
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1141 خرداد 2شنبه دو 2675 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

، یمبنیان را افزایش دادهای اقتصاد دانشبنگاهاگر ما دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و 

وری را ؛ بهرهشودیمهای تولید کشور خواهد داشت: موجب کاهش هزینهاقتصاد منافع زیادی برای 

؛ یک چنین کندمیپذیر و محصوالت را رقابت دهدمیمحصول را افزایش  کیفیت؛ دهدمیافزایش 

 www.basirat.ir                         (10/10/0010). بنیان وجود داردخصوصیّاتی در تولید دانش

 صالياز جنس است یترور             روز حرف▼

حرم سرافراز مدافع  یناو عروج  یاریخدا ادیص دیشه شهادت

سخت  وخاکآب نیبه ا یمنددلداده و دغدغه یرانیهر ا یبرا

ترور را به  نیا یستیونیصه میرژ یرسم صورتبه هرچنداست. 

 ،دشیو سابقه پل میرژ نیا تیعلت ماهه ب یگردن نگرفت، ول

 رااما اگر عامل  ؛رودیم نآبالفاصله انگشت اتهام به سمت 

چند نکته  ،برهه نیترور در ا نیا ییدر چرا میبدان هاستیونیصه

 داشت. مدنظر توانیمرا 

 لیترور را تحل نیا توانمیکه  ایدریچه نیاول تحليلي:نکات 

 ؛موازنه وحشت استیجاد ا یبرا یستیونیصه میتالش رژ ،نمود

 نیو معاند یداخل گرایغرب یروهاینادعاهای  یبرخالف برخ

 ،ستیندر کشور  یتیترور حاصل ضعف امن نیا ،خارج از کشور

دست برتر  ه،یمانند سور ایمنطقهدر عرصه  رانیا یبلکه توانمند

و  هاکشنفتمانند جنگ  هاصهیونیستدر منازعات با  رانیا

و  میرژ نیا هیعل هافلسطینی زشیخ ر،یدر چند سال اخ شناورها

ت به نفع گفتمان مقاومت و در حش... باعث برهم خوردن موازنه و

 مستأصلرژیم است و امروز  شده یاسالم یس آن جمهورأر

 یکنشگر هرچند ؛استمعادله  نیا رییدنبال تغه ب یستیونیصه

د توانمیترور ن نینشان داده که ا چند ماه نیمقاومت در ا

 دهد. رییتغ هاصهیونیستمعادالت و موازنه وحشت را به نفع 

به درون  دیرا با یاریخدا ادیص دیاز علل ترور شه یگریبخش د

امروز با  دیدولت بنت الپ؛ دانست بوطمر یاشغال هایسرزمین

دنبال ه ب زاییبحراندر داخل مواجه است و با  تیبحران مقبول

هستند تا بتوانند  ایمنطقه طیبه مح یداخل هایبحران فتیش

به زبان  ند؛یخود اضافه نما یاسیبه عمر س یمدت ،بستر نیدر ا

ک ی نیاما ا ؛«کنند یتا در بحران زندگ زایندمیبحران »ساده 

است که در حفظ  یاسالم یرفتار جمهور لیدر تحل یدینکته کل

 ؛ندارد کاریمالحظه کسهیچبا  یرانیا و رانیا تیو پاسداشت امن

 دیدر جوالن، پاسخ به ترور شه یاهلل داد دیپاسخ به ترور شه

 لیموساد در ارب ساتیتأسبه  ریسد، حمله اخاألنیدر ع یمانیلس

منتظر  دیزود با ای رید تیجنا نیو ... نشان داده که عامالن ا

 باشند. یاسالم یپاسخ قاطع و هوشمندانه جمهور

اعتقاد به  ،عهیش یو ماندگار ییمانا یعامل اصل نکه،یا یانیپا نکته

به ظهور  دی)ع( و امدالشهدایاساس مکتب س شهادت بر

 تنهانهدو موضوع باعث شده که شهادت  نیا ؛)عج( استعصریول

و تحرک  انیبلکه موجب غل ،نشود ینینشعقبو  یموجب دلسرد

ما را؛  دیبکش» ودندلذا جمله امام راحل )ره( که فرم ؛گردد شتریب

 کی انیبلکه ب ،ستین یرجزخوان کی ،«شودیم دارتریملت ما ب

 )نویسنده: یعقوب ربیعی( است. عهیش یاز نظام فکر تیواقع

 

