
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0411بهمن 4شنبه دو 3965 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

چه؟  یعنیزنِ خانه بودن و کدبانو بودن  ،یاست که بداند مادر نیما به ا جامعه ازیامروز ن

از مشاغل  یکیاز شئون و  یکیدار است... انهخانم خ کیزهرا با آن شأن و عظمت،  فاطمه

 نیچشم به ا نیکردن؛ با ا یدارمادر بودن و خانه ایعظمت عبارت است از همسر بودن  نیهم

 www.basirat.ir                                                   (92/29/2921) .مینگاه کن میمفاه

 يتراز انقالب اسالم ئتيه            روز حرف▼

 یجمع ،و روز مادر هایحضرت فاطمه سالم ا... عل الدیبا م زمانهم

که  دندیرس یع( به محضر مقام معظم رهبر) تیباهلاز مداحان 

 باشد. ئاتینقشه راه مداحان و ه تواندمی شانیا اناتیب

 یرهبر معظم انقالب برا ایهشیکه در دستگاه اند یافهیوظ

 یو تعال یابیهویت ،شده فیتعر یمذهب ئاتیمداحان و ه

است. طبق  یاسالم نیجامعه جهت حرکت به سمت تمدن نو

و معارف  میمفاه نییتب»مهم جهت  یمرکز ،ئتیه ف،یتعر نیا

گوناگون جوانان درباره مسائل  هایسؤالو پاسخ به  یاسالم

الزامات و  ،فهیوظ نیاما ا ؛«است یو سبک زندگ یولاص

ر اصل د نیبه آن پرداخته شود. اول دیدارد که با ییراهکارها

 انیمعرفت مداحان و متول شیجامعه، افزا یو تعال یابیهویت

اندک  یمداح با سطح معرفت قطعاًاست.  یمذهب ئاتیه

بلکه گاه ممکن است  ،گردد هاارزش قیموجب تعم تواندمین

 ،میجامعه را اصل قرار ده یتعال اگرانحراف باشد.  یبرا یریسم

استفاده از احساسات و عواطف  ایاست که آ نیامطرح  شبهه

 ست؟ین نیو معرفت مخاطب یآگاه قیدر تضاد با تعم یمذهب

بر  یاهیرد رهبر معظم انقالب روزید اناتیاز نکات مهم ب یکی

و « مغز و معنا»شور و شعور را  یرهبر ؛دوگانه شور و شعور بود

نمودند. بر  فیتعر گریکدیو الزم و ملزوم  «ییایتحرک و پو»

 پذیریجامعه زوریکاتال ای شرانیپ ،اساس، شور و احساسات نیا

 دیباچگونه شور و شعور در مراسمات  نیتناسب است. هاارزش

عواطف و  یختگیبرانگ نکهیآن است که با ا تیباشد؟ واقع

 تأکیداما  ؛الزام است کی یمذهب ئاتیقوام ه یاحساسات برا

به نقش  دنیمانع از رس تواندمیاحساسات  انیبر غل ازحدشیب

گردد؛  ،است یو تعال یابیهویتساختارها که همان  نیا یاصل

 زیبه ضد خودش ن ،احساسات یابی تیممکن است با اولو یحت

شدند  مواجه ریتحذ نیبا ا ئاتیلذا مداحان و ه ؛گردد لیتبد

 «.نباشد یمتیجذب جوانان به هر ق د،یباشمراقب »که 

 2۰۱۱ یدر ط یمذهب ئاتیمجالس و ه ییبرپا نکهیآخر ا نکته

شگرف در  تأثیریمجامع  نیسال گذشته نشان داده است که ا

. آنچه امروز و اندهداشتمیفرهنگ اسال پذیریجامعهو  یریباورپذ

است که ما به  نیا ابدییم تیاهم یدر حوزه تهاجم فرهنگ

با استفاده از  و مداحان یمذهب ئاتیکه ه میحرکت کن یسمت

 ،یمختلفِ مذهب هایحوزهد در نع( بتوان) تیباهل رهیالگو و س

 نیداشته باشند و ا بدیلبیو ... جامعه نقش  یاجتماع ،یاسیس

 است. یو مداح تراز انقالب اسالم ئتیه کی گیریشکل ازمندین

 )نویسنده: یعقوب ربیعی(

 

