
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي ونت سياسينشريه روزانه )داخلي( معا
1041 خرداد 17شنبه سه 1777 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

راحت او  ز،یآمتحکمبلند  ینکرد، صداها تیهواحساس  یا. اگر جامعهدیاوریبار ب تیهو باجوان را 

. کندیم تیهواست که احساس  یآن کس کند،یم یستادگیا کهآنرا مغلوب خواهد کرد. 

و قابل  یو قو یخیو تار دارشهیر تیهو کیما  یرانیـ ا یاسالم یخوشبختانه امروز جامعه

                                    (02/20/7031) میمنتقل بکن یستیرا به جوانمان با نیرا نشان هم داده؛ ا نیدارد که ا یاستقامت

www.basirat.ir ▼خطر ارتجاع                   روز حرف! 

بانان تیزبین نهضت، در طول دیده مثابهبهحکیم انقالب اسالمی 

سال گذشته همواره تالش کرده تا موانع پیش رو، خطرات و  00

های نظام اسالمی را شناسایی کرده ها و آسیبتهدیدات و ضعف

ه امسال و مستمر برای ملت و مسئولین گوشزد نمایند. معظم ل

مرتجع آن کسی است »در مراسم سالگرد حضرت امام فرمودند: 

که در سیاست و سبک زندگی، تابع سیاست و سبک زندگی 

غربی است؛ این مرتجع است. این ]وضع[ در کشور ما بود؛ در 

دوران حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی، سبک زندگی غربی در 

ه آن برگردد کشور بود، انقالب آمد آن را پس زد؛ هر کس ب

شرت مرتجع است. ممکن است این شخصی که مرتجع است تی

و شلوار لی و پاپیون و اودکلن فرانسوی هم بزند، امّا مرتجع است. 

هر کسی که به سمت زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی 

برود، او مرتجع است. نگذارید کشورتان به سمت ارتجاع برود؛ 

 .«جاگیر بشود و نفوذ کند ی کشورنگذارید ارتجاع در بدنه

ارتجاع یا بازگشت به عقب، آفت جوامعی  -7 نکات تحليلي:

اند در مسیر پیشرفت و تعالی قدم بردارند و از است که توانسته

نعمات حاصله برخوردار شوند! و اینک در میانه راه بر اثر عواملی 

 یجابهگیرند! گرایی و بازگشت به عقب قرار میدر مسیر واپس

های نعمت شکرگزارکه در برابر مشکالت ایستادگی کرده و آن

آفت ارتجاع و خطر رجعت به گذشته  واقعبهحاصله باشند. 

تواند عاملی برای انحطاط و نابودی، آفتی است که می مثابهبه

توجه به این نکته  -0گیر انقالبیون و جوامع انقالبی شود! دامن

ب همواره انقالبیون را نیز حائز اهمیت است که دشمنان انقال

ها و ایستادگی و بر آرمان دیتأکپایبندی به اصول و  واسطهبه

های نهضت، متهم به گیریاستقامت در اهداف و جهت

اند تا آنان را دچار انفعال گرایی و مرتجع بودن متهم ساختهواپس

گرایی ایشان را فراهم آورند. این در حالی کرده و زمینه واپس

حیات و اساس حرکت انقالبی را باید در ایستادگی  اقاًاتفاست که 

گری نوعی اصولگرایی و انقالبی واقعبهدر اصول جستجو کرد! 

