ینوعبهبه گذشته 

هایی هستند که تالش دارند تا جهادگران عرصه تبیین همان

 اهللروحها را برای نسل جوانی که حضرت چهره واقعی امام خوبی

م او را در و کال ترسیم کرده و نام و یاد یدرستبهرا ندیده است، 

و فراموش نباید کرد که نسل امروز این  ؛ها زنده نگه داردقلب

راه  ،مکتب و مرام حضرت امام)ره(سی به أبدون ت ،سرزمین

 )نویسنده: مهدی سعیدی( پیشرفت خود را نخواهد یافت!

 
 
 

 
 

 
 

 د؟يلج دار يبا چه کس                     روز گزارش▼

 نیدر ا ،دارد یعیو ضدش یضداسالم ،یرانیضد ا تیکه ماه «عنکبوت مقدس»موهن  لمیف

 دیو تمج یهمراه ،تأسفو  تأملقابلاما نکته  ده است؛ش یاریبس یهاواکنشچند روزه محل 

 موهن است. لمیف نیاز ا یداخل یاسیس اناتیو جر روهاین یبرخ

 «ییحنا دیسع» ،از قاتل مشهور یداستان واقع یراو «عنکبوت مقدس» -1 :یخبر یهاگزاره

در رساند. را به قتل  حشهافزن  13 رحمانهیب 1039تا  1030 یهاسالدر فاصله که  ستا

مطهر امام  حرم وب،یوتیدر آن انتشار یافته  شینماشیپو هم در  تبلیغاتی این فیلم پوستر

 نیا یکه نشان از طراح یزیآمنیتوه؛ اقدام شودیماده دنشان  تارعنکبوتدر کانون  ع()رضا

دفتر  سیطلب و رئاصالح یاسیفعال س ،یابطح یمحمدعل -2به مقدسات دارد.  نیدر توه لمیف

 نیبودن ا یعیو ضدش یاسالم هراس ،یهراس رانیبدون اشاره به ا ،در دولت اصالحات یخاتم

 زند،یم نتیزم یدر زندگ یمشکل ینشان داد که وقت یمیرابراهیزهرا ام» وئیت زد:ت ،لمیف

. «زندیکه به راه م یا. مبارک خودش و مبارک هر افتادهدیدوباره بلند شد و به قله رس شودیم

در  یپانیز مشارکت( ملت )کل حزب اتحاد  ریدب یمانند آذر منصوراز این طیف،  گرید یاعده

در  یفارس یسیبیبسابق  لگریکارشناس رسانه و تحل زادهیعل یعل -0گذاشتند.  یابطح ریمس

و « عنکبوت مقدس» یخروج دیدانینم یابطح یآقا» :نوشت یابطح تیئپاسخ به تو

و  شتریب یزیسترانیو ا هامیتحر کنندههیتوج ،و اسالم در آن شده رانیکه از ا یوالسازیه

 یبرا یوقت ،دیمخالف میبا تحر دییگویمچطور  طلباناصالحاست؟ شما  رانیکردن ا یمنزو

 .«!؟دیکشیمهورا  یزیست رانیو ا میبخش به تحر تیمشروع یفرهنگ یابزارها

 ،یعموم یپلماسید یهاشاخهاز  یکی عنوانبه یارسانه یپلماسید -1 :يليتحل یهاگزاره

اینکه  یعنیبه زبان ساده  یارسانه. دیپلماسی دیآیم حساببه یخارج استیاعمال س مؤثرابزار 

 انیم نیما شوند. در ا یهااستیس عیتابع و مط گرانیتا د میکن یارسانهچگونه کار 

 یارسانهو  یفرهنگ داتیتول انحصارداشتن  اریگذشته با در اخت یهادههدر طول  متحدهاالتیا

