
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1400 مرداد 24شنبه يک 5581 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله
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 مالحظه بایستی کنند،می شرکت مجالس این در که مردمی آحاد هم کنند،می اداره را مجلس

 مجالس این که نگذارند .بشود رعایت هافاصله بشود، رعایت هانامهشیوه دقّت با تا کنند

 www.basirat.ir                                (20/05/1400) .بشود شیوع وسیله نکردهخدای

 ابدی مبارزه!الگوی            روز حرف▼

عاشورا و بنیادگذاری مکتب سرخ حسین)ع( انقالب عظیم امام 

اگرچه در نگاه ابتدایی یک حادثه است، اما در نگاه عمیق و 

و تمدن ساز ش خبالهامالگوی ساز و بنیادی، یک حرکت اندیشه

ها فارغ از زبان، آئین، مذهب و نژاد در همه نبرای همه انسا

حفظ و ماندگاری اسالم و برای اساس این قیام البته هاست. زمان

اما از  ؛برای همیشه تاریخ استدفع انحرافات و تحریفات از آن 

پس از چهارده نیز اکنون که همظرفیتی برخوردار است  چنانآن

و تحت ستم با پیروی از  خواهآزادی هایانسانو  هاملتقرن، 

 .کنندمیام عاشورا، علیه ستم و استبداد مبارزه قی هایدرس

طراحی و اجرا شده  ایگونهبه و راه بزرگ امام حسین)ع(مکتب 

، زادگی، استقالل، عزتآزادی و آ جز محصول و ثمراتیاست که 

چه عامل و  راستیبهبار آورد. تواند به نمیو اقتدار  ایثار

را  هندراه استقالل  که هم گاندیست قیام عاشوراای در خصیصه

انقالب  ازجملههای معاصر نهضتبرای گیرد و هم از آن الهام می

شود به نکاتی مهم در اینجا تالش می؟ راهگشاستاسالمی ایران 

از  (قیام حسینی)عباره کالم رهبری معظم انقالب در و ناب از

 قرار گیرد. تأملنقل و مورد  ،«ساله 250انسان »تاب ک

 آموزیدرساین نهضت در متن خود این  -1 :نکات تحليلي

. این «به از زندگی ننگین است خمرگ سر»بزرگ را دارد که 

آموزه جهانی است و کسانی که این راه آزمون شده را در راه 

جامعه  -2 موفق بودند. ،به کار بستند کسب استقالل خود

نهضت  هدفباید در مدار سیر صحیح و درست قرار گیرد. 

رداندن جامعه اسالمی به خط صحیح بود، بازگ حسینی،

عوضی شده است و جهالت و ظلم و  زمانی که راههم آن

استبداد و خیانت کسانی، مسلمین را منحرف کرده و زمینه و 

برای انجام یک السالم علیهامام حسین -3 ست.شرایط هم آماده ا

واجب، قیام کرد. این واجب، عبارت است از اینکه هر وقت 

دیدند که نظام جامعه اسالمی دچار یک فساد بنیانی شده و 

احکام اسالمی تغییر یابد، هر  کلیبهبیم آن است که 

آن وقتی که  ؛ط مناسبمسلمانی باید قیام کند. البته در شرای

 اثر خواهد شد.منتج به نتیجه و بداند این قیام 

تا قبل از عاشورا آن است که درس بزرگ  :نکته راهبردی

قدمی علیه انحراف و ظلم اموی خواص هم حاضر نبودند  نآ

زنده این روحیه السالم علیهاما بعد از قیام امام حسین ؛بردارند

کاری کرد که وجدان مردم بیدار السالم علیهعلیبنحسینشد. 

. قیام امام حسین)ع( است شدهبنابراین، اسالم زنده ؛شد

حکومت  هایدورهکاری کرد که در همه السالم علیهعلیبنحسین

 .بایستند هاآنکه در مقابل  طواغیت، کسانی پیدا شدند

 پریشان( اهللفتح)نویسنده: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 بارتأسف آمار بستر در توديعي                        روز گزارش▼

 بیان با ،وبودجهبرنامه سازمان جدید رئیس عنوانبهخود  معارفه مراسم در «میرکاظمی مسعود»

کسری  برای فکری باید»: گفت ،گیریممی تحویل نامطلوبی وضعیت در را دولت امروز کهاین

 سیزدهم دولت تحویل روحانی دولت که نامطلوبی وضعیت از یبخش. «کردبودجه امسال 

 :است زیر قرار از ،دهدمی

 شدنِ برابر سه ،درصدی ۶۸0 نقدینگی رشد درصد، 44 از بیش تورم -1 :خبری هایگزاره

 وضعیت موارد ازجمله هزارمیلیاردی 450 بودجه کسری وضعیت ،۹4 سال از دولت هایبدهی

 -2. برد نام آن از جمهوری ریاست حکم تنفیذ مراسم در منتخب جمهوررئیس که است نامطلوبی

