
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0011بهمن 3شنبه يک 2965 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(خامنه ای )مدظلهامام 

علیها که در دوران کودکی، در بعد از هجرت پیغمبر به مدینه، در اهللفاطمه زهرا سالم یالگو

قش زن در دهنده نداخل مدینه و در همه قضایای عمومی آن روز پدرش حضور داشت، نشان

            (50/05/0735) .نظام اسالمی است

 www.basirat.ir                   *مبارک باددخت گرامی پیامبر اکرم )ص(  باسعادتمیالد *

 زن يو تعالکرامت  اسوه             روز حرف▼

زهرا  حضرت فاطمهبهشت،  یبانو باسعادت الدیسالروز م امروز

و مادر امامت  تی( تنها دخت نبوت، همسر والهایاهلل علسالم)

« روز همسر»و « روز مادر»، «روز زن»به  بایروز ز نیاست. ا

 لتیآشکارا ارزش و فض یاسالم و انقالب اسالم شد تا یگذارنام

عزت »و « قداست مادر»، «ت زنکرام»همانند  یاشدهفراموش

مدرن که  تیجاهل یایو در دن ردیبگ دست سربودن را  «همسر

به  ییو کاال یابزار ،یش نگاه جنس دومکشف و فهم یانتها

کانون خانواده،  ینگاه را در فروپاش نیزن است و حاصل ا

 یناش یو جسم یابتال به انواع امراض روح ،یانسان غرب ییهاتن

چون کوثر  ییالگو م،یشاهد هست ایو ... در دن یبندوباریباز 

 نشان دهد. اینماد و نمود اتم و کامل زن به دن مثابهبهخلقت را 

در مواجهه  هماالسالمیعل نیرالمؤمنیامو  امبریپ رهیس سراسر

بخش است. آن نگاه کرامت نیس( سرشار از ازهرا )با حضرت 

و  ستنیچگونه بودن و چگونه ز یمرزها خواستندیبزرگواران م

و مظلومان دفاع کردن، چگونه  گرانیچگونه از حقوق خود و د

و  استیو س صادکردن، چگونه در اجتماع و اقت تیفرزند ترب

 کی یو اصول یهنجار یهاهیسرما گریفرهنگ فعال بودن و د

اما افسوس که  ؛بگذارند شیرا به نما یدیانسان مسلمان توح

در زمانه  نخواستندنور عاجزند و  دنیاز د هاپرهشبکوردالن و 

هم الزم بود  دیواال را درک کنند. شا گاهیجا نیا ،آن حضرت

فهم شود و  شتریب« قدر یبانو»قدر  ابگردد ت شتریچرخ زمانه ب

و  یستادگینماد ا ،یکرامت زن، اسوه عصمت و پاک امیپ

 نیمنتشر شود و اکنون ا خیفاطمه به گستره تار یتمداریوال

روبرو  دیاست. چگونه با آن با دهیبه ما رس یفرهنگ فاطم

 یما جار یرندگ یدر کجا ی! امروز فاطمه و نگاه فاطمم؟یشو

 نیاز ا ایآ م؟یاالگو را خوب فهم کرده نیا ایآاست؟  یو سار

 سؤالها و ده م؟یوزآمیشدن م زتریو عز ترفیعف یسرمشق برا

و  تینقشه راه انسان تواندیم هاآن یهاکه پاسخ گرید

 یزنان ما بلکه برا تنهانه یما را رقم بزند و برا تیمسلمان

 مندانه باشد.عزت یدرس و سرفصل زندگ زیزمانه ن نیمردان ا

و سرعت رشد  یو ارتباطات رسانیاطالع یو تنوع ابزارها تعدد

 لیهستند اما به دل یاله یهاخود نعمت که هاآن شرفتیو پ

شده و سبک و  لیجان بشر امروز تبد یاستفاده بد به بال

را در معرض خطر و چالش قرار داده  یانسان یزندگ اقیس

 ازین اریعتمام یالگو کیبه  شتریب گریاست از هر زمان د

زهرا  فاطمه یتر از زندگبهتر و کامل چیزیو چه  ؛دارد

ابعاد،  از همه» زمانیرهبر عز ریکه به تعب اهیعلاهللسالم

 کی یروح یهمراه با کار و تالش و تکامل و تعال یایزندگ

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  است.« انسان

 

