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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نت سياسينشريه روزانه )داخلي( معاو
1481 مرداد 4شنبه سه 4085 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 (یمد ظله العال)ای خامنهامام 

جوان احساس  کی یوقت. کند دایپ تیکند و ترب رشد یملّ تیهوبا احساس  یستیآموز ما بادانش

 زیاحساسات هست، غرا خواهد کرد. زیپره یو تنبل یاز سست انت،یکرد، از انحراف، از خ تیهو

سمت و آن سمت  نیها دست ما را به اهم ده رونینفس ما هست؛ از ب یهوا طان  یشهست، 

    (91/20/9911) .ما است تیهواحساس  م،یما منحرف بشو گذاردینمکه  یزیآن چ ؛کشدیم

www.basirat.ir ▼کانون جهاد در محرم                       روز حرف 

رسد و بار دیگر ش رو شب اول محرم از راه مییپ شبجمعه

که عشق حسینی در قلب  ییهانیسرزمخیمه عزای حسینی در 

، برپا خواهد شد. در این میان یکی از تپدیممردمان آن 

این  کلی یریگجهت، آن چیزی است که مسائل نیترمهم

 کند.ی را تعیین میمحافل مذهبی و هیئات عزادار

هیئت آن اجتماعی مردمی است که با  -9 تحليلي:نکات 

ع( و محبت و مودت ایشان )تیباهلمحوریت توجه به مکتب 

تاریخ  ، در مراحل مختلفنهادمردمجموعه شکل گرفته است. این م

احیاء  دارپرچملفی داشته است. روزگاری ظهور و بروز مخت ،تشیع

بله با ع( بوده است، روزگاری به سنگری برای مقا)تیباهلام ن

ای پایگاه مبارزه با طاغوت و و زمانه تهاجم اجنبی بدل شده است

المی قرار گرفته است. امروز مجاهدت برای تشکیل حکومت اس

 «تببین محل جهاد»و  «کانون جهاد»هیئت را  معظم انقالب رهبر

به  تیباهل بتنی بر سیرهاند که مخواسته اند و از آنمعرفی کرده

مبتنی بر د. ها بپردازت افزایی در جنگ روایتوشنگری و بصیرر

کنیم که ما در  سؤالامروز ما باید از هیئت خودمان  ،منطق رهبری

امانی که بین حق و باطل وجود دارد و جنگی که بین این جنگ بی

 .میاگرفتههده چه نقشی را بر ع ،جود داردوغ و حقیقت روایت درو

اند تا هیئات هایی انحرافی تالش کردههای اخیر جریاندر سال -0

مذهبی را از روح و جوهره انقالبی خود جدا سازند. این جریان که 

 «تشیع انگلیسی»توسط حکیم فرزانه انقالب اسالمی به جریان 

توان کند که میداری را ارائه میشهرت یافته است، الگویی از هیئت

نامید. در هیئت سکوالر، قرائتی از مکتب  «هیئت سکوالر»را  آن

بین اسالم و سیاست تی گردد که در آن نسب)ع( ارائه میتیباهل

که به جدایی از اردوگاه اسالم ناب  یخوانشی انحراف ؛وجود ندارد

ختم خواهد شد! در این رویکرد هیئت در خدمت انقالب اسالمی 

های برای فعالیت خود و ارزشنیست و تالش دارد تا مرزهایی 

انقالبی ملت تعریف نماید. تربیت یافتگان این مکتب هرچند 

کنند، اما نسبتی با مکتب و مرام )ع( گریه میتیباهلبرای  ظاهربه

نقشی در جهاد تبیین در  عتا  یطب)ع( ندارند و تیباهلو سیره 

حتی برعکس به نحوی در  ؛ندارندنیز  هاتیروامیدان جنگ 

هیئت انقالبی  -9 گیرند!وگاه خط تحریف نیز قرار میخدمت ارد

ران داعلوی است و اعضای آن میدانامروز تریبون دفاع از اسالم 

اهل بصیرتی که دشمن را ؛ جهاد تبیین و روشنگری هستند

د، کناسایی میشناساند، شگردهای جنگ تحریف را شنمی

و هنرمندانه تالش  دکنله با آن را تدبیر و اتخاذ میراهکارهای مقاب

من را یکی پس از دیگری خنثی د تا همه سناریوهای دشکنمی

د که جنگ ادراکی دشمن در وارونه جلوه دادن د و اجازه ندهنمای

 )نویسنده: مهدی سعیدی( در ذهن مردم اثرگذار باشد. ،حقایق

 

