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اضافه شد  نیمگر بر د یزیشدند. چه چ مأیوسشما  نیاست که دشمنان از د یروز ریغد

نظام حکومت و امامت در  هیقض ؛یاسالم یجامعه یرهبر هیکرد؟ قض مأیوسکه دشمن را 

 (03/30/5031) .یاسالم جامعه

 www.basirat.ir                              *عید بزرگ غدیر بر شما والیتمداران مبارک باد*

 آن ياسيس یهااميپ و «ريغد»           روز حرف▼

 ایگونهبهبزرگ اسالم است  ادیاز اع یکی ریغد دیشک ع بدون

فطر و قربان  دیاز ع یروز حت نیما عظمت ا اتیدر روا یکه حت

 طرح لیعظمت به دل نیا شکبیهم باالتر شمرده شده است. 

 یاردهگست اریابعاد بس ریاست. اگرچه واقعه غد تیوال مسئله

 است. برخوردار یخاص یگآن از برجست یاسیبعد س کنیدارد ول

 ؛ در غدیرحکومت هستند اریها معارزش -5 نکات تحليلي:

و سرپرست  ولی عنوانبهرا  یالشأن اسالم کسمیعظ امبریپ

و  باتقواترینافراد،  نیترکه مؤمن گزیندبرمیجامعه 

از  ییاخط کسهیچ یاز کودک ؛مردم است نیزکارتریپره

 ،خداترسیاست و در کمال زهد و  دهیند نیرالمؤمنیام

رهبر  عنوانبه یفرد نیاب چنصافراد است. انت ترینشجاع

 یکسان دیرا دارد که در منطق اسالم، با امیپ نیا یجامعه اسالم

متخلق به اخالق  نیریاز سا شیکه ب رندیدر رأس امور قرار بگ

در  این موضوع ؛نتایو د استیس وندیپ -2 د.نباش یاسالم

از  یکیو  استبرجسته  اریبس امامین انقالب یاسیس شهیاند

 هیاست. نزول آ فقیهوالیت هینظر یفلسف یهاهیپا ترینمهم

 لَمْ  إِنْ وَ ۖ   بُِّکَیَا أَیُُّهَا الرَُّسُولُ بَلُِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَ» فهیشر

َو  نَکمْ یأَکَملُْت لَکمْ د وْمَیاَلْ» نچنیهم و «رِسَالَتَهُ بَلَُّغْتَ  فَمَا تَفْعَلْ 

و  نیآن است که شرط اکمال د انگریب «ینِعْمَت کُمْ یأَتْمَمُْت عَلَ

و حکمرانی جامعه  تیوال مسئله ،یاله تیاتمام نعمت هدا

 اسالم الشأنعظیم امبریخم، پ ریدر واقعه غد -0است.  اسالمی

کنند و  عتیب نیرالمؤمنیبا ام تکتککه  خواهندیاز مردم م

. کنندیم یمردم معرف رشیرا پذ تیالزمه استقرار وال نوعیبه

مظهر  ترینبزرگ: »ندیفرمایم نهیزم نیرهبر معظم انقالب در ا

را به  نیا ریغداست. خود  ریحکومت، غد دخالت مردم در امور

 دیاست، ع تیوال دیع ر،یغد دیع برای همینما آموخت و 

 دیردم در امر حکومت است، عدخالت م دیاست، ع استیس

 «.است یآحاد ملت و امت اسالم

از مسلمانان  یاریبس توسط مستقیماًخم  ریواقعه غد بااینکه

موضوع را  گرانیبه تواتر از د زیمسلمانان ن ریدرک شد و سا

الشأن میعظ امبریکرده بودند و همه واقف بودند که پ افتیدر

گرفته  عتیب نیؤمنرالمیام تیوال یاسالم از همه حضار برا

روز، مسلمانان عهد  53دو ماه و  ذشتاما تنها پس از گ ،بودند

اسالم و  نیبزرگ در د یخود را فراموش کردند و انحراف

از  یکه هنوز هم امت اسالم شد گذاریپایه یحکومت اسالم

 یامت اسالم، وفادار تیراه هدا رسدی. به نظر مبردیآن رنج م

 ،قتیحق نیا یایاح با قطعاً و است  ریغد دیع قتیبه حق

جوامع اسالمی راه رستگاری و سعادت را باز خواهد یافت. 