 

 
 

 
 

 طلباناصالح بيتخر نيو ماش يداستان فاضل               روز گزارش▼

سخت مشغول خودنمایی  با همدستی برخی مسئولین دولت سابق این روزها جریان اصالحات

 تخریب دولت» هاآنافکار عمومی با موضوعات گوناگون است که در صدر  توجهجلببرای 

غیرمنصفانه مربوط به سیاه نمایی از وضعیت  هایتخریبقرار دارد. آخرین نمونه از این  «رئیسی

 .جلوه دادن دولت در این موضوع بود شغلی یک استاد دانشگاه به نام محمد فاضلی و مقصر

نوشت:  بارهنیدرا یتیدر توئ یسابق بانک مرکز سیرئ ی،عبدالناصر همت -0 :خبری هایگزاره

ساختار  ختنیر هم در یبرا مینشانه تصم تواندیم یاسیس لیبه دالها از دانشگاه دیاسات هیتسو»

مشاور  طلب واصالح یاسیفعال س «یکیخان یهاد» -2 .«کشور باشد یانسان یروین

 کیعنوان را به نیمتأسفم و ا اتفاق نیمن بابت ا»: نیز گفته استدولت اصالحات  جمهوررئیس

و  کیبوروکراتدر حوزه  دیجد یماریب کی دهدیکه نشان م دانمیم ینیعالمت بال ایزنگ خطر 

هشدار و فاجعه است که  کی نیت. ادر حال اتفاق اس یدانشگاه یو حوزه اجرائ یاسیحوزه س

خواهد  یو پژوهش یعلم یهاطیمح یبرا یترنیسنگ یهانهیآن را گرفت، وگرنه هز یجلو دیبا

هم با گرفتن ژست دلسوزانه در امور رسانه  یروحان مشاور حسنآشنا  نیالدحسام -7. «داشت

، جمهورسیرئا شخص نسبت به دانشجو و دانشگاه و با هدف ایجاد دوقطبی میان دانشگاه ب

از  یبهشت دیدانشگاه شه زیعز انیدانشجو کندیاقتضا م یانقالب تیانصاف و عقالن ایآ: »نوشت

معتبر  یهامکاتبه انجمن ایآ محروم شوند. یفاضل محمد دکترچون  یمنددانشور نوآور و دغدغه

 موردتوجه دیلوم نبامحترم ع ریبا وز شانیدفتر ا تبهمحترم جمهور و مکا سیکشور با رئ یعلم

 نیبا انتقاد از ا نستاگرامیارتباطات در ا ریمعاون سابق وز ی،ناظم ریام -4«. رد؟یقرار بگ شتریب

 استیس"نامش  ،داشته باشد استیس کیوزارت علوم  ،دوره نیاگر در ا»اقدام نوشته است: 

 امدی. پدهدینشان ماست که راه خروج را  یحالت دربان نیعلوم هم در بهتر ریاست و وز "اخراج

 .«دیمبادا فکر کند، مبادا سخن بگو یاست، تا کس "دانشگاه یساز یپادگان" ،اخراج استیس

 از دولت رئیسی با طرح موضوعدولت قبل  انیو حام طلباناصالح انتقاد تحليلي: یهاگزاره

 فعلی یمسئوالن اوالًکه:  شودیمطرح م یدر حال دانشگاه شهید بهشتی یشناسامعهجاستاد اخراج 

اصالً  اًیثان ؛اندشده منتصب یهستند که در دولت روحان یاز افراد عمدتاً  یبهشت دیشهدانشگاه 

 بر اساساتفاق  نینیز ا گرید یهابحث اخراج مطرح نبوده و در دانشگاه تهران و دانشگاه

همین زمینه و برای تنویر افکار در  یدکتر فاضل. دهدیرخ م هادانشگاه یاستخدام یهانامهنیآئ