 

 
 

 
 

 معادالت منطقهدر تغيير  و« انصاراهلل»                روز گزارش▼

با  یامارات -یائتالف سعود هایجنگندهبه امارات،  منیمسلح  یروهاین یاز حمله پهپاد بعد

حمالت نشان داد که  نیکشتار به راه انداختند. ا انیرنظامیغ هیحمله شبانه به صنعا عل

 اقدامات زده است. نیدست به ا صالیاست یاز رو یائتالف سعود

 یروهایحمالت ن»نوشت:  حمله نیا رامونیپ یدر گزارش لیم یلید -2 :یخبر هایگزاره

 دیدر هم شکسته و مرحله جدرا  "دهکده امن" عنوانبهکشور  نیبه امارات، چهره ا یمنی

 در زین "کان"زبان  یشبکه عبر -9 .«رقم زده است منیرا در ارتباط با جنگ  یخطرناک

از  یکی»به قلب امارات نوشت؛  منیجنبش انصاراهلل  ریبا اشاره به حمله اخ یگزارش

 .«است منی یو موشک یحمالت پهپاد ،نگران آن هستند هایلیکه اسرائ ییوهایسنار

 بر اساس منیجنگ در  یراهبرد رییآغاز تغ توانمیحمله را  نیا -2 :يينها هایگزاره

دهکده امن  عنوانبه. تاکنون امارات خود را انستد ژئوپلیتیکو اهداف  ییایوسعت جغراف

 ؛داشتمیدور نگه  منیجنگ میدانی  هایهزینهتبعات و و خود را از  کردمیعرفی ممنطقه 

در  -9. هستند هایمنی ندهیدر معرض حمالت آ یهمگ یائتالف عرب یاما اکنون کشورها

از  یاری. بساندشده لیتبد یقدرت برتر آفند کیبه  یمنی یروهایامروزه ن ،ایمنطقهح سط

منظر  کیاز  نیباشد. اآنان  یاهداف آت ررسیدر ت تواندمی ایمنطقه گرانیمنافع و منابع باز

هر  یعنی ؛شودمی ایمنطقه یانصاراهلل در معادالت آت یقدرت بازدارندگ شیمنجر به افزا

منجر به و از سویی دیگر  را به خود نخواهد داد منیمشارکت و حمله به  اجازه یگریباز

ر دسعودی  دست ازپیشبیشو خالی شدن  منیائتالف در جنگ  یکاهش نقش کشورها

 ،یاز توان نظام یانصاراهلل در ابعاد مختلف -9 خواهد شد. یمنمقاوم علیه ملت  سازیائتالف

را دارد. امروزه انصاراهلل در سه عرصه  المللیبین یو حت ایمنطقهمناسبات  تغییردهندهنقش 

قدرت  ؛یموشکقدرت  ؛یدرت پهپادق ؛قدرت برتر است یدارا ینظام توان ثیمهم از ح

، هاگزارهو  هامؤلفه نیا بر اساس شاهده خواهد شد.م شتریب ندهیدر آکه نمود آن  ییایدر

 کنندهتعیین هامؤلفه نیا ندهیدر منطقه در حال رخ دادن است و در آ یدیمعادالت جد

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( خواهد بود. ایمنطقه نیو نظم نو منیجنگ 

 دارند ازيبه هم ن هيو روس رانيا کوشکي:                  خبر ویژه     ▼

به تحلیل ، ینده ایران با روسیهخصوص روابط آتحلیلگر مسائل سیاسی در  «کوشکیدکتر »

 شدنلیاز تبد عتاً یطببزرگ  یهاقدرت» :گویدمی پرداخته و المللبیناز وضعیت نظام  بینانهواقع

