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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
8048 تير 81شنبه  3975 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

 ریسست کردن دو اکس یرا برا یکوشش انبوه ر،یاخ خیمسلمان در تار یهادشمنان ملّت

 جیرا با ترو تیّمعنو اند.ما به کار گرفته یهاملّت انیدر م ت،یّوحدت و معنو یعنی بخش،یزندگ

به  دنیو وحدت را با گسترش و شدّت بخش کنندیم رمقی، کمرنگ و بیغرب یسبک زندگ

        (71/40/7047) .کشندیبه چالش م ایموهوم تفرقه مانند زبان و رنگ و نژاد و جغراف یهازهیانگ

www.basirat.ir ▼یمجاز یدر فضا يکشقمه              روز حرف 

 یگذارنامنعمت ناشناخته  عنوانبهما  ینیدر نصوص د تیامن

 تیکه امن یما در حوزه برخورد با مجرمان نی. قوانده استش

را در نظر  ییهامجازات ،سخت مواجه کنند دیجامعه را با تهد

از  یکیکه  یارسانهو  یمجاز یدر فضا یگرفته است ول

و  یگذارقانون خألو  یولنگار کیجامعه ماست با  یهاستگاهیز

. چنانکه به فرموده رهبر معظم میمواجه هست یاقتدار در حکمران

چند ساعت  ی، گاهبارکیچند روز  ایوقت  هرچند»انقالب 

 یمشخصآدم  کیرا  یحرفکی ،یدروغ کی ،یاعهیشا کی بارکی

مردم را نگران  کند،یمنتشر م یمجاز یدر فضا ینامشخص ای

را مطرح  یدروغ کی. کندیذهن مردم را خراب م کند،یم

 .«رودیم نیمردم از ب یروان تیامنخب،  کند،یم عیشا کند،یم

جامعه را  یروان تیاز برهم خوردن امن یریواضح در جلوگ نمونه

در تگزاس و  ایدر کشتار مدرسه ایدر ژاپن  ریدر ترور اخ توانیم

و  نیو مسئول هارسانهکه  د؛یدر برج گرنفل و ... د یسوزآتش ای

 یهاگزاره یکشورها تالش دارند مانع از القا نیا یخبر انیمتول

 نیشوند. اخویش جامعه  یروان تیامن وردنخو برهم  یمنف

از نحوه پوشش  م،یکن سهیموضوع را با حادثه متروپل آبادان مقا

 یکه همه فضا یدر زمان قاًیدق م،یکه بگذر ریو انتشار تصاو یخبر

آوار تالش  ریخود در ز وطنانهمزنده ماندن  یجامعه برا

بگذار به وسط _نیزم_را_تفنگت#با هشتگ  یاعده ،کنندیم

خته و سوهان روح و مخل راه اندا یارسانه یشوو  ندیآیمصحنه 

 یو انتظام ینظام یروهاین کهیدرحال؛ شوندیم یروان تیامن

مثل متروپل آبادان، زلزله هرمزگان و ...  ییهابحرانکشور در 

 که خط مقدم خدمت بوده و هستند. انددادهنشان 

استدالل را  نیا قطعاً ... و یاجتماع ،یشرع ،یشئونات عقل همه

 یقیحق یدر فضا کشقمه کیکه با  گونههمانکه  رندیپذیم

هست  زیجامعه ن یروان تیکه مخل امن یبا کس شودیمبرخورد 

که چند موضوع در  رسدیماما به نظر ؛ برخورد شود دیبا

 یدر فضا یروان تیدر ساخت امن تیاز اقتدار حاکم یریجلوگ

 ،یگذارقانون خألکرده است؛  جادیاخالل ا یارسانهو  یمجاز

مشخص نبودن  ،یمجاز یواحد از جرم در فضا فینبود تعر

 ،یو اجتماع یاسیمالحظات و تعارفات س یبرخ ،ییاجرا یمتول

 ضعف جامعه در سواد رسانه و ... .

با برهم  ینظارت یو نهادها هیبرخورد قوه قضائ نکهیمهم ا نکته

 دیتأکبعد از  خصوصاً یمجاز یدر فضا یروان تیزنندگان امن

 نیاقتدار در ا شیبر افزامبنی  رماهیرهبر معظم انقالب در هفتم ت

 یهایکشقمهباشد در برخورد با  یآغاز خوب تواندیم ،حوزه

 نشود. یاقهیسلو  یتالش کرد مقطع دیاما با ؛یمجاز یفضا

 (یعیرب عقوبی: سندهینو)

 

 

 

 

 
 

