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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1041 مرداد 32شنبه يک 5185 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (مد ظله العالی)ای خامنهامام 

است از روشنگری در زمینه معارف و احکام اسالمی، حفظ وظایف اصلی امام سجاد)ع( عبارت بوده 

داشتن سازی برای ایجاد جامعه اسالمی ذیل حکومت علوی و زنده نگهینهها، زماسالم از انحراف

 ،در یک جمله آن هدف؛ دندها برای آن زحمت کشیایشان هدفی داشت که سال حادثه عاشورا.

 (ساله، حلقه سوم ۰۵۲منبع: کتاب انسان ) بود.« سازی برای تشکیل حکومت اسالمیزمینه»

www.basirat.ir ▼دولتي یهاشرکتشاخ غول فساد در         روز حرف 

تا با  هستیم و مصممیم فسادزابه دنبال اصالح بسترهای »

؛ «اصالح نظامات گوناگون، زمینه فساد و رانت را از بین ببریم

سخنرانی  یهابخش نیتریدیکلاین جمله یکی از 

در جمع مردم کرمان در سفر هفته گذشته به این  جمهورسیرئ

دولت در مبارزه با عزم  دهدیمتان بود؛ موضوعی که نشان اس

د و بند جدی است. عمل کردن به این شعار زفساد، رانت و 

گام اول در این  -1، نیازمند توجه به چند نکته است: یاهیپا

 واقعبهدر درون قوه مجریه است؛ فسادزا مسیر، اصالح بسترهای 

در دولت و بر هم زدن  ینتکاخانهنقطه آغازین مبارزه با فساد، 

و ادارات دولتی است.  مؤسساتمناسبات غلط گذشته در 

های بزرگ دولتی نیازمند توجه و و هلدینگ هاشرکت نیبنیدرا

با توجه به حجم سنگین گردش  چراکهنظارت بیشتری است؛ 

بیشتر  مراتببه، زمینه و انگیزه فساد هاشرکتمالی در این 

هم در این  هاپاداشح دستمزد و است. عالوه بر این، سطو

دولتی، ناعادالنه و در  یهابخش، در مقایسه با سایر هامجموعه

از موارد نجومی است و هم اینکه شفافیت و پاسخگویی  یاپاره

در  یتکانخانه ازینشیپ -۰در سطح قابل قبولی وجود ندارد. 

دولت، گماردن کارگزارانی صالح و متخصص برای مبارزه با 

از  سال کیگذشت  رغمیعل، دیآیبرمکه  طورآند است؛ فسا

روی کار آمدن دولت سیزدهم، همچنان بسیاری مناصب و 

در اختیار تفکرات گذشته است؛ تفکری که  هاتیمسئول

اعتقادی به برهم زدن زمین بازی و تغییر بسترها و مناسبات 

و رسوب این تفکرات بر  مدتیطوالنفعلی ندارد. مدیریت 

اقتصادی، برای برخی توهم مالکیت به وجود آورده  یهاحوزه

ملی این  یهاهیسرماو  هاییدارااموال و  کهیدرحالاست، 

متعلق به تمام مردم است و مدیران دولتی به وکالت ها شرکت

 را بر عهده دارند. هاآناز طرف مردم مدیریت 

ود، باید بپذیریم تا در رفتارها تغییری حاصل نش نکته پاياني:

همچنان بر  شودینمانتظار تغییر در نتایج را داشت؛  توانینم

طبل گذشته کوبید، سپس انتظار معجزه داشت. تداوم 

؛ روندهایی که اندانداخته، روندهایی غلط را جا فسادزابسترهای 

با روال عادی قابل اصالح نیست و نیازمند حرکتی انقالبی، 

و  ییتنهابهغول فساد علمی و منطقی است. البته شکستن شاخ 

توسط قوه مجریه شدنی نیست، بلکه از در هم کنش  صرفاً

، نیروهای انتظامی و امنیتی، گانهسهفعالیت هماهنگ قوای 

به  فسادزامردمی و آحاد مردم برای تغییر روندهای  یهاتشکل

 .دیآیمسمت بسترهای سالم به وجود 

 )نویسنده: حسین حسینی نژاد(

 

 

 

 

 
 

 کدام آزادی بيان؟!                                   وزر گزارش▼

، به اتهام اجتماع و ۸۸زاده از محکومان امنیتی فتنه عصر روز جمعه هفدهم تیرماه مصطفی تاج

تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد. تاجزاده 

، انتخابات، هیفقتیوالقادات تندی به قانون اساسی، جایگاه انت شیهایریگموضعدر اظهارات و 

 خارجی و ... مطرح نموده بود. سیاست

 1۵صبح شنبه جلسه رسیدگی به اتهامات مصطفی تاجزاده در شعبه  -1 خبری: یهاگزاره

اجتماع و  ازجملهدادگاه انقالب اسالمی، برگزار و کیفرخواست متهم با طرح سه عنوان اتهامی 

ی علیه امنیت ملی، با ذکر مصادیقی پیرامون هرکدام از عناوین اتهامی قرائت شد. پس از تبان

قرائت کیفرخواست، رئیس دادگاه از متهم خواست در خصوص اتهاماتی که با ذکر مصادیق و 

، نیازاپسمستندات به وی وارد گردیده توضیح دهد و از خود دفاع کند که تاجزاده پاسخگو نبود. 