هم در حال حاضر  رانیا کنند؛یاستقبال نم یالمللنیب یهابه قدرت یامنطقه یکشورها

بزرگ خوش  یهاموضوع به مذاق قدرت نیشود، اما ا لیتبد یدر عرصه جهان یبه قدرت خواهدیم

و  رانیا انیم طیشرا اما حاال .ستین کایو آمر هیروس نیهم ب یموضوع تفاوت نیو در ا دیآینم

غرب مواجه شده است و با  نیسنگ یبا برخوردها هیفرق کرده است. اکنون روس یقدر هیروس

و  رانیا انیم طیشرا نیا در اروپا مواجه است. یو حت کایآمر یهامیو تحر نیمانند اوکرا یمسائل

موضوع دو کشور را به  نیدشمن مشترک دارند. هم ینوعآمده است و به دیپد یاشتراکات هیروس

مکمل هم عمل کنند.  توانندیدارند و م ازیبه هم ن ینوعبه هیو روس رانیاکرده است.  کیهم نزد

ندارد و هر  یاعتماد معن یالمللنیدر عرصه ب اصالً. ستین هیاعتماد به روس یبه معنا هانیا همه

نیز  نیو چ رانیا مناسبات دربارهاستاد دانشگاه این «. باشد خود یبه دنبال منافع مل دیبا یکشور

 تاکنونبا همه کشورها دارد و  یگسترده ارتباط تجار یبه برقرار لیتما نیچ: »کندمیاضافه 

دارند و  فارسجیخلبه  ازین هاینیپوشش نداده است. چ رانیط را با اارتبا نیگسترده ا صورتبه

 رانیدارند و ارتباط با ا ازیبه نفت و گاز هم ن هاینیدارد. چ فارسخلیجساحل را در  نیشتریب رانیا

 .«است مناسب هاآن یهم برا جهت این از
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 اخبار ▼

 هستند رحمبي: آمريکا و اروپا سيبيبيدر گفتگو با مرندی 

 سیبیبیر گفتگو با د در وین، رانیا کنندهمذاکره میتهمراه با مشاور  ،یمرند محمد دکتر

بودند که  هایغرب نیا دینکن فراموش» گفت: با غرب رانیدرباره روند مذاکرات و تعامل ا انگلیس

را که بعد از سال  ییهامیتحر توانندینم هایو غرب هاییکایآمر پا گذاشتند. ریرا ز رانیتوافق با ا

داشته باشند، اما  رانیا یبرا راستی آزماییروند  کی توانندیاعمال شد، حفظ کنند و نم 9۱21

در حال تعلل هستند و  هاییکایآمراقدامات خود نداشته باشند.  یبرا راستی آزماییروند  چیه

 نیا شماتوافق را ترک کردند و از همان ابتدا آن را نقض کردند.  هاآن ،طورهمینهم  هاییاروپا

 هیعل هاآنکه  ییهامیهستند. تحر رحمیب هاییو اروپا هاییکایکه آمر دیدانیمن م خوبیبهرا 

 یبه دنبال سالح اتم رانیا اگر ست.ا تیبشر هیعل اتیجنا کنندیو کودکان اعمال م یمردم عاد

اند، رفته دیکه فراتر از تهد ییآن را به دست آورد، تنها کشورها شیها پسال توانستیبود، م

 آغازگر ما خرد کنند. هامیتحر قیرا از طر رانیاند جامعه اهستند که تالش کرده یغرب یکشورها

 .دیداد ییایمیو به او سالح ش دیکرد تیکه از صدام حما دیشما بود نیاما ا مینبود یجنگ

 پرداخت خواهند کرد. ینیسنگ یحمله کنند بها رانیکه اگر به ا دانندیم یخوببه هاییکایآمر

 .«هاستاروپاییو  کایدر مقابل آمر رانیرصد اهرم فشار اد 9۱ یباال سازیغنی

 يبرگرفته از نامه رهبر انقالب به جوانان غرب ،سيانگلدر ي کتاباز رونمايي 

 یرادن»از کتاب  ییرونما نییآ غرب، در جوانان به انقالب رهبر نامه انتشار سالگرد با زمانهم