 )نویسنده: علی کارگر(

 

 
 

 

 

 
 

 شود؟يدولت م ليموفق به تشک «يقاتيم بينج» ايآ                روز گزارش▼

 ندگانینما یآرا بادهد،  لیلبنان را تشک نهیکاب ،ماه 3نتوانست بعد از  یریپس از آنکه سعد حر

را رسمًا  یو بازرگان لبنان استمداریس این ،لبنان جمهوررئیسعون  شلیم ،یقاتیپارلمان به م

 کشور کرد. نیا دیدولت جد لیتشک مأمور

در جمع خبرنگاران اعالم کرد:  نهیکاب لیتشک یشدن برا مأمورپس از  یقاتیم :یخبر گزاره

گر همه اما ما ا ،سخت است مأموریتکه معجزه کنم.  توانمنمیندارم و  زیسحرآم یمن عصا»

قدم  نیا یشد. من برا میموفق خواه م،یو دست از تبادل اتهام بردار میرا مضاعف کن هایمانتالش

 یریجلوگ ،بریممیکه در آن به سر  یآتش تیتا از سرا رفتمیرا پذ مأموریتراه گذاشتم و  نیادر 

را اجرا  ه طرح فرانسهداد ک میخواه لیدولت مطلوب را تشک ،عون شلیبا م ی. با همکارمیکن

 .«مینجات ده یکشور را از خطر فروپاش تا استبه نفع لبنان و اقتصاد آن  .خواهد کرد

در لبنان بوده است که در  یاز موضوعات چالش یکیدولت همواره  لیتشک -5 :يليتحل هایهگزار

 دهیکش لچند سال طو یها و حتآن ماه یریگشکل بساچهصورت گرفته و  یمقاطع مختلف به کُند

 یاز عوامل متعدد یناش ریسال اخ کیدر  یدولت در لبنان حت لیبودن روند تشک یطوالناست. 

که عمدتًا متأثر از  «یعوامل خارج»: نخست، شودیم یبندمیتقس دودستهدر  طورکلیبهاست که 

عوامل »دوم،  ؛است سعودی -یفرانسو -ییکایمحور آمر ویژهبه نفعیذ گرانیباز یتحرکات برخ

 هایخواهسهمدر کشور و متعاقب آن  نیا یتیو جمع یقوم یهادر بافت شهیدتاً رکه عم «یداخل

 یثباتیب هیهسته اول ییگراتیقوم و وجود دارد یرسم تیو قوم فهیدارد. امروزه در لبنان هجده طا

 یلبنان در کنار نظام اقتصاد یافهیطا یاسی. ساختار نظام سشودیمحسوب م این کشوردر 

جنگ  انیتوافق طائف پس از پا یریگبا شکل ویژهبه ،کشور نیا سیسأاز بدو تآن  یدیرتولیغ

 دولت داشته است. لیشدن روند تشک یدر طوالن ینقش مؤثر شهیو هم سازانخود ذاتًا بحر ،یداخل

 بیاد یسال گذشته مصطف کیدولت شده است که در  لیمکلف به تشک یدر حال یقاتیم بینج -2

 شتریپ یقاتیم نکهیاند. با توجه به ادر لبنان ناکام مانده نهیکاب لیامزد تشکدو ن یریو سپس سعد حر

 یبا توجه به تجارب رسدیلبنان بوده است، لذا به نظر م ریوزنخست زین 2355و  2331 یهادر سال

 لیتشک یزودبهآورده و  رونیب دارد،که  یتیدارد، خواهد توانست لبنان را از وضع نهیزم نیکه در ا

که در لبنان  ینابسامان طیبنا به شرا زیلبنان ن یاصل یاسیس یهااکثر تشکل نکهیضمن ا ؛لت دهددو

