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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1421 تير 02شنبه دو 4975 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (ظله العالی مد)ای خامنهامام 

، در خیابان گیردمیآن کاری که در مأل انجام ؛ حجاب را ذکر کنم و اشاره کنم مسئله خواهممیمن 

، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این ]خطا[، گیردمیانجام 

. حرام کوچک و بزرگ کندمیتکلیف ایجاد  ،برای حکومتی که به نام اسالم بر سرِ کار آمده است

 (71/71/7931) .در کشور انجام بگیرد صورت آشکار ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به

www.basirat.ir ▼تيوحدت و معنو رياکس               روز حرف 

الحرام، وحدت و  اهللبیتبه حجاج  امیدر پ معظم انقالبهبر ر

حج و دو عامل عزت و سعادت امت  یاساس هیرا دو پا تیمعنو

و  یداریدرخشان رشد ب یامدهایبر پ دیخواندند و با تأک یاسالم

، خاطرنشان شگرف مقاومت دهیو بروز پد یاسالم یخودآگاه

در همه جهان  راًیغرب مستکبر در منطقه حساس ما و اخ: »دکردن

لحظه  کی یدشمن حت دیشده است، البته از ک ترفیروز ضعبهروز

را  نفساعتمادبهو  دیام ،یاریبا تالش و هش دیغفلت کرد و با دینبا

 .«میده شیاست، افزا ندهیساختن آ یبرا هیسرما نیترکه بزرگ

دو  بیترک، حج تعریف نیترجامع قتاًیحق -7 :يليتحل نکات

. گره ستا تیوحدت و معنو یعنی ،یو معنو یاسیعنصر س

هزاران مسلمان با تمام مختصات مذاهب  یهاها و نگاهخوردن دل

و کعبه  مسجدالحرام یعنیخلقت،  یبه نقطه کانون یمختلف اسالم

و توجه به وحدت خالق و وحدت مخلوقات در  دیکه نماد توح

زمان است و چرخش هم تیکثرت است، جلوه اتم معنو نیع

خلقت که از  دیبه دور توح گانهی یدر سلوک و مناسک انیحاج

 یکپارچگیبا  ،مسلمان با نمادها و مذاهب مختلف هاونیلیم یسو

 -1 شان از وحدت مسلمانان است.ن ،رسدیم مرو انسجام به ث

 نیا ن،یآفرعزت ریدو اکس نیا تیدرس حج با شمول نیترمهم

ن در تمام شئو یمیحج ابراه جیاز ثمرات و نتا دیاست که با

اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هم استفاده کرد  است،یاعم از س یزندگ

و  تیمسلمانان عالم سرا یرا به سراسر زندگ تیو وحدت و معنو

 نیترامروز را مناسب طیرهبر معظم انقالب شرا -9داد.  میتعم

 یاسالم یداریبا دشمنان اسالم در پرتو ب یتیمقابله هو یزمان برا

 زشیخ ژهیوبهمردم مسلمان و  نیکه در ب یقیو معرفت عم

در قالب مقاومت در  یجوانان جوامع اسالم نیکه در ب یاسالم

. به دانندیم ،هجود آمدبه و یگربرابر تمام مظاهر ستم و سلطه

که  یاو طراوت جهاد و مبارزه نشیعالقه، ب یموازات رشد تصاعد

، امروز شده جادیاسالم ا یایجوانان مسلمان در دن نیدر ب

و نظام  خوردهشکست یتیبا هو خیتار انیپا یمدع سمیبرالیل

فاضله موهوم خود روبرو  نهیمد جادیمضمحل و ابتر در ا یفکر

هفتاد ساله  بیگرفته است که رق قرار یریشده و در همان مس

 آن را جستجو کرد. خیتار یهادر موزه دیبا رفت و اشسمیکمون

در  دبخشیو ام نیآفرشوق لینگاه و تحل نیهم اگر :يانيپا نکته

به مشام  یحج امسال همانند عطر بهار یمغتنم کنگره جهان امیا

در جوامع مختلف اسالم پراکنده  هاآن قیمه مسلمانان و از طره

ها و به داشته گریبار د کیرا  یشود و امت واحد محمد

 دتوجه دهد، حج به هدف خو تیوحدت و معنو یهاهیسرما

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  شده است. کینزد

 

