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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 تير 7شنبه سه 6875 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

عزیزترین و این است كه در این حادثه  ،بیش از همه اهمیت دارد آنچه تیرهفت در باب حادثه

ترین عناصر انقالب در معرض فداكاری قرار گرفتند و فدا شدند. شخصیتی مثل شهید برجسته

انقالب بود، در خدمت انقالب و در  نظیر در مجموعهنظیر، الاقل كمبهشتی كه یك عنصر بی

 www.basirat.ir                                            (70/70/8811) .جهت انقالب قربانی شد

 غارتگران مدعي حقوق بشر             روز حرف▼

ترین حقوقی است كه هر فرد ترین و ابتداییحقوق بشر اساسی

شود. مند میانسان بودن از آن بهره صرفبهذاتی، فطری و  طوربه

ای برای فشار به كشورهای این حقوق امروز به دستمایه

ها تبدیل شده است. این در حالی است غیراروپایی توسط اروپایی

فراوانی از عملکرد های فجیع كه در قرون گذشته، صحنه

 است. دهشاین كشورها در تاریخ ثبت  كارانهتیجنا

با آغاز دوران استعمارگری از اواخر قرن پانزدهم، سرزمینی در  -8

كه ردپایی از جنایات  ا، آفریقا، آسیا، اقیانوسیه نیستقاره آمریک

كه خونشان بر  یگناهیبهای غرب در آن باقی نمانده باشد! انسان

خته نشده، اموالشان به غارت برده نشده و جوانان و مردان زمین ری

 ،گریخوی وحشیاین  -2و زنانشان به بردگی گرفته نشده باشند! 

از  ؛را فرا گرفته است ربغبیماری فراگیری است كه تمامی 

 و هاییایاسپانایبری اعم از  رهیجزشبه حاكمانروزگاری كه 

خواندند و سودای فتح ها خود را سردمدار و آقای اروپا میپرتغالی

پروراندند و در مسیر دستیابی به آن ثروت هند و چین را در سر می

قاره آمریکا را نیز غارت كردند و آفریقا را به اسارت در آوردند! تا 

 ،هاهلندی ،شف شدهكهای تازه زمانی كه سودای غارت سرزمین

ها را نیز به وجد ها و دانماركیها و حتی نروژیانگلیسی ،هایفرانسو

و  ؛ز رقبا وارد رقابت استعماری شوندآورد تا برای عقب نماندن ا

 یجابه هانیسرزمن فجایعی در ای چنانآنبیش از چهار قرن 

های بزرگ در آمریکا و آفریقا باقی اثری از تمدن كه دیگر شتندگذا

نه  ،ه و پیشرفت غرب شده استآنچه موجب توسع -8 نماند!

سفیدپوست چشم آبی اروپایی كه  یفکرخوشاستعداد و نبوغ و 

ها سرمایه بزرگی است كه با غارت بزرگ تاریخ از دیگر سرزمین

انباشت شده است. امروز ثابت شده است كه بدون سرمایه امکان 

آنچه اندازی هیچ خط تولیدی ممکن نخواهد بود، لذا راه

توسعه صنعتی در غرب را به حركت درآورد، ثروتی  یهادندهچرخ

در اواخر قرن بیستم در  .به یغما رفته بود هاملتاز دیگر بود كه 

همایش سازمان ملل در كشور غنا، غرامت دوران استعمارگری 

محاسبه  هزار میلیارد دالر 008غرب فقط برای قاره آفریقا، معادل 

است. به این رقم باید میزان خسارت استعمار و غارت ثروت شده 

 آمریکا و آسیا و اقیانوسیه را هم اضافه كرد. یهاقاره

از بین نرفته است، بلکه از در دوره كنونی استعمار  اياني:پسخن 

حالتی به حالتی بدل شده و امروز بعد از گذشت چهار قرن، تغییر 

ا تفاوت، پیچیده نیامده است. تنه به وجودغربی  مدنتای در رویه

شدن غارت و جنایاتی است كه این بار رنگ و بوی حقوق بشر به 

ها و خود گرفته است و این بار این توحش مدرن با عنوان سازمان

همین جریان است كه امروز  ؛شودالمللی دنبال مینهادهای بین

 ،فلسطینكشد و حتی به كودكان آدم می دنیا در سرتاسر یسادگبه

 )نویسنده: مهدی سعیدی( كند.رحم نمیهم فغانستان و ... ا ،یمن

 

