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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 تير 7شنبه چهار 7575 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

ها زن کهنیاندارم به  دهیبنده عق دانند؛یاست. همه م یداروظائف زن، خانه ترینمهماز  یکی

این  یندارد؛ اما اگر چنانچه این به معنا یکار کنند؛ نه، اشکال یاسیو س یدر مشاغل اجتماع دینبا

شغل است؛  کی داریخانهگناه.  شودیین ما م،یبه چشم حقارت نگاه کن یدارباشد که ما به خانه
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 امروز یو خدا 04دهه  یخدا            روز حرف▼

توسط  یاریعلل بس هاحکومتو  هاتمدن فرازوفرود لیتحل در

مانند  یلعل ،گیردمیقرار  یث و بررسجامعه شناسان مورد بح

 تیو موقع ییایجغراف حدودوثغور ،یمنابع اقتصاد ،یمنابع انسان

است که با  نیا هممنکته ؛ لیکن و ... یقدرت نظام ک،یتیژئوپل

که در  یاز مباحث یکی د،یدر عصر جد یادتوجه به رشد نگاه م

و  هاتمدن فرازوفرودبه  یفرا مادنگاه  ،ماندیممغفول  هالیتحل

در  دیکه با یاز موارد یکی. لذا هاستآنو شکست  یروزیپ

و دستگاه  تیعقالن»است که  نینظر داشت امد یاسالم شهیاند

 واملبلکه ع ست،یاستوار ن یگر، صرفًا بر قواعد مادمحاسبه

 .«است لیدر آن دخ زین یمعنو

 یورضرامر  کیرا  یماد یابزارها ،قرآن حیدر نص صر خداوند

، «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» :دیفرمایمچنانچه  ؛داندیم

دو مکمل  عنوانبه یبه همراه نصرت اله عِدِّه و عُدِّه را زیاما تجه

 یو بارها بر نصرت اله کندیم یمعرف هاتمدن فرازوفرود یبرا

 نیا یوستگیلذا پ ؛کندیم دیتأکو عمل  تین لوصدر صورت خ

 است. یضرور یامر ،و متعبد مؤمنانسان  کیدر نگاه  مؤلفهدو 

از  یکی توانیمو نظام برآمده از آن را  یاسالم انقالب

به  چراکه ؛نگاه دانست نیدر کاربست ا هاتیحاکم نیترشاخص

مشت است و آقا،  گفتندیم یکسان»رهبر معظم انقالب  ریتعب

. دیکنیممقاومت  خودیب ،دیکنیم یستادگیا خودی، بدرفش

ثبات  رهیجز اآن ر هایکائیکه آنچه آمر کردینمباور  یکس

به  تیدرنهابشود که  یدستخوش طوفان جورنیا، دانندیم

و عمال و  سیانگل یاستکبار، به انزوا یبه انزوا کا،یآمر یانزوا

 .«شود یمزدورانشان منته

قانون است، » یاست که نصرت اله نیلحاظ گردد ا دیبا آنچه

 تیحاکم ایمقطع خاص  کیو مختص به « است یجار نِیقوان

 کیشامل حال  تواندیم هابرههو  هادورهو در همه  ستیخاص ن

امسال است؛  ی، همان خدا۰2سال  یخدا»لذا  ؛ملت گردد

 و ؛«است یکیگوناگون  یهادورانو  یسخت یهادوران یخدا

موضوع  نیم افه ،شدن یمشمول نصرت اله یبرا فهیتنها وظ

 .«است نصُرکُمیَ جهیخدا را، حکم و نت دیکن یاری»است که 

 یو نهادها یآموزش یساختارها فیاز وظا یکی :يانيپا نکته

انگاره در اذهان مردم و  نیکردن ا ریپذجامعه ،فرهنگ یمتول

 دیبه رشد ام تواندیم ینگاه نیاست. حضور و رشد چن نیمسئول

 یریو عالوه بر جلوگ دیو مشکالت جامعه کمک نما هابستبندر 

 شیموجب افزا تواندیم ،حق ریاز مس یو دور یاز سرخوردگ

گردد.  یاسالم تیدر ساختار و کارگزار حاکم یوربهرهو  ییکارا

 (یعیرب عقوبی: سندهی)نو

 