 

 

 

 
 

 عراق آمريکا در التهابات سياسيقش ن                       روز گزارش▼

اکنون  ،یاسیس بستبناز عراق نسبت به خروج  یدواریصدر از پارلمان و ام انیاز انصراف جر بعد

 آغاز شده است. ریوزنخستو  جمهورسیرئانتخاب  یمذاکرات برا

است  انیدر جر یهنیم هیحزب دموکرات و اتحاد نیهمچنان مذاکرات ب ،جمهورسیرئ صوصخ در

همچنان بر برهم صالح  یهنیم هیاتحاد دیتأک. انددهینرسرابطه  نیدر ا یمشترک نهیو دو حزب به گز

استنباط کرد، انعطاف حزب  توانیماما آنچه از مذاکرات  ؛احمد است بریو حزب دموکرات بر ر

از  گرفتهنشئت توانیمرا  یکنون یهااختالفست و ا یجمهور استیر نهیدر رابطه با گز راتدموک

صدر به نظر  انیبا انصراف جر زین یریوزنخستباره در دانست. یهنیم هیاز اتحاد ازیگرفتن امت

 زیفراهم شده و احزاب مختلف ن یکتله اکبر توسط چارچوب هماهنگ لیتشک یبرا طیشرا رسدیم

 یاز سو یاقدامات مختلف زی. در طول چند هفته گذشته ناندکردهاقدام  انیجر نیبه ائتالف با ا

 مطرح شده است. یمتعدد یهانهیگزصورت گرفته و  یریوزنخست نهیگز یمعرف یاحزاب برا

 دیعراق چند نکته را با یاسیدر عرصه س ریدر بحث اتفاقات اخ توجه به مطالب ذکر شده، با

 جادیا یبرا کایآمر یزیربرنامه سیاسی در عراق عمدتاً یهایدوقطب جادیا -7متذکر شد: 

مخالف  ایبه موافق  هاانیجر میاست. تقس عهیش انیجر انیدر م ژهیوبه یحزبدرون یهایریدرگ

 جادیا یبرا هاییکایآمرطرح  ،افراد یبرخ بیتخر یبرا یارسانهشخص و اقدامات  کی

 است.سی عراق در راستای منافع آمریکایی مدیریت فضای سیا منظوربهخودساخته  یهایریدرگ

. کنندیمعنوان  یاسیس بستبنرا عامل  رانیمداخالت ا کا،یوابسته به آمر یهارسانه یدر برخ -1

عراق با  یاسیدر عرصه س کایهمگان آشکار است که مداخالت آمر است که بر یدر حال نیا

 در عراق است. یفعل بستبن یهانهیزمافراد  یاز برخ تیو حما هاائتالف یبرخ لیتشک

موجود  بستبنخروج از  در حال یجیتدر صورتبهعراق  ،یدانیمشاهدات م بر اساس وجودنیباا

به دنبال استفاده از حداکثر  ندهیدر تحوالت آ شتریب ینیآفرنقش یبرا یاسیس گرانیاست و باز

توافق  کیبه  دنیو رس طیشرا نیا ،کایهمچون آمر گرانیباز یبرخ انیم نیتوان خود هستند. در ا

عراق  تیهستند که وضع یطیشرا جادیو مترصد ا دانندیمرا خالف اهداف خود  احزاب نیب داریپا

سیاسی عراقی باید متوجه این مسئله باشند احزاب  همچنان متشنج نشان دهند. یاسیرا از نظر س

، به دخواهان ملت عراق استکه خواست ب های حزبیخواهیو منفعت یافکناختالفو با پرهیز از 

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی(. اشندب جدیدلت ائتالف و استقرار دو ی برایراهکارهایفکر 

 حجاب خياباني دضاعتراضات  یاندازراه ینقالب براضدا الشت                خبر ویژه▼

به قانون کشف  اعتراضمردم مشهد در مسجد گوهرشاد در  امیسالروز ق رماه،یت 17شدن به  کیبا نزد

جانبه همه یاضدانقالب در تدارک هجمه اناتی، جر«حجاب و عفاف»وسط رضاخان و روز حجاب ت

درباره  یابانیتظاهرات خ یبرا یمدن یهایو گسترش نافرمان یمجاز یهانیکمپ جادیا روز با نیا هیعل

 نیا یهشتگ اصل عنوانبه بحجا_یب_حجاب#هشتگ  نهیزم نیدر همموضوع حجاب هستند. 