 
 

 

 
 

 !درماندگان یناتو                                  زرو گزارش▼

 یكشورها انیم ینظام یهمکار جادیبه دنبال ا ،دونالد ترامپ یجمهور استیاز دوران ر دیسف كاخ

 كیپلماتیو د یروابط اقتصاد نیو همچن یآموزش نظام ،یدفاع موشک یهادر حوزه ایغرب آس

 یشاهد تحركات و سفرها ا،یبه غرب آس دنیسفر جو با ا مطرح شدنبروزها و  نیاست. ا

 .میهست انهیدر خاورم یائتالف نظام كی لیتشک یمنطقه برا یاز كشورها یبرخ كیپلماتید

مانند  یائتالف نظام كی لیاز تشک ملك عبداهلل دوم، پادشاه اردن -8 :یخبر یهاگزاره

منشور : »كندیماضافه  وخن گفته س انهیدر خاورم (ناتو) یشمال كیتآتالن مانیسازمان پ

خواهم بود كه  یفرد نیمن نخست .روشن و مشخص باشد كامالً دیبا یائتالف نظام نیچن

 اریبس دیجهان و نحوه تناسب ما با هیو روابط با بق وندهایاما پ كنم؛یم دییتأرا  انهیخاورم یناتو

محقق ارشد « هشام الغنام» -2 «.كندیم جیصورت، همه را گ نیا ریواضح باشد. در غ اریبس

با : »سدینویم ،«ناتوی عربی»ایده درباره  جیدر كمبر فارسجیخلدر مركز مطالعات  یسعود

 یسفر خارج نیو در اول 2780دونالد ترامپ در سال  كهیهنگام ؛میستیه نمواج یدیجد دهیا

كه به خاطر دارم،  یزیچ نیتریآمد، اصل یبه عربستان سعود کایآمر جمهورسیرئعنوان به

 «.ودب انهیخاورم یتحت عنوان اتحاد راهبرد یعرب یناتو دهیا یابیزبا یبرا یقصد و

در  یعرب یعضو ناتو یمدع اصطالحبه ی: اتحاد كشورهااتیتوان عمل -8 :يليتحل یهاگزاره

 رانیمقابله با ا یاكنون ادعا هاآنبه همراه نداشته است.  یدستاورد چیو عراق ه منی ه،یجنگ سور

نبود قدرت  -2 .شوندیسردرگم م شتریبلکه ب كند،یها را موفق نمتنها آنكه نه یادهیرا دارند، ا

 یعضو عنوانبه کایبه علت قدرت گذشته و غالب امر ،به دست آورد یتیاگر موفق یغرب یناتو :هیعال

آن را بر عهده  تیبار مسئول تواندیمآن است كه كدام كشور  یعرب یاز ناتو بود. نکته مهم در ناتو

 انیجر نیرهبر ا تواندیمشکست خورده است،  منیعربستان كه در جنگ با مردم  ایآ رد؟یبگ

 یعرب یكه ناتو انددهیرس یآگاه نی: امروزه مردم منطقه به ایستیونیصه میرژ تیتقو -8 !باشد؟

 تنهانه ییهاطرح نیكردن چن ییاجرامنطقه در  یهادولت ؛یستیونیغاصب صه میرژ تیتقو یعنی

 .واهند دادخاز دست نیز را  شانیهاملت نیدر بخود  گاهیبلکه جا ابند،یدست  تیبه موفق توانندینم

 (SIPRI) استکهلم یالمللنیبصلح  یموسسه پژوهش یها: دادهیعرب یكشورها فروش سالح به -0

شش كشور از غرب  ،ینظام یهانهیاز نظر سرانه هز شتازیده كشور پ انیكه در م دهدینشان م