ندارم که دولت  یادراک نیمن چن»: جریان اصالحات، گفته است یارسانهعمومی از بازی 

من . از دانشگاه اخراج شود یمسئله باشند که بخواهند فاضل نیعلوم به دنبال ا ریوز ایو  زدهمیس

که  دانمیدرباره پرونده خودم نبودم. م یاسیس غائله جادیوت کرده بودم و به دنبال اسک وریاز شهر

. «ستیاست، درست ن ریدرگ یادیکه با مشکالت ز یسیرئ یدولت آقا یبرا یتیوضع نیبروز چن

 ئتیدر دولت قبل، ه 07۳۱و  07۳2 یهاسالدو بار هم در  که کندیموی در این گفتگو اشاره 

علت عدم پذیرش تبدیل عضویت این استاد اند. به درخواست من داده یمنف یأر ،جذب دانشگاه

وی عدم حضور منظم  لیبه دلدانشگاه از پیمانی به رسمی از سوی هیئت اجرایی جذب دانشگاه، 

بدون اطالع  رویدر وزارت ن یپست رسم کیدر  تیمثل فعال یتخلفات ادار یدر دانشگاه و برخ

عدم انجام تکالیف مقرر »توضیح دانشگاه شهید بهشتی از آن با عنوان  بوده است که دردانشگاه 

 نام برده شده است.« یعلمئتیهاستخدامی اعضای  نامهنیآئ 004و  22، 20در مواد 

ر به بردن اقدامات تحولی دولت سیزدهم حاض سؤالبرای زیر  طلباصالح انیجر نکته پاياني:

نیز هستند که نقد را با انتقام اشتباه  یاعده هاآن میان و دراست  رمنصفانهیغهرگونه نقد 

که  دهندیمآن قرار  داماتزدن ارکان دولت و اق یبرا یزیرا دستاو یامسئلهو هر  رندیگیم

 حسین عباسیان( . )نویسنده:داردمل أسف و تأجای تاین نوع رفتارهای منفعت طلبانه سیاسی 

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 نيست؟« توافق موقت» چرا ايران موافق

 "تحت عنوان یادواژهیکل زدهم،یدر دولت س 4+0و  رانیا انیمذاکرات م دیاز آغاز دور جد شپی

 صورتبهجعل و  یربغ یاسیکارشناسان س یو برخ یکائیآمر هایرسانه یاز سو "توافق موقت

 زینقطه گر"به  دنیرس یقصد دارد برا رانیا که کنندیم انیب مستمراً هایغرب گسترده منتشر شد.

. بود "توافق موقت" "به دنبال دیبا "یزمان تیمحدود"به دلیلپس  ،کند یکشوقت، "یاهسته

 هایتحریمبر لغو  رانیا یراز پافشا نیمتواتر از اتاق مذاکرات در و یکه خبرها یطشرای در و اکنون

لغو  ییآزما یضرورت راست نیو همچن رانیا یمحدود کننده منافع اقتصاد یو فرابرجام یبرجام

 یدیبستر جد هیبه روس رئیسیسفر  گریدارد، بار د تیحکا کایآمر یاز سو نیو ارائه تضم هاتحریم

 توافقکنند.  ایاح مجدداًرا  "قتتوافق مو" کلیدواژهفراهم نمود که  ییکایآمر هایرسانه یرا برا

و استنکاف از قرار گرفتن در  هاتحریمو حفظ ساختار  یاز تعهدات برجام کایفرار آمر یعنی موقت

محدود و موقت به تهران  یمال هایمشوق یارائه برخ یدر ازا نیو ارائه تضام ییآزما یراست طیشرا

بارها  رانای است. رانیا ایهسته هایفعالیت یکه معادل متوقف ساز یتعهدات رشیدر قبال پذ

 یبه توافق یابیبه دنبال دست صرفاًو  پذیردنمیرا  یتوافق موقت چیاعالم کرده که ه صراحتبه

 کیبه  ،کنگره یادورهانیشدن به انتخابات م کیبا نزد دنبایاز سویی دیگر،  است. داریو پا اتکاقابل