 
 

 

 
 

 رانيا هيعل يئتالف موهوم نظاما                          روز گزارش▼

مقابله با  یهاطرح یسازکپارچهیروزها مدام از ضرورت و  نیا یستیونیصه میرژ مقامات

تمام تالش خود را  یستیونیصه میراستا رژ نی. در اکنندیصحبت م رانیا یاسالم یجمهور

 به کار بسته است. رانیا هیعل یائتالف نظام کیدر قالب  یااجماع منطقه لیتشک یبرا

در » فته است:گ یتازگبه یستیونیصه میجنگ رژ ریوز« گانتز یبن» -1 :یخبر یهاگزاره

در مواقع  دی. ما بامیبرخوردار شو یجهان تیاز حما میاتوانسته رانیگذشته در مبارزه با ا یهاماه

 نیاول عنوانبه. می( اعمال کنرانیا هی)عل یو اقتصاد یاسیفشار س نیو همچن یلزوم فشار نظام

 یحمله به کشورها یتهران برا یهاائتالف در برابر تالش نیا جادی، در حال ااندازچشم نیعنصر ا

در  زین نیازاشیپگانتز  -0. «میکروز و پهپاد هست یهامنطقه با استفاده از راکت، موشک

تحت  دیدارند و با یمشترک یهاینگران رانیو اعراب در خصوص ا لیاسرائ» :گفته بود یاظهارات

 رانیا یهااستیمقابله با س یخود کنند. برا ینظام یهاییتوانا تیاقدام به تقو کایآمر تیحما

همه  یتوان نظام کایآمر یبه رهبر یامنطقه ییرویبلکه الزم است ن ست،ین یکاف یفقط همکار

رآمده از اوج نگرانی و احساس ناامنی ب تهدیدآمیزاین اظهارات  -9«. کند تیها را تقوطرف

ر دو چنداننه یاندهیآموجودیت رژیم صهیونیستی در ات این رژیم از و داخلی مقام یامنطقه

نوشته  ریاخ یهادر هفتهاین رژیم  یمستعف ریوزنخست ،بنت ینفتال ،این زمینهر دحکایت دارد. 

 یریگشکلسال از  ۷۷بار پس از گذشت  نیسال و دوم ۰2بار پس از گذشت  نیاول» ود:ب

آزمون  کیدر برابر  لیدر اسرائ یهمگ اکنونهمصورت گرفت. ما  یختگیگسازهم نیا لیاسرائ

 «ر؟یخ ای میمحافظت کن لیاز اسرائ میتوانیم ایآ نکهیبر ا یمبن ،میاقرار گرفته یواقع

در  یتیو امن یو کارشناسان مسائل نظام نظرانصاحباز  یاریاذعان بس به :يليتحل گزاره

شکست خورده است،  یعمالً موضوع یستیونیصه میعرب و رژ یکشورها انیمنطقه، ائتالف م

 نیجهان عرب چن یو افکار عموم گذاردیم یعرب یبر دوش کشورها ینیبار سنگ -1: چراکه

است و  انینیطرف اشغالگر و در حال سرکوب و کشتار فلسط ویآوتل رایز ؛ردیپذینمرا  یائتالف

حاضر نخواهد شد تا در  وجهچیهبهمتزلزل است و  نهیکاب کی یدارا میرژ نیا زیعالوه بر آن ن