كرده است؛  فایا ینقش مهم شهیهم طیشرا نیدر تحقق ا کایآمر یخارج استیحضور دارد. س ایآس

 ،انهیخاورم ای یعرب یناتو ن،یبنابرا؛ كنندیمكشورها نگاه  نیبه ا ردهیگاو ش مثابهبه هاییکایآمر

 چیفروش اسلحه است و ه یبرا یعرب یسران كشورها شتریب دنیدوش یبرا یگرید وهیش

 زاده()نویسنده: فرهاد كوچك نخواهد داشت.برای آنان  یدستاورد

 !؛ از دانشجويان زامبي در شيراز تا خودکشي در تبريزیمجاز عاتيشا           خبر ویژه▼

خود منتشر كرد و نوشت كه اگرچه  یرا در صفحه شخص ییدئویو یروزد ییپرستو زیپرو -8

مربوط به  لمینقل شده است كه ف یندارد ول ینانیاطم ندیگویم لمیف نیدرباره آنچه راجع به ا

دچار  ،یواردات یهااز آدامس یاست كه با خوردن نوع خاص رازیدانشگاه ش انیاز دانشجو یتعداد

كه  است یحاك هایبررس اند.( از خود بروز دادهطوری)زامب انهیوحش یاشده و رفتاره تیمسموم

موقع روابط  همان است. شیسال پ 8از  شیب یعنی 88۳0مربوط به اسفند سال  دئویو نیانتشار ا

 نیكرده بود كه ا دیدانشگاه، تأك نیحادثه در ا نیوقوع ا بیضمن تکذ رازیدانشگاه ش یعموم

 یهادر شبکه ییویدیو یتازگبه -2 .رخ داده است فارسجیخل هیحاش یاز كشورها یکیحادثه در 

 نیا شودیو ادعا م كندیاتوبوس پرت م ریخود را به ز یدر حال بازنشر است كه فرد یاجتماع

 بارنیاول لمیف نیمشخص شد ا ویدیو یبا بررس اما؛ بازنشسته بوده یاده و ورخ د زیحادثه در تبر

أیید ت زیپالک خودروها نررسی ب است. منتشر شده تیرد یدر شبکه اجتماع 2780در سال 

 .ستین رانیمربوط به انیز  یلمف نیا كه كندیم

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 شکست زودهنگام طراح اختاپوس

ضربه زدن به  یبرا هاستیونیصه دیگزارش داد كه طرح جد ومیالیرأ یکیروزنامه الکترون

 ینفتال شکست خورده است. عیسر یلیمقاومت، خ یهاگروه یجابه رانیا یاسالم یجمهور

 یدر حال اجرا میرژ نیشد كه ا یگذشته مدع خردادماه یستیونیصه میرژ ریوزبنت نخست

 یكه به ادعا یمعن نیاست؛ به ا رانیا یاسالم یجمهور هیعل« سر اختاپوس»موسوم به  نیدكتر

. ما با حركت به سمت میكنینم یباز رانیا یابتین یهاگروه یعنی ،هابا شاخك گریما د»بنت، 

 یادعا نیبه ا یادداشتیبا انتشار  ومیالیرأ .«میارا رقم زده یدیسر ]اختاپوس[، معادالت جد

، دید خودجگذشته با طرح  یروزها یط یستیونیاخت و نوشت، دولت صهپرد هاستیونیصه

با تهران وارد  یو خارج یمتمركز كند و از نظر داخل رانیا یقصد داشت حمالت خود را بر رو

 ای یالشعبالحشد ،ی، حماس، جهاد اسالماهللحزبمانند  ییهاگروهبا  فقطنهجنگ شود و 

نشان داد كه استفاده از  ریاخ یو اطالعات یتحوالت نظام»روزنامه،  نیگزارش ا به انصاراهلل.

