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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي ونت سياسينشريه روزانه )داخلي( معا
8048 خرداد 81شنبه چهار 2777 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

بود، نه  نترنتیبود زمان امام، نه ا یروز کی. دیدشمن را افشا کن یروان جنگو  بیدروغ و فر

با قلم.  ؛کندمیکه دشمن با قلم با شما مبارزه  گفتمیشکل بود؛ آنجا امام  نیها به اماهواره

ها است؛ است، بحث ماهواره یمجاز یفضاامروز بحث  ست،یامام متوجّه بود. امروز بحث قلم ن

 www.basirat.ir                                                     (41/30/4134). است یجنگ روان

 زدهميحرکت دولت س ینماعدالت، قطب      روز حرف▼

 استیرسیزدهم مردم در انتخابات  یهاخواسته ترینمهماز  یکی

بود.  یعدالت اقتصاد ویژهبه، رفتار دولت بر اساس عدالت یجمهور

. در فقرا به ثروتمندان است اتیمال مثابهبه یاتورم در هر جامعه

شکاف  نیهمواره بر ا ریاخ یهاسال یتورم باال ط زیکشور ما ن

که  دهدینشان م زدهمیافزوده است. رصد رفتار دولت س یطبقات

خود  یهااستیها و سبرنامه یعدالت را محور و قطب نما ن،یمسئول

 از: ندعبارتمحور تعدال یهااستیساین از  ییهانمونه. اندقرار داده

 یو خصوص یدولت یهاسواحل که توسط دستگاه آزادسازی -4

از  یبرداربهرهباعث شد که عموم مردم امکان  ،تصرف شده بودند

 ستمیس رییتغ یدر راستا ریزیبرنامه -2 .را داشته باشند هاآن

 تیدر وضع کهدرحالیبه افراد:  هینقل لیاز وسا نیبنز ارانهی عیتوز

 لهیکه وس شودمی یدولت تنها شامل کسان تیو حما ارانهی ،یفعل

 یشتریب، یارانه دداشته باش یشتریب یخودرو ر کسهدارند و  هینقل

 نیبنز هیکرده است با اختصاص سهم شدولت تال ،کندمی افتیدر

 هیسهم صیفراهم کند. تخص ریمس نیدر ا یشتریعدالت ب ،به افراد

 نیداشتن چند رغمبهکه ثروتمندان  شودیبه افراد باعث م نیبنز

افراد فاقد خودرو  گریو از طرف د رندیرا بگخود  هیخودرو، تنها سهم

 نیکنند. ا افتیدر نیگزیجا یهاخود را به شکل نیبنز هیسهم زین

کردن  یو قشم در حال ط شیک ریطرح در حال حاضر در جزا

اقدامات  نیزتریبرانگجنجالاز  یکی -0 خود است. یشیمراحل آزما

 یو عادالنه ساز یساز یمردم زدهم،یدولت س یاقتصاد

 تیحما وهیش رییکشور با تغ یاقتصاد یجراح نی. اهاستارانهی

 یا یهدفمند نقد ارانهیهدفمند به ریو غ ییکاال ارانهیدولت از 

دولت از  تیاز حما یکه بخش شودیباعث م ک،یکاالبرگ الکترون

 دایسوق پ فیاز اقشار ضع تیکرده و به حما دایمرفه کاهش پ قشارا

دولت در  رین داده است که اقدام اخنشا یدانیپژوهش م کیکند. 

جامعه است و اگر دولت موفق  نییبه نفع سه دهک پا یطیهر شرا

اقدام به نفع هفت دهک از مردم  نیا ،به کنترل مؤثر تورم شود

جود وکه از آن  یبا همه نقدها و انتظارات دولت اقدام نیاخواهد بود. 

