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 دارد، وجود مردم بین در که را موهومی تغایرهای این از بعضی. باشد وفاق مظهر باید دولت

 حاال. کرد تضعیف را توهمات این مردم عموم به مالطفت نگاه و آمیزوفاق نگاه با بایستی

 تأثیرگذاری از بایستی لکن نرود بین از ه کلیب نظرهااختالف این ها،نگاه این است ممکن

 www.basirat.ir                        (12/05/1400) .کرد جلوگیری جامعه حرکت در هاآن

 هيئت انقالبي در زمانه کرونا            روز حرف▼

عصمت و  بیتاهلمحبان و  فرارسیدار دیگر محرم حسینی ب

بیش از اند! طهارت لباس سیاه بر تن کرده و اقامه عزا نموده

پد و تمی (ع)برای حسین  هاقلبقرن است که ده چهار

است که  (ع)حسین گرید و این حرارت حب می هاچشم

امروز نیز جهان و و  است گیریاوجدر حال بسط و  روزافزون

جهانیان همچنان نیازمند توسل و تمسک به حسین و راه 

 هستند! السالمعلیهحسین 

اولین نکته در باب برگزاری مجالس  -1: يليتحل يهاگزاره

کلی و روح حاکم بر گیری جهتتوجه به  ،عزاداری حسینی

انتظار آن است در راستای اقامه امر که  ستهیئات مذهبی ا

های نهضت حسینی )ع( و مبتنی بر اهداف و آرمانسیدالشهدا

انحرافی تالش  یهایجریان ،های اخیردر سال متأسفانهباشد. 

اند تا هیئات مذهبی را از روح و جوهره خود جدا سازند. کرده

یان این جریان که توسط حکیم فرزانه انقالب اسالمی به جر

شهرت یافته است، الگویی از هیئت داری را  «تشیع انگلیسی»

در  نامید. «هیئت سکوالر»توان آن را کند که میارائه می

گردد هیئت سکوالر قرائتی از نهضت امام حسین)ع( ارائه می

و این در که در آن نسبتی بین اسالم و سیاست وجود ندارد 

رزه با قدرت حالی است که رکن اساسی نهضت حسینی مبا

بر جایگاه صالحان و  زوربهفاسد و حاکمیت ناخلفی بود که 

توان از روز چگونه میانبیاء و اولیاء الهی تکیه زده بود. ام

ون آنکه دغدغه مظلومانی را بد ،الحسین)ع( یاد کرداباعبداهلل

 افغانستان و ...داشت که در سوریه و عراق و یمن و فلسطین و 

توان در رسای ؟! چگونه میغلتندمیبه خاک و خون مظلومانه 

را لعنت کرد  امیهبنی)ع( گریست و بیتاهلمظلومیت خاندان 

 -2و از دیگر سو از لعن و نفرین یزیدیان زمان پرهیز کرد؟! 

ماجرایی است که این روزها کشورمان توجه به  ،مالحظه بعدی

ست! و اوضاع کشور این روزها خوب نیدرگیر آن شده است! 

 گیریاوج متأسفانهدهد! روزها را نشان می ترینسیاهآمار کرونا 

کرونا با فترت عبور از دولت دوازدهم به سیزدهم همراه شده و 

است! جوالن کرونا بیشتر کرده  ایرببستر را  ،یدولتبی خألاین 

در این شرایط بدون شک برگزاری مجالس و محافل حسینی 

اقدام ناصوابی  ،شدهاعالمهای بدون توجه جدی به پروتکل

)ع( را به  اعبداهللابرضایت موجب وهن دین شده و است که 

همراه نخواهد داشت! عزاداران حسینی باید پیشگام مراقبت و 

در این مسیر الگو و اسوه و  بودهصیانت از سالمت جامعه 

 به دنبالکه  طلبانیفرصتو اجازه ندهند دیگران قرار گیرند 

مجالس حسینی را عامل هجمه به شعائر اسالمی هستند، 

 )نویسنده: مهدی سعیدی( شیوع کرونا معرفی نمایند!