گرایی است که در نقش پیشگامی و در تقابل با ارتجاع و واپس

جریان ارتجاعی را  -0کند. موتور حرکت جامعه انقالبی عمل می

 مثابهبهبندی کرد که توان در قالب دو الگوی متفاوت دسته می

)ص( عمل یدو تیغه یک قیچی برای ذبح اسالم ناب محمد

دهد و کنند. قرائت اول؛ قرائت متحجرانه از اسالم ارائه میمی

تکفیری و تشیع انگلیسی و ... از  -امروز در قالب اسالم داعشی 

است. قرائت دوم؛ قرائتی لیبرالیستی از اسالم  کردهخود رونمایی 

ند تدریجی سکوالریزاسیون و نرمالیزاسیون را دنبال است که رو

 است. ییگراواپسکند که حاصل هر دوی آن نوعی ارتجاع و می

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 
 
 

 
 

 
 

 !بستبنو  یديناام غيتبل                      روز گزارش▼

 طلبانمنفعت یبرخو  ینادان یاز رو یداخل یاسیس اناتیاز جر یبرخ تاکنون ریاخ یهاسال از

 .کنندیمه و کرد غیتبل یو خارج یرا در عرصه داخل «یاسالم یدر جمهور بستبن» نیخارج نش

در مذمت  ،)ره(ینیامام خم ارتحالسالگرد در مراسم  یمقام معظم رهبر -7 :یخبر یهاگزاره

شان القاء به به خاطر پول، کار ایغفلت و  یاز رو ای یاعده»فرمودند: « بستبن طیشرا» یالقا

مبلغ به  انیجر نیترمهم ی داخلیگراغربجریان  متأسفانه -0«. کشور است دنیبست رسبن

ها مناسب که سال این جریان. است «یاسالم یدر نظام جمهور یحکمران دهیا» دنیرس بستبن

 ونیاپوزس غیتبل»خود را در  یاسیس اطیهمواره ادامه ح ه،داشت اریکشور را در اخت یاجرائ

جهت دهنده فکری این جریان در کشور نیز  عنوانبه« مبارز ونیمجمع روحان. »ندیبیم «یانگار

و  هایریتدبیب یبرخ یهزاران افسوس که امروز کشور و ملت در پ: »آورد خود ریاخ هیانیدر ب

 وتاررهیتامروزش  تنهانهاز مشکالت چنان گرفتار آمده است که  یدر گرداب هولناک هایناخالص

 دنیرس بستبنانگاره به  غیدسته دوم در تبل -0. «!تر از امروز استوحشتناک اشندهیآاست که 

 ،پول افتیافراد در برابر در نیخائن به ملت هستند. ا نگارانروزنامهو  نیاز مشاور یگروه ،کشور

 حی. مسدهندیمارائه  المللنیبدر عرصه  یاسالم یاز جمهو دکنندهیناامو سراسر  دروغ لیتحل

ماه مه  نیب، «Responsible Statecraft» گاهیپا این افراد است که به اذعان ازجمله نژادیعل

؛ کرده است افتیدر «کایآمر یصدا»هزار دالر از  02۲از  شیب 0273سپتامبر  72تا  027۲

 !شودیمی به دشمن و سیاه نمایی از وضعیت ایران حاصل خدمتخوشدالرهایی که تنها برای 

دشمنان انقالب  یشده از سو جادیا یهااز چالش یبرخ یو بررس لیتحل -7 :يليتحل یهارهگزا

و توان  یاقتصاد میتحر ،یاغتشاشات داخل ،یدر مناطق مرز یناامن ،یلیجنگ تحم ازجمله

 یو عزم جد تهدیدات نظام در مقابله با ییایپو دهندهنشانها بحران تیریدر مد یاسالم یجمهور

 ندهینشان از آ یاسالم یشده در نظام مقدس جمهور یراه ط یبررس -0 است. ریمسادامه  یبرا

گشوده همراه با چالش است.  یانتخاب کرد، راه ۲1که ملت با انقالب  یریروشن دارد. مس

و  یمحاصره اقتصاد ،یتهاجم فرهنگ ،یلیجنگ تحم قیج.ا.ا از طر یدشمنان با علم به دستاوردها

 دنظریتجدتا مسئوالن در محاسبات خود  کنندیم ینیآفرظام چالش ن یبرا ،جانبههمهجنگ 

خائنانه  ی،اسالم یاز جمهور نیدروغ یاچهره غیدر تبل نینشخارج انیرانیاگرچه اقدام ا -0 کنند.

