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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
2042 تير 12شنبه سه 5955 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

اند؛ خیال را در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلط اشتباه گرفتهها کار فرهنگی عضیب

[؛ میگویند باید دانشجو شاد باشد! شاد بودن برای هر محیطی کار ]فرهنگی این است کنندیم

اند از این اختالط دختر ها چقدر بهره بردهجوری؟ به چه قیمتی؟ غربیچیز خوبی است امّا چه

 www.basirat.ir                                               (02/20/4931) ؟یمو پسر که ما بهره ببر

 دولت و مسئوليت اميدآفريني           روز حرف▼

تالش شده تا  نیبنیدراشود.  سالهکیرود که دولت سیزدهم می

با اقداماتی برای اصالح امور کشور، امید در دل ملت احیا گردد. در 

اند تا از همان دشمنان ملت ایران با همه توان به میدان آمده ،مقابل

بات امید ملت را به ناامیدی بدل سازند. این سناریو در فردای انتخا

های اخیر با شگردهای مختلفی دنبال شده و فضای طول ماه

مجازی را بستری برای فضاسازی خود قرار داده است. در این میان 

های دولت سیزدهم به مسئولیت ترینمهمامیدآفرینی یکی از 

 .است "هاعدهتحقق و"ابزار آن  ترینمهمکه  آیدشمار می

های معطوف به عمل در زمان دادن وعده -4 تحليلي:نکات 

موعود، اولین شرط موفقیت در این زمینه است. دولت باید از 

 شدتبهآن وجود ندارد، هایی که امکان تحقق عملی دادن وعده

های فراوانی های اخیر وعدهدر طول سال متأسفانه .پرهیز کند

عملیاتی نشده است! وسط مسئولین داده شده است که در عمل ت

ها اشتباه بوده و مبتنی بر در این میان یا از ابتدا دادن وعده

داده نشده و امکان تحقق آن وجود  ،واقعیت و محاسبات دقیق

رخ  نشدهینیبشیپنداشته است! و یا آنکه در مسیر تحقق، موانعی 

مسئولین  متأسفانه .ده تا کار به ثمر نرسدداده که موجب ش

نسبت به چرایی عدم  یدرستبهاند تا ربط تالش هم نکردهذی

دهند و بابت  یاکنندهقانعبه افکار عمومی توضیح  ،هاتحقق وعده

بت به این رخداد عذرخواه باشند! دولت انقالبی نیز باید نس

دقت نظر و  د و بدونمتعهد باش ،ددهلت میهایی که به موعده

یکی از  -0 .ندکشده از دادن وعده پرهیز کارشناسی کار

ها، پرهیز از انجام تحقق وعدهمبتنی بر  ینیدآفریامراهکارهای 

است که گاه امکان  زمانهم طوربهمان چندین فعالیت و پروژه أتو

و آغاز پروژه جدید پس از اتمام پروژه قبلی ممکن  هاآنفازبندی 

ها محدود شود تا زمان اتمام پروژهموجب می . این امراست

بیشتر و بهتر  ،های مختلفگردیده و تالش و فعالیت مجموعه

های غیرضروری نیز از هزینه ینوعبهنمایان گردد. ضمن آنکه 

یکی دیگر از الزامات فرآیند اعتمادسازی و  -9 .شودیمکاسته 

ها ها در دولت است. اگر اولویتها، داشتن نظام اولویتعدهتحقق و

مواجهه با در در پیش روی دولت تعریف نشده باشد، بدون شک 

در عرصه حکمرانی، با نوعی سردرگمی و  مسائلانبوه مشکالت و 

تدبیری در عملکرد دولت مواجه خواهیم بود که بینی و بیکوته

 -1 م خواهد بود.های اعتماد مردحاصل آن خشک کردن ریشه

از  متأسفانهکاره که ای نیمههاولویت دادن به اتمام پروژه

نیز اقدام درخوری است  های پیشین به یادگار مانده استتدول

 مؤثرتواند در فرآیند اعتمادسازی و امیدآفرینی می شدتبهکه 

موجب هم تمام آفتی است که هزاران پروژه نیمه متأسفانهباشد. 