 بزرگ در راه تحقق عدالت است. ی، گامدارد

را در مدار  شیخو یاقتصاد ریمس زدهمیدولت س :يانيپا سخن

 یاقدام او در اجرا نیاقدام دولت آخر نیو ا کندمیعدالت دنبال 

تورم، کنترل  یاکنترل سامانه ع،یظام توزاصالح ن ست؛یعدالت ن

رقابت در  جادی، ادکنندهیتول متیکاالها از مبدأ با درج ق متیق

 ،لوکس ینه خودروها همآنواردات ) زهبا اجا یصنعت خودروساز

 ریتأث یداخل یخودروها متیمتوسط که بر ق یبلکه خودروها

تحقق عدالت است که  یدولت برا گرید یهااز برنامه بگذارد( و ...

سپرده  یبه فراموش ،ییاجرا یندهایانتقادات از فرآ هیدر سا دینبا

 )نویسنده: علی کارگر( شوند.

 
 
 

 
 

 
 

 !يخودکامگ یهازرادخانه                      روز گزارش▼

 یهااز شرکت یاریبس یبرا نیرابار، جنگ اوک نینخست یبرا ،دوم یجنگ جهان انیبعد از پا

 !است «رینظیفرصت مغتنم و ب» کیو صادرات سالح فعال هستند،  دیتول نهیکه در زم ییکایآمر

تحوالت : »سدینویم یبا انتشار گزارش ینسیکوئ ییکایآمر شکدهیاند -4 :یخبر یهاگزاره

مردم و  یرا برا یفراوان یهابیرنج و آس نکهیاز ا یجدا ن،یدر چهارچوب جنگ اوکرا ریاخ

 هیو اتحاد کایآمر ینظام یکردهانهیهز توجهقابل شیکرده، موجب افزا جادیا یرنظامیافراد غ

 روابطدر عرصه  توجهقابل یتراژد کی یاریبس زعمبه نیاوکرا جنگشده است. اگرچه  زیاروپا ن

بلکه  برندیم یادیمنفعت ز جنگ نیاز ا تنهانهگروه هستند که  کی، حالنیباااست  المللنیب

 یحاتیتسل یهاو شرکت مانکارانیپ"گروه همان  نیهستند. ا زیآن ن افتنِیخواهان تداوم  یحت

از گزارش خود آورده  یگریدر بخش د ینسیکوئ شکدهیاند -2. «دهستن "کایآمر متحدهاالتیا

راستا،  نیاست. در ا اریعتمامموهبت  کی ییکایآمر یهاشرکت یبرا نیجنگ اوکرا»است: 

خود را به  "نگریاست" ییهوا ضد یاندازهاموشکاز  یتوجهقابلحجم  تواندیم تونیشرکت ر

 یهاموشک توانندیم نیمارت دیشرکت در کنار الکه نی، احالنیدرعارسال کند و  نیااوکر

را  یشتریب یداده و منافع ماد شیافزا نیرا در بحث صادرات به اوکرا "نیجاول"ضدتانک 

 دیتأکمصاحبه،  کی انیدر جر زیتکنالوج تونیر ییکایشرکت آمر سیرئ -0 «.کسب کنند

 تواندیمناطق جهان م گریو منازعات در شرق اروپا و د یریانداز وقوع درگچشم: »کندیم

 نیچ یایدر ن،یها در اوکراشرکت داشته باشد. تنش نیا یبرا یخوب اریبس یآورده اقتصاد

در جهان باال  ینظام یهاتا بودجه شوندیمشابه، همه و همه موجب م یِاهتنش گریو د یجنوب

شرکت ما  بینص هیقض نیو منافعِ ا ایاز مزا یمنظر، من کامالً انتظار دارم که حد نیروند. از ا

حضور  لیبه دل یعذرخواه چیمن ه: »آوردیمخود  یاز گفتگو یگریدر بخش د یو«. شود زین

. ما آنجا دهمیکشور انجام نم نیو فروش سالح به ا نیفعال شرکتمان در قالب جنگ اوکرا

در گذر زمان از قِبل اقدامات خود منافع  زین یو البته تا حد میدفاع کن یتا از دموکراس میهست

از  شود،یارسال م نیبه اوکرا یکنون طیکه در شرا ی. هرگونه سالحمینکیرا کسب م یماد

است. البته  کنندهخوشحال یاریبس یخبر مسئله نیکه ا گرددیما صادر م یها و انبارهازرادخانه