 
 

 
 

 
 

 !جسد مرده یاياح یبرا يتنفس مصنوع               روز گزارش▼

 کایبا آمر ییهوا شیرزما -خیبدون ذکر تار- کینزد ندهیاعالم کرد که در آ یستیونیصه میرژ

در آن  رانیشده و حمله به ا یگذارنام «آتش یهاارابه»به نام  شیرزما نیبرگزار خواهد کرد. ا

و  یاشغال هایسرزمیندر کنار سفر فرمانده سنتکام به  شیرزما نیا خواهد شد! یسازهیشب

 یبرا کاینشان دهنده تحرکات آمر ،یاشغال نیبه فلسط کینزد ندهیدر آ دنیآن سفر با اقبمتع

 است. در منطقه جسد مرده نیا یایاح

با وجود اظهارات خشن اواسط »: نوشت هاآرتصوزنامه صهیونیستی ر -0 :یخبر یهاگزاره

به  یحمله احتمال کردیبا رو لییاسرا سابقهیب شیتند درباره رزما یترهایها و تهفته و گزارش

 -2اند. نشده ترکینزدبه جنگ  وجهچیهبه رینسبت به چند سال اخ لییو اسرا رانیاما ا ران،یا

در گزارشی به ادعاهای اخیر رژیم صهیونیستی در خصوص نیز « کان»شبکه صهیونیستی 

این شبکه اعتراف کرد، تمام مانورهایی که رژیم اسرائیل انجام  .جنگ علیه ایران پرداخت

فقط در حد حرف است، کشورهای غربی در حال حاضر مشغول اوکراین هستند و  دهدمی

ها یا به اسرائیلی هدخواها، اسرائیل میص تمریندر خصو .رژیم صهیونیستی تنهاست

سرائیل اشرکایش بگوید که این قدرت را دارد اما در حقیقت قصد انجام کاری را ندارد. 

شغول روسیه و اوکراین ما را فراموش نکنید؛ شما م ؛بگوید ما اینجا هستیم خواهدیم

اقدامات رژیم صهیونیستی تمام منطقه را در معرض تهدید قرار  کهیدرحال -3. «دهستی

با  ،آویو از جِنین تا اصفهانمدعی شد، تل داده، رئیس ستاد مشترک ارتش این رژیم اخیراً

رژیم  سازمان اطالعات و امنیت داخلی، مقام سابق «لیئور تسوکرمن» .تهدید مواجه است

سال  01چگونه از  این رژیمکه  کندمییادآوری  یامقالهیز در ن (شاباکصهیونیستی )

 طور کامل نوار غزه را در اختیار دارد، تسلیم شده استگذشته در برابر جنبش حماس که به

نهفته و آن هم این است که ما  نجایایک مشکل اصلی در »که  کندیمو در ادامه اعتراف 

 «.ایمقدرت بازدارندگی خود را کامالً از دست داده

 یخوببهچند هفته گذشته  یط یستیونیصه میدر رژ یتیامن یخألها -0 :يليتحل یهاگزاره

 نیتأمکه  هنشان داد یاشغال هایسرزمیندر  یاستشهاد یهااتیعملو  ه استشد انینما

شده است. در  لیتبد میرژ نیبه دغدغه اول ا یاشغال نیفلسط ینساکن یروزمره برا تیامن

، اما اکنون در کردیماجرا  دیاز تهد یریوگجل یرا برا دستانهشیپحمله  میرژ نیگذشته ا

 میرژ نهیکاب -2 .شودیماجرا  هااتیعمل نیا ویآوتلو در  یاشغال هایسرزمینداخل 

 نیکه چنانچه ا ههشدار داد میرژ نیا ریوزنخستو  قرار گرفته یدر آستانه فروپاش یستیونیصه