دادگاه، به  سؤاالتاتی با توجه به تفهیم اتهام متهم و امتناع تاجزاده از پاسخگویی به قاضی صلو

رئیس  جهیدرنتوی فرصت دفاع آخر را داد که تاجزاده مجدداً سخن یا دفاعی را مطرح ننمود و 

 -۰دادگاه ختم رسیدگی را اعالم نمود تا در مهلت قانونی مقرر نسبت به صدور رأی اقدام نماید. 

ویدئویی از قول همسرش گفته است:  اظهارنظرهمسر تاجزاده در « خرالسادات محتشمی پورف»

. وی در داندیمو دادگاه را غیرقانونی  کندینمتاجزاده از ابتدا گفته بود که در دادگاه شرکت »

 «.کرده است! یاطالعیببه نظام از پرونده و جرم همسرش اظهار  هااهانتادامه با تکرار 

بردن بازداشت تاجزاده و دادگاه او  سؤالاکثر اظهاراتی که در خصوص زیر  تحليلي: یهاگزاره

 یارسانهاست که بر مصداق جرم بودن اظهارات و اقدامات  یاشبهه، بر اساس شودیممطرح 

؛ در پاسخ به این شبهه باید کنندیمو آن را مصداق آزادی بیان عنوان  کنندیمتاجزاده وارد 

به بهانه آزادی بیان هر بیان و تحلیل مسموم و کذبی را در جامعه انتشار داد؟  توانیمپرسید آیا 

اگر تندروهای جریان اصالحات خود را خط  -1اساساً منطق جرم انگاری در این حوزه چیست؟ 

در »، شایسته است خط و حدّ امام را هم به رسمیت بشناسند که ایشان فرمودند: دانندیمامامی 

هستند، ولکن آزادی خرابکاری را  یادهیعق هرگونهالمی همه افراد دارای آزادی در حکومت اس

خارجی را اجازه خیانت  یهاقدرت ندارند... در جمهوری اسالمی هیچ فرد و یا گروه وابسته به

 کار توطئه در کهیماداماسالم، هم در بیان عقاید و هم در اعمال،  مردم آزادند در ... میدهینم

آزادی غیر از توطئه است. آزادی، نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند... 

؛ اقدامات و اظهارات امثال تاجزاده در «بگویند، توطئه نکنند خواهندیم آزادی بیان است؛ هرچه

با این مبنا و معیار  ستیابیمرا  6۸و  69و دعوت به اغتشاش و خرابکاری در  ۸۸و  8۸ یهاسال

اگر مبنا و آرمان تندروهای جریان اصالحات، آمریکاست؛ باید گفت در آمریکا نیز در  -۰سنجید. 

 حدومرزکنار پذیرش عمومی مفهوم آزادی بیان، توافقی عمومی وجود دارد که باید برای آن 

است: سخنانی که به ده ذیل بر بیان وضع ش یهاتیمحدوددر آمریکا  مثالعنوانبهکرد؛  مشخص

کلی صدمه  صورتبهمنافع اشخاص ضرر بزند )مانند تهمت و افترا(؛ سخنانی که به جامعه 

باشند )مثالً سخنانی که باعث ایجاد وحشت عمومی نظم عمومی  مخلزنند یا سخنانی که می

ان، انعطاف و جمهوری اسالمی در برابر فتنه گران و برانداز مانندبهشود( و ... . هیچ نظامی 

عطوفت نظام  همهنیباابودند که  ۸۸نشان نداده است که مصداق اتم آن سران فتنه  صدرسعه

 توبه و پشیمانی دراز است. یجابهاسالمی، باز زبان هجو و لغوشان 

کلیدی در  یهاتیمسئولگری بر سال تصدی 2۰زاده سابقه طیف طرفدار تاج نکته پاياني:

کنند با و سعی می قرار داده؛ اما اکنون خود را در جایگاه مطالبه گر اندداشتهجمهوری اسالمی 

انگیزی و ایجاد شبهه و ابهام در اذهان مردم، خود را از زیر بار مسئولیت دادن آدرس غلط و فتنه

 پاسخگویی خالص کنند. )نویسنده: جواد خسروی(
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 اخبار ▼