در  خواهانیجمهور یبا فشارها شدنمواجهآن بتواند بدون  قیارد تا از طرد ازین یشیدستاورد نما

 کند. دایدست پ اشیبه اهداف انتخابات ،داده ازیامت رانیبه ا هامیخصوص که با رفع تحر نیا

 برای انتخابات! سابق جمهوررئيسبرادر  گيریرشوه

مفاسد  ژهیدادگاه و 4( در شعبه ماهبهمن 2)شنبه،  دیروزبه پرونده شرکت کروز  یدگیدادگاه رس

استفاده »: در این جلسه گفت دادستان ندهیبرگزار شد. نما یتصلوا یقاض استیبه ر یاقتصاد

رشوه و حق حساب از رسول  افتیزاده جهت در یمسعود احمد یهااز حساب دونیفر نیحس

 00فقره،  2در  الیر اردیلیم ۱ مبلغ ،سپاه اطالعات گزارش طبق .شده است دییتأ زادهالیدان

فقره بابت انتخابات مجلس نهم توسط  کیدر  الیر اردیلیم کیفقره و  کیدر  الیر داریلیم

او  نیو مرتبط دونیفر نیانتخابات به حس منظوربهمبالغ مذکور  شرکت کروز انجام شده است.

 حساببهمبالغ بعد از چند ماه  ،دهدینشان م یپرداخت یهاچک یابیپرداخت شده است؛ رد

 نیمتعلق به حس زادهیمسعود احمد حساببه یزواری وجوه شده است. زیوار زادهیمسعود احمد

 .«است کردهینقش م یفایا دونیفر نیحس یصندوق مال عنوانبه زادهیبوده و احمد دونیفر

 رسديمراه  مردم همکاری نکنند، پيک ششم از

در خصوص اهمیت  بر تبیین مجدداً، مقابله با کرونا یستاد مل دیروز در جلسه جمهوررئیس

بر ادامه  جمهوررئیستأکیدات  .تأکید کردتوسط مردم دُز سوم  افتیواکسن کرونا و درتزریق 

یناسیون جامعه در حالی است که خبرهای خوشی از استقبال عمومی از دز سوم روند واکس

چشمگیر  یهاتیموفق باوجودو احتمال شیوع مجدد کرونا در کشور،  رسدینمکرونا به گوش 

در این زمینه  استاندار تهراناخیر وجود دارد.  یهاماهطی  هایبسترکاهش تلفات روزانه و 

 25 حدود تاکنون .است بوده کم کرونا واکسن سوم دُز از مردم بالاستق متأسفانه: »دیگویم

 :نیز گفته است بهداشت ریدرمان وز معاون .«اندکرده افتیدرصد مردم دُز سوم واکسن را در

هزار نفر مراجعه به مراکز  0 تاکنون قبل هفته از .میهست کرونا ششم موج نگران شدتبه»

 .«منتظر موج ششم کرونا بود دبای ،بشود کمتر هاقبتمرا اگر است. افتهی شیافزا یدرمان

 مجلسي که به فکر منافع ملي باشد، نداريم!باهنر: 

)شنبه( در نشست ماهانه این  دیروزدبیرکل جامعه اسالمی مهندسین شامگاه  «محمدرضا باهنر»

در دنیا وجود ندارد که  یتوزنهیکامروز کشوری مستقل داریم و هیچ کشور » :تشکل اظهار داشت

گذشته و  روبرکتیخاینکه دولت هم وارث همه کارهای  انیبابباهنر «. م کندرا به وابستگی مته ما

جاهایی نیازمند اصالحات ساختاری داریم و به اعتقاد »هم وارث تلنباری از مشکالت است، گفت: 

و صنفی است و مجلسی  یامنطقه اآلناداره کرد و مجلس  شودینممن مملکت را با یک مجلس 

باید اصالح ساختار کنیم و خود را برای جمهوری وی افزود، «. منداری ،ی باشدکه به فکر منافع مل

