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  1399 تیر 24 نبهشسه  5320 شماره ـ وسهستیبسال 

 العالی)اي (مدظلهامام خامنه

 ...امواج تبلیغات گوناگون بر این، عالوه ..ها آمدنددر شرایط سخت اقتصادي پاي صندوقمردم 

این شرایط، مردم با یک درصد قابل  با همه؛ کننده بود، ناامیدکننده بودشد که مأیوستبلیغاتی می

پس این مجلس مظهر . ها آمدندپاي صندوق - که باز در دنیا جزو درصدهاي خوب است- قبولی 

  www.basirat.ir                          )22/04/1399(. امید مردم است، مظهر انتظار مردم است

  داري رادیکالیسممیدان         روز حرف▼

انی گرایی و رادیکالیسم، معضلی مهم در فضاي سیاسی و حکمرافراط

 ا نیزردام آن بیفتند، نظام سیاسی هاي سیاسی در است که اگر جریان

دن نگ شدچار معضالتی خواهند کرد. اولین آثار سوء چنین انحرافی، ت

نظام  چراکهه آزادي است؛ فضاي سیاسی کشور و محدود شدن دایر

یز نرا  سیاسی در مقابله با رشد رادیکالیسم، ناخودآگاه فضاي سیاسی

ه رادیکالیسم همچنین بر آتش خشونت در جامع تر خواهد کرد.تنگ

بیر عواطف و احساسات را سرشار کرده و از عقالنیت و تد دمد ومی

ین در ا .توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود بر سرو مانعی  کاهدمی

 ز رشد رادیکالیسم واکه بیشترین بهره را  اندطلبانفرصتمیان این 

  تندروي در جامعه خواهند برد!

هاي سال ولدر اداره کشور در ط طلباناصالحناکامی  نکات تحلیلی:

ر ایشان و لیست امید د تیموردحمااخیر و پس از ناکامی دولت 

ود ن جریان کاسته شمجلس دهم، موجب شده تا اقبال عمومی به ای

 ي در انتخابات مجلس یازدهم بود. اینرأکه اوج آن عدم کسب 

 وتاررهیت این جریاننیز براي را  1400وضعیت سرنوشت انتخابات 

 .است هفراهم کرد آنها در ظرفیت را براي رشد رادیکال و کرده

ي از ي محمدرضا عارف از این اردوگاه خود نشانه دیگرریگکناره

گاه است. در این اردو هاکالیرادی اعتدالیون و رشد نینشهیحاش

، مصطفی ، سعید حجاریانطلبانحاصالدار این روزهاي اردوگاه میدان

ي تند هاقلمه تبار هستند ک، عمادالدین باقی و علیرضا علويزادهتاج

ز نامه سرگشاده یکی در حمایت ا اند؛رفته نظام نشانه جانببهخود را 

ردوگاهی ایی کرده و حتی منتقدین درون فرساقلم هاینیخوئيموسو

 تالش دارد تا لبه تیزکند. دیگري خود را تهدید و تخریب می

تهاجماتش را به سمت رهبري نشانه رفته و ناکارآمدي دولت 

ادي سامان اقتصرا به پاي رهبري نظام بزند و وضعیت ناب طلباناصالح

اي منسوب اقدامات نهاده له وامروز کشور را محصول تدابیر معظم

کند و یپردازي مایشان بداند! دیگري براي ناآرامی و آشوب، تئوري

 می وآخري با صراحت از عدم اعتقاد به قانون اساسی، حکومت اسال

  مروج سکوالریسم شده است. رسما سخن گفته و  هیفقتیوال

 د:موجه ندر مواجه با این جریان باید به دو نکته تو نکات راهبردي:

ی ان به واگرایطلباصالحداري چنین افرادي در اردوگاه اول آنکه میدان

بل یرقاغاین اردوگاه از نظام خواهد انجامید که بدون شک با تبعات 

ف ن طیي ایسردمدارجبرانی همراه خواهد بود. فراموش نباید کرد که 

معنوي  - تمام پیشینه و سرمایه سیاسی  با یتقر، 1388در سال 

اي وردي بررا به فنا داد و جز درگیر نمودن کشور دستا بانطلاصالح

 و شده فعالباید  طلباصالحآنان به همراه نداشت. لذا عقالي قوم 

 این رابربافراطیون را مهار کنند! دوم آنکه مردم و افکار عمومی در 

ی حزب نافعخط باید هوشیار بوده و اجازه ندهند تا افرادي که جز به م

ز نی دار مدیریت افکار عمومیاندیشند، میدانمیو جناحی خود ن

افی کدازه مشکالت اقتصادي حاصل از تحریم و کرونا به انشوند. امروز 

تبعات  سخت کرده است، بر این وضعیت، هاتودهچرخ روزگار را بر 

 )يمهدي سعید: (نویسنده ناشی از رشد رادیکالیسم را نیفزاییم.