 یکشور را متشنج کرده است، با واگذار نیدر ا یاسیو س یاجتماع ،یشده و اوضاع اقتصاد حاکم

در  یاسیس اناتیجر ترینمهماز  یکیکه  زیاهلل ناند. حزبموافق یقاتیبه م نهیکاب لیتشک مأموریت

 ،شودیدولت م لیاختالل در روند تشک جادیکه منجر به ا یزیلبنان است، اعالم کرده است با هر چ

 (ندیآخوش دیحم)نویسنده:  .میموافق هست ،کندمی لیروند را تسه نیکه ا یزیچ  هرمخالف و با 

 رئيسي: به آينده کشور بسيار اميدوارم                      خبر ویژه ▼

حضور حدود که عصر دیروز و با های تخصصی مجلس نکمیسیو نشست در منتخب جمهوررئیس

من به آینده کشور بسیار امیدوارم و اطمینان دارم »کرد:  تأکید، نفر از نمایندگان برگزار شد 233

ها از سختی رفتبرونها، داشتن سرمایه عظیم مردم و برخورداری از ظرفیت تمامی بخش واسطهبه

اعتقاد دارم ما باید در جهت رفع مشکالت و  .است افتنییدستهای موجود، ممکن و و محدودیت

تالش کنیم  روزیشبانهجهادی و  صورتبهمردم همراه باشیم و دوشادوش یکدیگر  هایگرفتاری

رئیسی با بیان اینکه همکاری دولت آینده، مجلس «. وضعیت را به نفع زندگی مردم تغییر دهیم

اعتقاد »گفت:  تواند به گشایش در زندگی مردم بیانجامد،و نهادها می هابخششورای اسالمی و همه 

 صورتبهمردم همراه باشیم و دوشادوش یکدیگر  هایگرفتاریدارم ما باید در جهت رفع مشکالت و 

در دستور  یکار جهاد. تالش کنیم وضعیت را به نفع زندگی مردم تغییر دهیم روزیشبانهجهادی و 

 .«کرد میمردم کار خواه مشکالتحل  یبرا یجهاد صورتبهکار دولت بعد است و ما 

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 مشکل آب خوزستان هم به مذاکره با آمريکا مربوط است؟!

شود؛ بلکه به آن ان حل نمیتنها مشکل خوزستها و مشکالت معیشتی باقی بماند، نهاگر تحریم»

مذاکرات را حل کند و  مسئلهرسد دولت جدید ابتدا باید به نظر می درنتیجه .شودافزوده هم می

فاضل  محمدتقیاین اظهارات توسط ؛ «ها را از سر ملت برداردسپس با هر روشی که هست، تحریم

نیوز در سایت جهان .ده استطی یادداشتی در روزنامه آرمان بیان ش طلباصالحمیبدی، روحانی 

مشخص است تغییر نوع تعامل با دنیا در نگاه امثال  یخوببهالبته که »واکنش به این گفته، نوشت: 

ن جماعت حتی مسائل خوزستان را به که به ای .آمریکاست هایخواستهفاضل میبدی تسلیم مقابل 

ایجاد  ...به تذکرات، کارهای غیرکارشناسی و توجهیبیمسئوالن،  توجهیکم، سالیخشکدلیل 

مشکالت را تغییر نوع تعامل با دنیا اعالم  حلراهبه مذاکرات ربط بدهند! و  خواهندمیشده است را 

این افراد  .ان شده استطلباصالحوجود پرستی جزوی از  دوستی و کدخدا کدخدا .کنندمی

کردند اما که داشتند به ترامپ وحشی و تروریست حمله می هاییسخنرانیآنکه روزانه در  رغمعلی

اضل میبدی در حدود یک ماه پیش هم ف. زدندمیدر بین سخنانشان از لزوم مذاکره با او هم دم 

 ،باالخره آمریکا خوب یا بد»منتخب گفته بود:  جمهوررئیسوگویی بعد از اولین نشست خبری گفت