 ييکايآمره انديشکد دگاهياز د هيدر سور رانيحضور ا ييچرا

 یهاشکدهیاند نیتراز مهم یکی ؛ایفرنیکال التیرند )واقع در ا شکدهیدر اند رانیکارشناسان مسائل ا

 ینقش ارتباطدر خصوص  دارد( کشور نیا یجهان یهایگذاراستیدر س یکه نقش مهم کایآمر

 شبردیاز پ یریموازنه قدرت در منطقه و جلوگ جادیا» :ندیگویم اهللو حزب رانیا انیم هیسور

 سوریهاز  تیرا به حما رانیاست که ا یعوامل نیتردر منطقه مهم لیو اسرائ کایرمنافع آم

 یاست که نقش یگریمنزله بازبه هیسور یفعل یهایریدر درگ رانیا یاسالم یجمهور .داردیموا

. شودیب ممحسو هیسور میرژ یحام نیتربزرگ ه،یاز روس شتریپ یحت رانی. اکندیم فایا یاتیح

کردن قدرت  یمشترک، ازجمله خنث کیبر منافع استراتژ خیروابط تهران با دمشق در طول تار

موازنه در  جادیا یبرا نیاستوار است. هر دو کشور همچن انهیمردر خاو لیاسرائو  متحدهاالتیا

فاقد بعد  یادیتا حد ز هیو سور رانیا اتحاد دارند. هیمعاند عرب، به هم تک یهابرابر دولت

 شودیاداره م ،یفرقه علو یاز اعضا یکیتوسط  ه،یسکوالر سور میاست. رژ یو مذهب کیدئولوژیا

عنوان تنها به رانیا یاسالم یجمهور حالنیندارد. باا رانیدر ا عهیش تیبا اکثر یکه ارتباط چندان

. در دهدیماسد از خود نشان  مینسبت به رژ یکاند یمذهب یدر جهان، وابستگ ینیحکومت د

 یبه سو کیدارد: دروازه استراتژ رانیا یرا برا ریز کیاستراتژ یایمزا هیعوض، از نگاه تهران، سور

مهم  یپل ارتباط کیتر از همه مهم دیو شا لیو اسرائ کایدر برابر قدرت آمر یجهان عرب، سد

 «.اهلل لبنان استبه حزب یدسترس یبرا

 هيد سليمانيدر آمريکا، بعد از ترور ش باشآماده

بالفاصله پس از ترور شهید سردار قاسم  متحدهاالتیاژورنال فاش کرد که  تیاستروال

به دلیل ترس از انتقام، تدابیر امنیتی خود را در اطراف  ،۰۲۰۲سلیمانی در اوایل سال 

این روزنامه به نقل از مقامات سابق و فعلی آمریکا  .فدرال تشدید کرده بود یهاساختمان

امنیتی در آمریکا پس از ترور شهید سلیمانی مخفی نگه داشته  باشآمادهکه وضعیت  نوشت

به گفته مقامات آمریکایی، این عملیات  .گذاشته بودند« ریپذانعطافعملیات »شده و نام آن را 

برای دفع حمالت سایبری و هشدار به نیروهای گارد ساحلی و گارد مرزی  یسازآمادهشامل 

به نوشته این روزنامه، این عملیات نشان  .بود انهیجویتالفا هرگونه تهدید برای مقابله ب

، بلکه شامل شودینمکه ترس از واکنش ایران تنها به ترور مقامات آمریکایی محدود  دهدیم

 .شودیمضربه زدن به منافع دولت آمریکا هم 

 ماه ۶خودرو ظرف  ECU یسازيبوم

 یخودروسازدر بخش صنعت »صاایران( گفت: ) رانیاترونیک امیر رستگاری مدیرعامل صنایع الک

ای که دولت سابق آمریکا برای کشور ایجاد کرد خیلی از همه جانبه یهامیتحربا  1268از سال 

ما  یخودروسازهای فناور مانند زیمنس، بوش، پژو و رنو از کشورمان رفتند و صنعت شرکت

( است که این قطعه ECU) ویی ای سی طعهدچار یک توقف شد. یکی از قطعات گلوگاهی ق

و تا  یسازیبوممغز خودرو هدایت خودرو را در دست دارد. ظرف شش ماه این قطعه را  عنوانبه

ای سی یو با استاندارد  8۲سیلندر،  ۴هزار قطعه ای سی یو برای موتور  2۲۲به امروز قریب به 

کردیم. در حال حاضر از چندین کشور در تولید  سوزدوگانههزار قطعه ای سی یو  2۲و  ۵یورو 

مجموعه ما حضور دارند، برای اینکه این قطعات را از ما خریداری کنند؛ به دلیل اینکه هم 