 رییبا برنامه مدون در صدد تغ هایغربو  ردیگیمصورت  دارهدف ،از آنان هایغرب تیاما حما ؛است

رفتار  رییآن تغ تبعبهو در اذهان مردم  هالیو تحل هاشهیافکار و اند رییبه تغ دنیرس منظوربهباور 

 اریابزار در اخت نیترمهماز  یکی -4 هستند. یاسالم یساختار در جمهور رییبه تغ تیدرنهاو 

 .است یمجاز یاز فضا یبرداربهره ،«یاسینظام س بستبن» غیجهت تبل نیخارج نش نیمعاند

از اقدامات ضرور  یکی ،«واقعًا ول است»ن این بستر که به قول مقام معظم رهبری شدقانونمند 

ی جامعه از افکار مسموم در مسیر امیدآفرینی و سازمصونی دشمن و هاترکشبرای کاهش 

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( .تزریق روحیه خودباوری برای بالندگی کشور است

 اقدام کور برای مهار قدرت ايران        خبر ویژه                        ▼

در گزارشی نوشت که اقدامات تروریستی هدفمند رژیم « هاآرتص»روزنامه صهیونیستی 

این رسانه در  .صهیونیستی علیه کارشناسان و دانشمندان ایرانی بیهوده و بیجا بوده است

: آوردیم، کشورمان ای و دیگر متخصصانهای ترور دانشمندان هستهقتلبررسی سود و زیان 

گفت که این برنامه به یک  توانیم نیقیبهایران است.  یاهستههدف، ممانعت از برنامه »

 .ای باشندمتخصص یا گروهی متخصص وابسته نیست؛ حتی اگر این افراد نابغه فیزیک هسته

 «.گویدهرکس که معتقد است که قتل یک دانشمند، ایران را مهار خواهد کرد، دروغ می

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 م است، نه معامله!استاد حوزه: حکم جاسوس اعدا

اجرای در حرم حضرت معصومه )س(، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم « یاراک اهللتیآ»

 کهنیابر  دیتأکبا برشمرد و وظایف همه مسئوالن در جامعه اسالمی  نیترمهمیکی از  را احکام

عضو مجلس خبرگان رهبری . ادره از سوی دادگاه اسالمی، وجهی نداردعدم اجرای حُکم ص

حق معطّل  کسچیهتردیدی نیست که پس از صدور حُکم از سوی حاکم شرع، » :افزودهمچنین 

و  صورت گرفته درباره جاسوسان یهامعاملهوی با انتقاد از برخی  «.کردن این حُکم را ندارد

که امام حسن  گونههمانحکم جاسوس در اسالم : »تگف ی این موضوع در کشور،سازیعاد

اجرا شود.  دیحُکم خدا با رونیازااجرا فرمود، اعدام است و  هی)ع( درباره جاسوسان معاو یمجتب

 ،یترس از جاسوس یجابهتا جاسوسان  شودیمصورت گرفته درباره جاسوسان سبب  یهامعامله

 نیترها سختو جاسوس هایکنند. نفوذ دایپ جرئت ینظام اسالم هیخود عل دیبر ادامه رفتار پل

 یحُکم شرع میانتظار دار هیعاجزانه از قوه قضائ رونیازاهستند و  یجامعه اسالم یبرا یتیخطر امن

ی جیسون رضائیان و نازنین زاغری، دو جاسوس هاپرونده«. کنند ییجاسوسان را اجرا هیصادره عل

ی گذشته است که نگرانی از هاساله معامله و مبادله طی ی ختم شده بهاپرونده ازجملهایرانی 