در کنار  یاسیروبرو خواهد شد. چالش س یاسابقهیب دیبا تهد ین رژیما رد،یاتفاق صورت گ

 تاقداما یبرخ انیم نیرا گرفته است و در ا هاصهیونیست بانیاکنون گر یتیچالش امن

و انجام  یاشغال هایسرزمینبه منطقه و  دنیبا یهمچون سفر فرمانده سنتکام، سفر آت

 دهد. رییتغ یستیونیصه میرژ یرا برا تیوضع نید اتوانمین ینظام یهاشیرزما

موجود، اقدام به  یهاتیواقعفرار از  یبرا یستیونیصه میکه رژ دهدیممسائل نشان  نیا همه

عان دارند که امر اذ نیبه ا زین یستیونیصه نی. خود مسئولکندیم ییمانورها نیچن یبرگزار

 اخلمقاومت در د یهاگروهبلکه در مقابل اقدامات  ،را ندارند رانیحمله به ا جرئتتوان و  تنهانه

از سوی رژیم  یکه اقدامات کنون دهدیمنشان  نیا ؛ناتوان هستندنیز  یاشغال هایسرزمین

جسم  یبرا یتنفس مصنوع کیتنها  نظامی، یهاشیرزماصهیونیستی در منطقه و برگزاری 

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( نه توان حرکت دارد و نه توان مقابله. گریاست که د یجانیب
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 اخبار ▼

 ضدانقالب یبام و دوهوا کي

متهم  یجا نشین و ضدانقالب خارج یداخل انیگراغرب یبرخ ،یاریخدا ادیص دیاز شهادت شه پس

 ،زادهیعل یواکنش علرا عوض کرده و انگشت اتهام را به سمت نظام و انقالب گرفتند که  یو شاک

های مختلفی توئیتطی  ،هاگروه نیدر نقد ا زادهی. علرا به دنبال داشتمسائل سیاسی حلیلگر ت

طلبکار بودند  روزی. دکردندیم یفضاساز هیحرم در سور انحضور مدافع هیعل روزیپر» ه است:نوشت

 زنندمیامروز عربده  .رندیمسابقه دهند و در آغوششان بگ هااسراییلیورزشکاران ما با  گذاریدنمیچرا 

شان جهت حمله ؟بینیدمی. دیحفاظت نکرد لییمقابل ترور اسرا هیچرا از فرماندهان ما در سور

 شانیبریما را با ارتش سا تکتک ییروزها نیچن شیاست نه دشمن. دو سال پ رانیا یسو شهیهم

غلط به قتل عمد متهم بود را محکوم  ایکه درست  یافکار دیمنگنه قرار داده بودند تا اعدام نو ریز

سط تهران اتفاق افتاده و کارانهتیاجن فیترور کث کیو گفت  تکشانتکرفت سراغ  دی. حاال بامیکن

رفتار انگلیس ساکن  ایرسانهفعال  ینا .«نه؟ ای کنیدمیکشته شده. محکوم  یقهرمان مل کیو 

و متهم کردن ظاهری از یک طرف  پرستیوطندر  داخلی گرایغرب هایگروه متناقض و دوگانه

بعد از ترور » :سدینویمو  ردهب سؤال یرزرا در ماجرای ترور شهید خدایاری  شورک یتیامن یساختارها

وسط تهران  یقهرمان مل کیاما درباره ترور  ؛ابل سفارت فرانسه شمع روشن کردندابدو مق یشارل

از  زتریعز ،کردند نیتوه انیرانیکه به مقدسات ا ییهایجان فرانسو شانیابر یعنی ؛اندنگفته چیه

درباره ضعف  یآبک یهالیتحل. گول دیجنگ انیرانیا تیامن یبرا هاسالبود که  یجان فرمانده

از  خواهندیمکه  کنندیمته را برجس هالیتحل نیا ی. کساندیرا نخور رانیا یتیو حفره امن یتیامن