. لذا گرید زیچ كی دهد،یرخ م است و آنچه واقعاً زیچ كی ،هاستیونیصهاصطالحات توسط 

 یهاگروهرا هدف قرار دهد نه به  رانیكنون نه موفق شده است كه اتا یستیونیصه میرژ

 ،ینظام ازنظرتا به امروز،  شیاز ده سال پ رانیگزارش، ا نیبنابرا؛ وارد كند یامقاومت ضربه

و قدرت،  یحاتیتسل ازنظر زیمقاومت ن یروهایقدرتمندتر شده است و ن یو اقتصاد یاسیس

هم  رایاند؛ زقدرتمندتر شده زین هاارتشاز  یاریاز بس یاند و حتكرده یادیز شرفتیپ

 یدارا یرزم یروی. البته نشرفتهین و پرمد یهم پهپادها دارند و اریزن در اختنقطه یهاموشك

 .«افزود هاگروه نیا یبه توانمند دیباال را هم با ینظام یتوانمند

 ر قطردتوافق  ؛ شرط ايران برایهاغربي ينيبواقع

، گریزی بر دور خود یاهیترك یبا همتا یدر نشست خبرو  ركیهتسفر  ردكشورمان خارجه  ریوز

با  رانیا یوگوهاگفت دیدر دور جد دوارمیام» :جدید مذاكرات احیای برجام در قطر زد و گفت

به نقطه  دنیشاهد رس ،ییو سه كشور اروپا کایآمر نانهیبواقعرفتار  شرطبه ،مقابل یهاطرف

 سینوشیپ»برشمرد:  گونهنیاعبدالهیان اهداف خود از سفر به تركیه را نیز امیر  .«میافق باشتو

چاووش  میتقد هیو ترك رانیجامع و بلندمدت ا یهایدرباره سند همکار یرانیطرف ا شنهادیپ

 .میبرگزار كن كینزد ندهیرا در آ یمشترک اقتصاد ونیسیكم میكرد توافق .شودیاوغلو م

در تهران  یطیمحستیزسوء  یامدهایو مسائل و پ گردوغبار دهیمقابله با پد یبرا یاجالس

قدس و  یو آزادساز نیفلسط تیاز حما گاهچیه هیترك میدار نانیاطم .شودیبرگزار م

 هاستیونیصه كهنیو ا یستیونیصه میرژ تحركات به نسبت فاصله نگرفته است. یمسجداالقص

و مالحظات خودمان را با  تیاند، حساسبوده یاند، عامل بحران و ناامندر هر جا كه پا گذاشته

 .«میكرد انیصراحت ب

 خورد! بستبنبه  اليخاز منازل  اتيمالگرفتن 

راه و  وزارت بر عهدهاز سکنه را  یخال یمسکون یواحدها ییشناسا فهیوظ ،قانون ازآنجاكه

ها را به خانه نیسامانه امالک و اسکان، ا قیاز طر دیوزارتخانه با نیقرار داده بود و ا یشهرساز

مشخص نبودن مالك و زمان  ،یپست ینادرست بودن كدها ؛كردیم یمعرف یاتیسازمان امور مال

از  ، موجب گشته تااستخراج شده یبودن واحدها كه توسط وزارت راه و شهرساز یخال

تنها ، یاتیبه اداره امور مالمعرفی شده توسط این وزارتخانه  یهزار واحد خال 807و  ونیلیمكی

بر این توصیف، با  سازمان مالیاتی كشور برسد.ه تأیید ب یهزار واحد خال 82اطالعات  افتیدر

نخست  ماهه 2در  یخال یهابر خانه اتیت از مالدرآمد دول ،یاتیسازمان امور مال یآمارها اساس

صفر در سال گذشته  زانیم نیا و هزار تومان بوده است 877و  ونیلیم 2حدود  اری تنهاجسال 

گذشته  یهاكشورمان در سال ران،یمركز آمار ا یارائه شده از سو یآمارها بر اساس بوده است.