 -0بدهد.  یانهیهز یعرب یکشورها ریو سا فارسجیخلعرب  یاز کشورها ینظام تیراه حما

با صراحت  کا،یآمر یسنتکام در جلسه استماع مجلس سنا دیفرمانده جد شیماه پ کی نیهم

 قیاز طر یامارات متحده عربخیراً ا نی. عالوه بر استیقادر به کنترل سپاه پاسداران ن گفت،

به تهران با  یتیامن رتبهیعال ئتیاعزام ه نیو همچن رانیخارجه ا ریبا وز یتلفن یگفتگو

 زی. عربستان نکندیشرکت نم یرانیائتالف ضدا چیکشور در ه نیا ،است عالم کردهاصراحت 

بهبود وضع  یاست، برا ادشدهیجهت مشارکت در ائتالف  ویآومدنظر تل یهانهیاز گز یکیکه 

 اریبس دارد وچشم امید به بهبود روابط خویش با ایران  من،یجنگ  تیریخود و مد یتیامن

 ویآوتل -9 شارکت کند.مدر منطقه  رانیا هیعل آشکار یاست که در هرگونه ائتالف نظام دیبع

که  یزیچ ؛ستااعالن جنگ با تهران  یبه معنا یائتالف نیچن جادیکه ا داندیم یخوببه

جنگ کل منطقه را  نیا چراکهآن را تحمل کنند،  یامدهایپ توانندیاصالً نم هاستیونیصه

 نیهمچن .دهدیمقاومت قرار م یهارا در برابر همه گروه یستیونیصه میو رژ کندیم ریدرگ

 طرفیب کمدست ،یجنگ نیدر صورت وقوع چن یعرب یکه کشورها دهدیها نشان مشاخص

 خواهند انداخت.نبه خطر  یستیونیغاصب صه میدفاع از رژ یمنافع خود را برا خواهند بود و

 یهابلکه در حوزه یدر ابعاد نظام فقطنههاست که و سال یررسمیغ صورتبهائتالف  نیا -4

وسط آمریکا ت نیازاشیپوجود داشته است و  رانیا هیو ... عل یروان اتیعمل م،یتحر ،یاقتصاد

 (ندیآخوشمید ح). است شده و امتحان خود را پس داده اجرا
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 اخبار ▼

 کسيبه گروه بر وستنيپ یبرا رانيا يدرخواست رسم

حروف اول  وستنینوظهور است که از به هم پ یاقتصاد یهاقدرت تشکل ازم ینام گروه «کسیبر»

 نیاست. در ابتدا نام ا شده لیتشک یجنوب یقایو آفر نیهند، چ ه،یروس ل،یعضو برز ینام کشورها

 یسخنگو .افتینام  رییتغ "کسیبر"به  ،یجنوب یقایآفر وستنیبود اما پس از پ "کیبر"گروه 

 "کسیبر"نوظهور موسوم به  یبه گروه اقتصادها وستنیپ یتهران برا دیگویم رانیوزارت خارجه ا

، «سرگئی الوروف»را به همراه داشته است؛ استقبال روسیه ؛ درخواستی که درخواست داده است

های حاشیه دریای رای خارجه کشوروزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست وز

تصمیم در مورد الحاق »خزر در خصوص پیوستن کشورمان به گروه اقتصادی بریکس گفت: 

 «.ای هستندهای شایستهنامزد هاآنآرژانتین و ایران به بریکس با اجماع اتخاذ خواهد شد؛ 

 !پيشنهاد به مجلسک ي

به موضوع  ،«؟یمجاز یفضا ایمردم  تیاز امن انتیص» تریبا ت یدر مطلب یآرمان مل روزنامه

 ریاخ یهاو حمله نستاگرامیپ و ااواتس لتریمجلس درباره ف ندهینما ،یغالمرضا نور یهاصحبت

را  یاجتماع یهاکردن شبکه لتریف یمل آرمانکشور پرداخته است.  یهارساختیبه ز یبریسا

. شودیم هاآن بینص یاردیلیکه سود م داندیم دیمف لترشکنیفروشنده ف یهاشرکت یتنها برا

های مجازی این است که آیا بسیاری از کاربران شبکه سؤال» ،طلب عنوان کردروزنامه اصالح نیا