 فرضی دشمن از شکست                             روزگزارش ▼

 شدن گیرمینز از خبر 99 اردیبهشت در »روزولت تئودور« هواپیمابر ناو در کرونا ویروس شیوع

و آمریکا  شدند آلوده وسویر این از خدمه ناو به نفر 1000داد؛ می نامرئی دشمن برابر در ناو این

ضعیت عملیاتی و ناو روزولت را از وکرده  مستقر گوام جزیره دیگر را در خدمه 4000 مجبور شد

هاي دریایی خوف آور براي حال، ضعف ناوهاي آمریکایی که زمانی غولبااین. خارج کند

 در لاخال روند روزها شود. اینالصه نمیخشدند به این خبر کشورهاي جهان محسوب می

 آشکار شده است. ازپیشبیش آمریکایی ناوهاي مأموریت

 »ریچارد بونهوم اس اس یو« ابرهواپیم ناو عرشه در انفجاري شنبهیک روز صبح - 1 خبري: هايگزاره

 آرام اقیانوس در کاآمری دریایی نیروي ناوگان سخنگوي »رانی مایک«. داد روي گو،دیه سان منطقه در

آن زده  ها، حرفی ازو دالیل این حادثه که البته تاکنون نیز باوجود گذشت ساعت جزئیات ارائه بدون

 در بودند، دهش »غیرکشنده جراحات« دچار این ناو که غیرنظامی چهار و ملوان 17 کرد؛ اعالم شده،ن

کنند که تعداد تلفات این حادثه از آمار هاي این کشور اعالم میاما رسانه شدند؛ بستري بیمارستان

هاي بعدي براي اي است که امکان مهار آن نیست و هزینهاندازهاعالمی باالتر است و شدت آتش به

 - 2رسد. تر به نظر میشود که از رده خارج کردن آن معقولقدري باال برآورد میبازسازي ناو نیز به

ها نیز بالي کاررفته در آنماندگی فن اوري بهعالوه بر اشکاالت امنیتی ناوهاي آمریکایی، این روزها عقب

 یکاآمر LCS جنگی ناورهايش که برنامه تازگی اعالم شدجان نیروي دریایی آمریکا شده است. به

 راه شدنشان، عملیاتی اهمیت و هاویژگی خصوص در زیاد بسیار تبلیغات و فراوان هايهزینه باوجود

 قرار هاکشتی این. کنندحکایت می سري این اولیه ناو 4 کردن بازنشسته از خبرها حاال و نبرده جاییبه

 ضد جنگ هايکشورمان، نقش بله با بخشی از توان دریاییفارس و براي مقامشخصا  در خلیج بود

 رسیدن در ناتوانی علت به اما د،بگیرن عهده بر را تندرو هايقایق تهدید با مقابله و روبیمین زیردریایی،

 شده است. خارج آمریکا نظامی نیروهاي تحقیقاتی برنامه از پروژه این هدف، به

رت یک ابرقد، پیکریش با در اختیار داشتن ناوهاي غولامریکا در چند دهه پ :تحلیلی گزاره

 علی چندانفامروز مسلم است، این داشته نظامی در زمانه  اما آنچه ؛شددریایی محسوب می

ي داده یر رواتفاقات اخ نداشته است. همچنینکارایی ندارد و جز هزینه براي این کشور عایدي 

شور کمی این ن نظایی حاکی از این واقعیت است که توابراي ناوها، بالگردها و هواپیماهاي آمریکا

هاي جدي پذیريبا آسیب کشور همچون سایر عناصر قدرت ایناي، هاي رسانهبرخالف فضاسازي

 )زادهکوچکفرهاد : سندهی(نو مواجه است.

 هاي جمعیتیضرورت جدي گرفتن سیاست                  ژهیو خبر ▼

 مدعی ران،ای جمعیت کاهش از خوشحالی ابراز با گزارشی، طی رنشنالاینت ایران ضدانقالب رسانه

 و فرهنگی بانقال عالی شوراي گزارش به توجه با انقالب رهبر مدنظر جمعیتی هايسیاست شکست

 تحقیقات نتایج انتشار از پس ماه دو« نوشت: موضوع این بر تأکید با رسانه این. شد ایشان اظهارات

 سیاست تشکس از ایران، رهبر ایران، در جمعیت منفی رشد بر مبنی هنگیفر انقالب عالی شوراي

 ایران ».است گفته سخن بارهنیدرا هایشتوصیه نداشتن زیاد تأثیر و کشور این در جمعیت افزایش

 در نسل مسئله و آوريفرزند مسئله بر انقالب معظم رهبر تأکید را ادعایش دیگر دلیل اینترنشنال

این دیدار  در رهبر انقالب .کندمی عنوان یازدهم مجلس نمایندگان با )رماهیت 22به (یکشن روز جلسه

 سال چند ینا در بارها بنده که موضوعی این. است مهم بسیار فرزندآوري مسئله«: تصویري فرمودند

 تأثیر هادتأکی این که شودمی معلوم کندمی نگاه را نتایج انسان که حاال متأسفانه ام،کرده تأکید اخیر

. اجرائی هايدستگاه جدي گیريدنبال به دارد احتیاج قانون، به دارد احتیاج هااین. نداشته زیادي

 ترینفایدهپ ر از یکی. ترسید جمعیت پیري از و دانست مهم را فرزندآوري مسئله جد به بایستی

 اگر بودیم، رخوردارب روزام تا انقالب اوایل از بحمداهللا ما که است جوان جمعیت کشور یک هايثروت

  ».ماند خواهیم عقب یقینا  نباشیم، برخوردار بعدا  باشد بنا