عاملی برای کاهش اعتماد  و هم ای ملی شدههنابودی سرمایه

 (نویسنده: مهدی سعیدی) بدل گردیده است.مردم 

 

 
 

 

 
 

 !فراطيا ينيبخوشبا  انتوأم ینگريسطح                 روز گزارش▼

توافق به »و دفاع از  «سمیپوپول»از  یریالگوگ ،«تیواقع»با فرار از  یداخل انیگراغرباز  یبرخ

حمله  یبرا یابهانهموضوع را  نیاو  کنندیمرا متهم به مقاومت در مذاکرات  رانیا ،«متیهر ق

 .انددادهبه دولت قرار 

خواهیم منافع آیا ما دوباره می: »سدینویمدر روزنامه اعتماد  یمطهر یعل -4 :یخبر یهاگزاره

ازار ایران به ب ییکایآمرهای طور جلوه دهیم که ورود شرکتملی را فدای ژست انقالبی کنیم و این

ها های بسیار باالتر با سایر شرکتیعنی مماشات با امریکا و پایان انقالب و قراردادهایی با قیمت

شوند و کنیم و امریکا هم احساس کند که فقط چین و روسیه و اروپا از برجام منتفع می قدمنع

صادق  -0 .«!نداخالقی مثل ترامپ نقض پیمان کبی جمهورسیرئ جهیدرنتخودش محروم است و 

که تنها راهکار حل مشکالت کشور را در نیز  طلباصالح یاسیس انیجر، چهره دانشگاهی باکالمیز

 استیدر اقتصاد، مذاکرات برجام و س یسیرئ یدولت آقا تیعدم موفق: »فته استگ ؛ندیبیمبرجام 

 تباطدف اردر ادامه با هوی  .«شودیهم ظاهر م یو اجتماع یاسیس یهاحاال دارد در عرصه ،یخارج

 انیآقا نماگران،یو س زادهتاج یبازداشت آقا: »کندیم، اضافه اجتماع -یاسیدادن برجام با مسائل س

 !«.حجاب است یروببندهایبگراه انداختن ه ب گرید ی، روافمحمد رسولو  احمدآل یمصطف

در  نگریسطحی، در کشور گراغرب یاسیس انینقد بر جر ترینمهم -4 :يليتحل هایگزاره

 ییرا سند اجرا ییکایلبخند و عکس گرفتن با مقامات آمر هاآناست.  کایو آمر رانیمذاکرات ا

 تی. در واقعکنندیمرده و ک لیاز ترامپ تحل متفاوترا  دنیبا و در ادامه نیز پنداشتندمیبرجام 

 یهایبدعهدجبران  یاما در عمل برا رد،نقد ک یاهستهعملکرد ترامپ را در مسئله  دنیاگرچه با

 ،خود یجمهور ستیااز روز اول ر توانستیم دنیاانجام نداد. ب یعملاقدام  چیه ،ترامپ برجامی

نقد  -0 داد.خورده ترامپ را ادامه شکست استیکار را نکرد و در عمل س نیاما ا ؛به برجام بازگردد

در خصوص  کایداخل آمر مداراناستیس به مذاکرات و نظر یاسیس انیجر نیا یتوجهیب ،یبعد

برنگردد،  ایبه برجام برگردد  کایکه آمر ستین نیا ران،یدر موضوع ا هاآنبرجام است. اختالف 

 ختالفد؛ ااانجام د یاسالم یجمهور یسرنگون یحداکثر تالش را برا دیبا کایمعتقدند آمر هاآن

 یهاگرفتن اهرم کایراهبرد آمر -9 شود؟یموضوع حاصل م نیا یآن است که با چه روش

را  رانیابتدا ا خواهندیم هاآناست.  یاسالم یاز جمهور یو پهپاد یموشک ،یامنطقه ،یاهسته

به علت وجود  رانیبه جنگ با ا کایشوند. عدم ورود آمر رانیوارد جنگ با ا پسسکنند و  فیضع

، گریدعبارتبه ،بردیمدر اقدام نظامی را باال  کایآمر نهیهزه ک رانیقدرت در دست ا یهااهرماین 

با جنگ  یاسالم ید که جمهوراحساس کن مریکاآاگر  که هستندداخلی غافل از این  انیگراغرب

د اههرگز تعلل نخو این نقشه علیه ایران وجود دارد، یسازادهیپو امکان  شودیمسرنگون  ینظام

در اگر  کایآمر ؛اندافتهیمذاکره حضور  زیفرودگاه بغداد پشت م یهاستیترور امروز -1کرد. 