 .«تگفرا می رئیسی نباید آن خیر»و « کا تمام شدهدوران مرگ بر آمری»، «ابرقدرت دنیا است

 اهميت اعزام ناوگروه ارتش به روسيه

روز دریانوردی،  70و ناوشکن سهند پس از  مکران ناوبندر نیروی دریایی ارتش متشکل از77  ناوگروه

ت پترزبورگ روسیه رسید و در مراسم رژه سالروز نیروی دریایی این کشور شرکسوم مردادماه به سن

نفس دریانوردی نظامی ایران و حضور در اقیانوس اطلس شمالی در چنین دریانوردی طوالنی  .کرد

کره ی اولین حضور نظامی ایران در نیمدریانوردی در اقیانوس اطلس شمال -5؛ حائز اهمیت است

مسیری  -2 .سابقه نداشته است نیازاشیپشود، موضوعی که شمالی زمین محسوب می

هزار  12حدود با مسیر بازگشتش ، کندیمطی  مأموریتدر این  نیروی دریایی ارتش77  ناوگروه که

 .استپذیر امکان مکران ناوبندر یک بندر متحرک دریایی مانند باوجودکاری که فقط ؛ کیلومتر است

با  ،مأموریتاین  -0 .ایران است ازجملهدر اختیار تعداد محدودی کشور در جهان  ناوبندرها ظرفیت

و به نوع  شرایط جوی دریا صورت گرفته است ترینطی کرده، در سخت ناوگروه ه به مسیری کهتوج

، مأموریتویژگی اصلی این  -4 .شودمینیز محسوب مونی برای سنجش میزان توان نیرویی آز ،خود

سومین ناوشکن از خانواده کالس موج است که در   ناوشکن سهند .اجرای آن با دو شناور بومی است

ماه سال گذشته به دینیز  مکران ناوبندر .به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق شد 5037رماه آذ

تواند میو هزار تنی متحرک روی آب است  525 یک جزیره مکران .ارتش ملحق شدنیروی دریایی 

 ،شوندهای آزاد اعزام میکه به آب ارتش هایناوگروه یک پایگاه پشتیبانی متحرک برای عنوانبه

توان حضور ارتش در شمال اقیانوس اطلس را می ناوگروه پیام حضور ترینصلیا -1 .حضور پیدا کند

 .آورد حساببه و برخی کشورهای غربی همچون فرانسه و انگلیس هاآمریکایی خلوتاطیحدر 

 آمريکا شد سوءاستفاده موجبکه  جمهوررئيسسخن 

وگو با یک شبکه آمریکایی، کارزار فشار ایران در گفتنماینده ویژه آمریکا در امور  «رابرت مالی»

او برای بیان عمق این ناکامی از واژه  .حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران را ناکام دانسته است

ای خودش را مالی گفته ایران در این مدت برنامه هسته .استفاده کرده است« شکست وحشتناک»

 است یحال در این و است کرده تشدید را خودش ایمنطقه زدایثبات اقدامات سرعت داده است و 

 بر ایران امور در آمریکا ویژه نماینده .بپردازد مسائل همین به بود قرار حداکثری فشار کارزار که

میراث دولت ترامپ پایان دهد تا بیش از این بر  این به خواهدمی بایدن»: است گفته اساس همین

روحانی که  جمهوررئیساظهارنظر  از سوءاستفادهبا مالی در ادامه  .«دمنافع آمریکا آسیب وارد نشو

، کشورمان را به عدم شدها در اسفندماه برداشته میمدعی بود اگر مصوبه مجلس نبود، تحریم

 سؤالجمهور ایران و وزیر خارجه ایران از رئیس»پایبندی به برجام و مذاکره متهم کرد و گفت: 

اند که اگر ایران خواهان برداشته و حتی همین هفته گذشته گفته ند بارچ هاآنهر دوی  .کنید

 .«توانست در ماه مارس، آوریل، می، ژوئن و جوالی به این موضوع برسدها است، میشدن تحریم

