
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 خرداد 11شنبه چهار 9675 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 بر تکیه با صرفاً امام است؛ عقالنیت بعد و معنویت بعد ما بزرگوار امام مکتب در اصلی بعد دو

 بود، معنوی سلوک اهل خدا، با ارتباط اهل ،گرفتینم پی را خود راه مادی ظواهر و مادی عوامل

 به النیت،عق بعد در و بود؛ یریناپذانیپا امید متعال، خدای به او امید داشت، باور الهی کمک به

                            (41/30/4033). است بوده مالحظه مورد امام مکتب در محاسبات و فکر و تدبیر و خرد گرفتن کار

www.basirat.ir ▼امام متشابهات؟ ايامام محکمات         روز حرف 

 آنچهنظام سلطه است؛ اما  ییهدف غا ینظام اسالم یبرانداز

انقالب  هیمستحکم شدن بنبه است که با توجه  نیدارد ا تیاهم

که  یاز اهداف یکیسخت،  یودن براندازب رممکنیو غ یاسالم

رفتار و محاسبات در  رییتغ ،کندیم یریگیاستکبار و ضدانقالب پ

که رهبر معظم انقالب  گونههمان انقالب است. یروهایجامعه و ن

 چراکه ،«ندارد یتفاوت چینظام ه رییرفتار با تغ رییتغ» :ندیفرمایم

حضور  یو حت یالماس یماندن نام جمهور یباق» شانیا ریبه تعب

 رانیمهم آن است که ا ست،یمعمم در رأس آن مهم ن کی

 یقدرت جهان و شبکه سمیونیصه کا،یاهداف آمر کنندهنیتأم

آن را به  گراغرب انیجر یهانیسیتئور یکه برخ یامر ،«باشد

 .اندکرده ریانقالب تعب ونیزاسینرمال

قرائت »در گرو  یاسالم یجمهور ندهیآ ریمس قطعاً کهیدرحال

معتبر  لیدر نظر دارند در عرض ر یاما برخ؛ است« معتبر امام

 یبر مبنا یدیجد یگذارلیانقالب و اصول امام، ر یو اصل

کنند تا بتوانند  جادیا یانیو جر یو منفعت فرد یشخص قیسال

 یو امام معرف قالباز ان یکاتوریکار ایبزک شده و  یاچهره

 برال،یام سلطه، انقالب و امام لانقالب و امام طرفدار نظ ند؛ینما

 و ... . پرستتجملو  نینش یانقالب و امام اشراف

تمسک به  ،است ازین فیتحر نیاز ا یریجلوگ ریدر مس آنچه

اما اگر ؛ است شانیاز ا« قرائت معتبر»و ارائه « محکمات امام»

آن  دید دیبا ست؟یچ «محکمات امام»شود که  دهیپرس

 دینیبب ست؟یکرده چ هیتک هاآن یکه امام رو یاصل یهانقطه

 .«ماما ناتیّب» شودیم هاآناست،  رالتکراریکث ییزهایچه چ

 ،سالگرد ارتحال امام نیو ششم ستیرهبر معظم انقالب در ب

امام را برشمردند:  یهاشهیاند ناتیهفت اصل از محکمات و ب

اعتماد به » ،«ییکایاسالم آمر یو نف یاثبات اسالم ناب محمد»

 یمستکبر و زورگو یهابه قدرت یاعتمادیو ب یاله وعده

مخالفت با  مردم و یرویاعتقاد به اراده مردم و ن» ،«یجهان

از محرومان و مستضعفان و  تیحما» ،«یدولت یتمرکزها

قلدران  با جبهه حیمخالفت صر» ،«ینینشکاخ یمخالفت با خو

 و رد یاعتقاد به استقالل مل»، «و مستکبران یالمللنیب

 .«یبر وحدت مل هیتک»و  «یریپذسلطه

 در دام آنان فتادنیامام و ن یهاشهیاندمهم در تداوم راه و  نکته

که با توسل به متشابهات و متشابه نمودن محکمات قصد انحراف 

نصوص  یاول بازخوان :است زیدو چ ،مکتب امام را دارند فیو تحر

که  یدارسکانو دوم تمسک به نائب و  شانیا رهیو س حیصر

 نیداشته و دارد و نگذاشته ا قیراه اعتقاد عم نینشان داده به ا

 (یعیرب عقوبی: سندهیاز اصل خود منحرف گردد. )نو ریمس

 
 