 
 

 

 
 

 يتيجمع یهااستيساثربخش در تحقق  یراهکارها              روز گزارش▼

قوه  یعال یدر نشست شورا یسخنان ی( طمردادماه 9) روزید یااژه یمحسن االسالمحجت

 یکرد که نسبت به نظارت بر اجرا دیتأککل کشور  یسازمان بازرس سیخطاب به رئ ،هیقضائ

نهاد  یمربوط به تعال نیتمام قوان یطورکلبهو  «تیجمع یاز خانواده و جوان تیحما»قانون 

را  نیقوان نیشدن ا ییامر ازدواج و مسکن، اهتمام داشته باشد و نحوه اجرا لیتسه واده،خان

 قرار دهد. یمورد نظارت جد

 ،که هر کشور با آن سروکار دارد و قدرت آفرینی مهم یهااز شاخص یکی :یخبر یهاگزاره

به طور  تیتاکنون، نرخ رشد جمع 991۱از سال  -9. ها استجوانان به سالخورده مارشنسبت 

 تیسا یآمار یهاینیبشیپاست.  دهیدرصد رس 2119بوده و امسال به عدد  یمعمول کاهش

نرخ  ،یشمس یهجر 9۱90، در سال روند نیبا ا ؛دهدی( نشان مmacrotrendsکالن ) یروندها

در  ،(healthdataاطالعات سالمت ) تیسا بر اساس -0. خواهد شد یمنف رانیا تیرشد جمع

ها که جامعه کودک و نوجوان ساله 9۳تا  9 تی( جمعیشمس یهجر 99۳1) یالدیم 9112سال 

به حدود  991۱عدد در سال  نیا کهیدرحالنفر بوده است.  ونیلیم 90حدود  ،دهدیم لیرا تشک

، 99۳1سال در  ،یجهان یهااطالعات بانک داده بر اساس -9است.  افتهیکاهش  ونیلیم میو ن 1

. سیده استرفرزند  019 هب 9911در سال  که این عدد فرزند بود ۱19هر خانم  یبه ازا ینرخ بارور

 ۱2است که مربوط به اواسط دهه  91۱سال گذشته  12هر خانم در طول  یمقدار بارور نیکمتر

 شیعدد افزا نیا ریاخ یها، در سالو فروکش کردن کرونا یتیجمع یهااستیس رییاست. با تغ

گرفتن  نظر و در نیبود با اصالح قوان دواریام توانیو ماست  هدیرس 019و به حدود  افتهی

سال،  ۱به مدت  10سال  از -۱ باشد. دارادامه شیروند افزا ،یفرزندآور یبرا یقیتشو یهابسته

. ارتابل مجلس و دولت قرار داشتدر ک ینه چندان جد یعنوان کار کی عنوانبه تیموضوع جمع

 یتیجمعضد نیو قوان بیتصو وانی جمعیت راجقانون نقالبی امجلس  در سال گذشته ،وجودنیباا

جامع و  یهاتیحما: ت، شامللحاظ شده اس یاریبس یهاقانون مشوق نیرا لغو کرد. در ا یقبل

جوانان  یبرا داریپا اشتغال جادیا ؛خانواده میو تحک لی، تشکنگامه ازدواج به لیتسه یمستمر برا

 وکارکسب نیو اصالح قوان ریتدب ؛یاجتماع نیتأمها و نظام مهیب یفیو ک یگسترش کم ؛متأهل

اقتضاء  ؛زنان یو امور خانه برا یشغل و فرزندآور بیترک تیتقو و شتریب یریپذامکانجهت 

 تیاحساس امن جادیجهت ا یو معنو یماد یهاتیحماارائه  بر یکشور مبن یاقتصاد طیشرا

در حوزه  یو پژوهش یقاتیاز مراکز تحق تیحما ؛هاخانوادهدر ذهن و رفتار  یو اجتماع یاقتصاد

