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 استقالل دستاورد مهم انقالب                 39 /چلچراغ ▼

درصد مهمات ما به  85هاي رزم و جنگ بیشتر است، امروز  امروز قدرت ایران از روز«

هاي ضد زره  شود، ما براي ساختن انواع موشک ي دالور خود شما ساخته میها دست نیرو

هاي زمین به دریا، پدافند هوایی و هوا به هوا و زمین به زمین از کسی اجازه  و موشک

جمهور کشورمان در جشن  ی، رئیساین عبارات آقاي روحان» .نگرفته و نخواهیم گرفت

در این جمله عبارتی وجود دارد که نشانی  .شکوه چهل ساله شدن انقالب اسالمی استبا

حاال تحقق  کههاي انقالب اسالمی ملت ایران است  گذاري یکی از اهداف و هدف از روشن

ملت ما چهل سال پیش شعار استقالل سر دادند و با این هدف که کشورشان . یافته است

غرب و گاه شرق  ها و دخالت کشورهاي کوچک و بزرگ ها و آمریکایی از تحمیل نظر غربی

سال را سرنگون کردند و حاال پس از چهار دهه  2500رهایی پیدا کند، نظام سلطنت 

گوید، ما براي ساخت موشک از هیچ کس  باالترین مقام اجرایی کشور به صراحت می

چه بسازیم و چه . گیریم که کدام مسیر را برویم اجازه نخواهیم گرفت و خود تصمیم می

چهل سال ایستادگی یک ! که البته به سادگی به دست نیامده استدستاوردي . نسازیم

هاي گوناگون، چهل سال مقاومت مردم و چهل سال پیشرفت بدون توقف  ملت در عرصه

ها و مشکالتی که دشمنان خارجی و  اندازي جوانان این مرز و بوم با وجود همه سنگ

لبته حفظ این استقالل و اقتدار و هاي داخلی آنها به وجود آوردند و صد ا وابستگان و مهره

پاسداري و نگهبانی از این دستاورد بزرگ به مراتب دشوارتر از تحقق آن خواهد بود، کما 

دار کردن  پیمانانش براي خدشه شاهد هستید و هستیم اکنون ایاالت متحده و هم اینکه

المللی بر  ام بیناستقالل ایران و براي تخریب این دستاورد از راه قوانین خودنوشته که ن

اند و قصد  وارد شده... المللی و هاي به اصطالح بین ها و نهاد اند، کنوانسیون آن گذاشته

اي  مسئله! بازگردند ز درب بیرون کردند، از راه پنجرهدارند پس از آنکه مردم ایران آنها را ا

  .مل کردکه براي مقابله و ممانعت از آن باید کامالً هوشیار بود و با دقت نظر ع

 