 

 
 

 
 

 مرکزی آسيای در ايران پهپادی خيز                  روز گزارش▼

 خود قوت به هنوز افزاریسخت و نظامی تهدیدات که المللیبین و ایمنطقه متالطم شرایط در

 فناوری از ایران برخورداری گیرد،می خود به ایپیچیده و جدید بعادا هرروز و است باقی

 مزیت یک پهپادها، صادرات و انبوه تولید ساخت، طراحی، زمینه در کاربردی و پیشرفته

 .شودمی محسوب کشور برای اقتصادی و نظامی عرصه دو در ژهیوبه استراتژیک

 به کشورمان مسلح نیروهای کل ستاد رئیس سفر با اخیر هایهفته در -4 :خبری یهاگزاره

 عملیاتی پهپاد تولید خط افتتاح به اقدام رسمی صورتبه و بار نخستین برای ایران تاجیکستان،

 با ابتداپهپادهای سبک کشورمان قرار دارد، این پهپاد که در دسته . نمود تاجیکستان در 2-ابابیل

 و شد تعریف آن برای نیز انتحاری مأموریت دهابع بود، شده تولید شناسایی و مراقبت تیمأمور

 از کمتر فاصله به اقدام این. دارد قرار مسلح نیروهای اختیار در تیمأمور این قالب در اکنونهم

 با زمانهم -2. شد انجام توسط آمریکا «ایران پهپادهای سازیمتوقف» طرح تصویب از هفته سه

 پخش با صهیونیستی رژیم 21 آی تلویزیونی هشبک ،تاجیکستان در پهپاد تولید خط افتتاح

 آسیای همه با بلکه ،تاجیکستان با تنهانه خود روابط بهبود پی در ایران» :کرد تأکید گزارشی

 نوین نگاه از بخشی این کل. است شرق روی تمرکز حال در ازپیشبیش ایران درواقع. است میانه

 خود دفاعی و نظامی همکاری گسترش برای تالش حال در تهران. است شرق به نایرا عالی رهبر

 کردن صادرایران عالوه بر . دیگر زبانفارسی کشور یک از بهتر جایی چه و کشورهاست دیگر با

 -0 .«است شرق از بیشتری بخش به خود نفوذ کردن صادر حال در ،خویش هایتوانمندی

 معظم رهبر که است مهم یااندازهبه تاجیکستان در ایرانی پهپاد تولید کارخانه افتتاح اهمیت

 به اشاره با بود، کرده سفر ایران به که تاجیکستان جمهورسیرئ با دیدار در نیز اسالمی انقالب

 را هاریهمکا گونهنیا پهپاد، تولید کارخانه افتتاح و تاجیکستان به سرلشکر باقری اخیر سفر

 .«است کشورها امنیت در مهمی عامل امروز پهپاد» :کردند خاطرنشان و ارزیابی مهم بسیار

 جمهوری که داد نشان تاجیکستان در ایرانی پهپاد تولید خط افتتاح -4 :تحليلي هایگزاره

 منافع تأمین جهت رد باشد، هاآن رفع معطل اینکه بدون و هاتحریم باوجود حتی المیاس

 یک که پهپاد ازجمله سالح صادرات روند جدی و رسمی صورتبه ،استراتژیکی و اقتصادی

 منافع پهپاد صادرات ،اقتصادی نگاه از -2 .است کرده آغاز را است دفاعی راهبردی محصول

 استفاده موارد پرشتاب و رشد به رو روند به توجه با اقتصادی، منظر از. دارد کشورمان برای مهمی