در سراسر به بسط نفوذ قدرت نرم خود  گسترده طوربه ،یخبرپراکن یهابنگاهو  وودیهال رد

 یخارج استیس وودیچگونه هال»کتاب  سندهینو «تاتمن یسال» -2 .جهان مبادرت نموده است

 یهااستیباسو مخالفت  یطلباستقالل هیعلت روحه ب، سدینویم ،«کندیم یزیرطرحرا 

که تاتمن  ینکته جالب. شوندیممحسوب  هایوودیهال یسوژه برا کی هایرانیا، متحدهاالتیا

از سال  یول ؛شروع شد ،بدون دخترم هرگز لمیف اب یهراس رانیا هرچنداست که  نیا دیگویم

 رانیو ا یاسالم هراس یهاسوژه سم،یو نبود کمون رانیقدرت ا شیعلت افزاه ب ،به بعد 2991

و  کنصافجاده هالمیف نیا ،کرده است. به گفته کارشناسان دایپ شیافزا وودیهال یهراس

 دیموهن عنکبوت مقدس را هم با لمیف -0 .کاستیآمر یهامیتحربخش به فشارها و  تیمشروع

 نیا نیاست که علت تحس نیا سؤالاما  ؛دانست یهراس رانیو ا یاز پروسه اسالم هراس یبخش

که از قضا معمم و صاحب کسوت  یمانند ابطح یهراسانه توسط افراد رانیموهن و ا لمیف

کشور  یاسیس انیجر کیکه در رأس  یمنصورخانم  ایبوده و هست و  یو فرهنگ یاسیس

 رانیاسالم هراسانه، ا تیبودن ماه انیع باوجودتجاهل؟  ایجهالت است  ؟یستچ ،هست

گرفتن  کیال ست؟ینشانه چ ،لمیف نیاز ا تیلجاجت در حما نیا لم،یف نیا یعیهراسانه و ضدش

 !راه رفتن؟ دوالدوالو با انقالب  سوارشدنشتر انقالب را  ایو  یریفالوئرگ ای

نشان داد که برخالف  لمیف نیبه ا یو اجتماع یاسیس یهافیطمختلف از همه  یهاواکنش

و  تیرانیو ا تی، اسالمو بازیگران آن موهن لمیف نیاز ا در حمایت افراد خاص یحرکت برخ

چون فوج کبوتران تو آموخت  ست؛ین یزدودن ایران ارادت به آستان امام رئوف از قلوب مردم

 قوب ربیعی()نویسنده: یع است. دستهدستهعشق را، پرواز نور در حرمت 

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 ن!رايا زيانگهراس یبريقدرت سا

در مقاطع  رانیا دهیچیپ یبریسا اتیبا اشاره به عمل یدر گزارش نترستینشنال ا ییکایآمر هینشر

را  یو پُرمهارت دهیچیپ یهااتیکه عمل لیدل نیبه ا صرفاً رانیا یبریسا یهاروین» مختلف نوشت:

 یهاسکیحاضر به انجام ر یادیتا حد ز نیها همچنآن؛ ستندیخطرناک ن کنند،یم یراهبر

 یکی عنوانبه یرانیا یبریسا یهاروین .کندیتر هم مها را خطرناکهستند که آن یباوررقابلیغ

 عمالًو البته اقداماتِ هدفمند خود،  یریپذسکیر اد،یقدرت نوظهور، به علت صبر ز یهااز جنبه

و متحدان آن را به  کایآمر یموضوع، نگران نیاند. اشده لیخطرناک تبد شدتبه ییهارویبه ن

 یِهایتوانمند یابیدر ارز «کروسافتیما» شرکت ،2921 سال نوامبر در همراه داشته است.