و  میخود را مملو از سالح کن یحاتیتسل یانبارها گریتا بار د میکن یادیتالش ز دیکه در ادامه با

در دو دهه  کا،یآمار موجود در داخل آمر بر بنا -1. «میفکر کن زین ندهیدر آ شتریب دبه کسب سو

اند و کرده نهیخود هز یگریالب یهاتالش یدالر برا اردیلیم 5.2 ینظام یهاگذشته، شرکت

 کیاند. در کنگره داده یدیکل یبه اعضا ،یغاتیتبل یهادالر در کمک ونیلیم .2۸ حالنیدرع

کنگره  ندهیهر نما ینفر برا کیاز  شیب ای گریالب 033صنعت حدود  نیا متوسط طوربهسال 

 است! یکمک نظام یهابسته بیبه تصو گذارانقانون قیتشو هاآنکه کار  کندیماستخدام 

و  یکل خطوط نییدر تع یکه نقش مؤثر کایآمر یسازاسلحه یهاکارخانه :يليتحل گزاره

جنگ در  یدارند، از روند طوالن یخارج استیکشور در حوزه س نیکالن ا یهایسازمیتصم

ه صرفاً در قالب فروش مذکور، ن یهاشرکت یجنگ برا نیا یِ. سود واقعکنندیاستقبال م نیاوکرا

ناتو و  ،ییاروپا یکشورها یبودجه نظام توجهقابل شیبلکه در افزا ،نیبه اوکرا حاتیتسل میمستق

در منطقه غرب آسیا، بر افزایش خرید تسلیحات نظامی توسط کشورهای  و کایآمر متحدهاالتیا

. شودمی ر جهاندموجب ناامنی  خودیخودبهاین امر نهفته است که  فارسخلیجعربی حاشیه 

 یهاو شرکت ینظام -یصنعت یهامجتمع یبرا یسودپُر یقراردادها دتوانیم تیدرنها همهنیا

دالر  اردیلیها ماز راه جنگ ده تنهانهکه  ییهاد؛ شرکتبه همراه داشته باش ییکایآمر یحاتیتسل

و حقوق بشر هم جا  یآزاد ،یخود را مدافعان دموکراس یبلکه در کمال شگفت کنند،یسود م

 (ندیآخوش دیندارند! )حم یکم از زرادخانه خودکامگ یزیچ کهدرحالی. زنندیم

http://www.basirat.ir/


 

                   

 اخبار ▼

 احيای برجاممسير در  هاارادهجنگ 

المللی آژانس بین ، قطعنامه احتمالیالمللنکارشناس مسائل بی «سید مصطفی خوش چشم»

توصیف  متحدهاالتیاها بین ایران و انرژی اتمی علیه کشورمان را در چارچوب جنگ اراده

است  یمختلف یفشارها یکشورمان در راستا هیآژانس عل یقطعاً اقدام احتمال» :کرد و گفت

 .کندمیوارد  نیها و مذاکرات ودر جنگ اراده رانیا ینینشعقب یبرا ییکایکه طرف آمر

در  یرانیا کشنفت دنیمختلف ازجمله دزد یهاکشورمان در حوزه هیاقدامات عل نیا مجموعه

و  یجنگ روان ها،ستیونیترور توسط صه اتیو عمل یبیتا اقدامات تخر ونانیسواحل 

 یسع ضدانقالب یهاو بدون پشتوانه که با استفاده از رسانه فیضع ونیسیاپوز یسازبرجسته

 قطعاً  است. رانیعقب بردن ا یبرا یاسیفشار س یدارند، همه در راستا هاآن یینمابرجستهدر 