 کشاورزی، لهازجم غیرنظامی و نظامی مختلف هایحوزه در اکنون که جهان در پهپادها از

 هایفناوری داشتن اختیار در و سوکی از ،دارد کاربرد ترافیک بر نظارت و طبیعی فجایع مدیریت

 بازار یک هواپیماها نوع این فروش بازار دیگر، سوی از محدود کشورهای یاراخت در آن تولید

. گرفت اختیار در پهپاد صادرات زمینه در پرسودی بازار توانمی نظر این از و است فردمنحصربه

 کشور یک ،چین و روسیه حتی و اروپایی کشورهای آمریکا، برخالف ایران اینکه ژهیوبه

 یک ،امنیتی هایضرورت و نیازها اندازهبه نیازی هیچ المللبین نظام در -0. است اعتمادقابل

 را خود امنیتی نیاز تاجیکستان اینکه. کندنمی قدرتمندتر کشورهای متحد و تابع محتاج، را کشور

 مالزم زده، پیوند ایران اسالمی جمهوری با ارتباط به امنیتی -نظامی همکاری چهارچوب در

 و مرکزی آسیای مهم عرصه در ای،فرامنطقه قدرتی عنوانبه ایران المللیبین منافع پذیرش

 در «تسری» اصل براساس. است حساس منطقه این در ایران منافع تأمین روند تسهیل جهیدرنت

 هابخش سایر به سرعتبه خاص حوزه و بخش یک در بازیگر یک ورزیقدرت آغاز ،المللنیب نظام

 در را خود امنیتی، و حیاتی دالیل به کشوری که نیست تصورقابل مثالً. دیابمی سرایت هاحوزه و

 سایر در آن تحقق احتیاجات و لوازم از اما ؛بداند توانمندتر کشور نیازمند ادپهپ تولید زمینه

 (آیندخوش حمید. )بزند باز سر...  و بانکی روابط خدمات، انرژی، ،ونقلحمل ازجمله هابخش
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 اخبار ▼

 ها اعتراض نکردند؟چرا مردم به گراني

 در تشریح ضرورت توجه وگوییسسه مطالعات تاریخ ایران در گفتمو مدیر «ننمیعباس سلیمی»

 شانبرای مردم نظر، ارندشان را از خارج دکه قدرت ییهاتیحاکم»گفته است: حاکمیت به نظر مردم 

 هیچ هاآن قدرت به رسیدن در مردم یعنی ؛کندمی صدق پهلوی حکومت درباره امر این .نیست مهم

اما  ؛هنگام بحران سرنگونی هم مورد حمایت افکار عمومی قرار نگرفتندبه و نداشتند سهمی

 و نقش به، مردم است یرگذاریتأثاسالمی بر پایه حضور و گذاری جمهوریاساس و پایه کهییازآنجا

 مردم به دادن اهمیت درباره است مدتی ،هاییدلیل به بنا متاًسفانه اما ؛دهدیم اهمیت مردم نظر

توجهی به مردم شده است که چنین موجب کم مسائلیعنی حجم مشکالت و  ؛تاس شده غفلت

 با ،که در دوره دوم مسئولیت تواند در پی داشته باشد. آقای روحانیحالتی حتماً تبعات ناگواری می

 عموم اعتماد و نداشت مردم با خوبی رابطه چون اما ،برد باال معقول حد در را بنزین قیمت اینکه

 وجود به را یاآزاردهنده و تلخ وقایع ،بود بَد گفت شودنمی اینکه با تصمیم این ،خدوش شده بودم

 هاییتصمیم یسیرئاین روزها دولت  حاال. بود دهش تضعیف بسیار دولت اجتماعی پایگاه چون ؛آورد

با  و واسطه سرمایه اجتماعی دولتبه کند.رکی در زمینه معیشتی ایجاد تح تا گرفته اقتصاد حوزه در

ها نتوانند اعتماد عامه مردم را مردم واکنش تندی نداشتند. اگر دولت ،وجود گرانی چند قلم کاال

 فشارها تا بکنند را شانسعی البته. برسانند سرانجام به توانندنمی را ایاساسی اقدام هیچ ،جلب کنند

 .«کند دقت بیشتر باید یسیرئ آقای دولت زمینه این در من نظر به که نباشد جامعه طاقت فوق

 به پاپ هيفقيولپيام 

پیام شفاهی رهبر  های علمیه در دیدار با رهبر مسیحیان کاتولیک،مدیر حوزه «اهلل اعرافیآیت»

رهبر معظم  نکهیازاپس»گفت: در این دیدار اهلل اعرافی آیت معظم انقالب را به پاپ منتقل کرد.