جای اجرای طرح صیانت یا فیلتر کردن واتساپ و بهتر نیست تمرکز مجلس و دولت به

در این رابطه  یاردیلیهزارمهای چند روی افزایش حمالت سایبری و خسارت اینستاگرام، بر

بستن  منزلهبههدف از اجرای طرح صیانت  مجلس بارها اعالم کرده که هرچند «.باشد؟

همچون اجتماعی  یهاشبکهاز فیلتر شدن برخی نگرانی ، وجودنیباااجتماعی نیست؛  یهاهشبک

همچون فیلترشکن که عموماً نیز  ییهاروشدر داخل و با  هاآنمجدد از  یبرداربهرهو تلگرام 

، دغدغه کندیمدولتی را فراهم  یهاستمیسنفوذ در اطالعات شخصی و  و زمینهبدافزار هستند 

راهکار دائمی و اثربخش در این زمینه، حمایت از  رسدیمنظر  بهو نگرانی جدی است. 

یری که سسطح موارد مشابه خارجی است؛ م در هاآناجتماعی داخلی و ارتقاء  یهاشبکه

 .اندبودهموفق در این زمینه و طی کرده  و ... روسیه ،ی همچون چینکشورهای

 زارت صمتودرباره  جمهوررئيسدرخواست قانوني رئيس مجلس با مراهي ه

مجلس حسب درخواست  سیصمت، رئ ریوز ضاحیدر موضوع است یارسانه جنجال روز دو از پس

( وقت بدهند تا ریولت )و نه وزخواست تا دو ماه به د ضاحیاست کنندگاندرخواستاز  جمهوررئیس

امر  نیا نباشد. ریوز گرید نیام یفاطم عمالً  ،و صنعت یصمت به بازرگان وزارتخانه کیبا تفک

 در صورتنخواهد بود و  ریوز گرید نیام یها، فاطموزارتخانه کیبا تفک مهم است که اوالً جهتازآن

دولت اجابت  سیدرخواست رئ اً یثانو  ردیاعتماد بگ یأدوباره ر دیبا ،مجدد از طرف دولت یمعرف

اعالم وصول  یدر صحن علن ضاحیوجود داشت که است جهتازآنکار  نیا یقانون امکانشده است. 

هنوز بر درخواست  ضاحیخواهان است ندگانیکرد که اگر نما دیتأک زین بافینشده بود و دکتر قال

 لذا ؛را اعالم وصول خواهد کرد ضاحیمرّ قانون را اجرا خواهد نمود و است زین یکنند، و یخود پافشار

 .انجام نداد یرقانونیو هم عمل غ را اجابت کرد جمهوررئیسهم درخواست  عمالً  بافیقال

 وان توليد بيشتر نفت را ندارند!تامارات و عربستان 

در » گفت: کایآمر جمهورسیاجالس رهبران گروه هفت به رئ هیفرانسه در حاش جمهورسیرئ

گفت که امارات اکنون حداکثر عرضه نفت را دارد و  دیامارات، بن زا سیئبا ر یتماس تلفن

قیمت افزایش  .«خود اضافه کند دیهزار بشکه در روز به تول 1۵2فقط  تواندیم زیعربستان ن

موجب گیر افتادن کشورهای  تحریمی اروپا بر نفت و گاز روسیه یهااستیس جهیدرنتانرژی 

با فشار بر کشورهای عربی برای  رفتیمه امید ک یاتلهشده است؛  خودساختهاروپایی در تله 

لید تولید بیشتر نفت از آن درآیند؛ اما گویا کفگیرشان به ته دیگ خورده و توان مضاعفی برای تو

 بیشتر در این کشورها وجود ندارد.