 یشهر شانه خال کیهم در وسط روز روشن در وسط  آن فیکث قدرنیا یتیمحکوم کردن جنا ریز

 .«لیمحکوم شود نه تحل دیاول با سمیکنند. ترور یکارها عاد نیرا با ا سمیترور دیکنند. نگذار

 رايمان نگذاشت!ب تيثيح ي: روحانيصوف

در نقد  اصالحات یشرویحزب پ رکلیدب و وزیر تعاون دولت دوم سید محمد خاتمی« علی صوفی»

 یطلبکه برنده انتخابات باشد. عنوان اصالح کردیاصالً فکر نم یخاتم»: رفتار بزرگان اصالحات گفت

خود  تیثیطلبان حبود. اصالح نیآفرستاد به یانتخاب نشد؛ کار اعضا یخاتم یآقا یاز سو ماًیمستق

که  یاهم ضربه زد. ضربه یو به خاتم ردطلبان را باصالح تیثیح یگذاشتند و روحان یروحان یرا پا

طلبان او را سر کار آوردند و او در دولت دومش نزد؛ اصالح کسچیهطلبان زد را به اصالح یروحان

را قبول نداشته  یکه چارچوب قانون اساس یطلباصالح یدعگروه م ای. هر شخص ستادیمقابل مردم ا

 .«کندمیحرکت  یاسالم الببرانداز انق انیجر ریدر مس ناخواهخواهباشد، 

 !ابربدهکار 21 ر جيبد يخصوص یهابانک التيدرصد تسه 01

 التیدرصد تسه 01که گفته  یسازمان بازرس مقامقائم ریاخ اظهارات» :ارش دادگز خراسانروزنامه 

وام  ونیلیچند ده م یرا که برا ی، داغ دل مردماندکرده افتیابربدهکار در 21را  یخصوص یهابانک

که  عالم کردااقتصاد  ریوز ،ماهبهشتیارددهم  .«تازه کرد ،اندکرده ریگ هابانک یخرد پشت بوروکراس

 التیتسه شیخواستار افزا و درصد است 01 ،یشبکه بانک یهاوامخرد از  التیسهم مردم و تسه

سابق  یهاهیرو هب یکه نظام بانک یتا زمان باید گفت، وجودنیباا مردم شده است. یبرا هابانکخرد 

 خصوصبهبه نفع مردم ) یبانک التیتسه دیتمرکز شد ریی، تغدهدیمادامه  یده التیتسه ود درخ

 یهابنگاه یدر گردش برا هیسرما التیخرد، تسه التیمسکن، تسه التیتسه رینظ یمصارف یبرا

 مردم نخواهد شد. ریدستگ، یده التینظام تسه نیاز ا یخاص نافعو م ستین یمولد و ...( شدن

 ميادهيرس مايبه دانش ساخت هواپ کننده ارتش:معاون هماهنگ

پرداخت  کنونی عصردر  ارتش به امور نظامی راهبردیاول به نگاه در برنامه صف  «سیاریمیر ا»

اشراف، رصد و  ،یبیاست. الزمه مقابله با جنگ ترک یبیترک یهاامروز جنگ یهاجنگ»و گفت: 

 یهایارتش هم توجه به فناور یبعد تیاولو جنگ است. نیاثرگذار در ا یهامؤلفهبه  بردن یپ

 یایدن زاتیبا تجه شودیاست. امروز نم یارسانه یهاو جنگ یبریسا یروز مثل پهپاد، نبردها

تا  دهیاما امروز از ا ؛میمعکوس شروع کرد یمهندس از را پهپاد ساخت وارد نبرد شد. میقد

اما در کنار  ؛میبگذار شیرا به نما میکنیم شیهرچه آزما میندار یلیدل .میسازیمحصول را م

ما  یو شرق یغرب یماهایهواپ انواع .میانکردهرا فراموش  نیباسرنش یهامایتوسعه پهپادها، هواپ