انقالب اسالمی از سفر بنده مطلع شدند به شما سالم رساندند و پیشینه شما و ارتباطتان با 

م و مسیحیت و دفاع آمریکای التین را ستوده و برخی از مواضعی که در تلطیف روابط بین اسال

ما انتظار داریم که شما همچنان در دفاع از  ،اید را تحسین و تأکید کردنداز مظلومان اتخاذ نموده

رهبر  فلسطین و یمن تالش کنید و مواضع روشن و شفافی داشته باشید. ژهیوبهمظلومان عالم و 

اساس آرای مردم معظم انقالب انتظار دارند که در دفاع از مردم فلسطین اقدام شود و حل آن بر

و انتخابات میان همه مردم اصیل و فلسطینیان اعم از پیروان همه ادیان نظام حاکم بر فلسطین 

انقالب اسالمی ایران و مراجع و بزرگان سالم مرا به رهبر »پاپ نیز اظهار داشت:  .«شکل بگیرد

 .«گویند قبول داریمدینی ایران برسانید؛ ما هم مطالبی را که رهبر انقالب اسالمی می

 ابدييمغزه افزايش  در روزروزبهقدرتي که 

، 2324مدعی شدند که از زمان آخرین جنگ غزه در سال  رژیم صهیونیستیمحافل نظامی 

های بیشتر برای نیروهای دریایی خود انجام های زیادی برای تقویت و توسعه قابلیتحماس تالش

های ، این تقویت و توسعه توانمندی«24 عربی»طبق گزارش پایگاه خبری تحلیلی  داده است.

دهد تا حمالتی را از ها اجازه میهاست که به آناسکیهای تندرو و جتدریایی شامل تجهیز قایق

رژیم صهیونیستی مدعی شده  های اشغالی نزدیکی مرزها انجام دهند.دریا به خشکی علیه شهرک

های است که جنبش حماس در تالش برای بازگرداندن قدرت نظامی، بازسازی بخشی از تونل

تر و های دوربردِ دقیقموشک ازجملههاجمی و تدافعی مجهز به طیف وسیعی از تسلیحات ت

ایال » های ضدپهپاد و هواپیماهای بدون سرنشین است.مرگبارتر و همچنین تجهیز مداوم موشک

 :سدینویم« دفاع اسرائیل»در مجله ی یادداشت طیژنرال سابق ارتش رژیم صهیونیستی « وینکو

 مجهزبرای  مثل نیروهای سایبری و دریایی خودس[ در حال بازسازی واحدهایی جنبش ]حما»

 در را زمین به زمین حمالت تا دهدمی اجازه آن به که هاستاسکیجت و سریع هایقایق به شدن

های های نیروی دریایی و زیرساختکشتی دادن قرارحماس به دنبال هدف دهد.  انجام اسرائیل

این در حالی است «. دهد تا دریا و سواحل را کنترل کنده به آن توانایی میحیاتی اسرائیل است ک

زبان به فقدان قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی در برابر حماس اذعان های عبریکه اخیراً رسانه

گذشته  سال 4۱آویو در طی گزارشی اعالم کرد که تل« معاریو»روزنامه صهیونیستی  ؛اندکرده