یی در کشور و جستن جاسوسان از اجرای قانون را به نگرانی جدی هاهیروی چنین سازیعاد

 منجر به جاسوس پروری در کشور نیز خواهد شد. شکیبتبدیل کرده است. ادامه این روند 

 غربيو فوری به دسيسه جديد  مؤثر، متناسب لزوم واکنش

ی سیاسی اهیانیببیشتر  که رانیا یاهسته یهاتیفعال تیدرباره وضع یرافائل گروس راخی گزارش

 هایکه غرب گزارشی؛ ه استروبرو شد نیو چ هیروس ران،یا یبا واکنش منف است تا گزارش تخصصی،

وجود  کلریکه در گزارش مد یدو موضوع اصل هستند. یرانیقطعنامه ضدا کیآن به  لیبه دنبال تبد

 -0؛ رانیا یفرابرجام شدهیمواد غن زانیم -7حکام خواهد بود:  یشورا یریگمیتصم یداشته، مبنا

 حالنیباا .یستیونیصه میرژ یدرباره سه مکان مورد ادعا سؤاالتبه  رانیا یهااز پاسخ تیعدم رضا

 سؤال ریز عنوانبهتهران  سوی ، ازکشورمان هیحکام عل یشورا یاسیس میهرگونه قطعنامه و تصم

ی بوده و روابط آینده آژانس با کشورمان اتم یانرژ یالمللنیآژانس ب یو حقوق یفن تیرفتن مشروع

گزارش »کشورمان گفته است:  وزارت خارجه یسخنگودر همین زمینه  .کندیمرا دچار تغییر 

شاذ و  تیروا کندیم یاست، سع رانیبه اقدامات ا اعتنایو ب ستین قیدق کهنیبر ا آژانس عالوه

است که معلوم است  ییبر اساس موارد ادعا شترشانیکه ب ندازدیما جا ب یهارا درباره برنامه یدیبع

بلکه  ،میدانیقطعنامه را سازنده نم نای تنهانه ما در آن وجود دارد. یستیونیصه یجعل میرژ یرد پا

 یو هم مذاکرات ما اثرات منف ما با آژانس یهایکل همکار ریاست که هم در مس نیتصور ما ا

روز یکشنبه در تماس تلفنی با جوزف نیز وزیر امور خارجه کشورمان امیرعبداللهیان،  .«خواهد داشت

اقدام اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در تهیه ، بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

زده و خالف رویه دیپلماسی، شتابالمللی انرژی اتمی را رفتاری نویس قطعنامه آژانس بینپیش

با اشاره به  وی .تر شدن روند مذاکرات خواهد شدتر و پیچیدهغیرسازنده خواند که موجب سخت

قانون مجلس شورای اسالمی هشدار داد، هرگونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی 

 .اسالمی ایران مواجه خواهد شد تردید با واکنش متناسب، مؤثر و فوری جمهوریدر آژانس، بی

 مهاجراني: امام خميني نماد تاريخي ملت ايران است

اپوزسیون خارج نشین طی یادداشتی به جایگاه امام )ره( پرداخت و نوشت: « عطاءاهلل مهاجرانی»

شود. انقالبی بزرگ گاه شخصیتی نماد آرمان و امید و عاطفه و پویایی تاریخی یک ملت می»

بهمن که امام خمینی وارد ایران  70گیرد. دهه فجر انقالب، از ب اسالمی شکل میمانند انقال

نگاه امام خمینی، سخن او، صدای  .بهمن، تحقق همان انتظار و امید و آرمان است 00شود، تا می

طلبی یک ملت را معماری او، احساس و عاطفه و ایمان و خردمندی و اعتماد مردم و استقالل

است که امام خمینی در جایگاهی در تاریخ ایران و اسالم قرار گرفته است که  بدیهی .کندمی

به من خدمتگزار بگویید بهتر از »دهد. امام خمینی خود با صراحت گفت: ها به او اعتبار نمیعنوان

گفتن بر « آقای خمینی!» توانند باکنند میها، گمان میاما اگر این آقایان و خانم ؛«رهبر است

