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  انقالب در عرصه فرهنگ                37/چلچراغ ▼

روي عظیم اربعین  ایام محرم و صفر، پیاده ،)س(زهرا سالروز شهادت حضرت فاطمه

، مشارکت هزاران نفر در مراسم اعتکاف، حضور )ع(حسینی، ایام شهادت امام جعفرصادق

اري باشکوه دعاي عرفه، حضور گسترده گسترده مردم در نماز عید سعید فطر و قربان، برگز

، از جمله دستاوردهاي فرهنگی جمهوري اسالمی و ...مردم در مراسم احیا در لیالی قدر و

ترین تحوالتی است که در سایه انقالب اسالمی ایران محقق شده است؛ در حالی که  مهم

پنج به دنبال  رژیم پهلوي چه در دوران محمدرضاشاه و چه پیش از آن در دوران رضا میر

کرد و به  زدایی از جامعه بود و هر آنچه را که رنگ و بویی از دین داشت، ممنوع می دین

همین امر یکی از دالیل اصلی نارضایتی مردم از نظام دیکتاتوري پهلوي ! فرستاد حاشیه می

متن دین به  ،داري مردم اما با پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی و صد البته با میدان! بود

اما آنچه فراتر از رویکرد نظام طاغوت درباره ! جامعه آمد و دینداري به سکه رایج تبدیل شد

آور و تبلیغات  هاي سرسام ریزي، هزینه ایم، برنامه ایم و شنیده زدایی از جامعه دیده دین

 ها افکنی از شبهه! داري ملت ایران است روزي دشمنان انقالب اسالمی علیه دین و دین شبانه

هاي نوظهور و ساختن سبک  ها، ترویج عرفان در مبانی دینی و مذهبی مردم تا تبلیغ فرقه

موضوعی که نباید به سادگی از کنار آنها عبور کرد ! هاي جوان منهاي دین براي نسل  زندگی

توان  واقعیت این است که با وجود آنکه انقالب اسالمی را می. توان آن را نادیده گرفت و نمی

از یک تغییر سیاسی و ساختاري، تغییر فرهنگی و آغاز تالش براي بسط دینداري و فراتر 

زندگی دینی و تالش براي اجراي دستورات دینی در همه شئون جامعه دانست؛ اما نباید از 

زدایی از  این نکته غافل شد که دشمنان اسالم، انقالب و ایران همه توان خود را براي دین

ها براي دور کردن ایرانیان از  ند و پایان رژیم پهلوي به توقف پروژه غربیا جامعه ایران گذاشته

تر و راهبردي  معارف الهی و دستورات دینی منجر نشد و امروز ما نیازمند تالشی بس بزرگ

 .تر و عملکردي مؤثرتر در حوزه فرهنگ هستیم دقیق

                    

  