 

 

 

 
 

 

 
 

 فوري تصميم به نياز                              روز گزارش▼

 دولت برای یمتعدد مشکالت که رسید پایان خود به حالی در اصالحات – اعتدال ائتالفی دولت

 از نفر 588 فوت کشور امروز مشکل ترینعاجل و ترینمهم. است گذاشته ارث به رئیسی

 از برخی تا شد موجب که بود گذشته روز درکرونا  به ابتال اثر بر مانکشور وطنانهم

 !کنند وارد رئیسی عملکرد دولت بر را انتقاداتی تندرو طلباناصالح

 دبیرکل و مشارکت منحله حزب مرکزیت سابق عضو «رادشکوری علی» -1 :خبري هايگزاره

 کرونا پنجم پیک قله به هنوز»: نوشت توئیتی در «اسالمی ایران ملت اتحاد حزب» کنونی

 عالوه بر. هستیم عقب بسیار واکسیناسیون در. شودمی تروخیم روزروزبه اوضاع و ایمنرسیده

 دغدغه وانفسا این در. است شده کمیاب هم دارو و سرم درمان، کادر خستگی و تخت کمبود

. «بگذراند خیر به خدا. اندمانده پناهبی واقعاً مردم. است جدید دولت تشکیل جمهوررئیس اصلی

 یک امروز همین بیایید رئیسی؛ آقای: »نیز توئیت زد طلباصالحدیگر چهره  عبدی عباس -2

 آن از و مردم تا کنند منتشر روزبه را احوالثبت آمار بدهید دستور. دهید انجام قبولقابل کار

 آمار از بیشتر بلکه برابر ونیم دو واقعی ومیرمرگ که بدانید خودتان ازجمله مسئولین تر،مهم

 .«دهندمی را اشهزینه مردم حاال کردند، کوچک را کرونا مسئله. است رسمی

 آن تشکیل از هفته یک از کمتر که دولتی از طلباصالح سیاسیون حمله گرچه :تحليلي گزاره

 را خود چشمان گذشته سال هشت در افراد این چرا اینکه و است جوک شبیه چیزی ؛گذردمی

از خواب زمستانی بیدار  بارهیکو اکنون  دبودن بسته دولت هایناکارآمدی و مشکالت به نسبت

و تخریب رقیب در دوره  هراسی رقیببا دولت قبل و  همزادپنداری، دلیلی جز احساس اندشده

 از کرونا بهایرانیان  ابتال گذشته روز که داشت توجه باید هم نکته این به ،وجودبااین جدید ندارد.

 و ندشد بستری هابیمارستان در نفر هزار 5 از بیش میان این از و کرد عبور نفر هزار 40 مرز

رهبر  مرقومه از روز هفت از بیش. بردمی سره ب کرونایی روزهای ترینسیاه و قرمزترین در کشور

 از جلوگیری منظوربه الزم اقدام هر انجام خصوص در روحانی آقای به خطاب انقالب معظم

 ستاد سوی از خاصی تصمیم هیچو تاکنون  گذردمی آن انتشار بودن سعودی و ویروس چرخش

 براثر که هستند هاییهمان و اندنکرده تغییر هنوز ستاد اعضای البته. است نشده اتخاذ کرونا

 آقای از انتظار . لذابه این روز دچار شده است کشور وضعیت، هاآنگیری مدیریت و تصمیم

 در شخصاً ،جدید ستاد تشکیل تا و دهد تغییر را ستاد این اعضای سرعتبه که است آن رئیسی

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک .کند گیریتصمیم مشکل حل خصوص

 شودمي ارسال جهاني معتبر مجالت به برکت واکسن اسناد علمي            ر ویژهاخبا ▼

 و ایمداده تشکیل مقاله نگارش برای تیم یک»: اعالم کرد برکت دارویی گروه مدیرههیئت رئیس

 مجالت برای آینده روز سه دو ظرف خام دیتاهای صفحه 100 و انگلیسی مقاله صفحه ۳5

 درخواست و ایمکرده آماده بهداشت جهانی سازمان برای را مستندات. شودمی ارسال دنیا معتبر

بر معظم انقالب به هنگام ره .«هستیم بهداشت جهانی سازمان تأییدیه پیگیر و ایمداده میتینگ

بر ضرورت ثبت اسناد علمی و انتشار مقاالت مربوط به ، تیرماه 4در  ز اول این واکسنتزریق دُ

اکسن، اسناد و مقاالت هنگام و هدر کنار تولید قوی، سریع و ب»کردند و افزودند:  تأکیدواکسن 

 .«علمی آن را نیز برای آگاهی دنیا از کار بزرگ خود آماده و منتشر کنید

 تأمینبر تداوم  تأکیداحمر با رئیس جمعیت هالل /کنيد؟!چرا تزريق نميواکسن هست،  ◄

ر اکنون میزان موجودی واکسن د»برای مقابله با کرونا افزود:  وطنانهم موردنیازواکسن و داروی 

های دولت، روند واردات تداوم داشته و امیدواریم با حمایت. کشور از میزان تزریق بیشتر است

احمر با توانی که دارد بتواند در عرصه واکسیناسیون نیز در کنار وزارت بهداشت، همچنین هالل

 .«باری از دوش مردم بردارد تا تزریق واکسن از موجودی آن پیشی بگیرد

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 رانيکشتيدوگانه غرب براي امنيت  داستاندار