که با الهام از دو نامه رهبر انقالب  «نینو ییپاسخ الگو» با عنوان یسیانگل سندهینو ،«ریشکسپ

کتاب خود  یدر معرف ریشکسپ شد. رگزارندن بدر ل ،نگارش یافته است یخطاب به جوانان غرب

 یااکنون در مرحله رانیا به نظرم. کندیارائه م قتیدرک حق یبرا ینیکتاب، روش نو نیا»گفت: 

و  یاقتصاد ،یاسیاستقالل س یکه در پ یعرضه کند، انقالب انیانقالبش را به جهان تواندیاست که م

همچون من، با الهام از آن  ی)ره( بود؛ اکنون افراد ینیخم است که همان خواست امام یفرهنگ

کتاب،  نی. روح حاکم بر امیکنیم حیتشر انیجهان یبر عدالت را برا یمبتن یانقالب، اقتصاد

 رهبر «.، درباره عدالت است9۱21در سال  یخطاب به جوانان غرب رانیمن از دو نامه رهبر ا افتیدر

خواستند تا  یشمال یکایو آمر ییاز جوانان اروپا ،یانامه یابدو، ط یشارل حادثه از پس انقالب،

  بدانند. سمیاز ترور یرا بر نید نیکنند و ا یدرباره اسالم، درست داور

 !آوردنمي، اما به دست ارددکه همتي رزويي آ

نشان  یخود ختهیوگرجسته کندمی یسع یعبدالناصر همت زدهم،یس دولت کار به شروع از پس

 یکه در روزها ینشان دهد؛ روند یسیدولت رئ ابیخود را منتقد و ارز ت،یدهد و با پست و توئ

 یتحرکات همت شیافزا رامونیپ یباره روزنامه شرق در گزارش نیهم در شدت گرفته است. ریاخ

او  رسدی. به نظر مشودیکم و کمتر م یسیاز رئ یر همتعبدالناص انتقادات فاصله»نوشته است: 

تحرکات  نیا اساساًاست.  یدولت فعل یمنتقد جد کیخود به  لیشما کردن لیتبددر حال 

به گمان اشتباه فکر  یهمت. «کند یریخود جلوگ یاسیس یآن باشد که از انزوا یبرا یهمت

کسب  یقیتوف یدر انتخابات بعد یفعل ونیسیو اپوز یسیرئ یقبل بیرق عنوانبه تواندمی کندیم

 هایشحرفحامی او در انتخابات نیز امروز برای  طلباصالحدر حالی است که جریان ین ا کند!

امیدی به احیای وجهه  تواندمین قطعاًاین میزان وزن سیاسی، او . با کندمیتی تره هم خورد نح

 داشته باشد.آتی  انتخاباتسیاسی و ایفای نقش جدی در 

 ؟شودميمتوقف  هابانکری رباخوايا آ

 سؤاالتپیرو »توییتر نوشت:  در صفحه شخصی خود در یمدیرکل روابط عمومی بانک مرکز

از جرائم دیرکرد تسهیالت و ابالغ رسمی این مختلف و با عنایت به ممنوعیت قطعی اخذ سود 

تدابیری است که از اجرای کامل این ابالغیه در  به دنبالموضوع به شبکه بانکی، بانک مرکزی 

های اخیر مراجع عظام تقلید همواره در دیدارها با در سال .«شبکه بانکی اطمینان حاصل کند

ه این کشدند ها میاز دیرکرد اقساط وام مسئوالن نظام بانکی دولت قبل خواستار لغو اخذ سود

مراجع عظام تقلید  هایخواستهدر دولت رئیسی نیز یکی از خواسته ترتیب اثر داده نشد. حال 