بر  امروز کهدرحالی است بوده تومان میلیارد هزار چهار و صد, ۹2 سال خرداد در هابانک به بدهی

 آن درصد ۹0 که طلب دارد تومان میلیارد هزار ۶50 بانکی نظام ،مرکزی بانک سایت آمار اساس

 تومان میلیارد هزار ۸۹ دولت جاری هایهزینه عملکرد ۹1 سال در -3. است دولت بدهی به متعلق

 و میلیون ۹ کشور در اکنونهم -4. است رسیده تومان میلیارد هزار ۹00 به امروز کنیل ،است بوده

 از. اندنکرده ازدواج هنوز که دارند وجود ازدواج متعارف سن در مجرد جوان جمعیت نفر هزار ۸00

 و بازار در تعادل ایجاد برای امروز حداقل ،کشور در مسکن وسازساخت درصدی ۶0 کاهش با طرفی

 متوسط -5 .است موردنیاز مسکونی واحد میلیون 4 ساخت ،هاماندگیعقب جبران و موجود نیاز رفع

 حدود ،کندمی اعالم مرکزی بانک کهدر دولت تدبیر و امید روحانی  خوراکیمحصوالت  قیمترشد 

 ؛درصد ۸00 ،خودرو در قیمت رشد و درصد ۷00 مسکن در قیمت رشد و است درصد 500 تا 400

 خود وضعیت بدترین به روحانی دولت در درآمد توزیع هایشاخص آمار، مرکز گزارش اساس بر -۶

 در کهدرحالی بود رسیده 0,3۶5 عدد به جینی ضریب ،دهم دولت سال آخرین در. است رسیده

 .است رسیده 0,401 به درصدی ۹,5 افزایشی با جینی ضریب ،روحانی دولت پایانی سال

 بر مبتنیمدیریت  و تفکر حاصل اقتصادی نابسامان وضعیت این متأسفانه :گزاره تحليلي

 وزراگرفتن  فاصله با. بود روستاها و هاشهرستان برای تهران از بخشنامه صدور و یمیزنشینپشت

 جایبه خودرو دودی هایشیشه پشت از جمهوررئیس گیریتصمیم و نظرسنجی و مردم از

 آمد، امید و تدبیر شعار با که دولتی تأسف باکمال .را رقم زد نامطلوب نتایج این ،حضور میدانی

 علیه روزها این که روانی هایعملیات از یکی. داد رواج مردم بین در را ناامیدی میزان بیشترین

 هایرسانه و مجازی فضای در شدتبه و است رشد حال در پنهان کامالً صورتبه سیزدهم دولت

 و نامطلوب وضعیت به توجه بدون ،دولت از انتظارات سطح بردن باال ،شودمی تبلیغ معاند

 های موجود در کنارواقعیت بابیان دشمن تبلیغاتی جنگ سازیخنثی. است فعلی نابسامان

 (عباسیان حسین: نویسنده) .الزم در این برهه است هایاولویت، از هوشمندانه امیدآفرینی

 آخرين خبرها از افغانستان                            خبر ویژه ▼

شده مسلط  افغانستان چهارمسهبر  تاکنوناین گروه ادامه دارد و همچنان های طالبان پیشروی

مرکز استان بلخ در شمال دیروز خبر از تصرف مزار شریف، همچنین سخنگوی طالبان  است.

و رسیده نیز کیلومتری جنوب کابل  11طالبان با حضور در ولسوالی چهار آسیاب به داد. تان افغانس

به های خارجی از بیم تصرف کابل، اکثر سفارتخانه نشینان را دوچندان کرده است؛یتختپا نگرانی

به چمدان  ،اند و برخی از شهروندان افغانستانیحالت نیمه تعطیل یا تعطیلی کامل کشیده شده

رئیس شورای عالی آشتی ملی ، حالبااین .خروج از کشور هستند منتظردر فرودگاه این شهر  دست

ای جلسه ،با محوریت ایجاد دولت موقتافغان، )شنبه( با شماری از سیاستمداران  دیروزافغانستان 

تاکنون  و سیاسیون حاضر در این جلسه دفتر عبداهلل عبداهلل .تشکیل داد پشت درهای بسته

اند لیکن شهروندان افغانستان امید دارند تا سیاسیون به کردهن ارائهها به رسانهی از نشست جزئیات

 خاتمه یابد. شانجنگ در کشوررح جامعی دست یابند تا ط
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 اخبار ▼

 شوندميايران و محور مقاومت قدرتمندتر انديشکده صهيونيستي: 