 قدرت بازدارندگی خود را در برابر جنبش مقاومت حماس از دست داده است. کامل، صورتبه

 اخبار کوتاه

 سخنگوی /برجام در دوره رکودرئيسي  دولت یامنطقهاقدامات  ◄

 آقای سفر در»: دیروز گفت خبری نشست در خارجه وزارت

 هاسال که خورد ورق هایهمکار از ایحوزه عمان به رئیسی

 مراودات حوزه در. شد امضا همکاری سند 40. بود مانده معطل

 در. شد تبدیل االجراالزم اسناد به هاپروژه از بسیاری اقتصادی

 مختلف هایحوزه رد سند 4۱ نیز تاجیکستان جمهورسیرئ سفر

 قرار منطقه بر دولت خارجی سیاست که توجهی کانون .شد امضا

 ادامه بر ایران اراده و رسیده ظهور منصه به سفرها این در داده

 سفر دور چند آتی روزهای طی خارجه وزیر .است مسیر این

 .«کند آماده سران دیگر سفرهای برای را زمینه که داشت خواهد

 نیروها به کمک برای یمن ارتش /!موشک با غذا ارسال ◄

 به اقدام یمن، غرب در الدریهمی شهر شده محاصره ساکنان و

 منفجر هاموشک این ولی کندمی شهر این به موشک شلیک

 غیره و لباس تا گوشت آرد، از هاآن مایحتاج و غذا بلکه ،شودنمی

 روز دو هفته هر یمن ارتش .رساندمی شدگانمحاصره دست به را

 شهر این به موشک 43 بعضاً و موشک 3 الی ۸ شلیک به اقدام

. است کرده شلیک موشک 2۱33 از بیش تاکنون و کندمی

 .اندگذاشته هاموشک این به را «غذایی موشک» نام هایمنی

 شهید اندیشه موسسه مدیرعامل /شودساخته مي ۳ گاندو ◄

 فصل گاندو، از مخاطبان خوب استقبال به توجه با»: گفت آوینی

 امسال تولید و نگارش حال در نامهلمیف. شودمی ساخته نیز سوم

 گفتندمی که قبل دولت یادعا برخالف. خورد خواهد کلید

 با. سازیممی را آن هم جدید دولت در است، جناحی سریال

 دولت قبلی، هایفصل در هاپروژه پیشبرد در موانع به توجه

 .«است آثار تولید روند در موانع کنندهرفع و همراه کنونی

 مدافع وکیل موافق نيست؟/ نجفي آزادی با دادسرا چرا ◄

 تقاضای مرتبه سه تاکنون»: نجفی دیروز اعالم کرد محمدعلی

 که کردیم تقدیم دادسرا به را تهران اسبق شهردار مشروطه آزادی

 مخالفت علت .است نشده موافقت درخواست این با تاکنون

. است نجفی سوی از جرم ارتکاب امکان مشروط آزادی با دادسرا

 جرم انجام امکان او آزادی صورت در که است این بر دادگاه نظر

است  طلباصالح جریانسیاستمدار مشهور نجفی «. دارد وجود

را در منزل با ضرب گلوله همسر دوم خود  403۸ دخردادر که 

 کشت و در دادگاه به قصاص نفس محکوم شد.

 نقش داشتند/« مقدس عنکبوت»در ساخت کشورهايي که  ◄

 ،حدیدا ساموئل، فردی به نام مقدس عنکبوت فیلم مالی حامی

 جهانی جنگ ،فیلم ایناست.  وپولیتنمتر کمپانی یهودی مدیر

 ؛است السالمعلیه الرضایموس بن علی حرم و تشیع مکتب علیه

 شرکت متعددی سینمایی صنایع و کشورها آن تهیه در زیرا

 یورو هزار 213 مبلغ به را تولید هاییارانه فیلم این .اندداشته

 بوردمدین از یورو هزار 2۱3 آلمان، فیلم مالی تأمین آژانس از

 یورو هزار 33 یورایمجرز، از یورو هزار 143 براندنبورگ،-برلین

 و هولشتاین-شلسویگ هامبورگ فیلم مالی تأمین صندوق از

 «.کرد دریافت آلمان یلمف صندوق از یورو هزار 4۱1 حدود