 تیامن یارجاع به شورا رایندارد؛ ز یرا در پ دهدیم شیرا که نما یریمس آژانس قطعنامه

 یبه ط یازین ،ماشه سمیمکان باوجود مواجه خواهد شد. هیو روس نیچ یبا وتو تیدرنها

و بر قطعنامه  کندیماشه صحبت نم سمیاز مکان یاگر طرف غرب ؛ستین یریمس نیچنکردن 

دارد که  ازیو ن ستین یاست که به دنبال اقدامات عمل نیا لشیدارد، دل دیتأکآژانس 

همین زمینه، در  «.دیرا همچنان زنده نگه دارد تا شانس توافق به وجود آ نیمذاکرات و

 یو کشورها کایآمر یرانیمسکو با قطعنامه ضد ا» :اعالم کرد نیدر و هیروس ندهینمااولیانوف 

 «.همراه نخواهد شد ،حکام آژانس ارائه شود یکه قرار است در شورا ییاروپا

 !خارج نشين ضدانقالبانقالبي از يک هارات ظا

نبش نیز به طرفداری از ج ۸۸خارج نشین که در فتنه  ضدانقالب «سروش میعبدالکر»

ستبداد و خرافه گرایی در اجرای دین مبین او جمهوری اسالمی را متهم به  هسبز پرداخت

نظام مقدس  گذارانیبنش درباره امام )ره( که ، در اظهارات جدیدکردیماسالم متهم 

 433 ،ینیخم [اهللتیآ]شاه و  نیب»: است معترف شده ،ستندهجمهوری اسالمی در کشور 

 خیبود که در تار یرهبر نیتریمردم ینیخم یآقا .کنمیرا انتخاب م ینیخم یدرصد آقا

پدر جد شاه  چ،ی. شاه که هدینیاز او را بباست استقبال و بدرقه  یکشور ظهور کرد. کاف نیا

کنون کشور تا نیرهبر ا نیباسوادتر ینیخم. دیدیرا نم یمردم یبانیپشت جورنیاهم خواب 

 یبه لحاظ علم کسچیهتا روزگار حاضر.  ان،یحکومت هخامنش هیاول امیبوده است. از ا

بود، عرفان هم خوانده بود و فلسفه هم خوانده  یدرجه اول هی. اوالً فقدیرسیاو نم یپابه

وجود نداشت. نه مال مردم  یناپاک زیچچیهاو  درگذشتهداشت؛  یسابقه خوب ینیخم بود.