. شودیاستفاده م زین #no1hijabو  ریت 17#چون  ییهاانتخاب شده و در کنار آن هشتگ نیکمپ

و در کنار  کندیم تیفعال نیکمپ نیا یاصل دریل عنوانبهفعال ضدانقالب حوزه زنان  ،یطاهره عبدول

. فعال هستند رازیشهر ش یو عضو سابق شورا یاسیس فعال ،یحاجت یمانند مهد یاآن چهره

حجاب و روز حجاب و عفاف در چند روز  هیهجمه عل یبرا انیجر نیا یارسانه یمحورها نیترمهم

 یطرح مطالبه برامختلف؛  یهابا هشتگ یتریتوئ یسازنیکارزار و کمپ جادیااز:  اندعبارتگذشته 

تداوم متهم کردن ج.ا.ا به سلب حقوق شهروندان ؛ ریت 17مخالفان قانون حجاب در روز  یابانیحضور خ

گشت ارشاد با  یروهایبرخورد ن یدئوهایو رالیو وا یسازتداوم برجسته ؛قانون حجاب یجرازن با ا

گسترش مخالفان قانون حجاب در  یالقا ؛از گشت ارشاد یتنفر اجتماع شیزنان بدحجاب با هدف افزا

 .واضع قانون کشف حجاب عنوانبهاز رضاخان  یسازتداوم قهرمان ؛ریاخ یهادر سال رانیمردم ا انیم

http://www.basirat.ir/
http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 ؟!دهديمکشور را رشد  کيکداميا سلبريتي؛  دانشمند

در  ژیم صهیونیستیردانشمند و نابغه فضائی ایران است که توسط  ،«سید احمد حاتمی»شهید دکتر 

 .بود ثلمه ما برای شهادتش: فرمودند او درباره رهبری معظم مقامکه  یانابغه ؛دمسجدالحرام ربوده ش

ایشان در عربستان  پرده از ماجرای ترور هید در گفتگویی،ش دانشمنداین  همسر افزاروح فرشته دکتر

بار سقوط دکل جرثقیل سنگین واقعه فاجعه 793۱  در جریان حج تمتع»: گویدمی. او استبرداشته 

نفر از  1۷۷۷اختمانی و انسداد در مسیر رمی جمرات منجر به کشته و مجروح شدن بیش از س

در حادثه  رانیا ییفضادانشمند »نوشت:  یلیرسانه اسرائ کی ،ین اتفاقاساعت بعد از  ۱. شد  حجاج

خبر داشته باشد  یکس اصالً نکهیزودتر از ا یعنی؛ «در مکه جان خود را از دست داد لیسقوط جرثق

از  یآثار گونهچیههمسر من بدون  کریپ حج حضور داشته است!در  یرانیا ییدانشمند فضا کی

 نیدر سرزم ،روز بعد از بروز حادثه 1و  لیدورتر از مکان بروز حادثه سقوط جرثق لومترهایجراحت، ک

 طورنیا یرانیردن دانشمندان انابود ک یکه برا یکسان ،است نیمن ا سؤال .شده بود دایپ یگرید

 یهمان کسان هانیاکف بزنند؟ مگر  یرانیا یهایتیسلبر یبرا دیچرا با ،کنندیم نهیتالش و هز

زاده را به شهادت رساندند؟ چرا  یفخر روشن و یاحمد ،یاریما همچون شهر دانشمندانکه  ستندین

 طورنیابردن دانشمندان ما  نیاز ب یبرا یول دهندیبها م هایتیبه سلبر یجهان یهاجشنواره نیا در

 «.دهند؟ی! کدامشان کشور را رشد مدیخودتان قضاوت کن اصالً  !د؟نکنیم نهیهز

 در سه شهر يکيکاالبرگ الکترون يشيآزما یآغاز اجرا

شروع  المیو ا کیگرمسار، آب ازجملهشهر  نیقرار است از چند یکیکاالبرگ الکترون یشیآزما طرح

دهک از افراد  3شامل  ،شودیمکه به مردم داده  ینقد ارانهیهم مانند  یکیالکترون کاالبرگ شود.

