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  تأملی در بیانیه گام دوم        روز    حرف ▼

بیانیه رهبر معظم انقالب به مناسبت چهل سالگی انقالب 

که معطوف به نگاه به گذشته و ملت بزرگ ایران اسالمی 

ترسیم افق پیش رو بود، از نقاط عطف تاریخ انقالب اسالمی 

نظر به اهمیت موضوع در این فرصت . رود به شمار می

هاي  برخی از نکات موجود در متن و خوانشمحدود به 

  : کنیم فرامتنی بیانیه اشاره می

ـ بدون درك تجربیات گذشته و آنچه در چهل سال 1

گذشته بر ملت ایران گذشته است، نه تنها پیمودن مسیر 

آینده میسر نخواهد شد؛ بلکه توسعه و پیشرفتی نیز محقق 

دوم به مرور شود؛ بنابراین بخش مهمی از بیانیه گام  نمی

تجربیات و خاطرات تلخ و شیرین گذشته اختصاص یافته 

است؛ از این رو نسل جوانی که مخاطب اصلی این پیام است، 

 .باید گذشته را بداند و بخواند تا دچار انقطاع تاریخی نشود

ـ روح حاکم بر پیام رهبر معظم انقالب امیدواري و 2

الگی انقالب یکی از مشخصات چهل س. اعتماد به نفس است

حال این . اسالمی، کمال و پختگی انقالب اسالمی است

مشخصه در پیام رهبر معظم انقالب اسالمی متبلور شده 

انقالب اسالمی در چهل سالگی خود با اعتماد به نفس . است

ها و دستاوردهاي گذشته سخن  و تسلط بر خویش از کاستی

ي گوید و در عین حال آمادگی براي تصحیح خطاها می

گذشته را نشانه پویایی و اعتماد به نفس انقالب اسالمی بر 

همچنین امید به آینده که کلیدواژه حرکت . شمرد می

شتابان انقالب در گام دوم است، در همه اجزاي بیانیه موج 

 .زند می

ـ نقطه اوج بیانیه گام دوم جمع کردن اضداد در یک 3

یاست، تجمیع معنویت با س. نظام عقالیی و منطقی است

بینی، ثبات  گرایی با واقع هویت ملی با هویت اسالمی، آرمان

، از عهده هر نظام ... گري با عقالنیت و با سیالیت، انقالبی

ها در این مسیر  آید و بسیاري از حکومت سیاسی بر نمی

اند، اما انقالب اسالمی از روز اول  دچار افراط و تفریط شده

د در کنار یکدیگر بوده شعارش ترکیب و همزیستی این اضدا

 . است

ـ نکته مهم پایانی اینکه رهبر معظم انقالب متواضعانه 4

اند که یکی از علل مهم استحکام گام نخست  در بیانیه نگفته

ذشته، هدایت انقالب از سوي انقالب در چهل سال گ

حکیم و بصیري، چون رهبر معظم بوده است و  شخصیت

اید در آن تأمل کنیم و این نکته فرامتنی دیگري است که ب

 .چراغ راه و کلید موفقیت مسیر آینده قرار دهیم

  

  

  

  
  

  
  

 !سقوط آزاد                                روز گزارش ▼

جمهور  توان براي توصیف حال و روز اکنون رئیس تنها نامی است که می! سقوط آزاد

سال پیش با شعار  15زدیک نژاد ن چرا؟ به خاطر اینکه محمود احمدي! سابق به کار برد

دولت اسالمی، خدمت به مردم، ایستادن در برابر استکبار، تأکید بر فرهنگ ایرانی و 

به میدان آمده بود؛ ... اسالمی، مرزبندي با دشمنان انقالب اسالمی، پیروي از والیت فقیه و

ه این مهم تردید ب او و اطرافیانش را مرور کنید، بی امروز هاي ولی اگر سخنان و تالش

ها  ـ مذهبی اگر از تالش او براي نزدیکی به جریان نهضت آزادي و ملی. خواهید رسید

هاي او از  بگذریم، اگر تبریک او براي مناسبتی، مانند ولنتاین را جدي نگیریم، اگر صحبت

هایش درباره وضعیت کشور را ناشی از تالش  انصافی ترسیم شرایط انقالب اسالمی و بی

اعتنایی به  نشینی و بی حتی اگر توجیهات او و اطرافیانش براي خانه! شدن بدانیم براي دیده

هاي  سازي حکم رهبر معظم انقالب را بپذیریم، اگر رفتارهاي غیر اخالقی و جنجال

اگر حمایت از ! اش را به پاي درك نادرست و ناقصش براي پیگیري مسائل بدانیم اي رسانه

اگر تقلیل دادن حضور ! صادي را ناشی از مرام و رفاقت بدانیمو مسائل اقتی محکومان امنیت

فهمی و تالش  گسترده مردم در جشن چهل سالگی انقالب را از سوي دوستان او نوعی کج

آنها که گفته شده و ناگفته مانده با دیده اغماض نگاه کنیم،  بهبراي جلب توجه بدانیم و 

نژاد را توجیه  وري، از نزدیکان محمود احمديترین نوشته عبدالرضا دا توان تازه چطور می

