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 انقالبي دولت دغدغه اخالق؛            روز حرف▼

 به نسبت متفاوت خوانش و الگو دو اخیر هايسال طول در

 از که اولی دیدگاه ؛است داشته وجود کشور در داريحکومت

 حدودوثغور و کندمی نگاه حکومت به سیاسی اسالم منظر

 دیدگاه و! کندمی تعریف اسالمی هايآموزه بر مبتنی را حکومت

 و کرده نگاه حکومت به سکوالر رویکرد بر مبتنی که دیگري

 تنظیم دموکراسی لیبرال مکتب شاقول با را آن حدودوثغور

 گفتمان، دو این جداسازي مرزهاي ترینمهم از یکی .کندمی

 اسالمی حکومت آیا اینکه و است دولت هدایتگري رسالت مسئله

 حرکت هايزمینه باید آیا و دارد ايوظیفه و رسالت زمینه این در

 !؟خیر یا کند فراهم را سعادت و تعالی سمت به جامعه

 از سکوالرها نگرانی ،سیزدهم دولت کار به آغاز آستانه در -1

با  دارند تالش آنان .است گرفته فزونی اسالمی دولت تحقق

 و اقتدارگرایی ،نظريتنگ بهرا  انقالبی تفکرهراسی، رقیب

 در عبدي عباس اراست همین درکنند!  متهمدینی  توتالیتاریسم

 دولتمردان از کرده، منتشر اعتماد روزنامه در که یادداشتی

 وي! نکنند پرتعداد را جامعه قرمز خطوط تا خواسته جدید

 قدرت ابزار و حکومت که است این فاحش اشتباه» :است نوشته

 دیگرعبارتبه .دهیم قرار گرانههدایت ذهنیتی خدمت در را آن

 کردن هدایت اینکه نه .نیست مردم هدایت هاحکومت وظیفه

 هاحکومت توان در کار این ولی است، خوب قطعاً است، بدي کار

 آن کلی معناي به جامعه امور نظم براي هاحکومت .نیست

 مردم افکار و اندیشه هادیان توانندنمی هاحکومت زیرا هستند،

 خالصه رفتار برخی تنظیم در هاآن وظیفه بلکه باشند،

 قرار اسالمی دولت گفت، باید اظهارات این نقد در -2 .«شودمی

 به را کسی زور به یا و بیفزاید جامعه قرمز خطوط بر نیست

 جامعه شدن جهنمی و بهشت که نیست هم قرار اما! ببرد بهشت

 به را بستر است قرار اسالمی حکومت .باشد السویهعلی برایش

! باشد رفتن جهنم از ترآسان رفتن، بهشت که آورد فراهم نحوي

 جامعه به را فرزندش تربیت که شد قرار ايخانواده اگر واقعبه

! باشد ترآسان او براي هدایت و سعادت سمت به رفتن بسپارد،

 سکوالر تفکر هامونی و فراگیري برکت به متأسفانه که شرایطی

 این در -3! است زده رقم را عکس شرایط اخیر، سالیان طول در

 عدالت، امنیت، تأمین وظیفه که طورهمان حکومت الگو،

 سالمت تأمین به نسبت تواندنمی دارد، عهده بر را ... ومعیشت 

 هم که است حقیقتی این .باشد تفاوتبی جامعه معنوي و روحی

 انقالب امامین کالم در هم و شده تأکید اسالمی هايآموزه در

 امثال و طلباصالح جریان که هرچند! است گردیده برجسته

 !اندگرفته فاصله هاآموزه این از است هاسال عبدي عباس

 )نویسنده: مهدي سعیدي(

 

 
 

 

 

 
 

 !هاعبرتو  هادرسنمايشگاه                          روز گزارش▼

امسال، » فرمودند: حج، ایام به مناسبت جهان مسلمانان به پیامی در ايخامنه اهللآیت حضرت

البیت و ذکر و خشوع و تضرّع و استغفار در بیتِ معظّم در دسترس نیست ولی توجّه به ربّ حج

فزا در روز عرفه میسّر اامّا دعا و مناجاتِ معرفت ،دسترس است؛ حضور در عرفات میسّر نیست

 ممکن جاهمه در طلبقدرت شیاطین طرد و دفع امّا نیست ممکن است؛ رَمی شیطان در منی

 آیات گِرد بر هادل یکپارچه حضور امّا ،نیست فراهم کعبه گِرد در هابدن یکپارچه حضور است؛

 .«است همیشگی وظیفه اهللحبل به اعتصام و کریم قرآن روشن

محور مهم پیام ولی امر مسلمین در موسم حج بر این موضوع تعلق گرفته است  :خبری هایگزاره

به یک  ،و زورگو کشورهاي قلدر هايشکستمتعدد جبهه مقاومت و  هايپیروزيقه به خاطر طکه من