 .«با محصوالت خارجی است رقابتقابلکیفیت  ازلحاظهزینه و هم  ازلحاظ

 قبول ندارند! یاعدهکه تکليف ايجاد کند را  ينيحس امام

ستاد حوزه و دانشگاه در برنامه زنده تلویزیونی با مخاطب قرار دادن مردم ا« ازغدی پورمیرح»

 یزننهیسنسبت به خط و مسیر امام حسین )ع(، عزاداری بر ایشان را تنها خالصه شده در روزه و 

تکلیف را جاری ساختن خط حسینی در زندگی فردی و اجتماعی برشمرد و  نیترمهمندانسته و 

گویند که ما حسینی را قبول گویند که امام حسین نگویند؛ میان میحسین ج یاعده»گفت: 

داریم که اینجا سالی دو سه روز به یادش باشیم و در آخرت هم ما را شفاعت کند و از در پشتی به 

بهشت ببرد ولی حسینی را که برای ما دردسر ایجاد کند و بگوید که بیایید کربال، نه این حسین را 

 «.امام را تنها گذاشتند... گونهنیاشهر بود که  نیتریانقالبهنوز کوفه قبول نداریم... 

 اخبار کوتاه

وزير اقتصاد: تا سال آينده، فشارهای اقتصادی بر مردم  ◄

بیشترین زمان ستاد « سید احسان خاندوزی» /ابدييمخاتمه 

های اصالحی اقتصادی دولت را پیگیری برنامه بلندمدت برنامه

سال  خردادماهتومانی که در اردیبهشت و  ۴۰۲۲مربوط به ارز 

از این به بعد باید »جاری اجرایی شد، برشمرده و گفته است: 

به فکر پایین آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم 

باشیم. امیدواریم به نحوی عمل کنیم که در سال آینده شاهد 

نوسان و خاتمه فشارها باشیم. در کنار مدیریت مسئله کنترل 

ها که فشارهای تورمی، توجه به مسئله رونق درآمد خانواده

 «.کند، پیگیری خواهد شدمسیر گنگی را طی می

« عبدالباری عطوان» اشغالگری که امنيت رواني ندارد!/ ◄

در جنگ اخیر »، کهنیاالیوم با اشاره به یأرسردبیر روزنامه 

شدند و سفرهای  غزه، یک و نیم میلیون اسرائیلی راهی پناهگاه

«. از بین رفت هاآنزمینی و هوایی تعطیل شد و امنیت روانی 

در خصوص وضعیت فعلی امنیت روانی حاکم بر یهودیان مهاجر 

 یهودیانی که از نیویورک،»اشغالی گفت:  یهانیسرزمدر 

در وحشت هستند  اندآوردهاسرائیل  به ، انگلیس و فرانسهآلمان

بخورد همه فرار خواهند کرد! روزنامه ضربه  هاآنو اگر امنیت 

از اهداف خود نرسیده  کیچیههاآرتص اعتراف کرد اسرائیل به 

 !«.بردیماست و همچنان در وحشت به سر 

توسط  منتشرشدهبررسی آمار  ترين دولت ايران!/ولخرج ◄

های ایران المللی پول از میزان هزینه کرد دولتصندوق بین

دهد دولت قبل به می نشان 1۰۲۰تا  166۲های طی سال

ها بوده و ترین دولت ایران طی این ساللحاظ ریالی ولخرج

 ۰۲1۴های های یازدهم و دوازدهم طی سالهزینه کرد دولت

های حالی هزینه در یافته است.با شیب تندی افزایش ۰۲۰1تا 

 1۴1دولت ایران در سال پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم 

مان بوده است این رقم در سال پایانی فعالیت هزار میلیارد تو

 رسد.هزار میلیارد تومان می 891دولت دوازدهم به 

 سرطان با اشک چشم/ صيتشخاختراع جديد يک ايراني؛  ◄

پژوهشگران موسسه تراساکی آمریکا در مطالعه اخیرشان که 

با کمک پروفسور علی خادم حسینی، دانشمند ایرانی انجام 

تواند سرطان اند که میسی هوشمندی ساختهشد، لنزهای تما

را با بررسی مواد شیمیایی موجود در چشم کاربر تشخیص 

ین لنزها با شناسایی مواد خاصی که در مراحل اولیه  .دهد

دهند. شوند، تومورها را تشخیص میبیماری در اشک یافت می

تواند راه را برای توسعه یک برنامه غربالگری این پیشرفت می

 .و مناسب برای همه هموار کند متیقانارز

 در جهان نيست/ یاعتمادقابلسناتور آمريکايي: آمريکا متحد  ◄

سناتور آمریکایی در آستانه سالگرد سقوط کابل « جیم ریش»

در خروج « جو بایدن»دولت  یریپذتیمسئولبا توجه به عدم 

یک  نعنوابهای گفت؛ آمریکا دیگر آشفته از افغانستان در بیانیه

 شود.در جهان دیده نمی اعتمادقابلمتحد 


