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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1081 مرداد 2شنبه يک 2085 شمارهـ  نجپوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

با  یمقدار کی دیرا به نظر من با نیجنگ اوکرا نیاست. ا دینظم جد کی در آستانه ایامروز دن

 یهاشهی. رستیکشور ن کیبه  ینظام حمله کیجنگ صرفاً  نینگاه کرد؛ ا یترقیعم دید کی

 یهاندهیاست و آ یقیعم یهاشهیر ،کندیمکه امروز انسان دارد در اروپا مشاهده  یحرکت نیا

   (60/60/1061) .که وجود داشته باشد زندیرا انسان حدس م یو دشوار دهیچیپ

www.basirat.ir ▼م؟يشو تيروا اي ميکن تيروا               روز حرف 

در واتساپ و  یرانیا ونیلیم 60 دهدیاطالعات مرکز آمار نشان م

 ییعضو هستند؛ از سو نستاگرامینفر در ا هزار 066و  ونیلیم 02

 نیاست. ا دهینفر رس ونیلیم 02به  اکنونهمکاربران تلگرام 

باعث شده است که جامعه امروز  یمجاز یهاشبکه یگستردگ

اطالعات داشته  طشیاز مح خواهدیکه مرتب م اشدب یاجامعه

متحول، مُتَلَوِّن و  اریهر لحظه بس و ردیبگ میباشد تا بتواند تصم

 است. رنگبهرنگ

 درنیز ما  امعهجبر فضای مجازی چنین وضعیتی  بودناکم ح

 کیکارآمد و  ینظارت یحوزه فاقد ابزارها نیاست که ا یصورت

حاصل از  ینظمیمشخص است. در عصر ب یحکمران ستمیس

 یو ذهن یدر عرصه فکر یانیجر ،یمجاز یهاشبکهو  نترنتیا

 ردیبگ به دسترا  تی، کنترل روابسازد تیاست که بتواند روا روزیپ

و  دهدیاول را ارائه م تیرواکه  یکند. کس تیخود را تثب تیو روا

افکار را  ،یو چه از اتفاقات جار یدئولوژیچه از ا کند،یم تیتثب

 لیها تحمخود را بر آن یهااستیس تواندیو م کندیتصاحب م

را زودتر شروع کند در  تیکه روا یکند. به زبان ساده، هرکس

 میعرصه انتزاعات بگذر از .خواهد شد دانیم روزیپ هاتیجنگ روا

به اراک اگر  یسیرئ اهللتیآدر سفر  ؛میبرگرد یدانیم اتیو به واقع

دو  تیو تقو ایاح ،میکه منتشر شد بگذر یخوب یاز همه خبرها

کشور و غرب  یصنعت یهاغول یکارخانه هپکو و آذرآب که روز

در  اما؛ بود منتشرشده یخبرها نیترنیریشاز  یکی ،بودند ایآس

از  شتریآنچه ب ،ضابطه مشخصعلت نبود ه و ب یمجاز یفضا

به عرصه  دیاشتغال مجدد صدها کارگر و مهندس و برگشت ام

از  جمهورسیرئکردن  ادی ،شد دهیخورد و د بیصنعت، ضر

که در  طورهمان !بود «یاراک»با پسوند  «یزدی یحائر اهللتیآ»