 حالنیدرعاز صبر و  رانیا یبریسا یهارویر داده که ننکته را مورد اشاره قرا نیا ران،یا یبریسا

ها که در نوع آن «یاجتماع یمهندس»در  ژهیوبهمسئله  نیابرخوردار هستند.  یادیسماجتِ ز

اند توانسته یحت هایرانیا .ستا مشاهدهقابل ،است یبریسا اتیعمل کیقدم در انجام  نیخود اول

. ندازندیدام ب را بهها جذب کنند و آن زیاعتمادِ اهداف خود را ن یادیتا حد ز اد،یبا صرف زمان ز

 .«تَر استخطرناک یدشمن عمالًدشمنِ صبور،  کیتوجه داشت که  دیبا

 !ايرانامروز و آينده پرچم هويت 

سالگرد  نیو سوم یس یستاد مرکز یبا اعضا داریدر د ینیحسن خم دیس االسالمحجت

ما متوجه  یعنیشده است  تیامام گرفتار حجاب معاصر»( گفت: ره)ینیبزرگداشت امام خم

از آن  یدرک« در آب یماه»اتفاق افتاد و مثل  یبه نام انقالب اسالم یچه اتفاق بزرگ میستین

تحت  ایدن نکهیا یبرا است یکم یسال بازه زمان 09 ،یخیحوادث تار هیمثل بق ه. البتمیندار

او هست و او  مییگونامکرر است و هرچه ب مییخاطر هرچه بگو نی. به همردیآن قرار بگ ریتأث

داشت  دیتأک مسئله نیا یرو شانیبودم و تمام مدت ا یخدمت مقام معظم رهبر راًیاخ .ستین

استقالل و  ،یقرار است بماند، اگر اخالق، آزادگ یدارنیداگر  بماند،که اگر انقالب قرار است 

عزت و استقالل در جامعه ما  ،یدارنیدبه پرچم دارد؛ امام پرچم  اجیاحت یارض تیتمام یحت

و بلند کردن نماد  ستیفرد ن کی نبلند آوازه کرد ،پرچم نیجهت بلند کردن ا نیاست و به ا

 .«ما است ندهیو آ تیهو چمپر شخص امروز نیاست. ا یدارنید

 !انداخت هاستيونيصهبه جان  دلهره خني کهس

 دیشه نیا کریپ عییتش روز در» :گفت ییادخدایص دیبا خانواده شه داریکل سپاه در د فرمانده

شاءاهلل انتقام او را از دشمنان مُصِر بودند. ان ییادخدایص دیمردم بر انتقام از قاتالن شه زین

ها، خانه به خانه و کوچه به ها و سالاو را ماه ویآوتلو  دیسف کاخ قلب از دشمنگرفت.  میخواه

نگرانی از اقدام  پی این کالم نافذ،در  «.برسانداو را به شهادت  یاتا در نقطه کرد بیکوچه تعق

طی  یستیونیصه میرژ یداخل تیامن یشورامتقابل ایران در رژیم صهیونیستی باال گرفته است و 

کشته شدن افسر سپاه مقصر دانست،  یرا برا لیاسرائ رانیا که یزماناز »: اعالم کرد یاهیانیب

رساندن به اهداف  بیآس یبرا رانیا یهادرباره تالش یدر دستگاه دفاع یاندهیفزا ینگران

 رانیا هیهمسا یرهاهنگام سفر به کشو یلیدر سراسر جهان وجود دارد. شهروندان اسرائ لیاسرائ

 .«کنند تیالزم را رعا یاطیبوده و اقدامات احت اریهوش دیبا

 شتری ندارد؟!م رانيا يمرغ صادراتچرا 

در آن  یایمشترول این محصهمچنان مرغ ماشینی،  دکنندگانیتولدولت از  یهاتیحما باوجود

حذف عوارض  رغمبه»اعالم کرد:  گذارمرغ تخم هیاتحاد سیرئ ،«طالکش»سوی مرزها ندارد! 