  اي متفاوت ضرورت خلق حماسه     روز    حرف ▼

فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی ایران، 

دشمنان ملت را که آرزوي ندیدن این ایام را در سر 

در طول چهار دهه . پروراندند، آشفته و عصبانی کرده است می

هاي گوناگون  گذشته، ملت بزرگ ایران با حضور در صحنه

اسالمی عشق و عالقه و وفاداري خود به انقالب  انقالب

ترین  یکی از مهم. اند هاي آن را نشان داده اسالمی و آرمان

بهمن ماه  22پیمایی  توان در راه مظاهر این حضور را می

مشاهده کرد که هر ساله بهت جهانیان را به همراه داشته 

قرار گرفتن در چهل سالگی انقالب اسالمی از جهات . است

پیمایی امسال   تواند بر اهمیت حضور ملت در راه وناگونی میگ

را » اي متفاوت حماسه«بیفزاید و شرایط موجود ضرورت خلق 

  .دو چندان کرده است

سال اخیر تالش فراوانی  دشمنان ملت ایران در طول یک

که ملت ایران فاصله بسیاري از کنند  گونه القا تا این اند کرده

به نحوي که انقالب  ،اند ن آن گرفتهنظام اسالمی و مسئوال

حال که به کوري ! اسالمی چهل سالگی خود را نخواهد دید

بهمن  22پیمایی  چشم آنان دهه فجر انقالب فرا رسیده و راه

در راه است، تبلیغ براي کاسته شدن از حضور مردمی را در 

 22پیمایی  اند و تالش دارند راه دستور کار خود قرار داده

یدي ماي خود از ناا از رونق انداخته و در فضاي رسانه بهمن را

کننده  حضور باشکوه ملت باطل. دنس ملت سخن بگویأو ی

نقشه کثیف دشمن خواهد بود و از این حکایت خواهد داشت 

همچنان پاي کار  ،ها و مشکالت سختی با وجودکه ملت 

انقالب ایستاده است و امیدوارانه چهل سالگی انقالبش را 

  .گیرد میجشن 

هاي اخیر و با آغاز جنگ  در طول ماهاز سوي دیگر، 

با افزایش  استعیار اقتصادي دشمن، تالش شده  تمام

هاي ایجاد نارضایتی در میان مردم  فشارهاي اقتصادي، زمینه

ها نیز افزون شده  مدیریت برخی سوء ،در این میان. فراهم آید

دي کرده و مردم را بیش از گذشته درگیر معضالت اقتصا

دشمن در این میان چشم انتظار است تا نتیجه جنگ . است

بهمن و با کاسته  22پیمایی  ها را در راه اقتصادي و تحریم

  ! شدن از حضور مردم ببیند

که اي است جنگ رسانه، جنگ اقتصادياین دیگر  عدب 

فکنی و ایجاد چنددستگی و اختالف بین ملت ا تفرقهدشمن 

در برنامه خود  را ن از سوي دیگروالسو و ملت و مسئ از یک

هاي اصلی  یکی از پایه منزلهوحدت ملی به قرار داده است تا 

 ضورح. بقاي انقالب اسالمی را تضعیف و تخریب کند

 22پیمایی  در راهایران ملت  و متفاوت متحدانه ،یکدست

  .خواهد بود دشمن هايترفند همهدهنده  بهمن بر باد

  

  

  

  
  

  

  

  !است نکرده تغییر عراق در آمریکا مأموریت       اخبار ویژه    ▼

 جمهور رئیس اظهارات آمریکا متحده ایاالت مرکزي فرماندهی ستاد رئیس »ووتل جوزف«

 مأموریت گفت، تمرکز کرد و رد عراق در آمریکایی نیروهاي مأموریت درباره را کشورش

 به پاسخ در او. است ردهنک تغییر »ایران رصد« سمت به آسیا غرب در آمریکایی نیروهاي

 با مقابله سمت به عراق در آمریکایی نیروهاي مأموریت اگر اینکه بر مبنی سناتور یک پرسش

 دونالد« سخنان ».موافقم«: گفت شود، مشورت عراق دولت با باید کند، پیدا تغییر ایران

 کند، می استفاده ایران رصد براي عراق هاي پایگاه از یکی از کشور این اینکه بر مبنی »ترامپ

 نیز »ان ان سی« خبري شبکه. است شده مواجه واشنگتن در هم و عراق در هم شدید انتقاد با

 سردرگمی تحلیلگران دیگر و پنتاگون مقامات میان آمریکا جمهور رئیس سخنان داد، گزارش

 هک دالیلی از یکی«: گفت »اس بی سی« خبري شبکه با مصاحبه در ترامپ. است کرده ایجاد

 نظر تحت کمی را ایران خواهم می که است این کنم، حفظ) را نظامی پایگاه( را آن خواهم می

   ».است واقعی مشکل یک ایران چون بگیرم؛

 ادعاهاي تکرار خود در کنگره با سالیانه در سخنرانی آمریکا جمهور رئیس »ترامپ دونالد« ◄

 علیه کشی نسل به تهدید و گوید می کاآمری بر مرگ که رژیمی از«: گفت ایران، علیه اساس بی

 ترین سخت« درباره فخرفروشی با آمریکا جمهور رئیس» .داریم نمی بر چشم کند، می یهودیان

 ترین سخت ما پاییز، فصل در«: افزود شده، اعمال ایران مردم علیه که »هایی تحریم

 ».کردیم اعمال ایران علیه کرد، اعمال کشور یک علیه شد می که را هایی تحریم

 



  
  

 روز گزارش ▼

  !؟در پس پرده چه خبر است

هاي فراوان  ماجرا چیست؟ پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام شاهد تالش