 سؤال، دوارکنندهیامها خبر خوب و ده انیاز م النیسفر به گ

بر  یسفر مبن اندرکاراندستاز  یکیاز  جمهورسیرئدلسوزانه 

و  یمجاز ینخوردن ناهار، تا به امروز هم در فضا ایخوردن 

 .شودیم دهیو د دهیچرخ دستبهدست یارسانه

در عرصه جنگ  یانقالب یهارسانهکه  دهدیمنشان  وضعیت نیا

امروز  فهیو وظ اندمواجه یاساس یهاچالشبا مشکالت و  هاتیروا

که رهبر  طورهمان ؛استعرصه این قدرتمند شدن در  هاآن

خودتان  جامعه قیحقا دیکن تیشما روا» :معظم انقالب فرمودند

دشمن  د،ینکن تیو کشور خودتان و انقالبتان را. شما اگر روا

 تیدشمن روا د،ینکن تیشما اگر انقالب را روا ؛کندیم تیروا

 یمنحصر به عرصه داخل هاتیرواجنگ  نکهیمهم ا نکته .«کندیم

 ییجا ؛گرددیبرمهم  یالمللنیبو  یبلکه به عرصه فرامل ستین

ما در اذهان  یهایکاست ای یو توانمند یرانیا ران،یاز ا تیکه روا

 ینیآفرنقشحوزه در  یجد یبازنگر ازمندیلذا ن ؛ندینشیمملل 

 )نویسنده: یعقوب ربیعی( .میعرصه مهم هست نیادر 

 

 
 

 

 
 

 شده است! دشانيخر یهم مشتر هيکه روس ييپهپادها              روز گزارش▼

 رییتغ ،هیبه روس یرانیا یهاخبر فروش پهپاد یخارج یهارسانه یگذشته برخ یروزها در

 هیو لزوم تنب مخاصمهایرانی به این  یهاپرندهورود  واسطهبهاوکراین  -روسیه معادالت جنگ

 ند.اهکرد مطرحرا  رانیا

قصد  رانیا ؛اعالم کرد دیکاخ سف یمل تیمشاور امن وان،یسال کیج -1 :یخبر یهاگزاره

قرار  هیروس اریحمل سالح در اخت تیبا قابل یاز انواع رزم خصوصبهدارد چند صد پهپاد 

از ورود  هایغرب. وحشت کندیآغاز م یدر ماه جار یزودبهها را دهد و آموزش روس

 یماهایدر عرصه هواپ رانیا یباال اریقدرت بس لیلبه د نیبه جنگ تا اوکرا یرانیا حاتیتسل

 یخود برا لیاز تما یبارها در جلسات خصوص زین شتریپ هاروساست.  نیبدون سرنش

جهان به  یابرقدرت پهپاد حاتیل. حال با ورود تساندبرداشتهپرده  یرانیا یهاواردات پهپاد

 -0 .شندیاندیمموازنه قدرت  رییتغ نیا یبرا یریچه تدب هایغرب دید دیبا ن،یجنگ اوکرا

پهپاد  رانیاز ا خواهدیم هیموضوع که چرا روس نیبا ا یلیتحل یادداشتیدر  CRUXرسانه 

ها آنست. ا برخوردارو متنوع  رومندین یپهپاد بومستیز کیاز  رانیا» :بخرد؟ نوشت

. دانهای گوناگون پهپادی در اختیار دارند که قابلیت خود در میدان نبرد را ثابت کردهنسخه