 هاي حضور تماشایی پیام       روز حرف ▼

کننده و تماشایی خود در  ملت بزرگ ایران با حضور خیره

 بار دیگر جشن چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی

ها  آمریکایی. دشمنان انقالب اسالمی را ناامید و مأیوس کردند

خیال خود  پیمانان خوش اي خود به هم با تبلیغات رسانه

سالگی خود را  40دند که انقالب اسالمی ایران قبوالنده بو

ها دالر پول و سرمایه از آنها  نخواهد دید، از این رو میلیون

دوشیده بودند، اما در مقابل دوستداران انقالب اسالمی 

همواره به تداوم انقالب اسالمی امیدوار بودند که حضور 

بهمن سبب تقویت  22پیمایی  تماشایی دیروز مردم در راه

از . شد در سراسر جهان وح امید در بین حامیان انقالبر

به ها را  طرفی این شکست بزرگ بار دیگر ضعف آمریکایی

شناسی و حضور مؤثر مردم  اما درباره زمان همگان نشان داد؛

  شود؛ اشاره می نکاتی به بهمن 22در روز 

ـ مردم نشان دادند نه  الف ـ از بعد داخلی باید گفت،1

ب و نظام اسالمی امیدوارند، بلکه حل مشکالت تنها به انقال

اقتصادي را در دل انقالب اسالمی پیگیر و خواستارند؛ لذا 

حضور گسترده مردم خط بطالنی بود بر همه آنهایی که 

در . کردند ادعاي فاصله گرفتن مردم از نظام را مطرح می

حقیقت، مردم در این حرکت بزرگ نشان دادند، خود 

 1357سال  نسبت بهقالبند، اعتقادي که صاحبان اصلی ان

ـ اگر فرد یا گروهی در داخل  ب. هیچ تغییري نکرده است

کشور برخالف منافع کشور و نظام حرکت کند، بدون شک 

بنابراین انقالب اسالمی به خوبی . از مردم دور خواهد شد

هاي داخلی در مقابل سیل  توانسته است با شناسایی ظرفیت

. قتصادي، نظامی و سیاسی ایستادگی کندهاي ا عظیم توطئه

به این ترتیب، اگر گروه یا فردي درصدد نادیده گرفتن 

باشد، نه تنها  بیگانهظرفیت داخلی و به دنبال نگاه به 

بلکه بین خود و مردم هم فاصله  آورد؛ به دست نمیموفقیتی 

  .ایجاد خواهد کرد

ل ـ از بعد خارجی هم اگر به رفتار آمریکا نه در چه2

 ،سال گذشته، بلکه در همین یک سال اخیر توجه کنیم

. کردند شده تلقی می خواهیم دید آنها کار انقالب را تمام

ها و تالش براي تورم روزافزون که از طریق  تشدید تحریم

نفوذ در برخی مراکز اقتصادي صورت گرفت، آنها را امیدوارتر 

دچار یک  بهمن آمریکا را 22کرده بود؛ اما مردم ایران در 

هاي  سردرگمی اساسی کردند و خط بطالنی بر تحلیل

ت به جمهوري اسالمی ایران مداران آمریکا نسب سیاست

از این رو در شروع دهه پنجم انقالب اسالمی،  کشیدند؛

شاهد تغییر اساسی در نگرش کشورها به ایران با اقتدار 

  .شاءاهللا ان. خواهیم بود

  

  

 در عراقسلیمانی و نصراهللا  گشایی گره                  ویژه خبر ▼

نامزد جنجالی  سرنوشتوزیر عراق تا کنون درباره  در حالی که عادل عبدالمهدي، نخست

نماینده محور ملی » محمد الکربولی«اظهار نظر نکرده، » فالح الفیاض«تصدي وزارت کشور 

گذاري جدید در پنجم  وزیر کشور همزمان با آغاز فصل قانون«: در پارلمان عراق گفته است

الشرق «روزنامه سعودي » .شود کند و گره وزارت کشور باز می مارس آغاز به کار می

ائتالف سائرون به رهبري مقتدا صدر، رهبر جریان «نیز در این باره مدعی شد؛ » االوسط

حسن . صدر و ائتالف الفتح به رهبري هادي العامري در بیروت با یکدیگر دیدار کردند

دو گروه در . شته استاهللا در این نشست پنج ساعته هم حضور دا ، دبیر کل حزبنصراهللا

، درباره حل مشکل نده سپاه قدس هم در آن حاضر بودقاسم سلیمانی، فرما این نشست که

در این » .وزارت کشور و فالح الفیاض نامزد جنجالی تصدي این پست به توافق رسیدند

برخی مقامات ارشد این وزارتخانه  وزارت کشور اشاره شده گیري الفیاض از و توافق به کناره

الفیاض سکانداري وزارتخانه جدیدي با . براي تصدي این وزارتخانه معرفی خواهند شد

گفتنی است، این وزارتخانه حاصل . را به عهده خواهد گرفت» وزارت امنیت ملی«عنوان 

دو نهاد زیر نظر الفیاض قرار این . ادغام سازمان امنیت ملی و سرویس امنیت ملی است

واحد  23به واحد  22ها در کابینه عبدالمهدي از  با این اوصاف، شمار وزارتخانه. دارند

  .یابد وزارتی افزایش می

  



  

  گزارش روز ▼

 !رد واقعیت

به شدت تحت  ایرانگویند  اي دونالد ترامپ و مشاوران و معاونانش می اگرچه در بعد رسانه

اي ضد  گویند و میلیاردها دالر خرج جریان رسانه پیروزي بزرگ خود سخن میفشار است و از 