 «.زار روان استبه سوی شن راهشانر خود بیفزایند یا از اعتبار امام خمینی بکاهند، اعتبا

 اخبار کوتاه

 /«عنکبوت مقدس» مجلس به فيلم انياد ندگانينماواکنش  ◄

در جشنواره »: ی اعالم کردنداهیانیبطی  مجلس انیاد ندگانینما

مه ناشب شود،یدولت فرانسه برگزار م نیکن که تحت فرام لمیف

و  تباریرانیا یکه ماحصل ذهن مشوش فرد یریتصو فیسخ

مسلمانان و  یهابرآمده از زر استکبار است به اعتقادات و ارزش

 یریتصو اههیس نای کرده. نیجهان توه انیعیش میعظ تیجمع

مسلمانان درصدد  ینییآ یباورها ریو تحق یاجتماع یریبا سوگ

و  یطانیش اتیدر آ هایرا رود که سلمان رشد یریاست مس

 .«اندرفته میکرقرآن زنندگان آتش

 روزنامه رژيم صهيونيستي از تيغ انتقام ايران/وحشت  ◄

از هر  شیب رژیم صهیونیستی احارانوت اعالم کرد عوتیدی

 . شبکهنگران است رانیا انهیجوانتقاماز اقدام  یگریزمان د

ی تیامن نیبه نقل از مسئولنیز کان  یستیونیصه میرژ سراسری

نگران آن هستند که  یتیامن ینهادها ،اعالم کرد این رژیم

 ی،رانیدانشمندان و افسران ا رها در رابطه با تروگزارش شیافزا

 بدهد. شیافزا انهیجوانجام اقدام انتقام یرا برا رانیا لیتما

ایران به اقدامات  یهاواکنشدر پی »اعالم کرد، الجزیره اخیراً 

فرمانده و مقام  02بیش از  ه سال اخیر، طی دو، سهایلیاسرائ

 «.اندشدهنظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی کشته 

 است/ سابقهيببانک مرکزی: حجم اسکناس ارزی کشور  ◄

درباره نوسان بازار کل بانک مرکزی رئیس« آبادیعلی صالح»

بیشترین ذخیره »ارز و چگونگی مدیریت آن اظهار داشت: 

بنابراین از نظر  ؛تاریخ کشور داریمارزی اسکناسی را در 

برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و از 

های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار همه ظرفیت

بانک مرکزی در پی تصمیم سران قوا، «. کنیمارز استفاده می

 . درمستقیم وارد بازار ارز شد صورتبهاز اواخر هفته گذشته 

فروشندگان ارز در بازار غیررسمی افزایش پی این تصمیم 

 .یافته است

« بابایی» /1041درصدی ثبت ازدواج در ارديبهشت  8رشد  ◄

ازدواج در  ۸4۶هزار و  4۲از ثبت  اسنادثبترئیس سازمان 

اردیبهشت سال جاری خبر داد و گفت که این آمار نسبت به 

 .استدرصد رشد داشته  ۶اردیبهشت سال گذشته 

 /ريزگردهادرباره رايزنى غيرمستقيم  رياض؛ -تهران ◄

طبق »: کشورمان گفت ستیزطیسازمان حفاظت مح سیرئ

هکتار سطوح از  ونیلیم 012شده توسط ما  هیته یهانقشه

 دهندیقرار م ریتحت تأث زگردهایرا ر رانیا هیهمسا یکشورها

ن هکتار مربوط به عربستا ونیلیم 32 یعنیآن  سومکیکه 

 4هکتار مربوط به عراق و  ونیلیم 04و پس از آن  یسعود

ثالث  یکشورها قیاز طر. است هیهکتار مربوط به سور ونیلیم

الزم  یهمکار یدر حال انجام است تا عربستان سعود هایزنیرا

 .«است یبه سمت همکار التیو تما کردیرا انجام دهد و رو