 و سرخ دریای هایآب در نوبت 14 در ایران شناور 12 مجموعاً تاکنون، قبل سال 2 حدود از

 حمالت این از بسیاری مسئولیت .است گرفته قرار تروریستی اقدامات هدف مدیترانه دریای

 این بارشرارت رفتار دهندهنشان که اندپذیرفته صراحتاً یا تلویحاً صهیونیستی رژیم مقامات را

 ترینکوچک اما مدت همین در .است المللیبین ونقلحمل خطوط سازیناامن برای رژیم

 نهادهای حتی و غربی کشورهای سوی از صهیونیستی رژیم اقدامات به نسبت واکنشی

 حوادث مدرک بدون انتساب ضمن همواره هاآن آنکه حال .نشد داده نشان المللیبین مسئول

 هاواکنش از ایگسترده حجم با بالفاصله ایران، به اسرائیل تجاری هایکشتی برای دهآمپیش

 ایران علیه سازیاجماع و هراسیایران برای را ایجانبههمه تالش سنگین ایرسانه عملیات و

 ایرسانه پیوست با شدهطراحی سناریوی یک طی نیز اخیر هفته دو یکی در .اندکرده دنبال

 فارسخلیج هایآب نماییناامن و هراسیایران باهدف ایران علیه جدیدی پردازیدروغ مفصل،

 شاهد دنیا. گرفت صورت المللیبین هایآبراه ترینراهبردی از یکی عنوانبه عمان دریای و

 و المللیبین امنیت و آرامش موضوع با مواجهه در هاغربی سوی از «دوگانه استاندارد» یک

 هاآن قاموس در صهیونیستی رژیم دولتی تروریسم که معنا این به است، بشر حقوق بحث

 و سازیناامن هاآن پیاپی هایشرارت با منطقی مواجهه و کندمی پیدا مشروع دفاع معنای

 .شودمی تلقی نامطلوب رفتار

 نابودشان کنيم هستيم تا صهيونيستي رژيم منتظر يک حرکت اشتباه از: سالمي

 هایواقعیت واسطهبه» :گفت فلسطین مقاومت ارشد فرماندهان با دیدار در سپاه کل فرمانده

 آرزو، یک از فراتر صهیونیستی رژیم فروپاشی و زوال داریم اطمینان میدانی انکارناپذیر

 کرد ظهور جدید و قدرتمند فلسطین ،اخیر نبرد در .است نزدیک آینده در اتفاق قابل واقعیت

 فقط را سرکش هایصهیونیست .بود نظامی پیروزی یک دستاوردهای از فراتر شما پیروزی و

 نباید هرگز که است راهی و راهبرد یک فلسطین شدن قوی و کند آرام تواندمی قدرت

 بزرگ جنگ در داریم؛ دشمن بر غلبه برای زیادی هایظرفیت و استعداد ما .شود متوقف

 صهیونیستیرژیم مقام یک لفاظی شاید. دهیم شکست را دشمن که ایمکرده عادت و ایمشده

 از اشتباه حرکت یک منتظر ما که است این حقیقت اما کنند، فکرهایی برخی شود باعث

 .«کنیم نابودشان تا هستیم هاآن

 اي ايرانبراي پرونده هسته بايدن دولت جديد گزينه

 چندین آنکه از پس آمریکایی هایمقام ،نوشته وین مذاکرات از آگاه منابع از نقل به بلومبرگ

 و بازبینی حال در اکنونهم نشد، منجر توافق حصول به برجام به بازگشت برای وگوگفت ماه

 به سریع بازگشت خواستار اگرچه آمریکا گویندمی هاآن .هستند خود هایگزینه بررسی

 ،دارد تمایل اما است «ترمستحکم و ترمدتطوالنی» توافق سویبه مسیری عنوانبه برجام

 سویبه موقت هایگام برداشتن شامل که دهد قرار ارزیابی مورد را دیگر هایجایگزین

 رسانه .است سازیغنی هایفعالیت اکثر توقف در ایران اقدام قبال در هاتحریم محدود کاهش

 احیای که است بایدن برای بزرگ شکست یک توافق، به بازگشت عدم ،نوشته آمریکایی

 «.بود داده قرار خود خارجی سیاست اصلی اولویت عنوانبه را برجام

 اي در خصوص شهردار تهرانرسانه شبهه افکنيپاسخ به 

افکنی در پاسخ به شبهه ای رئیس سازمان بازرسی کل کشورمشاور رسانه «ایمان شمسایی»