 ؟!يا آتوی آمريکايي يعرب یتونا                           روز گزارش▼

 هیاستکبار عل یهاقدرت ییارویالحرام از رو اهللتیببه حجاج  یامیدر پ یمعظم رهبر مقام

و  یافروزجنگم؛ و جنگ نر یارسانه یامپراتور :اشاره کردند لیذ یمسلمانان با ابزارها

و  عیو تطم دیتهد؛ یاسیس ینیو خبرچ یوسوسه گر؛ یابتین یهاجنگساختن  ورشعله

 .یستیونیصه میرژ؛ رشوه

شاهد استفاده  یبیجنگ ترک کیدر  یداشته و گاه ییابزارها کارآ نیاز ا یکی یادورههر  در

 درصدد کایهم آمر ریاخ طیدر شرا .میابودهاسالم و مسلمانان  هیدشمن از همه ابزارها عل

 یاسالم یکشورها "انهیخاورم یناتو" ایو  "یعرب یناتو" یانامهبه  دیعنوان جد کیاست با 

 د.قرار ده جمهرا مورد ه

 از یتعداد نیب یمتعدد مشکوک یانشسته دیسال جد یاز ابتدا -7 :یخبر یهاگزاره

سران  جانبهسهاز؛ نشست  اندعبارتشده است که  برگزار یستیونیصه میرژو  یعرب یکشورها

 یچهار کشور عرب نشست مصر و خیالششرم یاشغالگر قدس، مصر و امارات در شهر بندر میرژ

در  ییکایخارجه آمر ریو وز یستیونیهخارجه ص ریو امارات با وز نیمصر، مراکش، بحر

که به منطقه خواهد  یدر سفر کایآمر جمهورسیرئخبرها حاکی از آن است که  -2 .«النقب»

 لیحاضر شود و درباره تشک زین فارسجیخل یهمکار یقصد دارد در اجالس شورا ،داشت

 یاندازراهشاهد اعالم  2471در سال  -3با حکام عرب صحبت کند. عربی  -عبریائتالف 

 یناتو»همان  ایو « دونالد ترامپ»کامل  تی( با حماMESA) «انهیخاورم تیامن اتحاد»

 یگاوما  یعربستان برا» کرد: فیمتحد خود را توص گونهنیاترامپ  ازآنپسکه  میبود «یعرب

آن  ،تمام شود رشیش وقت و هر میدوشیاز آن طال و دالر م میاست که هر وقت بخواه ردهیش

 مانند؛ اندکردهذکر عربی  -ائتالف عبری یبرا یاهداف متعدد هارسانه -0 !«.میبریرا سر م

و حل مسائل  هیبا روس مقابله ،ییغذا تیامن ران،یا یاسالم یمقابله با محور مقاومت و جمهور

 یغرب یکشورها پس از جنگ مثل نفت و گاز

 ییو توانا ییمضمون کارآ نیبا ا یهاائتالفاست که  یمتعدد حاک سوابق :يليتحل یهاگزاره

منطقه و  یعرب یکشورها دنیدوش یهستند برا یابهانه و صرفاً انددادهخود را از دست 

 یهفتاد سال قبل به فاصله کوتاه یارتش مشترک عرب لیتشک -7 ؛از جهل آنان شتریاستفاده ب

عربستان از  -2 .امدیاما هرگز به مرحله اجرا در ن ؛مطرح شد یستیونیصه یجعل میرژ لیاز تشک

اما  ؛برد شیرا پ ییکایآمر یناتو نیو عراق هم هیدر سور یبا ورود به عرصه باز 2477سال 

از  یائتالف لیبا تشک 2472عربستان از سال  -3 .متحمل شد ینیسنگ یهاشکست تیدرنها

 .آغاز کرد «تیتوفان قاطع» عنوانبه منیمردم  هیخود را عل ییتهاجم هوا ،یکشور عرب 04

 داشت! تیوفان بود و نه قاطعکه نه ط نندیبیمو مردم  گذردیمسال از آن روز  1اکنون 

همواره وجود داشته  فارسجیخله ی عربی حاشیکشورهابا  کایائتالف آمر -7 :یراهبرد نکات

برخی کشورهای عربی و  دمدارانمیان سر منحوس وندیپ نیا و ستین یدیو موضوع جد

این حاکمان به آرمان  انتیباعث آن خواهد شد که خ یحت اسالمی با رژیم صهیونیستی

 یعرب یناتو -2 .میباش زین کشورهاین ادر  ییهاانتفاضهو شاهد از پیش شده  آشکارترفلسطین 

 افتیدر یبرا کاینو کردن ابزار فشار آمر ،«عربآمریکایی از کشورهای  یآتو» به عبارت بهتر ای

موضع کشورمان در مقابل هرگونه  -3 پادشاهان فرسوده است. یکتاتورید ازدفاع  العملحق

علیه  یدیدر قبال هر تهددشمنان ملت بزرگ ایران  قطعاًمشخص است و  یرانیائتالف ضد ا

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .مواجه خواهند شد دیشد یبا پاسخ امنیت ایران اسالمی،

http://www.basirat.ir/
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 اخبار ▼