 .کنیم دنظریتجددوم آماده کنیم و برخی ساختارهای را اصالح کرده و در حکمرانی مطلوب 

 اخبار کوتاه

گروه  سیرئ ميليارد دالری روسيه/ 511سهم ايران از واردات  ◄

 مبادالت حجم اکنونهم»گفت:  رانیو ا هیروس یپارلمان یدوست

با توافقات  .دالر است اردیلیم 4 هیبا روس رانیا تجاری

. ابدییم شیفزادالر ا اردیلیم 05حجم حداقل به  نیا ،شدهانجام

 جمهوررئیساز توافقات سفر  یکیدر حوزه نفت  یگذارهسرمای

بزرگ  ینفت یهاشرکت ژهیوها بهبود و قرار شد روس هیبه روس

 255 واردات از اگرکنند.  یگذارهیسرما رانیا ینفت نیادیدر م

باشد تحول  رانیدرصد آن از ا 05حداقل  هیروس یدالر اردیلیم

 .«شودیم جادیتصاد ادر حوزه اق یمهم

سازمان  سرئی /ي!تومان 02111 ارانهي محتاجثروتمندان  ◄

 در» گفته است: قیتلف ونیسیدر جلسه کم هاارانهی یهدفمند

 هاآنماهانه  یهستند که مجموع گردش مال خانوارهایی کشور

 22، گزارش نیا بر اساستومان است.  ونیلیم 055از  شیب

 یباال یخانوارها هستند که گردش مال نینفر عضو ا ونیلیم

نفر  ونیلیم 00 ،زانیم نیتومان در ماه دارند. از ا ونیلیم 055

از  شیب یگردش مال درمجموعهستند که  ییهاعضو خانواده

 40 ارانهیافراد  نای تمام تومان در ماه دارند. ونیلیم 705

 نی. در ا«کنندیم افتیدر زیرا ن نیبنز ارانهیو  یهزارتومان

 ارانهی ،افراد ییدارا یپارامترها قیدقبا بررسی  ،مقررشدهجلسه 

 .شود قطع 0450پردرآمد در سال  یخانوارها

در  جمهورسیرئآنکارا/  -آينده روشن روابط تهران ◄

، بر خود یاهیترکهمتای  شب گذشته پاسخ به تماس تلفنی

و مدت بلند یبه رابطه و همکار نگاه جمهوری اسالمی

 یبرا یزیرو از برنامه اشاره کرد هیبا ترک جانبههمه

کرد. اردوغان نیز در این استقبال  یراهبرد یهایهمکار

 یاقتصاد یهایز همکارا فهرستی یسازآمادهتماس تلفنی از 

و  سخن گفت رانیروابط با ا میو تحک تیتقو یمختلف برا

 هترکی به تهران سفر کنم. یزودمند هستم بهعالقه»افزود: 

دنبال ه و ب داندیم یانرژ نانیاطمقابل کنندهنیتأمرا  رانیا

 .«خود با تهران است یهایسطح همکار شیافزا

و  یعلم معاون از بازگشت نخبگان به کشور/خوش  یخبر ◄

 ،ستین حیآمار فرار مغزها صح نکهیا انیباب جمهوررئیس یفناور

 استیر یو فناور یکه معاونت علم یایزیربرنامهبا »گفت: 

کرده خارج از کشور  لیتحص انیرانینسبت به بازگشت ا یجمهور

 .«گردندیبرمنخبه به کشور  2در ماه  نیانگیم طوربهانجام داده، 

 BNO یخبرگزار /ساعت 50در  ييکايآمر 3۹69مرگ  ◄

 کاینفر در آمر 7۹۳۱کم ساعت گذشته دست 24نوشته در 

رقم  نیباالتر نیجان خود را بر اثر کرونا از دست دادند که ا

 ۹00حداقل  روزیتاکنون است. د 2520 هیاز ژانو ومیرمرگ

تصور کنید اگر  به کرونا مبتال شدند. زین ییکایهزار آمر

علیه غربی  هایرسانه، افتادمیچنین وضعیتی در ایران اتفاق 

 .گفتندمیچه جمهوری اسالمی 