ولی تأیید این آمار در واقعیت با  از سکنه داشته است یخال یواحد مسکون ونیلیم 522حدود 

 جامع اطالعاتی مواجه است. یهارساختیزمشکل نبود 

 اخبار کوتاه

 پردازهینظر /کرد تيهدا يرانيرا به و نياوکرا کاي: آمرمريمرشا ◄

 یتالش تحت رهبر ن،یبحران اوكرا یاصل شهیر» :ییکایآمر

كشور  كی زیرخاکبه  نیكردن اوكرا لیتبد یبرا کایآمر

 شیكه در ب ییهاصحبت یط است. هیروس یدر مرزها یغرب

ام، هنوز داشته هیروس یدیكل گرانیبا باز میاز دو سال و ن

 یزیدر ناتو را چ نیاوكرا تیام كه عضونکرده دایرا پ یكس

جهان  اگر .ندیبب هیمنافع روس یبرا میاز چالش مستق ریغ

 نیدر ا نیاوكرا تیتوسعه ناتو به شرق و عضو استیغرب س

 نیدر اوكرا یگبود امروز جن دیبع ،ائتالف را دنبال نکرده بود

از  یبخش آالنهم  مهیكر رهیجزشبهضمن آنکه  ؛شود یجار

 «.بود نیكشور اوكرا

بهداشت  ونیسیكم سیرئ /کشور یهاابانيخدارو در مافيای  ◄

 ،دارو شده یایكه باعث ماف یارهیزنج یهااز داروخانه اًریاخ

ها درصد داروخانه 07 ،منبع موثق كیسخن گفت. طبق اعالم 

 یایماف صورتبهبزرگ  یدرصد در شهرها 57در تهران و 

هم مشابه  یارهیزنج یهاداروخانه. كنندیم تیفعال یارهیزنج

برخالف  كهتفاوت  نیهستند با ا یارهیزنج یهاهمان فروشگاه

ندارند  کسانی یهاو نام کرنگی یتابلوها شانیاریها، بسآن

 یدارانهیها در دست سرماآن تیریپشت پرده، مد كهیدرحال

 .اندورود كرده یشیآرالوازمها و است كه به حوزه دارو، مکمل

كارشناسان  افسارگسيخته در عربستان سعودی!/ورم ت ◄

با اشاره  عربستان هیجیخل یدر پخش زنده شبکه دولت یسعود

 :به رشد افسارگسیخته كاال و خدمات در این كشور، گفتند

داشته  شیافزا درصد 877مسکن در عربستان  یبهااجاره»

قانون و  چیشده و متأسفانه ه فرساطاقتاست؛ مشکالت مردم 

در  واروانهید هامتیداشته باشد، ق یكه نظارت ستین ینهاد

 «.است شیحال افزا

 نیپوت میتصم /نياوکرا تهاجم به یبرا هيروس رامرزیفجبهه  ◄

حمل  تیام با قابل-اسکندر یاستقرار سامانه موشک یبرا

كشور به  نیدر خاک بالروس، احتمال ورود ا یاكالهك هسته

با  جنگ یاز ابتدا بالروس .كرده است تیرا تقو نیجنگ اوكرا

 میصورت مستقاما هرگز به ؛داشته یکیلجست یهمکار هیروس

ماه خرداد لیاوا هیروس ر جنگ مشاركت نکرده است.د

خود را در مرز  077-و اس ریپانتس یدفاع موشک یهاسامانه

بازه  نیمستقر كرد. لوكاشنکو هم در ا نیبالروس و اوكرا انیم

 ۵5مستقر خود در مرز از  یروهاین شیبه افزا میتصم یزمان

 نفر گرفت. هزار 17نفر به  هزار

 ییایدر یروین فرمانده /!در راه است يمانيسل ديناو شه ◄

كه حامل بالگرد است به  یمانیسل دیناو شه یزودسپاه: به

. گذشت آن زمان كه شودیسپاه اضافه م ییایدر یرویناوگان ن

و همه  زدیبوق م كیو  شدیوارد منطقه م گانهیناوشکن ب

 .ستادندیایشناورها خبردار م