 !داردنتورم  8048بودجه بابايي: حاجي 

 .میدهیم ارانهی ،میکن تیاقتصاد را تقو مینتوانست چون» :مجلس گفت بودجه ونیسیکم سیرئ

. میتورم را مهار کن میدولت حذف شده تا بتوان یمردم حذف نشده و برا یبرا یحیارز ترج

که  مینوشت یرا به نحو 7047. بودجه شودیحل م زیمشکالت ن یباق ،و تورم مهار شود ینگینقد

اما کار  کندیکار مشکل را حل م نیا سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود. کی

و  میکن تیکه اقتصاد را تقواست  نیما ا فیاست. تکل یماریب یدارو برا ارانهی. ستین یاساس

 یتومان برا اردیلیم هزار ۰4 فقط امسال .میدهیم ارانهی ،میکن تیاقتصاد را تقو میچون نتوانست

 .«شودیکشور دگرگون م کی دیتول ،ارانهیبا مبلغ  کهیدرصورت میگذاشت دیتول

 چقدر از زندگي راضي هستند؟ هايرانيا

 7047که در خرداد  "یعموم یتمندیرضا زانیسنجش م"درباره  ینظرسنج کی جینتا

 یدر زندگ ادیز یو تا حد ادیدرصد مردم در سطح ز 12 دهدیانجام شده است، نشان م

 ادیز یو تا حد ادیدرصد در سطح ز ۱7رابطه،  نی. در اکنندیم شیاحساس آرامش و آسا

مردم در "درصد معتقدند  ۰4دارند و  تیرضادر خانواده خود  یو همدل یاز سازگار

 ادیبه طور ز زیدرصد ن 1۷حدود . "کنندیکمک م گریکدیشرکت کرده و به  ریخ یکارها

 رهبر. "کنندیشرکت م یمذهب یهامردم در مراسم و مناسبت"معتقدند  ادیز یو تا حد

 ندهیبه آ ینیبو خوش دیام فیتضع ،ینید مانیا فیتضع -7047خرداد  37 -معظم انقالب

القاء »ملت دانستند و خاطرنشان کردند:  هینرم علجنگ  یهامؤلفه ازجملهکشور را 

بدخواهان  یکارها ازجمله ستندیمسئوالن اداره کشور را بلد ن نکهیبست و ابن ،یگندیآیب

مردم  ای ف،یمردم را تضع یهامانیا ای د،یناام ندهیهر کس مردم را از آ امروزاست و  رانیا

کند، چه بداند و چه نداند به  نیبدب ای اعتقادیمسئوالن ب یهایزیرها و برنامهرا به تالش

 «.کندیسود دشمن کار م

 اقتصاد کشوردر ثبات جنوب  -شمال دوريکر تياهم

شبکه  کی یبرا یچارچوب جادیا تیجنوب ظرف -شمال یالمللنیب ونقلحمل دوریکر

 تیموقع. را دارد یناویو اسکاند کیبالت یهند تا کشورها انوسیپرقدرت از اق یارتباط

 کمربند کی -جاده کیو طرح  ریمس نینقش چهارراه ا دهدیاجازه م رانیبه ا ییایجغراف

کمربند که  کیجاده  کیکه همه تمرکزها به ابرپروژه  یارا داشته باشد. در دوره نیچ

تر با گسترده یهمکار ،یتوجهکم لیاما به دل ؛معطوف بود کند،یشرق را به غرب وصل م

در پروژه  رانیا تیاز ظرف یتعلل موجب شد تا بخش مهم نیگرفته شد و ا دهیشرق ناد

در عمل پاکستان مرکز  وکشورها شود  گرید بیکمربند نص کیجاده  کی یبزرگ اقتصاد

اتصال  یخود برا یشیالجسوق تینتوانست از موقع رانیشد و ا نیچ یرساختیاقدامات ز

 ریمس یایاست تمرکز بر اح یاما مدت ؛کند یبرداربهره یشرق به غرب به اندازه کاف

 رانیا یبرا یفراوان یمنافع اقتصاد تواندیکه م یریمس ،شده شتریجنوب ب -شمال یاقتصاد

 .شود یزنمنطقه  یهارکشو یوندهایپ میداشته باشد و موجب تحک به همراه

 شدند ريدستگ« بگذار نيتفنگت را زم»سازندگان هشتگ 

با ضدانقالب که در بحبوحه حادثه  نیآل احمد از مرتبط یمحمد رسول اف و مصطف

جامعه کرده  یروان تیو برهم زدن امن ینیمتروپل آبادان اقدام به التهاب آفر خراشدل

حادثه متروپل مبادرت  انیدو نفر در جر نیا بازداشت شدند. ییبا حکم دستگاه قضا ،بودند

تفنگت را »و با نام  نماگرانیاز هنرمندان و س یجمع نیتحت عنوان دروغ هیانیب هیبه ته

کشور  ینظام یروهایخوزستان و سرکوب مردم توسط ن نترنتیا یقطع یمدع ،«بگذار نیزم

سابقه  ،تیگذشته به خاطر اقدامات مخل امن انیسال یط اف رسول محمدشده بودند! 