هزار  ۱۷۷هر نفر  یاطرح به از نیدر ا یدرآمد نییسه دهک پا کهیطوربه ؛جامعه خواهد شد

 یاساس یهاکاال دیخر نهیهزکمکهزار تومان  9۷۷هر نفر  یهم به ازا گریتومان و شش دهک د

فرد با هر کارت »: دیگویم یکیکاالبرگ الکترون سازوکارصمت در مورد  ریخواهند کرد. وز افتیدر

از کارت  ،نهیاز هز یبخش ،کشدیکارت را م یانجام دهد، وقت یدیخر خواهدیکه دارد و م یبانک

و شما مثل سابق  ستین ازین یدیکارت جد چیبه ه یعنی؛ شودیکسر م ارانهیاز  گرید یفرد و بخش

 ،بود برداشتقابلنقد هم  صورتبه ینقد ارانهی نیازاشیپتفاوت که  نیبا ا دیکنیم دیبه خر اماقد

 .«شودیمبرداشت  یاساس یکاالها دیخر یفقط برا ارانهیمبلغ  ،یکیکاالبرگ الکترون یاما با اجرا

 اوکراين -دنيا از جنگ روسيهسهم و گراني؛ م تور

به دنبال جنگ . است زدهکورد رجهان به  یاز کشورها یاریبس روزها در نیتورم ا ینرخ باال

 ایاز نقاط دن یاریدر بس ییمواد غذا ازجملهکاالها  یتمام شده برخ یبها ن،یو اوکرا هیروس

 بوده است. ریاخ یهادر هفته یتورم دیجد یموضوع باعث ثبت رکوردها نیشده و هم یشیافزا

 یهاکه در هفته ییهااما نرخ ،فاصله دارند یدورقماز کشورها با تورم  یاریآنکه هنوز بس باوجود

 نیبر ا از کشورها دارد. یاریدر بس یتورم دیموج جد کینشان از آغاز  دهیگذشته به ثبت رس

به صدر فهرست کشورها  ،کندمیرا از چند ماه قبل تجربه  یبیعج یکه موج تورم هیاساس ترک

حد  نیباالتر که اعالم شدهدرصد  1۷ حدوداً هینرخ تورم ترکاست.  دهیتورم رس نرخ نیباالتر اب

عبور از این وضعیت  رایبترکیه  جمهورسیرئ ،اردوغان .رودیمه شمار بسال گذشته  1۱ یط

 !رج دهندبه خ ییبایصبر و شک ،کرد هیتوص شکشوربه شهروندان ، شکننده

 به زندگي و فرزندآوری يرانيخانواده ا نيترتيپرجمع درپنگاه 

معروف است و  یرانیخانواده جوان ا نیترتیاست که به پدر پرجمع یاطلبه یواف االسالمحجت

 زیازدواج کردند و خود او ن یسالگ 7۱دختر او در سن  1هشت دختر و پنج پسر است که  یدارا

 نیا دارد. یتفاوت سن میو ن سال کی سال داشته ازدواج کرده است و با همسرش 7۱ یوقت

تعداد  نیو خود را با داشتن ا« خداوند هستند یاز سو یاهیفرزندان هد: »گویدمیکارشناس خانواده 

خواهر و برادر است و پدر و  73 یاو دارا .پسنددیو ازدواج در سن باال را نم داندمیفرزند خوشبخت 

هفت سال  ،۳۳تا  79۳7از سال »: گویدمیاو  .اندکردهازدواج  یسالگ 71و  7۱در سن  زیمادرش ن

کردم.  را کسب phd در کنکور رتبه سه 7۱۷۷د اختصاص دادم و در را به خو هیرتبه اول حوزه علم