 نباید برای دولتمردان این کشور «نیاخذ تضم» مسئلهو  رانیشروط ا، ستاصادق  مذاکرات

، باشد یاهستهترامپ در موضوع  یویو تکرار سنار یاسیس یباز ،اما اگر هدف ؛گرانی ایجاد کندن

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .ستین رشیپذقابلشروط هرگز  نیا

 !ستا سازدست یهاموشکقادر به رهگيری فقط  «نيگنبد آهن»: نياوکرا          خبر ویژه▼

به ارسال و  یازین فییک ن،یگنبد آهن یناکارآمد لیبه دلرسمًا اعالم کرد  نیدفاع اوکرا ریوز

سالح  نیا»فته است: گ زنکوفیر یآلکس در خاک خود ندارد. صهیونیستیسالح  نیاستقرار ا

 .«ساز استدست یهاموشک یریرا ندارد و فقط قادر به رهگ یروس یهابا سالح ابلهمق تیظرف

 ترینمهماز  یکیکه امروز کشورش  نیدفاع اوکرا ریوز اظهارنظر نیکارشناسان، ا به اعتقاد

 یپاسخ دهد،یادامه م هاآن یحاتیتسل تیغرب و حما میمستق کیرا با تحر نیکره زم یهاجنگ

 .شودیمحسوب م نیگنبد آهن یبر کارآمد یمبن یستیونیارتش صه یبه ادعاها

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 خواهيممي« ديناميت»و « ۳ گشت»معادل فروش  یابودجه: معروفامربهستاد 

 هایفیلم ر خصوصد جمهور،رئیس ای به و نهی از منکر طی نامه معروفامربهرئیس ستاد 

ها، تخریب و تحقیر جایگاه فرآیند این فیلم»متذکر شده است که  «9 ارشاد گشت» و «دینامیت»

 ضمن ،هایی از این نامهپایگانی در بخشهاشمی گل .«آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده است

 گشت» و «دینامیت» فیلم دو»: نویسدمی فیلم دو این درباره ارشاد وزارت انفعال به اعتراض

 اصیل فریضه دو به نسبت مخاطبان افکار در گسترده ابعاد با منفی ذهنیت ایجاد باعث «9 ارشاد

منکر بوده است و متأسفانه هر دو فیلم در دولت سیزدهم اکران و  از نهی و معروفامربه ایپایه و

مذاکرات و  ربطیذعمومی پخش شده که در ابتدای اکران و پخش این دو فیلم، با مسئولین 

هایی از خاطر حذف بخشه با انتقاد از وزارت ارشاد بوی در ادامه  .«مکاتباتی به عمل آمد

را مسئول اکران این دو فیلم  وزارتخانهاین  ،اختصاص داشت معروفامربهکه به ترویج « دینامیت»

به خاطر اهمال، ترک فعل و عدم پاسخگویی مناسب به درخواست : »رده استکاضافه و دانسته 

های مذکور جریمه و فروش فیلم قانونی و به مطالبه مردمی ضمن توبیخ مسئولین، معادل مبلغ

و نهی از منکر  معروفامربههای فاخر و جذاب با مضمون تقویت مبلغ آن تماماً جهت ساخت فیلم

 .«و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر زیر نظر این ستاد صرف شود

 دولت را به خود ديده است! 5که  آبيوژه رابرپ

 نیاست. ا دهیدولت را به خود د نیاست که تاکنون چند ییهااز طرح یکی ریغد یرسانآبپروژه ربا