و  تیآزادانه مشغول فعال ،یفت اسالمأز را سوءاستفادهداشت که با  ییقضا تیمحکوم

 بوده است. علیه امنیت کشور یسازلمیف

 اخبار کوتاه

 گانیرا نترنتیا ارائه در دولت رئيسي!/ یراهبرد یخطا ◄

سواد  یو ارتقا یفرهنگ وستیبدون پ ،جامعه نییدهک پا 3به 

 کندینمرا حل  زانیعز نیمشکل ا تنهانه ،قشر نیا یارسانه

 ادیاعت داد.خواهد  شیرا افزا هاآنبلکه مشکالت  چ،یکه ه

 وستیبدون پ ،نوع اقدامات نیا بیآس نیکمتر ینترنتیا

 .کار را کند و چه زارع پور نیا یجهرم چه؛ است یفرهنگ

 !/بازداشت شد ،کشور تيامنبر هم زننده  ،زادهتاج يمصطف ◄

 نیزاده از محکومتاج یمصطف ،مهر برگزاریخگزارش  به

 هیجهت اقدام عل یبه اتهام اجتماع و تبان ،۰۰فتنه  یتیامن

جهت  بینشر اکاذ زادهتاجاتهام  گرید بازداشت شد. یمل تیامن

حکم  ترتیباینبهبوده است که  یاذهان عموم شیتشو

 صادر شده است. ییمقام قضا یاز سو یبازداشت و

 یسیرئ میابراه دیس : ديدن فيلم کافي نيست!/جمهورسيرئ ◄

و خانواده شهدا و جانبازان  علما در دیدار با نخبگان،

 یو گزارشات در تهران نشست توانیم» گفت: زشهرستان سق

و  مینیکنند و امثال بنده بب هیته لمیف یارا گرفت و عده

. ستین یکاف لمیف دنیها و دگزارش نیاما ا میمطلع شو

با مشکالت مردم آشنا شد و مسائل و  کیاز نزد دیبا

 دیهم با شکالتاز م رفتبرون یمشکالت را لمس کرد. برا

و  دیراهکارها را برگز نیبا نخبگان به مشورت نشست و بهتر

 .«ددنبال کر یریگیو پ دیتأکبا 

 ونيزيتلو یسراسر یهاشبکه ماوا و فيليمو مثلنساترا:  ◄

موضوع که خط  نیساترا با اعالم ا رعاملیمد /شودميميزی م

ها VODدر  یریتصو یمحتواها یبرا یزیمم یاصل

 یو فضا( مویلیمانند نماوا و ف لم،یپخش ف یهاسیسرو)

 یمل ونیزیتلو یسراسر یهاشبکه یهاهیهمان رو ،یمجاز

و نظارت بر  یریتصو یمحتواها یابیکرد که ارز دیتأک ؛است

 .شودیانجام م مایصداوس یهاابیتوسط ارز هاآن

 لمیف /يستيونيبه جشنواره صه يميکر يکيدست رد ن ◄

که بدون  یمیکر یکین یکنندگهیبه ته« تا فردا» یینمایس

 میبه جشنواره اورشل یکننده فرانسوتوسط پخش یهماهنگ

 یمیکر یکیارسال شده بود، با درخواست ن یستیونیصه میرژ

 از جشنواره خارج شد.

دارد اما  ياسيثبات س راني: اهيونيستصژنرال بازنشسته  ◄

 میرژ نکهیاز ا هیونیستصژنرال بازنشسته  کی /ي؟!چ ليئاسرا

 یاسیس یثباتیباز داخل با  رانیدر گرماگرم جنگ با ا ویآوتل

 ویآوتل یمل تیامر به امن نیمواجه است، انتقاد کرده و گفت ا

عاموس  خواهد زد. بیآس رانیاز ا یناش داتیدر برابر تهد

 تصوررقابلیغ»نوشت:  ،هیونیستصژنرال بازنشسته  ،لعادیگ

 لییاست، اسراباثبات  یاسیاز نظر س رانیا کهیدرحالاست که 

مقابله  یالزم برا یاست که انرژ یزشت یاسیس یهانزاع ریدرگ

 .«ردیگیمرا از رهبرانش  رانیبا ا