 یهاقالبدر  یروشنگر یهانهضت ازجملهمناسب  یدادهایرو یبرگزار یبرا یزیربرنامه ؛تیجمع

به جامعه  قیجهت تشو و مستدل یقو یارسانه غاتیانجام تبل ؛و مخاطب پسند روزبه ،متنوع

 .تیبدخواهان در موضوع جمع یهادهیاو  هاطرح یسازیخنث و یفرزند آور

اهداف  نییتع ،یستمیمستلزم نگاه س ،یتیجمع یهابرنامهبودن  داریو پا تیموفق :يانيپا نکته

مستمر  یابیو ارزش یابیو ارز یبخش نیب یو هماهنگ ی، همکاربلندمدتو  مدتکوتاه

 مؤثر هاآن تیدر موفق هابرنامه یتداوم اجرا و یبازنگر ،یریپذانعطاف قطعا  . هاستبرنامه

 داریپا یتیحما یهابرنامهو ارائه  یتیتوأم با شناخت تحوالت جمع یوفاق مل خواهد بود.

 نیبنیدرا. ندک یانیکمک شا در کشور تیجمع یکل یهااستیسبه اهداف  دنیدر رس تواندیم

ت افزایش جمعیت و ضرورت حرکت در شناساندن نقاط قو منظوربهنهضت تبیین و روشنگری 

معضل کاهش جمعیت جوان در نوید تحقق این امر و عبور کشور از  تواندیم ،این مسیر

همایش سراسری هادیان  نیامیسسیاسی سپاه با اختصاص آتی باشد. معاونت  یهاسال

، اولین گام در مسیر که امروز در حال برگزاری است «جوانی جمعیت»سیاسی خود به موضوع 

 )نویسنده: حسین عباسیان( برداشته است.روشنگری افکار عمومی را 
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 اخبار ▼

 استبير رهبر معظم انقالب امرهون تد شورکپهپادی های ستاوردد: زادهيحاجسردار 

توان  شیدر خصوص افزا معظم انقالب رهبر یهاسپاه درباره رهنمود یهوافضا یروین فرمانده

 یهاو تازه متولد شده است و شاخه دیقدرت جد کی یقدرت پهپاد»گفت: کشور  یپهپاد

با  یپدافند یبه هوا نیزم یهاموشکاست.  یرانیها اختراع ابخش نیاز ا یاریدارد و بس یمختلف

چه در دقت  کنم دیتأک دیو با میموارد فراوان دار لیقب نیاست و از ا یرانیاختراع ا ،یپهپاد هیپا

 قیدق یرا مرهون اجرا تی، موفقیو پهپاد یرادار هو چه در حوز یچه در حوزه پدافند ،هاموشک

قدرت  نیاگر امروز دشمنان از ا» :فزودا زادهیحاج سردار .«میهست یمقام معظم رهبر ریتداب

 رانیمحدود کردن ا یبرا یاو در کنگره دنبال مصوبه کنندیمو دعوت به مذاکره  اندشدهن نگرا

دشمن  یهاواکنش»خاطرنشان کرد: وی «. استبوده  ریتداب نیا یاجرا جهینت هانیهستند، همه ا

که با اشاره به حوزه  هاییکایآمر ازجمله د،یها را دنبال کنو سخنان آن دینیببرا حوزه  نیدر ا

برده است.  نیسال از ب ۱2ها را بعد از آن ییهوا یبخش برتر نیا ندیگویم ایران، یکوچک پهپاد

  «.است یااز هسته ترمهم یامسئله یو موشک یافضا و قدرت پهپادهو حوزه ندیگویها مآن

 اردوغان یهاچالشو  هاترک گردعقب

 کهمعتقدند  لگرانیتحلبرخی ، ماندهیباق هیترک یانتخابات سراسر یماه به برگزار 92تنها  کهیدرحال

از  ر،یدر چند سال اخ گرااسالم کارمحافظهخانوار  هاونیلیفرو رفته و م یاقتصاد در بحران هیترک