مرکز مطالعات راهبردی بگین سادات در یادداشتی به قلم دکتر دورون ماتزا، پژوهشگر این 

بر اساس »های اطالعاتی اسرائیل نوشت: اندیشکده صهیونیستی و از مدیران ارشد دستگاه

های رسمی، واشنگتن در حال کاهش حضور نظامی خود در خاورمیانه است. این کاهش العیهاط

وپنجه نرم یمن دست هایحوثیدفاع هوایی در عربستان که با حمالت  هایپایگاهشامل 

های سیاست آوری نیست. برای جو بایدن، اولویتباشد. این اتفاقات، اخبار شوککنند، میمی

بر چین و در سطحی محدود، بر خاورمیانه )و یا روسیه( متمرکز شده است.  خارجی کنونی عمدتاً

ای به به همین دلیل، دولت بایدن تمایل چندانی به حضور در خاورمیانه ندارد و لذا بایدن عالقه

جانبه در باتالق پیچیده اختالفات بازسازی اقدامات دوره نخست دولت اوباما و دخالت همه

 سرعتبهخواهد میبایدن »در ادامه این یادداشت آمده است:  .«اردفلسطین ند-اسراییل

را از منطقه خارج کند و معتقد است که راه رسیدن به این هدف از طریق توافقی با  متحدهایاالت

ای تبدیل کند. بدین ترتیب شاهد رفع ایران خواهد بود که این کشور را به یک ابرقدرت منطقه

ای خواهیم های هستهسالحموانع اقتصادی کنونی و اجازه به ایران جهت دستیابی احتمالی به 

 فارسخلیجهای اسرائیل و دولت« دیوار آهنین»تضعیف منطق راهبردی توافق ابراهیم و . بود

با تهران نشان  فارسخلیجعلیه ایران با بهبود روابط دوستانه اخیر تعدادی از کشورهای حاشیه 

مرکز «. اندکردهاحساس های آمریکا در دوران دولت بایدن را تغییر نگرش هاآنکه  دهدمی

اگر این اتفاق روی دهد، در آینده شاهد »: کندمیمطالعات راهبردی بسا در پایان تصریح 

قدرتمندتر شدن جایگاه راهبردی ایران خواهیم بود. این اتفاق شرایطی را پدید خواهد آورد که به 

تر و حتی انفجاری ترتواند واقعیت خاورمیانه را بسیار پیچیدهاست و می «محور مقاومت»نفع 

 .«که اتفاقات جنگ اخیر در نوار غزه به جهانیان نشان داد طورهماننماید، 

 نکنيمبزرگ  ازاندازهبيش : تحريم راوبودجهبرنامهرئيس سازمان 

کار خود را شروع کرد.  وبودجهبرنامهسازمان جدید رئیس  عنوانبه رسماًمسعود میرکاظمی، دیروز 

های کشور نیز زد های موجود اقتصادی، گریزی به تحریموی در جلسه معارفه خود با شرح واقعیت

دادند و در دوران جنگ قطعات یدکی خودرو به ما نمی سال است که تحریم هستیم. 40»گفت:  و

بزرگ کنیم، در  ازاندازهبیشداشتیم، امروز قدرت تولید داریم نباید تحریم را قدرت تولید هم ن

ان در دوران جنگ حتی قدرت تولید یک سالح کوچک نداشتیم، اما امروز جزو چند کشور اول جه

توانیم موفق شویم، چون امروز قدرت تولید می»میرکاظمی افزود: «. تولید تجهیزات نظامی هستیم

نیروی انسانی، بتوانیم مشکالت  خصوصبههای کشور ریم با آشنایی کامل به ظرفیتداریم و امیدوا

مذاکره جای »وی به مذاکره اشاره کرد و گفت:  .«پیدا کنیم حلراهرا دقیق شناسایی و برای آن 

خودش را دارد امیدواریم به نتیجه برسد و اگر نرسید ما کشور ضعیف و فقیری نیستیم منابع 

  .«فراوان و نیروی انسانی زیادی داریم باید فضایی ایجاد کنیم که بتوانند رشد و نمو کنند

 آمريکادولت متلک آبدار کره شمالي به 

آمریکا قبل از آنکه گستاخانه درباره »ای اعالم کرد: ارجه کره شمالی در بیانیهوزارت امور خ

مسائل حقوق بشری دیگر کشورها صحبت کند، باید به مشکالت حقوق بشری جامعه خودش 

این وزارتخانه از  .«شود، رسیدگی کندبدتر می روزروزبهاش های ضد مردمیکه به خاطر سیاست

هایی برای تضمین حقوق اولیه مردم خودش، اتخاذ برنامه جایبهآمریکا به خاطر اینکه 

 گستاخانه غرق در فضولی و دخالت در وضعیت حقوق بشری دیگر کشورها شده انتقاد کرد.