هاي اطالعاتی ایاالت متحده را بخوانید و در میان  کنند، اما اگر گزارش دستگاه ایرانی خود می

وجو کنید، رد واقعیت را  گیرد، جست جمهور آمریکا قرار می اسنادي که بر روي میز کار رئیس

وابسته به » سوفان«هاي گروه اطالعاتی  نکه در یکی از جدیدترین گزارشخواهید یافت؛ چنا

 ست؛آمده ا» پذیر ایران انقالب انعطاف«با عنوان » آي بی اف«عضو سابق » علی سوفان«

اي این  که جایگاه منطقه ا رسیدچهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی ایران در شرایطی فر«

اگرچه ایران در چهل سال گذشته  .تاکنون رسیده است 1357کشور به باالترین سطح از سال 

هایی مواجه بوده؛ اما دولت ایران در حال حاضر در مقایسه با هر زمان دیگري پس از  با چالش

: در بخش دیگري از این گزارش آمده است» .انقالب از نفوذ بیشتري در منطقه برخوردار است

ت دونالد ترامپ علیه ایران نتوانسته ایران را در هاي آمریکا از جانب دول وضع مجدد تحریم«

هاي  که موجب ناکامی سیاست پذیري اقتصاد ایران الملل منزوي کند و انعطاف سطح جامعه بین

آمیز حاکمیت ایران براي  هاي موفقیت دستاوردي است که نتیجه تالش ،ضد ایرانی آمریکا شده

ها و  با وجود برخی کاستی. فت خام استمتنوع کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به صادرات ن

» .کاهش ارزش پول ملی همه کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران از این دوره عبور خواهد کرد

و مطمئناً سران کاخ سفید  دانستواشنگتن به قدرت ایران   اذعان توان آن را میگزارشی که 

  .اند کست خوردهدانند در برابر ایران ش بهتر از هر سیاستمداري در جهان می

  اخبار ▼

 !راهکارهاي مضحک به جاي پاسخگویی

 :گفته است» ایلنا«طلب در بخشی از مصاحبه با خبرگزاري  فعال اصالح» محمد نمازي علی«

براي اینکه امید به مردم برگردد و اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت تقویت شود، باید چند «

ها براي انتخابات سال آینده مجلس است و  نظارت کار صورت پذیرد؛ اول نوید بهبود برخی

تواند در فضاي  دیگري بحث پاسخ مثبت به درخواست مذاکره آمریکا با ایران است که می

اقتصادي کشور تأثیرگذار باشد، سوم هم قول تشکیل یک شوراي بازنگري قانون اساسی براي 

کمی از ریل خود خارج شده، به ریل  تواند قطار انقالب را که این سه کار می. بازنگري آن است

مشخص نیست چرا این جریان به جاي بیان این اباطیل درباره عملکرد خود  (!)».خود بازگرداند

  !در مجلس، دولت و شوراي شهر که مورد اعتراض و نارضایتی مردم است، پاسخگو نیست

  روابط سرّي رژیم صهیونیستی با کشورهاي عربی

وگوهاي سرّي میان این رژیم و امارات  صهیونیستی از گفتتلویزیون رژیم  13شبکه 

زاید به موضوع  بر اساس این گزارش مذاکرات میان نتانیاهو و بن. متحده عربی پرده برداشت

اي با تهران و نیز  هماهنگی میان دو طرف درباره پرونده ایران در پی امضاي توافق هسته

این رسانه به نقل از . صاص داشته استاي اخت تالش براي پیشبرد روند سیاسی منطقه

وگوهاي تلفنی، به موضوع تشکیل  هاي عرب و غیر عرب آورده است در این گفت دیپلمات

این شبکه تلویزیونی اعالم کرده، به . اشاره شده استهاي اشغالی  دولت ائتالفی در سرزمین

  .زودي جزئیات بیشتري درباره روابط سرّي رژیم صهیونیستی و امارات فاش خواهد کرد

    شود هزار واحد مسکونی در کشور احداث می 400

هاي انجام یافته از  ریزي با برنامه: صدیف بدري، سخنگوي کمیسیون عمران مجلس گفت

شود که این امر  هزار واحد مسکونی در کشور احداث می 400دو سال آینده  سوي دولت تا

وي با بیان اینکه دولت در گذشته . تواند تحول عظیمی در حوزه مسکن کشور ایجاد کند می

رود دولت تسهیالت الزم به  انتظار می: ، افزودنداشت عزم جدي  در ارتباط با حوزه مسکن