هاي حامی  اي بودیم و رسانه مسئوالن دولتی به منظور نزدیکی به اروپا براي حفظ توافق هسته

ند و تصاویري از خانم موگرینی و سران گفت دولت از ایستادگی اروپا در کنار ایران سخن می

! کردند استفاده می »دهر چه ایران بگوی«رساندند و از تیترهایی، مانند  اروپایی را به چاپ می

اي و تبلیغی، شرایط به گونه دیگري در حال اتفاق  اما در پس پرده و این هیاهوهاي رسانه

ها با  نگنه از چگونگی مواجهه اروپاییهایی که روایت بیژن نامدار ز اتفاق. است دهافتادن بو

وزیر نفت در ! کند ایران درباره فروش نفت، کمی از واقعیت رفتار سران اروپایی را روشن می

: گوید نشست خبري خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبنی بر صادرات نفت به اروپا می

خرد و  ز ما نفت میبعد از تحریم فقط کشور ترکیه است که از جمع کشورهاي اروپایی ا«

کنند با اینکه دو کشور اروپایی عمالً مجوز  ها به هیچ عنوان نفت از ایران برداشت نمی اروپایی

» .دهند ایم؛ اما جواب تماس ما را نمی خرید نفت از ایران را دارند و ما بارها با آنها تماس گرفته

لتمردان به اقدامات آنها دل چنین بوده است، دو شود وقتی عمل سران اروپایی این چگونه می

اند و امیدوارند منافع جمهوري اسالمی ایران از برجام از سوي کسانی که حتی تلفن  بسته

 دهند، تأمین شود؟   ایران را پاسخ نمی

  اخبار ▼

  !آویو علیه ایران همکاري لندن و تل

گلستان از عضو مجلس اعیان پارلمان ان» جنی تانگ«به گزارش وبگاه پارلمان انگلستان، 

وزارت دفاع این کشور سؤال کرده که چرا لندن از نیروي هوایی رژیم صهیونیستی براي 

شود، دعوت کرده است؟  که تابستان سال جاري میالدي برگزار می» کبرا«شرکت در رزمایش 

معاون وزیر دفاع انگلیس و سخنگوي این وزارتخانه در مجلس اعیان پاسخ داده » ارل هاو«

اهللا و  زداي ایران و حزب اي ثبات هاي منطقه علیاحضرت براي مقابله با فعالیت دولت«: است

بر  گفتنی است ».همچنین انجام عملیات علیه داعش، با ارتش اسرائیل همکاري نزدیکی دارد

هاي رژیم صهیونیستی به نیروي هوایی انگلستان اجازه داده است با عبور از  اساس بیانیه

 . به بهانه مبارزه با داعش، در سوریه و عراق عملیات هوایی انجام دهدآسمان فلسطین اشغالی 

 معناي فیلترینگ چیست؟

اهللا ضرغامی با بیان اینکه دو قطبی فیلترینگ و عدم فیلترینگ یک دوقطبی  سیدعزت

در » آتش به اختیار«اگر نبود فضاي مجازي و فضایی که نیروهاي انقالبی : گفت، خائنانه است

اند صداي  ها و باندهایی که آمده کنند، معلوم نبود با این الیگارشی رند و روشنگري میاختیار دا

عضو شوراي . افتاد همه را خفه کنند تا بیانات رهبر معظم انقالب شنیده نشود، چه اتفاقی می

فیلترینگ، آن است که در یک جلسه تخصصی : عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد

بزنید، اما اجازه ندهند و تحمل یک نقد سازنده را در یک جلسه  تان را خواهید حرف می

گوییم مدیریت کنیم و کاري  کارشناسی نداشته باشند، این فیلترینگ است؛ اما آنکه ما می

  کنیم که این امکان در اختیار مردم بیاید، کجایش فیلترینگ است؟ 

  !دولت اجباري و ناکارآمد

فکر «: گفت» آرمان«در مصاحبه با روزنامه  88دستگیرشدگان فتنه از » علی تاجرنیا«

» سازي گفتمان«طلبان  ترین اقدام اصالح جمهوري، مهم کنم در مورد انتخابات ریاست می

باید به خوبی ... سازي هم باید عمدتاً با رویکرد کارآمد کردن دولت انجام بگیرد گفتمان. است