 کارا ی. مصطفو این می تواند موجب شکست حزب اردوغان گردد انداو فاصله گرفته ارانیاردوغان و 

 0220در سال  هیترک» :نوشت یادداشتیدر  لیتحل نیا دییتأمشهور ترک با  لگریاوغلو تحل یعل

 پسرفت کرده است! 1۱اما امروز به رتبه  شتجهان قرار دا 19درآمد سرانه در رتبه  ازنظر یالدیم

 یبخش .«است افتهیدرصد بود، اما اکنون به هشتاد هزارم، کاهش  910 یسهم ما در تجارت جهان

 یاسیس یهادهیپدو مواجهه با  یدولت یاقتصاد یهاکنترلاردوغان در  یکردهایرکود را رو نیعلت ا

 روزها مواجه شود. نیا یهاچالشبا  هیترک قتصادکه موجب شده است ا دانندیمدر منطقه  خصوصا 

 در تيررس حزب اهلل صهيونيستيژيم رنفت و گاز  نياديم

اند و نفت و گاز شده ازمندیو اروپا ن کایآمر» :اهلل لبنان گفتحزب رکلیحسن نصراهلل دب دیس

لبنان را  هاییکایآمر تا نفت و گاز ساحل لبنان را استخراج کند. داندیفرصت را مناسب م لیاسرائ

 گاز دراستخراج نفت و  یکند و برا یزمان حفار نیدر ا لیسرائاند تا ااز مذاکره کرده یوارد گرداب

لبنان اظهار داشت  اهللحزب یو رزم یحاتینصراهلل با اشاره به توان تسل« لبنان آماده شود. یهاآب

به آن زن  مقاومت نقطه یهاوجود ندارد که موشک ایو در نیدر زم یلیهدف اسرائ چیه»که 

 افتهی شیافزا یستیونیصه میلبنان و رژ نیگاز و نفت ب نیادیروزها منازعات بر سر م نیا .«نرسد

 مواجه شده است. هایلبنان تیاکثر تیبا حما هاستیونیصه هیلبنان عل اهللحزب داتیاست و تهد

 !؟یکاريب اي يطلبتيعاف

 یاساله 0۱تا  9۱جوانان  تیوضع NEETواژه » :وشتن یلیتحل یگزارشفرهیختگان در  روزنامه

 رمجموعهیز یطبق آمارها کار.و نه مشغول  یآموزنه مهارت اندلیتحص در حالاست که نه 

 ریدر گزارش اخ شد،یم عنوان درصد 92حدود  قبال در کشور که  ها NEETوزارت کار، نرخ 

آمار با شواهد  نیاست. ا دهیرس 9911تا  9911 یهاسال یط درصد 11 ات 12مرکز آمار به 

روزنامه در ادامه  نیا «.رساندیرا در سطح جهان به رتبه اول م رانیاما ا ست؛یسازگار ن یقبل

 ونیلیم 921۱ از 9911مرکز آمار، در سال  ریبراساس گزارش اخ»خود نوشت  یلیگزارش تحل

از کل  یدرصد 11از  شیاند که سهم ب NEETنفر از آنان  ونیلیم ۱19سال،  0۱تا  9۱جوان 

در گزارش مرکز آمار تعداد »شد که  یروزنامه در ادامه مدع نیا« سن را دارند. نیجوانان در ا

وزارت کار  یآمارها یبررس نفر ذکر شده. ونیلیسه مبه  کینزد شیسال پ طیشرا نیجوانان در ا

ال و در س درصد 9210حدود  1۱درصد، در سال  99حدود  1۱نرخ در سال  نیا دهدینشان م

به  991۱ درصد و در 19با جهش به  11مقدار در سال  نیدرصد بوده است. ا 011۱حدود  1۳

آمار را  نیا .«است دهیدرصد به ثبت رس 111۱که رقم  زین 9911 و در رسدیدرصد م 1۱حدود 

 متأسفانهدانست که  شتیمع نیتأم درفرزندان به پدر  یو وابستگ یسبک زندگ رییبه تغ توانیم