 اخبار کوتاه

 های اخیرطی ماه /تحرک دشمن برای ناامن کردن ايران ◄

شدت گرفته است؛ تحرک دشمن برای ضربه زدن بر امنیت کشور، 

است  یگاهیوباهگهای توطئه سازیخنثیشاهد مثال آن، کشف و 

در جدیدترین  .گیردمیکه توسط سپاه و نهادهای امنیتی صورت 

 :اعالم کرد وزارت اطالعات یضد جاسوس رکلیمداقدام امنیتی، 

 میرژ یاز عوامل سازمان جاسوس ایشبکه گمنام سربازان»

سالح و مهمات پس از ورود  نیبه همراه محموله سنگ یستیونیصه

به  یبرا هاآناز  یبرخ .شدند ریغرب کشور دستگ یمرز یاز مباد

همچنین  .«ردیگیاعتراضات مورد استفاده قرار م دنیآشوب کش

در عملیات »نیز خبر داد:  سپاه)ع( دالشهدایحمزه س قرارگاه

 یتوجهقابل ریمقاد ،شناسایی و انهدام یک تیم تروریستی در بوکان

 .«به دست آمد ب،یسالح و مهمات و ادوات تخر

 سرئی /ستين يبه مناطق آزاد قانون هايدولت مأموريت: بافيقال ◄

 مأموریت ،جمهورسیرئ «یروحان»به  یامجلس در نامه

مناطق آزاد را  یهابه سازمان ییاجرا یهاکارمندان دستگاه

مناطق  یعامل برخ رانیر حال حاضر مدد .اعالم کرد یرقانونیغ

ها، شرکت فرودگاه ازجمله یدولت یهادستگاه ریآزاد از سا

 یهاو کمک یگذارهی، سازمان سرماوبودجهبرنامهسازمان 

 .اندشده مأموربه مناطق آزاد  ...و یاقتصاد

 تهران یهازندان رکلیمد !/انيزندانبرای  یبندطبقه ◄

در کنار  تیبر اساس جرم و شخص انیزندان یبند»: گویدمی

 یارتقا .شودیدنبال م تیبا جد یتیو ترب یاصالح یهابرنامه

بهداشت و درمان و اشتغال  ،یرفاه ،یفرهنگ ،یتیترب یهاتیفعال

هفته  .«هاستتیاز اولو یکیو عدم تکرار جرم  انیمددجو

، جریان بازدید از زندان رجائی شهرگذشته، رئیس قوه قضائیه در 

زندانیان  بندیطبقهطرح  خواست هازندانمسئولین امور از 

در مجرمان تخلفات  سوء و قطع زنجیره انتقال تجربیات منظوربه

 .دقیق اجرا کنند صورتبهرا  هازندان

طبق گزارش شبکه  آمار هولناک کشتار با اسلحه در آمريکا/ ◄

آرشیو خشونت با »سسه تحقیقاتی ؤو م« سی نیوزبیای»

تیراندازی در هفته گذشته در سراسر  351، دستکم «اسلحه

نفر شده  403که منجر به کشته شدن دستکم  دادهرخآمریکا 

بیش  2323آمریکا، در سال  هیلوبگاه خبری  نوشتهبه   .است

هزار مرگ بر اثر تیراندازی ثبت شد که در دستکم دو  40از 

دهد، از ابتدای سال آمارها نشان می .سابقه بوده استدهه بی

با اسلحه  آمریکایی نیز 133هزار و  50تاکنون بیش از  2325

 .اندکردهخودکشی 

 تویانست سیرئ /تزريقي هایواکسنبه گود واکسن پاستور  ورود ◄

 وزارت به واکسن دوز هزار 523 حدود»: خبر داد رانیپاستور ا

 ونیناسیهفته وارد واکس نیشده است که از ا لتحوی بهداشت

ــ  یرانیما اطالعات واکسن ا ورماه،شهری در .شودیم یعموم

 .«کرد میبهداشت ارائه خواه یرا به سازمان جهان ییکوبا