 رانینه، ا ای میکه چه دوست داشته باش اندکرده یادآوری یکارشناسان نظام زیدر گذشته ن

 نکهیضمن اشاره به ا یلیدر تحل زین یعرب وزینیشبکه اسکا -6 .«است یقدرت پهپاد کی

 داریخر هیروس یعنی ایدن حاتیاست که غول تسل یبه حد یرانیا یپهپادها فنّاورانهقدرت 

صادرکنندگان اسلحه در جهان به شمار  نیترکه جزو مهم هیروس» :نوشت ،آن شده است

 .«سلحه باشدا یخود مشتر کا،یمربار بنا بر اطالعات آ نیا رسدیبه نظر م ،رودیم

که مخالف جنگ  هاعالم کرد یرسم طوربه رانیا یاسالم یجمهور -1 :يليتحل یهاگزاره

را  یریدرگ شهیر ،نیدر موضوع جنگ اوکرا حالنیباا؛ جهان است یهر جادر  بیو تخر

و گسترش حوزه  یطلبتوسعهمشی که با  داندیمدر منطقه  کایو آمر هایغربغلط  استیس

 -0ت. روسیه را فراهم کرده اس العملعکس، موجبات نفوذ خود در مرزهای پیرامونی روسیه

سالهاست غرب  هاآنکه  شودیممطرح  یطیدر شرا یاسالم رانیا هیعل یمقامات غرب یادعا

 هیعل هاآن داتیو همواره نوک تهد اندکرده لیکشنده خود تبد یهاسالحرا به انبار  ایآس

همواره  روزبهو  دیجد ینظام حاتیتسل دوفروشیخر -6بوده است.  رانیا اسالمی یجمهور

در  کهیطوربه ؛قرار داشته است ایران یاسالم یمسلح جمهور یروهایدر برنامه ستاد کل ن

 ،هیبه روس شورمانکمسلح  یهارویستاد کل ن سیرئ، یباقرسرلشکر سفر سال گذشته 

 ،یناصر کنعانقرار گرفت.  موردبحثو  مطرح، ییایدر و ینیزم ،ییهوا یروین زیتجه

 حیتصر ینظام نهیدر زم هیو روس رانیا یوزارت خارجه در خصوص همکار یسخنگو

در حوزه  هیروس ونیو فدراس رانیا یاسالم یجمهور انیم یهایسابقه همکار»: کندیم

 چیر هیو در مقطع اخ گرددیبرم نیاز آغاز جنگ در اوکرا شیبه پ ،نینو یهایفناور یبرخ

 یاز جمهور یمقام مسئول چیاگرچه ه -0 .«رخ نداده است ارتباطنیدرا یتحول خاص

ترس مقامات  ،نکرده است، اما مسئله مهم دیأیرا ت هیموضوع فروش پهپاد به روس یاسالم

در سوریه، را  پهپادها نیشصت ا در گذشته ضرب هاآناست.  یرانیا یاز پهپادها ییکایآمر

ز تغییر ا هاآنترس این بار و  اندکردهجربه تاشغالی فلسطین  یهانیسرزمعراق، یمن و 

پهپادهای ایرانی در میدان درگیری دیگری غربی با  یهاسالحهماوردی موازنه قدرت در 

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .است
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 اخبار ▼

 ما نگذاشتيم شد،يانجام م ياز دولت مرحوم هاشم ديبا یاقتصاد ليتعد :باهنر محمدرضا

 یأفکر کند در کشور با ر یکس اگر» :در گفتگو با ایلنا گفت نیمهندس یجامعه اسالم کل ریدب

 کی دیتوانینم ایدر کل دن یعنی ؛کندیاشتباه م ،ستدیدر مقابل نظام با تواندیجمع کردن م

در مقابل نظام حاکم بر آن  کیکه بشود با روش دموکرات دیکن دایپحکومت  کی ایکشور و 

موقع  کی .ستین رییتغقابلو  ستثابت ااصول ثابت دارند که  یسر کی ایتمام دن .ستادیکشور ا

 یکشور چینظام را ه بینظام است. رق بیموقع طرف رق کیاما  ؛احزاب است بیطرف رق

من  ۸۸ سال در است. ۸۸همان داستان فتنه سال ؛ است یعیطب یلیخ نیو ا کندیتحمل نم

خوب و درست  یأر ونیلیم 16گفتم  ،رفتم یمهندس موسو شیپ ،هفته بعد از انتخابات کی

شده است. گفتم  تقلب ،. گفت نهستی، در مقابل نظام ناآرا را نگهدار نیآمده، ا رتانیگ یحساب

تخلف شده  میگویمگفت دوباره  ،یکنیم کارچه یاورین یأو ر ندمجدد انتخابات برگزار کن اگر

داده بودند،  یأر یکه به مهندس موسو ییهاهمانو  خود را خراب کرد یهایأخودش راست. 