 اصالح گردد. یسازفرهنگبا  هیرو نیا دیدر حال گسترش است و با روزروزبه

 کوتاه اخبار

 اهللتیآ» /سي به امکانات مملکتي دارند!فرزندان رهبری دستر ◄

معظم  رهبر یجوان امیو ا نیریدوست د «یزنجان یریشب

عرض کردم، خدا به  شانیبه ا شیماه پ چند» :دیگویمانقالب 

از نعمات خداوند را  کیکدام دانمینعمت داده، نم یلیما خ

شما  یهاخدا بر ما آقازاده یهااز نعمت یکیچون  م،یشاکر باش

که رهبر  میها افتخار کنبه آن میتوانیم ایستند که ما در دنه

 ست،یخودش اهل سوءاستفاده ن تنهانهاست که  یما کس

استفاده  یامکانات مملکت چیاز ه شانیفرزندانش هم در کنار ا

 اریبمانند. بس قدمثابتتا  دی. آقا فرمودند دعا کنکنندینم

ها نعمت یاریبساز  تواندیم کهیدرحالسخت است که آدم 

آقا معموال   فرزندان داشته باشد. یمعمول یاستفاده کند، زندگ

 .«کنندیکوچک استفاده م یهاصندوق یهااز وام

 روزنامه /استهبان ليعنوان س ايجده  ليس ؛يينمااهيس ◄

 لیاز س یبا انتشار عکس بیعج یطلب ابتکار در اقداماصالح

 اهیاستهبان اقدام به س لیعکس س یجابه 0221جده در سال 

نوع  نیآنچه در ا متأسفانهکشور نمود.  تیاز وضع یینما

اخبار بر روح و روان  نیا ریتأث گرددینملحاظ  هایخبررسان

و  نیضعف در قوان ثیحاز  توانیمموضوع را  نیمردم است. ا

 ییهاینزو تهمت  هایینما اهیس نیمقابله با چن یسازوکارها

 اصالح گردد. ندهیدر آ دیدانست که با

 /ويآوتل ياطالعات ینهادها یبرا يشناسرانيا یهادوره ◄

 یستیونیصه میرژ ینهادها یگذارهیبه سرما« 110»وبگاه 

به  رانیو شناختن فرهنگ جامعه ا یآموزش زبان فارس یبرا

 رانیاز ا یجاسوس یبرا هیونیستیصنوجوانان و جوانان 

 ؛نوشت« بت نیش» یپرداخت و از قول مأمور سابق اطالعات

 یاطالعات یبرنامه در واحدها نیا النیالتحصاز فارغ یمین

 .کنندیخدمت م

 یبده /ماه 9دولت در  يتومان بده ارديليهزار م ۲۳ کاهش ◄

 شیدرصد )ب 1۱1که در دولت گذشته  یدولت به بانک مرکز

بر بانک  یعبدالناصر همت تیریبرابر رشد( و در دوره مد 92از 

 زدهمیدولت س یبود، از ابتدا افتهی شیدرصد افزا 90۱ یمرکز

 اردیلیهزار م 90درصد معادل  91امسال،  بهشتیارد انیتا پا

 تومان کمتر شده است.

 رضایسردار عل /سپاه ديجد یتندرو یهاقيشدن قا زيگر رادار ◄

 یهاما بدنه» :سپاه گفت ییایدر یرویفرمانده ن یریتنگس

حضور ما در  تیفی. حجم و کمیکرد زیرا رادارگر مانیهاقیقا

 .«شود یمتوار فارسجیخلمنطقه باعث شده تا دشمن از 

 بر اساس /شوديها گم مدر لوله یديدرصد آب شرب تول ۳۲ ◄

از مجموع  یخردادماه سال جار انیتا پا رو،یوزارت ن یآمارها

درصد از آن  01ر، کشو یدر مناطق شهر یدیآب شرب تول

است آب بدون درآمد  ذکرقابلآب بدون درآمد بوده است. 

در  یدولت یهاها، مصارف دستگاهشامل هدررفت آب در لوله

است که  یموارد ریمردم و سا رمجازیمصارف غ ،یمعابر شهر

 .شودیپرداخت نم رویبه وزارت ن یبابت مصرف آن، پول