بود.  یکرده بود. مرد شجاع یبه حق کس ینه تجاوز ،را کشته بود یرا خورده بود نه آدم

کشور هستند واقعاً  یرهبر یدعکه در خارج از کشور م یاز کسان یلینش هم خاآل نیهم

چک در عمرتان خورده  کیاست. آخر شما  یدست و مغزشان ته ،است یانبانشان ته

 «.دیکن یرهبر یبعد ادعا دیباش

 تعيين سرنوشت دانش آموزان ردکنکور برای  یدرصد 04سهم تعيين 

 فیتکل نییاز تع یناش یکاهش فشار روان منظوربه یانقالب فرهنگ یعال یشورا جلسه در

 یساعته کنکور، سهم کنکور از سنجش توان علم 1آنان در آزمون  لیسال تحص 42

درصد سهم  ۰3اساس  نیا بر درصد کاهش دادند. 13درصد به  433آموزان را از دانش

آنان  رستانیدبسه سال آخر  یلیبر اساس سوابق تحص زیآموزان ندانش یسنجش توان علم

 نیا به خواهد شد. یاتیسال عمل 1و در مدت  جیتدربه دیجد یهااستی. سشودیم نییتع

آموزان، در سال دوازدهم دانش یلیتحص جیفقط نتا 4130و  4132 یهانحو که در سال

و  یلیتحص جینتا .413و دوازدهم و در سال  ازدهمی یهاسال یلیتحص جینتا 4131سال 

در سنجش  یلیسوابق تحص یدرصد ۰3سهم  کنندهنییتعدهم تا دوازدهم  یهامعدل سال

بهبود  یبرا بود خواهند مجاز آموزاندانش خواهد بود. آموزان در دانشگاهدانش رشیو پذ

و دوازدهم  ازدهمیدهم،  یهابار در امتحانات سال 43خود، تا  یلیمعدل و سوابق تحص

 شرکت کنند. رستانیدب

 اخبار کوتاه

 ژيم صهيونيستي/رارتش به  ينيزم یرويهشدار فرمانده ن ◄

ارتش در برنامه صبحگاه نظامی  یدریح ومرثیک پیسرت ریام

در حال مجهز شدن به  ینیزم یروین یهاگانی یتمام» :گفت

زن، دورزن و هوشمند است. برد نقطه زاتیو تجه یهادستاورد

 افتهی شیارتش افزا ینیزم یروین یاتیعمل یهاپهپادها و موشک

احمقانه  یهاپاسخ گفتن به تجاوز یبرا زاتیهمه تجه نیا است.

 یخطا هرفرمان رهبر انقالب با  به .است یدشمنان انقالب اسالم

 .«کرد میخواه کسانیرا با خاک  فایو ح ویوآتل ،دشمن

 جمهورسیرئ /ياساس یکاالها رای پر کردن انباربدستور صدور  ◄

 ،یاساس یکاالها یاطیاحت رهیو ذخ نیدر تأم عیتسر یدر راستا

 یروشیرا مکلف کرد موانع پ یصمت و جهاد کشاورز یوزرا

معاون اول نسبت به  یو با هماهنگ ییبرنامه را شناسا نیا یاجرا

 صیقرر شد عالوه بر تخصم نیهمچن رفع آن اقدام کنند.

و  نیتأمراه به  وزرت یاز سو یراهدار یهاتیحداکثر ظرف

 ریذخا نیتأم یبرا هاتیظرف یاز تمام ،یاساس یکاالها تیترانز

 بهره گرفته شود. یاساس یکاالها یاطیاحت

 وزارت /در روز بشکه ونيليمکي یباال، صادرات نفت تيتثب ◄

بار  نیاول یدولت برا ،ینفت یدرآمدها شیبا افزا»: خبر داد نفت

نخست سال  یهااداره خود در ماه یبرا ریاخ یهادر سال

مقام آگاه در  کی. «تنخواه نگرفته است یاز بانک مرکز ،یجار

صادرات نفت کشور همچنان باالتر از  ،فته استگوزارت نفت 

 بشکه در روز است. ونیلیمکی

 یاتم یسازمان انرژ سیرئ /ميدهينمه آژانس باج باسالمي:  ◄

 یحکام برا یدر شورا یکه برخ یاقطعنامه»: شورمان گفتک

را به وجود  یدیاوضاع جد ،کنندیبه آن تالش م دنیرس

در داخل خود را متوقف  یاسینفوذ س دینخواهد آورد. آژانس با

 0تنها  یجهان یسهم ما از انرژ باشد. بندیپا نیکند و به قوان

بازرسان آژانس در خاک ما  تیفعال درصد .2درصد است و 

 یرا تنها برا ومیاوران یسازیغن میما تصم .شودیانجام م

و  هالمیآژانس به ف یابی. دستمیکنیکردن اتخاذ نم کیتحر

 .«سرنوشت توافق استمنوط به  ییویدیضبط و

زیر علوم گفت: و توليد علم در جهان/ايران از دو برابری سهم  ◄

 کشور ما رتبه پانزدهم علمی در دنیا و اول را در منطقه دارد.»

تولید علم  کهیدرحالمعیت ما یک درصد جهان است، ج

 «.کشورمان دو درصد است

 کی کهدرحالی رای دزد انگليسي/ب BBC توشمراه با ره تريت ◄

به  یآثار باستان دنیدر عراق به جرم دزد ییایتانیبر شناسنیزم

 یسیبیب یاما رسانه سلطنت ؛سال زندان محکوم شده است .4

استفاده « برداشتن»از فعل  ،ییایتانیبر سارق نیا یبرا یفارس

باره این تیتر فضای مجازی درکاربران یکی از  کرده است!

 کنند؛ینم یدزد هایسی! انگلنیدونستیم» جنجالی نوشته است:

 «.!دارندیبرم