 یهااستیسبه  یشگوتگف دامهادر باهنر  .«گر سر دادندآمده و شعار مرگ بر فتنه هاابانیبه خ

 اریکار بس یتومان 0066 ارز حذف کار»اقتصادی دولت رئیسی نیز پرداخته و گفته است: 

 ،افتادیم ریتأخکار به  نیهر چه ا .شدیانجام م دیبود که با یکار نیا .بود یریو خط نیسنگ

 گفتیم 20سال  ؛را رحمت کند یرفسنجان یهاشم اهللتیآ. خدا مرحوم شدیتر مسخت

آن زمان  ،میخورد یدرصد 0۴چون به تورم  ؛را حذف کنم یاارانهی یهامتیتمام ق خواهمیم

و  میکه نگذاشت میهم مقصر ما بود دیکار را انجام دهد. شا نیا میو نگذاشت میما در مجلس بود

 .«شدیاز همان موقع انجام م دیکار با نیاما ا ،میکار را گرفت نیسرعت ا

 !دست بردارد يرانا یانزوا یتالش برااز  ديبا ايدنبدولت  آمريکايي:انديشکده 

 یانوشت که خواه توافق هسته یلیدر تحل «تکرافتیاست بلیسپانسیر» ییکایآمر شکدهیاند

 یبر منزو یاستاندارد خود مبن استیدر س دیحاصل شود و خواه حاصل نشود، واشنگتن با

 نیشیپ یهاهمچون دولت دنیگزارش، دولت با نیطبق ا .کند دنظریتجد رانیکردن ا

اند، ادهراهبرد غالب خود قرار د عنوانبهرا  رانیا یتاکنون، انزوا 1۴۸6که از دهه  متحدهاالتیا

 یسازیعاد یبرا ییهاگرچه تالش،دهدیمگزارش ادامه  نیابوده است.  رانیا یبه دنبال انزوا

با  کیپلماتیوارد تعامل د اضیصورت گرفته است اما ر یستیونیصه میعربستان و رژ نیروابط ب

 یهمکار یشورا انیبا همتا یخصوصدر جلسات  راًیاخ ییکایمقامات آمر. است شده رانیا

برجام، از همه  یایاند که در صورت عدم احکرده شنهادیپ ییاروپا یو کشورها فارسجیخل

 نیعمان، قطر و امارات انتظار دارد که به کمپ ازجمله فارسجیخل یهمکار یشورا یکشورها

 .ستندین رانیبه دنبال تنش با ا فارسجیخل هیحاش یاز کشورها کیچیهاما  وندندیبپ رانیا هیعل

 لیتما رانیا یاتوافق هسته یایبه اح دنیبا کهآن رغمیعل، مده استآگزارش  یانیدر بخش پا

 است. کایآمر نییشجمهور پ یرؤسا یهااستیمشابه س ایدر غرب آس یو یهااستیدارد اما س

 یرا برا کیپلماتید هایراهبه منطقه اجازه دهد تا تمام  دیبا متحدهاالتیابدون برجام،  ایبا 

 تیمدت به نفع ثبات و امندر بلند نیکنند و ا یسپر رانیبا ا یکپارچگیو  یگسترش همکار

 و فراتر از آن است. فارسجیخل کا،یآمر

 رديگيفرامرا  هاميدر مقابله با تحر رانيتخصص ا نيپوت :يآلمانرسانه 

جهان قرار دارد  یهابه تهران کماکان در کانون توجه رسانه هیروس جمهورسیرئ سفر

 ریمیوالد :نوشت نهیزم نیآلمان روز شنبه در ا« وله چهیدو» یشبکه خبر وبگاه کهیطوربه

باورند که مسکو به دنبال  نیکرد. ناظران بر ا دیبازد عالی ایران رهبرگذشته با  یروزها نیپوت

در  رانیاز تخصص ا دیاروپاست و شا هیو اتحاد متحدهاالتیا یهامیدور زدن تحر یبرا ییهاراه

 بارهنیدراچهارشنبه گذشته  زین «کیوزوین» ییکاینامه آمرهفته .ردیدرس بگ هامیمقابله با تحر

که دستور حمله به  یبار از زمان نیاول یدر سفر هفته گذشته خود به تهران، برا نینوشت، پوت