 -1: شودمیاشاره  هاآنبه برخی از  ادامهکه در  نمایشگاه در معرض دید جهانیان تبدیل شده است

 ،در جبهه مقاومت اشایاديیکی از نقاط ثقل جنگ آمریکا و  مقاومت:علیه تحریف شکست جبهه 

تحریف و بود که با  درصددآمریکا . مقاومت بود هايگروهجنگ روانی علیه  مسئلهبر  گذاريسرمایه

از بین مردم جبهه مقاومت را  هايپشتوانه ،عراق و لبنان تحریک عصبیت عرب در کشورهاي سوریه،

موضوع ایرانی  ،بزرگی متحمل شده بودند هايشکست لبه جلویی نبرد )لجمن( که از هاآن ببرد.

ریان مقاومت را دچار ج هايعقبهایرانی را پیش کشیدند تا  امپراتوريبودن مقاومت و افسانه 

گرایش مردم و جوانان کشورهاي محور مقاومت  ،لیغات بیشتر شداین تب هراندازه امافرسایش کنند؛ 

حاج  ،الشهداي جبهه مقاومتخود بیشتر شد و در همراهی با سیدکیان  فاع ازبراي ایستادگی و د

 -2 آوردند. دست بهعبري و غربی  در مقابل محور عربی، انگیزيشگفت هايپیروزيقاسم سلیمانی 

محور مقاومت  هايپیروزي ایمآمدهچه جلوتر هر اخیر هايسالدر  :جدید جهان اسالم هايرویش

شاهد ؛ اگر آمده است به وجوداستراتژیکی در جهان  هايشگفتییافته و گسترش و وسعت بیشتري 

منحوسی رژیم صهیونیستی  هايپیمان در ،زهاي پایانی دولت ترامپور که کشورهاي عربی در بودیم

در مقابل اما  ؛ندفروختفاسد خود  هايحکومتفلسطین را به خاطر ابقاي  را به رسمیت شناختند و

، روز 12در طول  و گرفتمیع از قدس را به دست فاپرچم د ايانگیزهنسل جوان پرنشاط و با 

 ،صهیونیستی هايرسانهو  مسئولینکه همه  ايگونهبه زد،را براي فلسطین رقم  انگیزشگفتپیروزي 

سال  7در یمن نیز شاهد آن هستیم که جوانان یمنی در طول  ند.عربی و غربی بر آن اعتراف کرد

 .آورندمیرا در این ایام به دست  هاپیروزيبهترین  ،مقاومت

هم ژي داشته است و آندهه گذشته فقط یک استرات 4جمهوري اسالمی در  نکته پاياني:

 هايبعثیدر برابر  ساله کشورمان 8در دفاع مقدس  هامقاومتبوده است و این  «فعال مقاومت»

ه ب ،ه یمن در عربستان و اماراتسال 7دفاع  ساله جبهه مقاومت در سوریه و عراق، 8اع دف عراق،

آمریکا در منطقه و خروج  دمتعد هايشکستآن  ترینمهمایج روشنی رسیده است که نت

 هايسفارشسربازانش از کشورهاي مسلمان منطقه است و این مسیر توحیدي که از  بارتخف

 هايپیروزي ،گرفته شده استاهلل اعتصام به حبلو  «اُمِرتَ کَما فَاستَقِم» برلهی مبنی ا

 )نویسنده: فرهاد مهدوي( شاءاهللان؛ را به دنبال خواهد داشت تريبزرگ

 1400 سال پايان تا خوزستان یهاروستاآبي  مشکل رفع                خبر ویژه ▼

 دارد وجود خوزستان در روستا 7۰2»: گفت خوزستان به سفر در امام فرمان اجرایی ستاد رئیس

 471 آب مشکل که بودیم گرفته تصمیم اخیر روزهاي در .است روبرو آبی تنش و بحران با که

 دیدم ،داشتم مناطق این از که بازدیدي جریان در .کنیم حل استان آبفاي کمک با را روستا

 تمام آب تأمین مشکل حل براي که گرفتیم تصمیم و نیست تحملقابل مردم براي واقعاً اوضاع

 این حل براي اعتبار تومان میلیارد 35۰ جمعاً و کند ورود امام فرمان اجرایی ستاد روستا، 7۰2

 «.آینددرمی اجرا به سال پایان تا نهایتاً هاطرح این تمام .یابد اختصاص آبفا مشارکت با مشکالت

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 نياز دولت آينده به تيم منسجم اقتصادی

سخنگوي حزب کارگزاران معتقد است که ایجاد هماهنگی و تعادل بخشی میان  «حسین مرعشی»

هاي برنامه ترینمهمامکانات و واقعیات کشور با توقعات و انتظارات مردم از دولت آینده، یکی از 