 است. هابانکبانک مرکزی، اصالح این شیوه رباخواری در  کلرئیسدار اخیر در دی

 اخبار کوتاه

 صالح» نگليسي/اشبکه تمسخر امارات و عربستان توسط  ◄

 هایمنیالحوار در واکنش به حمله  یشبکه لندن یمجر «االزرق

امارات  یبرا یسود لیامارات و اسرائ مانیپ»به امارات گفت: 

 و اماراتتنها گذاشتند.  حمله، امارات را نیبا اول هاآننداشت؛ 

اما از  اندخریدهدالر اسلحه از جهان  اردهایلیم عربستان

 کل پهپادها .اندماندهعاجز  منیانصاراهلل  یپهپادها صیتشخ

اما  دندیعربستان را پرواز کرده و به امارات رس نیسرزم

 .«نبودند هاآن صیعربستان قادر به تشخ

 /!چينميليارد دالری  31 گذاریسرمايهپيشنهاد اجرای م ◄

شش »: گفت نیدر چ رانیاسبق ا ریسف «یبروجرد نیعالءالد»

 رانیبه ا یگذارهیسرما یبرا هاینیماه قبل از انتخاب ترامپ، چ

بازگرداند.  یخالدسترا  هاآن یدولت روحان یآمدند ول

را هم حذف  پرداختپیشدرصد  21ما  به خاطر هاینیچ

 یآخوندرا نداد.  نانسیاجازه عقد قرارداد فا یاما آخوند ؛کردند

در  هاآن نکهیرا معطل کرد تا ا ینیچ رتبهیعال ئتیروز ه 9۱

 «برگشتند نیآخر خسته شدند و به چ

 دوساله خودروسازی را متحول کنم/ دهمميل : قوصمت ريوز ◄

متعلق  پایدرصد سهام سا ۰۱حدود »: گفت «نیامیفاطم»

 نکهیا یجاخودروساز به یعنی؛ است شیهارمجموعهیبه ز

و  دهیرفته سهام خودش را خر ،کند دیتولمنابعش را وارد 

 نیو هم ردیشده وام بگ نمانده، مجبور شیبرا ینگیچون نقد

تومان از  ونیلیم 2 باًیتقرخودرو شده است.  یباعثِ گران

 یموضوع است. ما برا نیمربوط به ا پایسا یهر خودرو تمیق

ما اصالح  یهااز پروژه یکیو  میصنعت برنامه دوساله دار نیا

ظرف  یکه خودروساز دهمیاست. من قول م یسهامدار نیا

 .«سال متحول شود 9

 یبررس /یاز فرزندآور تيحما یبرا 0410بودجه  يمشت خال ◄

که  یاز احکام یابخش عمده دهدینشان م 2۰۱2بودجه  حهیال

الحسنه تولد وام قرض ازجمله ؛شده بود دهیدر قانون سال قبل د

 یدارا یهاخانواده یو ساخت مسکن برا عهیود د،یفرزند، وام خر

 2۰۱2 بودجه درنشده!  دهید حهیال نیدر ا شتریفرزند و ب 9

 ۶۶ یاز درمان نابارور تیموضوع حما یبرا شدهینیبشیپاعتبار 

در قانون بودجه  گرید یسو ازداشته است!  یدرصد رشد منف

و فرزندان  مهیمادران باردار فاقد ب مهیموضوع ب یسال قبل برا

شده بود که در  ینیبشیتومان پ اردیلیم ۰۱۱ هاآنخردسال 

 نشده است! دهیمسئله د نیا 2۰۱2بودجه  حهیال

 انیدر جر ندگانینما /اصرار مجلس بر طرح واردات خودرو ◄

 یطرح سامانده ۰نگهبان به ماده  یشورا راداتیا یبررس

صنعت خودرو که درباره واردات خودرو در قبال صادرات 

خود اصرار کرده  یموافق، بر مصوبه قبل یرأ 2۶۶قطعات بود با 

 صیبه مجمع تشخ یینها فیتکل نییتع یو طرح مذکور برا

 مصلحت نظام ارسال شد.