، از سر ناچاري و ناگزیري و برخاسته از شرایط خاص روشن شود که دولت شکل گرفته فعلی

پس از شش » .بود و برآمده از تمام ظرفیت جریان اصالحات نبوده است 92کشور در سال 

هاي یازدهم و دوازدهم گرفت و  طلب سهم خود را تمام و کمال از دولت سال که جریان اصالح

تردید  بیا در اختیار این جریان هستند، اکثریت مطلق کابینه از معاون اول گرفته تا دیگر وزر

  ! پذیرد هایی را نمی جامعه چنین اظهارات و بهانه

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 عالی شوراي در معظم انقالب رهبر نماینده ،سعید جلیلی ◄

 مذاکره میز پشت شرایطی در ها آمریکایی: گفت ملی امنیت

 دانشمندان تالش با که نشستند ایران اسالمی جمهوري با

 و بوده فعالیت حال در سانتریفیوژ هزار 19 اي، هسته

: وي افزود. یافته بود  دست درصد 20 سازي غنی به کشورمان

 این برابر در بنابراین فهمند، می را زور زبان فقط ها آمریکایی

 دفاعی هاي زمینه در خود قدرت بر باید پیمانانش هم و دولت

  .نکنیم نشینی عقب اي ذره و بیفزاییم اقتصادي و

 الحسنه مردم در بانک هاي قرض سپرده ،1396در سال  ◄

 2/9هزار میلیارد تومان بوده است که تنها  2/15 معادل ملی

بر . الحسنه داده شده است هزار میلیارد تومان آن وام قرض

 8/3 پس از کسر سپرده قانونی و ذخیره نقدینگی، ،اساس این

 1396لحسنه در سال ا هزار میلیارد تومان منابع مازاد قرض

الحسنه  در اختیار این بانک قرار داشته که به تسهیالت قرض

هزار  130معادل اعطاي حدود  ، این رقمتبدیل نشده است

  .میلیون تومانی است 30وام ازدواج 

 حذف به اشاره با ایران در روسیه سفیر »جاگاریان لوان« ◄

 ملی، ارزهاي از استفاده و کشور دو بین مالی مبادالت از دالر

 ایران با مالی هاي پرداخت که است مهم روسیه براي«: گفت

 با همکاري در مسکو: افزود وي» .دهد انجام ملی ارزهاي با را

 جاگاریان. است گذاشته کنار را دالر از استفاده عمالً ایران

 تکیه ایران »ریال« و روسیه »روبل« روي بر ما«: داد توضیح

 از دیگر هاي گزینه فقدان و زومل صورت در و کرد خواهیم

  » .کنیم می استفاده »یورو«

 نصب ظرفیت مگاوات هزار 80 با ایران حاضر، حال در ◄

 جهان در و اول رتبه خاورمیانه در برق تولید و نیروگاهی شده

 و نیازمند همواره همسایه کشورهاي و دارد را چهاردهم رتبه

 این .ستنده ایرانی سازندگان و متخصصان حضور پذیراي

 بیش گذشته، دهه چهار به نسبت شده نصب ظرفیت میزان

  .است کرده رشد برابر 11 از

 با کوچک ناوگان یک داران، کشتی و تاجران گفته به ◄

 مکزیک خلیج در ونزوئال نفت بشکه میلیون 7 حدود

 هاي تحریم آستانه در ها محموله این از برخی است؛ سرگردان

 در شان ن خریدارا نیز، برخی دیگر و شده خریداري آمریکا

 .کنند پرداخت را پولش کسی چه به که هستند انتظار

  ...دانید جمهوري اسالمی ایران آیا می

  .چهارمین تولیدکننده بیواتانول در جهان است* 

  .ششمین کشور تولیدکننده زیردریایی در جهان است* 

نخستین کشور تولیدکننده قطعه تلسکوپ رصدخانه در * 

  .جهان است

هاي بنیادي از دندان شیري در  کننده سلول سومین استخراج* 

  .جهان است

بیماري  ان اولین کشور تولیدکننده داروي گیاهی براي درم* 

  .روماتیسم است

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