قاضی حقوق »ر کردن همچون یک وزارت امور خارجه کره شمالی سپس آمریکا را به رفتا

یکی از  .«گیردالملل نیز واقعیت آمریکا را به سخره میجامعه بین»هم کرد و گفت: مت «بشری

که در دوران پاندمی  مستأجرانیتخلیه خانه توسط  در خصوصهای دولت آمریکا ممنوعیت

هایشان را پرداخت کنند، در پایان ماه گذشته میالدی در اکثر خانه کرونا نتوانستند اجاره

در معرض خطر از دست دادن  مستأجرها ضی شد و میلیونهای این کشور منقبخش

میلیون تن از  15وزارت خارجه کره شمالی مدعی شد که بیش از  هایشان قرار گرفتند.خانه

 هستند. روروبههایشان میلیون خانوار در آمریکا با حکم تخلیه خانه ۶,5

 اخبار کوتاه

االسالم حجت» /!رباخوار یهابانکمسئولين تعقيب قضايي  ◄

و  هاای به بانکدادستان کل کشور با ارسال نامه «منتظری

، ضمن هشدار در خصوص هرگونه عملیات مؤسسات اعتباری

 خبر داد.، از تعقیب عامالن عملیات ربا هاآنمنجر به بروز ربا در 

های دقیق اِعمال نظارت»در متن نامه دادستان کل آمده است: 

مدیران و مسئوالن محترم نظام پولی کشور و پیشگیری و 

 برخورد جدی با این پدیده شوم و مذموم، امری ضروری و

ضمن استقرار نظامات الزم پیشگیرانه در . است اجتنابغیرقابل

صورت مواجهه با هرگونه عملیات منجر به بروز ربا نسبت به 

هرگونه  صالح قضایی اقدام نمایید.معرفی متخلفان به مراجع ذی

 «.قانونی خواهد بود موجب اعمال پیگردهای ارتباطدراینقصور 

 ستاد سخنگویدیروز  /نيست ممکن عمومي تعطيلي: رئيسي ◄

با اعالم خبر تصمیم این ستاد مبنی بر  کرونا با مقابله ملی

 به» :، گفتماه مرداد 30الی  25تعطیلی سراسری کشور از 

 امکانات برخی نبود به دلیل ما کشور در وجه هیچ

 از بعد. نیست ممکن( داونالک) عمومی تعطیلی ،الکترونیکی

 ورزشی مراکز تاالرها، ها،رستوران تعطیلی روز، ۶ همین

 سرپوشیده استخرهای و سربسته هاینمایشگاه سرپوشیده،

وی از سرعت یافتن واکسیناسیون در «. بود خواهد دارادامه

 تا دُز، میلیون 10 مرداد پایان تا»کشور نیز گفت و افزود: 

 میلیون 30 هم آبان و مهر در و دُز میلیون 20 شهریور آخر

 .«شودمی کشور وارد قطعی طوربه واکسن

 «حمد مخبرم» استمداد دولت از دلسوزان و جوانان کشور/ ◄

ی در حساب کاربری خود در توئیتر جمهوررئیسمعاون اول 

انتظار مردم  ترین برهه کنونی باشیم.شاید در حساس» نوشت:

حل مسائل زیادی است که روز و شب  ،از دولت جدید

دولت دست یاری به تمامی دلسوزان  درگیرشان کرده است.

 .«مید به جوانان که ما را کمک کننددارد و ا

 بر اساس/ !مپنا گروه مديرههيئت در ميلياردی 1.5 پاداش ◄

 اعضای پاداش مپنا، گروه ساالنه عمومی مجمع تصمیم

 سال فروردین به منتهی مالی سال در گروه این مدیرههیئت

 این و شدهتعیین تومان میلیون 43۷ و میلیارد 1 حدود 13۹۹

 مجمع هنوز است ذکرقابل .است ناخالص صورتبه مبلغ

 نشده برگزار 1400 فروردین پایان به منتهی مالی سال عمومی

 هاینسبت به توجه با شودمی بینیپیش گذشته سال روند با و

 ارقام مدیرههیئت پاداش رقم سود، جمله از و گروه مالی

درصدی این ابرشرکت  50سهام نزدیک به  .باشد باالتری

 مهندسی در اختیار وزارت نیرو قرار دارد.

 سخنگوی /يمن آسمان در آمريکا جاسوسي پهپاد سرنگوني ◄

 کشور این ارتش هوایی پدافند ،کرد اعالم یمن مسلح نیروهای

 را «ایگل اسکن» نوع از آمریکایی جاسوسی پهپاد فروند یک

 استان «مدغل» ناحیه در خصمانه عملیات انجام حال در که

 .کرد سرنگون هوا به زمین موشک با بود، «مأرب»