شورای شهر رئیس ه نامه اخیر این سازمان به ها و همچنین در فضای مجازی ببرخی رسانه

 زاکانیعلیرضا تهران مبنی بر انتخاب قانونی شهردار و نسبت دادن این نامه به عدم صالحیت 

محتوای نامه سازمان بازرسی کل »گفت:  ،و مخالفت سازمان بازرسی با شهردار شدن وی

وی افزود:  .«رد خاصی نداردکشور برای انتخاب شهرداران کلی است و اشاره به انتخاب ف

نام فردی تصریح نشده و اشاره به انتخاب فرد خاصی  اصالًمضمون این نامه کلی است و »

قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حسن  1۷4ندارد. بر اساس اصل 

 .«اجرای قانون است

 

 اخبار کوتاه

شود!/  تأميناي بايد حقوق ملت ايران در هر مذاکره ◄

 جمهوررئیس با تلفنی وگویگفت در کشورمان جمهوررئیس

 فرانسه با روابط توسعه از دولت آمادگیاعالم ضمن  تأکید فرانسه

 هر در» کرد: تأکید، متقابل احترام و مشترک منافع اساس بر

 تأمین ما ملت منافع و استیفا ایران ملت حقوق باید ایمذاکره

 و امنیت تأمین به نسبت ایران»رئیسی همچنین افزود:  .«شود

 بسیار دریای عمان و فارسخلیج منطقه در بازدارندگی حفظ

 «.کرد خواهد مقابله امنیت کنندهسلب عوامل با و است جدی

 /عراق از آمريکايي ائتالف نيروهاي از گروه اولين خروج ◄

 که آمریکایی ائتالف نیروهای»: اعالم کرد عراق ارتش سخنگوی

 نیروها این از گروه اولین ،شدند منتقل کویت به)روز شنبه( 

با خروج نیروهای  زمانهم .«کردند نشینیعقب عراق از که بودند

دو  ،«اهللحزب کتائب»و  «الحقاهل عصائب»آمریکایی از عراق، 

نیروهای اشغالگر خروج گروه مردمی عراقی که نقش اساسی در 

 تحریم شدند. آمریکااند، از سوی از خاک کشورشان داشته

 «اهلل مجاهدذیبح/ »طالبان پيشنهاد آمريکا را رد کرد ◄

پذیریم و دولت انتقالی را نمی اساساً»: گفتطالبان سخنگوی 

تصمیم »او اضافه کرد:  .«ا نیستتشکیل دولت انتقالی طرح م

طالبان تسلط بر کابل پایتخت است و بعد از تسلط بر مناطق 

سخنگوی طالبان  .«این تصمیم اتخاذ خواهد شد ،دیگر کشور

 د.نسبت به عواقب مداخله آمریکا در کشورش هشدار داهمچنین 

ده بر مرکز شش طالبان در پیشروی سریعی که از جمعه آغاز کر

 قندوز است.این شهرها، شهر  ترینمهمکه  والیت مسلط شده

رئیس قوه  ايرانيان خارج از کشور/ضعيت وتعيين تکليف  ◄

مرداد( شورای عالی  18)دوشنبه  دیروزجلسه صبح در قضاییه 

با اشاره به ابراز تمایل برخی ایرانیان مقیم خارج ، قوه قضاییه

کشور برای بازگشت به وطن و ابراز نگرانی برخی از آنان نسبت 

هیچ ایرانی که تبعه ایران »های قضایی اظهار داشت: به برخورد

الورود نیست و منعی و اکنون در خارج از کشور است، ممنوع

 .«ردبرای بازگشت به کشور ندا

دیریت رعامل شرکت ممدی /به عراق متوقف شدصادرات برق  ◄

گفت:  دوشنبه در جمع خبرنگارانکشورمان دیروز شبکه برق 

برق سبب شد، صادرات برق به عراق  تأمیننیاز کشورمان به »

سال »خاطرنشان کرد:  مصطفی رجبی مشهدی .«متوقف شود

هزار مگاوات صادرات برق داشتیم که امسال به  2گذشته حدود 

 .«مگاوات کاهش یافته است 150دلیل نیاز داخلی صادرات به 

در  «ازغدی پوررحیمحسن » /!کرونا بانسبت عزاداري  ◄

عزای حسین )ع( و  شودمی: چگونه سؤال»توئیتی نوشت: 

)ع( و اماکن مذهبی هم در معرض بیماری  بیتاهلزیارت 

جواب: هیچ استدالل شرعی برای این انکار نداریم.  کرونا باشد؟

تا مسموم شدن  کربالدر خود  (ع)از بیمار شدن امام سجاد 

ین برداشت است و منافاتی نه با )ع(، همه نفی ا بیتاهلاغلب 

 .«عصمت و علم امام و نه کرامات معصوم )ع( ندارد