 «.میادهیرس مایسرحال هستند و امروز به دانش ساخت هواپ

 اخبار کوتاه

 یحال در /یها در پرداخت وام فرزندآوربانکتخلف  ◄

ماهه و دوره  ۶با تنفس  دیبا یفرزندآور التیطبق قانون، تسه

 یکه برخ ردیقرار گ انیمتقاض اریماهه در اخت 00بازپرداخت 

خودشان نسبت  طیها خالف آن عمل کرده و مطابق با شرابانک

 پدر ،مثالعنوانبه. کنندیماقدام  التیتسه نیبه پرداخت ا

الحسنه قرض التیتسه افتیدر منظوربهکه  یاخانواده

 یجابهفرزند خود اقدام کرده  نیدوم یبرا یفرزندآور

قسط به بانک  3۶را در  التیتسه نیا دیماهه با 00بازپرداخت 

الحسنه کارمزد از وام قرضهم کسر  گرید نکته برگرداند.

و  شودیاست که همان ابتدا از مبلغ کل وام کسر م یفرزندآور

 .شودیپرداخت م رندهیگمبلغ وام به حساب وام بعدازآن

سالم » /کرده است؟ يدشمن را عصب «سالم فرمانده»چرا  ◄

 ندهیتفکر در نسل آ رییتغ یبرا دشمن که ییهانهیهز« فرمانده

 مؤثرحرکت  ریمس؛ اددهدر هدف گرفته و آن را را  انقالب کرده

 یکشور را به جهادگران فرهنگ سازانندهیآ یبرا یفرهنگ -یانقالب

و هم امام حاضر و  ختیرا با هم درآم نیو د استیس ؛آموزش داد

 شدت شناساند. سازندهیام ظاهر را به نسل نوجوان آهم ام

جا  نیبهتر مشخص کرد رود،ساین مواجهه با در  دشمن تیعصبان

 است.کشور  سازانندهینوجوانان و آ یکار بر رو ،یکار فرهنگ یبرا

در  جمهورسیرئ /اقتصاد یدرصد 0 رشد شرطشيپ ◄

اقتصاد کشور  یدرصد 0 رشد تحقق» گفت: دولت ئتیهجلسه 

 همه است. یوربهره یو ارتقا یگذارهیسرما شیدر گرو افزا

و  یانسان یروین یوربهره شیافزا به ملزم را خود هادستگاه

 شیافزا یبرا هادستگاه همه شان به مردم بدانند.خدمات

 عیبا تسر دیبا کنند. نییتع یابیقابل ارز یهاشاخص ،یوربهره

 یسوبه یجهش صورتبهمربوطه،  یهارساختیز لیدر تکم

 .«میدولت هوشمند حرکت کن جادیا

 ر کشور/د يستيونيصه ميرژمرتبط با  واوباشاراذلدستگيری  ◄

 یریدستگخبر با اعالم  ،یاهیاطالعدر کل سپاه  یعموم روابط

 میرژ یاطالعات سیمرتبط با سرو واوباشاراذلاز  یاشبکه

 تیشبکه با هدا نیا»کرد:  حیتصردر کشور،  یستیونیصه

 بیاقدام به سرقت و تخر ،یستیونیصه میرژ یاطالعات سیسرو

از  یو اخذ اعترافات ساختگ ییرباآدم ،یو عموم یاموال شخص

شبکه را سپاه  نیعوامل ا .نمودیم واوباشاراذلشبکه  قیطر

 .«کردند ریو وزارت اطالعات دستگ یپاسداران انقالب اسالم

، یشپشب دو از  /وشي لوکس آمريکايي ممنوع شدگواردات  ◄

یی که گروه کاال) 2۲ ییدر گروه کاال appleبرند تلفن همراه 

 اصطالحبهو  شودینمتخصیص داده  هاآنارزی برای واردات 

قرار گرفته است و فعالً امکان ثبت  (ستندهکاالهای ممنوعه 

 یدالر اردیلیم کی یسفارش آن وجود ندارد. با توجه به ارزبر

 تیممنوع نیبا اعمال ا رسدیم نظر به ،لیبرند موبا نیواردات ا

 ،یضرور یصرفم یبه کاالها یمنابع آزادشده ارز صیو تخص

 .میبازارها باش ریتعادل در سا دشاه