 گریما از د یهامتی. چراکه قردیگینم، باز هم صادرات صورت مرغتخمصادرات مرغ و 

کالت پیش روی تولید در کشور ما و یکی از معضالت و مش«. باالتر است یجهان دکنندگانیتول

تولید است که  یهانهیهزباال بودن عدم امکان رقابتی سازی آن در بازارهای منطقه و جهان، 

از  یریکارگبهاز راهکارها برای اصالح این روند، . یکی دهدیمقیمت محصول نهایی را افزایش 

در این  توانندیمسزایی نقش به انیبندانش یهاشرکتدر عرصه تولید است و  دانش روز

 ایفا کنند. کردن تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی ریپذرقابتگری و سهیلت

 اخبار کوتاه

 یبانک مرکز /بندديمير افزايش نقدينگي را شدولت  ◄

هزار و  0به  نیفرورد انیدر پا ینگیحجم نقد»: گزارش داد

که نسبت به اسفند  دهیتومان رس اردیلیم 099هزار و  320

درصد(  9.2تومان ) اردیلیم 330هزار و  0 بربالغ شیسال پ

 نیاز علل ا یکی دهدینشان م هایبررس .«است کمتر شده

تنخواه  افتیعدم در یبرا یبانک مرکزکاهش، توافق دولت و 

در چند  بارنیاول یبرا استیس نیبوده. ا یبودجه در سال جار

و نوید بسته شدن شیر افزایش  اتخاذ شده است ریدهه اخ

 .دهدیمنقدینگی در کشور را 

مرکز آمار  /چرخديمنرخ بيکاری؛ چرخ توسعه بهتر کاهش  ◄

جمعیت شاغالن در سال  یهزارنفر139ایران از افزایش 

 20.خبر داد و اعالم کرد: نرخ بیکاری در سال گذشته  1099

درصد کاهش  09.درصد بود که نسبت به سال قبل از آن 

نتایج گویای آن است که در سال همچنین  .یافته است

در  ساعت 0.30متوسط  طوربهجمعیت شاغل کشور 1099

 .اندهفته کار کرده

رهبر معظم انقالب،  خرداد مشخص شد/ 00مراسم سخنران  ◄

هر امام خمینی خرداد امسال در حرم مط 10سخنران مراسم 

این مراسم بعد از دو سال وقفه به دلیل  .)ره( خواهند بود

با  حضوری و صورتبههای ناشی از بیماری کرونا، محدودیت

سخنران مراسم  .شودبرگزار میهای بهداشتی رعایت پروتکل

 .خواهد بود جمهورسیرئخرداد هم  10شب 

 یکشور یعلم تهیکم ریدب /خبر از موج جديد کرونايي؟ه چ ◄

ه نظر متخصصان ب یهاینیبشیپ اساس بر»: گفت کرونا

 شیاز کرونا و افزا یدیموج جد ندهیکه تا سه ماه آ رسدیم

 ینیبشیپ .مینداشته باش یماریب نیدر ابتال به ا یریچشمگ

کشور، سخت و  یکرونا در فصول سرد سال برا دیموج جد

 «.دشوار است

 قاتیعلوم، تحق ریوز انش جهان/د ديتولدر  رانيا همس ◄

 شودیم دیتول رانیدرصد دانش جهان در ا 2»: گفت یو فناور

دانش در منطقه است. در  دیرتبه اول و بالمنازع تول رانیو ا

و  ینظام حاتیتسلدر و  میدیرس یرقمتکبحث نانو به رتبه 

دانشگاه فقط رشد  فهیوظ، حالنیباا. یمتر را داررتبه بر یتیامن

به  زین یفرهنگ دانشگاه دیو با ستین انیدانشجو یعلم

 .«داده شود میداوطلبان تعل

 آمريکا و رژيم صهيونيستي!/ یهاگاهيپادر  یسورچهارشنبه ◄

با انتشار  «یالمللنیجناح مقاومت ب»موسوم به  یعراق گروه

 االسدنیدر ع ییکایحمله به اشغالگران آمر تیمسئول یاهیانیب

 3با  شبدی یاز حمله موشک ییهاگرفت. گزارش بر عهدهرا 

 دارد. تیحکا االسدنیگراد به ع یمتریلیم 122موشک 

 «هیساویالع» یدر روستا یستیونیصه ینظام گاهیپا همچنین

 یریبعد از درگنیز  یشهر قدس اشغال یمیواقع در بخش قد

 .شد دهیبه آتش کش ینیبا جوانان فلسط یستیونیصه انینظام