اساس  بر دولت حاضر قرار دارد. نیاکنون در دوران پنجم، خورد دیپروژه که در دولت نهم کل

و غرب استان خوزستان  یجنوب ،یمرکز یروستا 4220شهر و  02به  یرسانآبطرح،  نیا اتیجزئ

در شهرها و  ینفر ونیلیم 1.4 تیمبنا جمع نیبر ا .دیآیم حساببهطرح  نیا یهدف اصل

طرح  نیا تیفیباکاستان خوزستان از آب شرب  تیدرصد از جمع 20عادل مذکور م یروستاها

امکان  4102تا افق  ،ریطرح غد یبرا شدهگرفتهدر نظر  یاساس دورنما بر شد. اهدمند خوبهره

شده و  ایدز مه مبدأطرح از  نیدر سال توسط ا مترمکعب ونیلیم 122آب شرب معادل  نیتأم

 حاز طر دهیرس اتیبر اساس جزئ .ردیپذیانجام مح از رودخانه دز طر نیا مدتانیم نیتأممنابع 

سفر  رویاما پ ؛ماهه بوده 92 هیاول یطرح در برآوردها نیا یزمان اجرا ر،یغد مدتانیم

 یو با بازنگر یو تخصص یفن تیبر استفاده از حداکثر ظرف یمبن روین ریوز دیتأکو  جمهورسیرئ

 است. افتهیماه کاهش  3پروژه به  نیا یزمان اجرا یمواز اتیعمل یو اجرا یسازفشردهطرح، 

 ياسيمجرم س کي یدردسر دوستان نادان برا

، در 4122انتخابات  کننده میتحرو اتاق فکر  رانیچپ ا انیجر رأس نهاد عنوانبه اصالحات جبهه

محترم  سیرئاز » منتشر کرد، نوشت: زادهتاج یمصطف یریدستگ رامونیکه پ هیانیب کیاز  یبخش

کند، در  یموضوع را بررس نیا ،خود یاعالم یکردهایها و روعدهمطابق و میخواهیم هیقوه قضائ

 یریگیمورد، پ نیدر ا ییاشخاص و مقامات قضا یمباالتیب ایضابطان  هیرویب صورت مداخله

افراد  نیبه ا دیبا «.برساند یالزم را در دستور قرار دهد و روند آن را به اطالع افکار عموم ییجزا

و  تیبلکه علم تفکر، عقالن ؛ستین «حرف زدن در همه احوال»علم  استیکرد که س یادآوری

 انیب یجابه یستیبا انیو آقا شودیزود اعالم م ای رید هم زادهتاج جرم و اتهامات است. ییپاسخگو

اقدامات  یبرا کنندیبه دفاع بپردازند. البته اگر فکر م یاصول صورتبهضابطان،  بیمثل تأد یلیاباط

مدام  دیبا زادهتاجکه  میدار یالمثلضرب یدر زبان فارس در چنته دارند. یپاسخ زادهتاجو مواضع 

 .نادانِ دوست زندیم نتی/ بر زمکندیدشمن دانا بلندت م ؛زمزمه کندرا با خود  آن

 يرانيمهاجرت ورزشکاران ا ر خصوصد کيالمپ يمل تهيکم سيرئ ظرن

 کشور گفت:به خارج از در واکنش به خبر مهاجرت برخی از ورزشکاران  «یریامیصالح»

 مهاجرت اصل با اقشار داشته است. ریآمار مهاجرت را نسبت سا نیکمتر ورزش جامعه»

را فرصت  آن چراکه ؛میکنیبلکه استقبال م ،میندار یورزشکاران مشکل شدن ونریلژ واسطهبه

دنبال دارد که ه ب یاسیو س یکه مسئله پناهندگ میدار تیحساس یمهاجرت به .میدانیم

هم شده  ییخصوص بزرگنما نیعنوان کنم در ا دیبا ندارد. یگاهیجا رانیخوشبختانه در ورزش ا