شعارهاي قبلی اصولگرایان در این مرحله یکی از »کند: اضافه می وي .آینده خواهد بود جمهوريرئیس

تحریم و وضعیت جنگ اقتصادي  باوجودگفتند که کشور را می هاآن .دردسرهاي خودشان خواهد بود

این هم در شرایطی است که  .امروز وقت اثبات این حرف است .شود به نحو مطلوبی اداره کردمی

مرعشی بدون اشاره به بانیان وضع  .«هبسیار مخربی شدهاي شکننده و اقتصاد ایران دچار عدم تعادل

همه ما نیازمند توفیق و »گوید: حامی دولت تدبیر و امید بوده است، می طلباصالحموجود که جریان 

به شکل حیاتی  طوراینهمه ایران  وقتهیچ .پیروزي این دولت در عرصه مدیریت کشور هستیم

دانیم عدم ما از آقاي رئیسی در انتخابات حمایت نکردیم اما می .چنین نیازي به موفقیت دولت نداشته

این دولت  چنانآنکنم بنابراین من شخصاً آرزو میتوفیق دولت او خطر بزرگی براي کشور است و 

ی از یکمرعشی  .«شود جمهوررئیسي امسال دوباره ایشان با دو برابر رأ 14۰4موفق باشد که سال 

: افزایدمی و کردهمشکالت اساسی دولت روحانی را نداشتن سیاست واحد و منسجم اقتصادي عنوان 

خواهد که حداقل چهار نهاد را در بر برنامه عملیاتی براي اقتصاد یک تیم مسئول و منسجم می»

چهار  آقاي رئیسی اگر .و وزارت نفت وبودجهبرنامهزمان بگیرد، یعنی بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، سا

باید بداند  قطعاًهاي اقتصادي دولت بگذارد اقتصاددان قابل و کارکشته اما با نظرات مختلف را در سمت

 .«خوردبست میبن که کار مدیریت اقتصادي دولتش از همان اول به

 !مافيای قدرت و شبکه نفوذ در لبنان

به »: گفتبا اشاره به ضعف ساختاري لبنان،  لالملکارشناس مسائل بین «دکتر مسعود اسداللهی»

تکرار  هابحرانخارجی همواره این  هايدخالتسیاسی لبنان و  هايگروهعلت عدم توافق بین 

 .ه مافیاي قدرت در این کشور هستندصحنه سیاسی لبنان دست یکسري از افرادي است ک .شودمی

فقط و فقط بحث نفوذ  ،نیست ساالريشایستهبحث  اصالًبراي در دست گرفتن امور در این کشور 

البته مشکالت مردم حل  .شوندخارج می بستبنبه توافق برسند از  هاگروهوقتی سران این  .است

 در تنهانه آمریکا وي با بیان اینکه .«گیردشود و فقط دولتی تحت عنوان وحدت ملی شکل مینمی

ایران »دهد، گفت: بلکه به کشورهاي منطقه هم اجازه کمک به لبنان را نمی ،کندمی کارشکنی لبنان

فروش بنزین و حتی کمک تسلیحاتی به ارتش این کشور  ازجملهن چندین بار پیشنهاد کمک به لبنا

 دولتی .ندارید را هاکمک این دریافت حق که دادند اولتیماتوم به دولت لبنان هاآمریکاییرا داد، اما 

 .«شودهمین می شوضعیت ،کند حفظ را ملی منافع تواندنمی و ندارد گیريتصمیم قدرت که

 .به مقاومت استدر لبنان براي نفوذ اسرائیل در این کشور و ضربه زدن  ومرجهرج»: افزوداسداللهی 

ست چراکه دوست ندارند در هیچ جاي دنیا دولتی هاگر این بحران به نفع آمریکاییاز طرفی دی

وجود  ،مشکل همهاینبه مردم لبنان القا کنند علت  خواهندمیبیگانگان  .مستقل شکل بگیرد

آمریکا خودش مشکل  .است تا پایگاه مردمی مقاومت در لبنان را از بین ببرند مقاومت در این کشور

هاي اما در حقیقت فاسدترین شخصیت ؛اندازندبه گردن مقاومت لبنان میکند و آن را ایجاد می

 .«ها هستندآمریکایی پیمانهمباشند که سیاسی لبنان همان کسانی می

 زندمي دری هر به خوزستان در سازیکشته برای ضدانقالب

 و اعتراض در جوانی شودمی ادعا که شد منتشر فیلمی ضدانقالب هايرسانه در دو شب پیش از

 و قدیمی ،فیلم؛ اما مشخص شده است که این است شده کشته سوسنگرد شبیکشنبه تجمع

 امنیتی عاونهمچنین م .ندارد سوسنگرد اخیر تجمع با ارتباطی هیچ و است ۹4 سال به متعلق