 اخبار کوتاه

 یانیپا هیانیب در /رانيا هيعل 5و اساس گروه  هيپاياتهامات ب ◄

کشورها بر ممانعت از  نی، ضمن اعالم تعهد ا۷اجالس سران گروه 

شده که  تأسفابراز  ران،یا لهیوسبه ییادعا یاهستهسالح ساخت 

کامل  یریازسرگ یفشرده برا کیپلماتید یهاتالش باوجود

کردن توافق  یینها یرا برا صتهنوز فر رانیا ،برجام یاجرا

 هیانیب نیدر ا ۷عضو گروه  یکشورها !شمرده نشده است متیغن

خواهند کرد  یهمکار یالمللنیب یشرکا گریشدند که با د یمدع

 قرار دهند. موردتوجهرا  رانیهسته ا یهاتیفعال شیتا مسئله افزا

 اطالعات بر اساس /چاقاق اتيدر صدر کشف ،يکاغذ و خوراک ◄

قاچاق  یکاال نیشتریب ت،یسازمان حما یسو از منتشرشده

و  یمقوا، مواد خوراک ایکاغذ  ،امسال دوماههدر  شدهکشف

 ،یدکیلوازمو  هینقل لیو انواع وسا ییغذا عیمحصوالت صنا

امسال  ماهبهشتیارد در بوده است. هاآن یو جانب یمصرف

طرح مبارزه  یاجرا یدر راستا یمورد پرونده تخلف صنف 492

قاچاق  یارزش کاالها مجموع .است شده لیبا قاچاق کاال تشک

 ونیلیم 404و  اردیلیم 4۵ ماهبهشتیارد یط شدهکشف

 تومان بوده است.

روزها تب واردات  نیا !/پاسپورت خريدوفروش داغازار ب ◄

 ییروز ابتدا 00فقط در  طوری کهباالست.  یمسافر یهایگوش

وارد کشور  قیطر نیاز ا فونیآ یهزار گوش 42حدود  ،خرداد

 یهایواردات گوش فیکه تکل یتا زمان رسدیه نظر مبشد. 

 یحال در .ابدیادامه  تیوضع نینشود، ا نییدالر تع ۰22 یباال

 دهیکه شن هقوت گرفت گریبار د یمسافر یهایواردات گوش

 منظوربهپاسپورت  خریدوفروشاز شهرها  یاریدر بس شودیم

 کرده است. دایپ یبازار داغ ،یستریرج

 یتازگبه بر يک فيلم منتشر شده در فضای مجازی/ یاهيبيتکذ ◄

 یدر نجف در فضا یرانیا یهابا عنوان کتک زدن زن یلمیف

در  یمتعلق به دادگاه لمیف نیا .شودیم دستبهدست یمجاز

طی به موضوع و ارتبا قبل است یهاسالعراق در  هیمانیسل

 ادعایی ندارد.

 یهایابیارز ؟/دهديمرا پس  نياوکرا ياشغال یشهرها هيروسآيا  ◄

 یاراض ستیقادر ن گرید نیاوکرا ،دهدینشان م دنیدولت با

کوچک  دیبا یزلنسک ریمیو ولود ردیبازپس گ هیخود را از روس

که  رسدیمحال خبر  نیهم رد .ردیشدن کشورش را بپذ

. کندیم را در اقتصاد خود ادغام نیاوکرا یاشغال یشهرها هیروس

در اقتصاد  نیاوکرا یاشغال یملموس ادغام شهرها عنصر

ماه شهرها از  نی)روبل( به ا هیوارد کردن پول روس ه،یروس

 گذشته است.

انداز سپاه تندرو موشک یهاقي: همه قایريسردار تنگس ◄

 شیسپاه در هما ییایدر یروین فرمانده /داخل هستند ديتول

 ازیموردن یشناورها دیاز تول یانوردیدر یروز جهان داشتیگرام

 در داخل خبر داد. روین نیا