نوع  نیسابق سفر کرد. ا یشورو ریاتحاد جماه یرا صادر کرد، به خارج از مرزها نیاوکرا

 فشار وارد کند. و بر آن ردیدر مقابل غرب قرار گ تواندیاز اتحاد است که م یدیجد

 اخبار کوتاه

 و عربستان رانيخارجه ا یوزرا علنيمالقات  :راقع ◄

کرد  دیتأکخارجه عراق  ریوز «نیحس فؤاد» /شوديمبرگزار 

 یعلن صورتبهو عربستان در بغداد و  رانیا ندهیکه نشست آ

 یتیدر سطح امن داریپنج د تاکنون»افزود:  یو .شودیبرگزار م

از عراق خواست تا  یسعود عهدیبرگزار شده و اکنون ول

 اشیرانیا یامور خارجه عربستان با همتا ریوز نیب یدارید

 .«میکنینشست را اعالم م نیزمان ا یزودبه. میکنبرگزار 

پررنگ کردن پرده پشت در  یو اقتصاد ياسيدستور کار س ◄

مجلس درباره  سهیرئئتیهعضو  «ینادر احمد» /تقلب کنکور

به اندازه من و تعداد  کسچیه دیشا» تخلفات کنکور گفت:

چند سال  نیاز تخلفات سازمان سنجش در ا ،یگرید دمحدو

، سال گذشته هم 1061تقلب کنکور  یهاروش مطلع نباشد.

 کیپشت پررنگ کردن تقلب کنکور امسال،  .وجود داشت

 ؛خاص است یگروه یاز سو یو اقتصاد یاسیدستور کار س

در  یسینظر که بحث ضربه زدن به دولت رئ نیاز ا یاسیس

 خواهدیم کنکور یایمافاز آن نظر که  یاست و اقتصاد انیم

سوق و  ،معدل یایمافو  وپرورشآموزش یایمافخود را به 

 .«دهد یتسر

ت وزار یسخنگو !/داری نداريمگشت بار: رت بهداشتوزا ◄

توسط این  «گشت بارداری» یاندازراهبا رد شایعه  بهداشت

در مراکز  یگشت باردارتحت عنوان  یزیچ»گفت:  وزارتخانه،

 ،یخدمات بهداشت یوجود ندارد و تمام یدرمان و یبهداشت

در سطوح  یو درمان نابارور یدرباره باردار یاو مشاوره یدرمان

از  ای یحضور طوربه بهورزانها و توسط پزشکان، ماما ،مختلف

وی در  .«شودیسالم ارائه م یبارور کپارچهیسامانه  قیطر

لم بخش دیگری از اظهارات خود به امکانات سامانه باروری سا

کاربران اعم از مادران باردار و افراد »اشاره و تصریح کرد: 

تلفنی رایگان و  یامشاورهنابارور از طریق این سامانه خدمات 

 .«مراقبتی دریافت خواهند کرد یهاامکیپ

 ميرژ ياز عوامل سازمان جاسوس یابازداشت شبکه ◄

از عوامل  یاشبکه»: خبر داد اطالعات وزارت /يستيونيصه

 اتیانجام عمل یکه برا یستیونیصه میرژ یسازمان جاسوس

از هر اقدام  شیبه کشور اعزام شده بودند، پ یستیترور

و  ییتوسط سربازان گمنام امام زمان شناسا یاخرابکارانه

 یاز کشورها یکی قیشبکه از طر نیا یاعضا بازداشت شدند.

کردستان  میبا عوامل موساد در ارتباط بوده و از اقل هیهمسا

 .«وارد کشور شده بودند

 /به فروش گذاشته شد تريياکانت تو ونيليم 405اطالعات  ◄

 0600سال  لیکه در اوا ترییتو یتیامن یریپذبیآس با هاهکر

اکانت را به دست  ونیلیم 540کشف شده بود، اطالعات حدود 

 .اندکردهفروش عرضه  یاطالعات را برا نیآورده و حاال ا
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