احداث مسکن ارائه کند که خوشبختانه در الیحه هاي الزم براي  منظور ایجاد زیرساخت

بودجه سال آینده در این زمینه اعتبارات خوبی تخصیص یافته و از صندوق توسعه ملی نیز 

  .یابد اعتبارات خوبی تخصیص می

 

 

  کوتاه اخبار ▼

وزیر امور خارجه در توئیتی درباره ، محمدجواد ظریف◄ 

هوري چهار دهه تالش آمریکا براي شکست دادن جم

سال ناتوانی از پذیرش این  40«: اسالمی ایران، نوشت

 40. آیند ها دیگر هرگز تحت انقیاد درنمی واقعیت که ایرانی

سال ناتوانی از منطبق کردن سیاست ایاالت متحده با 

سازي ایران از طریق  ثبات سال شکست در بی 40. واقعیت

ي ها سال انتخاب 40بعد از . ریزي و پول خرج کردن خون

جمهور  رئیس[» دونالد ترامپ«اشتباه، وقت آن است که 

خورده ایاالت متحده بازنگري  در سیاست شکست] آمریکا

 ».کند

برخی بیان : االسالم سیدابراهیم رئیسی گفت حجت◄ 

کنند اگر بخواهیم بهانه دست دشمن ندهیم، باید این  می

ین چه کسی تضم اما ها را امضا کنیم ها و کنوانسیون قرارداد

کند که اگر امضا شد، بهانه دشمن تمام شود؟ مگر مسئله  می

اي بهانه دشمن نبود؟ بعد از آن مسئله موشکی و  هسته

کنند ما  بیان می :وي افزود .حقوق بشر را مطرح کردند

کنیم که با امضاي آنها مشکالت اقتصادي حل  تضمین نمی

شود، اگر قرار است حل نشود، قرار است امضاي آنها چه 

  اي براي ملت ایران داشته باشد؟ ثمره

با اذعان به حضور » جوییش پرس«روزنامه یهودي ◄ 

: پیمایی تهران و دیگر شهرها، نوشت ها در راه گسترده ایرانی

مردم ایران با تمسخر آمریکا، چهلمین سالگرد پیروزي 

این روزنامه آمریکایی که . انقالب را گرامی داشتند

کنند، با اذعان به تعداد عظیم  ه میها آن را ادار صهیونیست

پیمایی تهران و دیگر شهرهاي ایران،  کنندگان در راه شرکت

نه برف، نه باران، نه گرما و نه تاریکی شب، این «: نوشت

ها را از جشن گرفتن چهلمین سالگرد انقالب اسالمی  ایرانی

  ».دارد بازنمی

االسالم سیدمحمود علوي، وزیر اطالعات در  حجت◄ 

هاي دفاعی در مصالي  شیه بازدید از نمایشگاه دستاوردحا

ما تاکنون : در جمع خبرنگاران اظهار داشت) ره(امام خمینی

با اشراف و هوشیاري کامل و با رصد فراگیر، حرکت دشمنان 

طور که دیدید در این ایام، اتفاق  را مدنظر داشتیم و همان

ه مرتبط نفر هفتبهمن گروهی  19: وي افزود. خاصی نیفتاد

  .هایی داشتند، شناسایی و دستگیر شدند با داعش که برنامه

اي با بررسی  در برنامه آلمان» اف زددي«شبکه خبري ◄ 

چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی ایران، به صورت 

خبرنگار این شبکه در تهران ارتباط » یورگ برازه«زنده با 

پیمایی  حاکم بر راهبرقرار کرد و دیدگاه وي را در زمینه جو 

خبرنگار این شبکه آلمانی در تهران تصریح کرد، . جویا شد

مردم ایران مشکلی با جمهوري اسالمی ایران ندارند و آنچه 

  .به آن انتقاد دارند، شیوه اداره کشور 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

 