 :گوید، میضدانقالبهاي سازي رسانهوژه کشتهدر واکنش به پر خوزستان استانداري انتظامی

 آب تأمین خصوص در حقی به مطالبات استان از مناطقی در خوزستان استان مردم از برخی»

 3 فوت بر مبنی متعددي هايکلیپ خاص اهداف با نظام خوردهقسم دشمنان .داشتند مناطقشان

 در .ندارد واقعیت وجههیچبه که اندکرده منتشر مجازي فضاي در مأمور 2 و شهروندان از نفر

 کار دستور در گناهبی فرد این فوت عوامل شناسایی که شد کشته نفر یک شادگان اعتراضات

از آب درآمد و مشخص  دروغ هم خوزستان اعتراضات کشته چهارمیندر ادامه این پروژه،  .«است

 .اندشده داعشی هايشدهکشته دامن به دستر این موضوع، د ضدانقالب خارج نشین شد که

 اخبار کوتاه

 /!ددولت رئيسي مراقب باشد؛ مجلس نظارت خواهد کر ◄

ضمن ، نماینده مردم تهران در مجلس «مصطفی میرسلیم»

آمریکا  هايخباثتاز مراقب براي دولت سیزدهم درخواست از 

مجلس شوراي اسالمی »، اظهار کرد: در مذاکرات برجامی

 .دنبال و نظارت خواهد کردرا با جدیت  ايهستهمذاکرات 

رات مشخص باشد راهبرد دولت سیزدهم باید در خصوص مذاک

 این نماینده .«باشد داشته مبرهنی راهکار نیز  ازآنپسو 

اند و نت کردههمیشه به ما خیا هاآمریکایی»مجلس بیان کرد: 

این بار  قطعاً؛ اندداشتهاي در قبال کشورمان رفتار متظاهر گونه

 هایمصحبتسیاست خود را تغییر دهد؛ البته  کنمنمیهم فکر 

مذاکره کنیم، منتها دولت  خواهیمنمیبه این معنا نبوده که ما 

 .«باید مدبرانه، عاقالنه و داهیانه وارد مذاکرات شود

 در دستور کار است/ ايران دوباره تحريم: روزنامه آمريکايي ◄

 شدن متزلزل دلیل به»نوشت:  ژورنالاستریتوالروزنامه 

 بررسی را جدید تحریمی طرح آمریکا وین، وگوهايگفت

 .است چین به ایران نفت فروش توقف آن هدف که کندمی

 زیادي چیز ایران اقتصاد در، گفته آمریکایی هايمقام از یکی

 چین به ایران نفت فروش تحریم نمانده،باقی تحریم براي

 که شودمی عملی درصورتی موضوع این .است غنیمت

 آمریکایی مقامات اما ؛بخورد شکست وین وگوهايگفت

 باعث و دهد معکوس نتیجه تحریم این است ممکن ،اندگفته

 .«بدهد سرعت خود ايهسته برنامه به ایران شود

 /سلمانبن ناکارآمدی پتک زير عربستان اقتصاد ◄

 بهاي عربستان اقتصاد» :نوشت تلگراف انگلیسی روزنامه

 را عربستان ولیعهد سلمان بن گانهبچه هايذاريگسرمایه

 سازوکارهاي نبود و کشور در فساد کهدرحالی ؛پردازدمی

 بن .است کرده وارد اقتصاد این بر را مهلکی ضربات ،نظارتی

 گذاريسرمایه چندین رسیدن قدرت به زمان از سلمان

 بهاي عربستان اقتصاد که داشت خوردهشکست اقتصادي

 «.است کرده پرداخت را آن سنگین

 /نيست ايران با هاخارجي همکاری مانع FATF: خارجه وزارت ◄

 که برجام اجراي گزارش هايپاورقی از یکی در خارجه وزارت

 مانع FATF که ادعا این داشته اذعان ،منتشرشده اخیراً

 همکاري مانع چنینهم و هاتحریم رفع از ایران تربیش انتفاع

 این و گردیده مطرح آمریکا سوي از شده، ایران با هاخارجی

 موضوع تا»: بود گفته روحانی پیشتر .است قبولغیرقابل ادعا،

FATF و شد نخواهد حل دنیا با ما بانکی روابط ،نشود حل 

 .«شد نخواهند ایران در گذاريسرمایه به حاضر گذارانسرمایه

 /است ناپسند مردم از مقطعي برداریبهره: ایاژهمحسني  ◄

 هايبرداريبهره» :گفتدر جمع فعالین رسانه  قضائیه قوه رئیس

 احساس مردم اگر .است ناپسندي کار مردم از مقطعی و خاص

 به رسیدن براي را خوب هايحرف و کنیممی ظاهرسازي کنند

 .«پذیرندنمی را ما سخن ،کنیممی بیان سیاسی اغراض و اهداف