در  ،دارند یکم یچون فاصله سن . فرزندان مامیرویبه مسافرت م یخانوادگ ،با دامادها و فرزندان

 .«گذردیمخوش  هاآنبه  یلیپارک خ ایمسافرت و 

 اخبار کوتاه

 /ليد خوردکدر فردو  شرفتهيپ یوژهايفيبا سانتر یسازيغن ◄

با  یسازیغنخبر درباره  یاتم یسازمان انرژ یسخنگو

 کیبه  یگازده» گفت:در فردو  IR1 شرفتهیپ یوژهایفیسانتر

به  شیهفته پ 1حداقل  IR1 یوژهایفیاز سانتر دیجد رهیزنج

آژانس  ترشیپ اطالع داده شده بود. یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب

 یهاکرد که بالفاصله رسانه یرسانخصوص اطالع نیهم در ا

 ییاهداف خاص، آن را با بزرگنما یریگیبا هدف پ یالمللنیب

 .«منعکس کردند

 جامعه/ یهاارزشبرای صيانت از فراجا اختار جديد س ◄

 یاندازراهرئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور از 

پلیس امنیت اخالقی برای برخورد هدفمند و قانونمند با 

 یانتظام یابالغ دیساختار جد»و گفت:  هنجارشکنان خبر داد

 ساختار در سال گذشته توسط فرمانده کل قوا ابالغ شد. انیپا

 زین یاخالق تیامن سیپل یاندازراهکشور،  یانتظام دیجد

 یهاراه، آن یمرکز یشورا لیو ابالغ شده که با تشک بیتصو

 خواهد شد.جامعه اتخاذ  یهااز ارزش انتیص یبرا حیصح

به  ودر تهران آغاز شده  تیبا جد یاخالق انتیطرح ص یاجرا

 .«ابدییم یها تسرهمه استان

 «یمالک» /عضو بدعهد برجام ديجد استيس؛ رانيا ييمقصرنما ◄

 گفت: مجلس یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیعضو کم

خود را مدافع  هارسانهدر مقابل  کنندیمتالش  هاییکایآمر»

که  شودیماساس مشاهده  نیبر ا گفتگو و مذاکره نشان دهند،

نسبت به مذاکرات دوحه از طرح  یو حت ریاخ یهاهفته یط

توسط کشورمان صحبت  یخواهانه و فرعادهیز یهاخواسته

کشور  نیا ماتاز مقا کیچیهکه  است یحالمهم در  نیکردند، ا

 جانبهکیپاسخ ندادند که چرا از برجام به طور  هارسانه سؤالبه 

 .«از تعهداتشان عمل نکردند کیچیهخارج شدند و به 

 یبرخ !/شوديممجالس ختم هم دارد عوض فرهنگ  ◄

که حاضر به  کنندیم غیتبل یمجاز یاز خوانندگان در فضا

 .و دف هستند یاموات با ن عییبرنامه در مراسم تش یاجرا

تومان  ونیلیم ۱نواز تا مبلغ خواننده و دف کیحضور  هرچند

؛ اما مسئله به این ختم گذاردیم صاحبان عزا وی دستر رجخ

مداح  ،یهمواره با حضور قار میحمجالس تر یبرگزار ؛شودینم

مجالس ختم،  یروزها در بعض نیا وده هست، ولیبو سخنران 

و دف و نی جای  ستین یخبر ینه از قرائت قرآن و نه از منبر

 .دینی را گرفته است یهاآموزه

 کورنوال شرکت !/کشنديما انتظار رسخت  زمستان هايسيانگل ◄

به  هایسیبرق انگل یکه فاکتورها 1۷19 هیدرباره ژانو تینسایا

هشدار داد و  شدتبه افتیخواهد  شیاز سه هزار پوند افزا شیب

 سیانگل لیم یلید روزنامه ست.نفر دان هاونیلیمرا عامل فقر  آن

در زمستان  یدولت یهابه کمک هایسیاعالم کرد که انگل زین

 خواهند داشت. ازین بارفاجعهسخت و 