 .«و اسالم باور دارند رانیورزشکاران ما نسبت به ا چراکه ؛است

 اخبار کوتاه

 سیرئ /!ي در منطقهستيونيصه یهاپروژه یمجر بايدن؛ ◄

 یبه منطقه با کارساز کایآمر جمهورسییر سفر» :گفت مجلس

 یشدن به مجر لیتبد .ستاانجام شده  هاستیونیکامل صه

و  یخیتار یخطا کیدر منطقه،  یلییاسرا یهااستیس

خواهد بود که قبل از  کایآمر جمهورسییر یاز سو یراهبرد

در  یاطیاحتیب تمام خواهد شد. دنیهر کس، به ضرر دولت با

 یِ کیژئوپلت یگرفتن هشدارها دهیتوسعه ناتو به شرق و ناد

شد و اکنون  نیباره، منجر به آغاز جنگ اوکرا نیقدرتمند در ا

و  انهیدر قبال منطقهِ حساسِ خاورم یاطیاحتیهمان ب زین

 .«فارس در حال رخ دادن است جیخل

 يتهاجم حاتيفروش تسل تيبه دنبال لغو ممنوع دني: باترزيرو ◄

 یلغو احتمال یدر حال بررس دنیبا دولت /به عربستان است

به عربستان  ییکایآمر یتهاجم حاتیفروش تسل تیممنوع

برنامه  شرفتیبا پ احتماالًکه البته  یاست؛ موضوع یسعود

 یمیارتباط مستق منیدادن به جنگ در  انیپا یبرا اضیر

و به نقل از  یاختصاص یدر گزارش ترزیرو یخبرگزاردارد. 

موضوع اشاره کرده و  نیبه ا دنیچهار منبع آگاه در دولت با

به  دنیاز سفر با شیپ یارشد سعود یهانوشته است که مقام

 صرفاً فروش  استیاند تا سبه واشنگتن فشار آورده ،اضیر

 به عربستان را لغو کند. یدفاع زاتیتجه

« عطوان یعبدالبار» حرف تا عمل رژيم صهيونيستي!/ز ا ◄

 ریائی» :دیگویم ومیال یرأروزنامه  ریو سردب یاسیس لگریتحل

گفته بود که با قدرت به  یستیونیصه میرژ ریوزنخست ،دیالپ

که  ترسدیم لیاهلل پاسخ خواهند داد؛ اسرائحزب یهااتیعمل

است،  گرید یحلخاطر دنبال راه نینشان دهد به ا یالعملعکس

 «.مکرون رفت تا او وساطت کند داریبه د لیدل نیهم به ا دیالپ

 42» :گفت علوم ریوز /متأهل دانشجويانبرای  شوقيم ◄

 ییدرصد از منابع تملک دارا 42و  یاختصاص درآمد از درصد

 انیدانشجو ژهیو یهاکشور، صرف ساخت خوابگاه یهادانشگاه

از  تیو حما تیجمع یقانون جوان بیتصو با .شودیم متأهل

 یهاساخت خوابگاه ،یاسالم یخانواده در مجلس شورا

 ها گذاشته شده است.بر عهده دانشگاه نیمتأهل ییدانشجو

ارشد و دکترا، در  یلیدر مقاطع تحص خصوصبه انیدانشجو

فراهم  هاآن یبرا یحداقل طیسن ازدواج قرار دارند که اگر شرا

 .«دهندیمخانواده  لیشود، تشک

 هیاتحاد سیرئ در کشور نصف شد/ یمصرف نان فانتز ◄

 انینانوا یصنف یواحدها» گفت: میحجمهیو ن میحج یهانان

 طینتوانستند خود را با شرا یاارانهیبعد از اصالح نظام  یفانتز

 لیتعطمهیاز واحدها در حالت ن یاریبس رونیازاوفق بدهند؛ 

نرخ  شیاز فروش خود را با افزا یتوجهحجم قابل رایز ؛هستند

 به نسبت کنندگانمصرف واکنش. انددادهازدست ینان فانتز

 میحج یهاآرد نان متیق رایز ؛شده یمنف ینان فانتز دیخر

 «.را تجربه کرده است یبرابر 42 شیافزا