رضا پهلوي هم اگر به خداگونگی انسان باور داشته باشد و براي «: کرد که نوشته است

ها حقارت و ذلت  اي که براي انسان ها تالش کند و با هر شیوه توانمند شدن انسان

د پیرامون خود و تالش براي جمع کردن افرا! »خواهد، مبارزه کند حتماً بهاري است می

توان  اینجاست که می! د؟آیا این جریان هیچ خط قرمزي ندارکسب جمعیت کردن تا کجا؟ 

هاي آن زیبنده  جریان انحرافی یعنی منحرف شده از مسیر انقالب و ارزش عنوان ،گفت

این اظهارت نشان ! خود را تا ثریا ببرند  خواهند دیوار کج همین گروه است و ظاهراً می

توان داشت و  بینی و اغماضی نمی درباره همه موضوعاتی که عنوان شد، هیچ خوش دهد می

جمهور سابق  توان براي توصیف حال و روز اکنون رئیس آزاد تنها نامی است که می سقوط 

  !به کار برد

 اگر کره شمالی بودیم که کاري با ما نداشتند       ویژه     خبر ▼

ابسته به غرب مبنی بر نبود آزادي بیان در ایران، هاي و نمایی رسانه با وجود سیاه

سی فارسی،  بی اهللا مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصالحات و کارشناس این روزهاي بی عطاء

سی صحبت کند،  بی در پاسخ به پرسش مجري که چرا باید وي به جاي صداوسیما، در بی

رنامه دعوت کرده، اما صداوسیماي جمهوري اسالمی از او براي حضور در یک ب«: گفت

وگو  مهاجرانی در گفت» .نپذیرفته و به تازگی نیز کتابی از او در ایران به چاپ رسیده است

ه شمالی سی، درباره ادعاي منزوي شدن جمهوري اسالمی و مقایسه ایران با کر بی با بی

ژنرال (آمریکایی که یک ژنرال. بودیم که کاري با ما نداشتنداگر ما کره شمالی «: گفت

فرستاد تا براي ایران تصمیم بگیرد، حاال جمع شدند در ورشو و خواستند  را می) آیزنهاور

گویند ما باید ایران را محدود کنیم؛ اگر ایران  همه دنیا را جمع بکنند، اما ناموفق بودند؛ می

این  براي چیست؟محدود و منزوي بود که این همه طبل و کارناوال و این همه سروصدا 

کارشناس » .دهد یک اتفاقی افتاده و من معتقد هستم این اتفاق، استقالل است ن مینشا

سی در ادامه با مقایسه وضعیت کشور پیش و پس از پیروزي انقالب اسالمی و  بی بی

ترین نقاط کشور تأکید کرد، حضور باشکوه مردم در  هاي حاصل شده در محروم پیشرفت

 .و رأي به جمهوري اسالمی بودپرسی  بهمن، یک همه 22پیمایی  راه

 



  
  

  اخبار ▼

  !مواضع عجیب معاون رئیس دولت سازندگی

رفسنجانی و نامزد  جمهور در دولت هاشمی معاون رئیس» طبا سیدمصطفی هاشمی«

خواهیم  اگر می«: گفت» آرمان«جمهوري در مصاحبه با روزنامه  انتخابات دوازدهم ریاست

کشور افزایش پیدا کند و مردم از  GNPلی داشته باشیم، المل کشوري باشیم که اقتصاد بین

مند شوند، یکی از عوامل اصلی آن سیاست خارجی ماست؛ یعنی  مواهب مختلف بیشتر بهره

اگر بخواهیم در این جهت گام برداریم، باید روابط خود را با کشورهاي مختلف از جمله 

هاي  افشاري کنیم و بر اینکه سیاستاگر ما بر انقالبی بودن خود پ. آمریکا بهبود ببخشیم

است که  گونه مسائل نیز تصویب نشود، به معناي این و این FATFفعلی ادامه پیدا کند و 

این حمله » .گرا و غیر قابل ارتباط با کشورهاي خارجی خواهیم داشت اقتصادي بسته، درون

به رویکرد انقالبی، تکیه به درون و اعتماد نداشتن به آمریکا در حالی است که تجربه ما در 

  !دقیقاً خالف این مسئله را به اثبات رسانده است... برجام و

 شود حتماً جبران می حمله تروریستی به پاسداران

شهید اصفهانی حادثه تروریستی خاش  27فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم وداع با 

اراده حفظ نظام با خون : در حسینیه ثاراهللا اصفهان در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما گفت

رژیم هاي مرتجع، از جمله امارات و عربستان که با دستور  شود و دولت این شهدا تقویت می

کنند، بدانند ایران اقدامات جبرانی را به طور حتم  غاصب صهیونیستی و آمریکا فعالیت می

با توجه به اینکه دولت پاکستان این عناصر را پناه : سردار جعفري افزود. انجام خواهد داد

اگر : وي گفت. داند محل استقرار آنها کجاست، باید پاسخگوي قطعی باشد داده است و می

شود و  نیروي ضد انقالب اعمال میاین اصر مجازات نشوند، اقدامات جبرانی ما روي این عن

دشمنان مطمئن : سردار جعفري افزود. دولت پاکستان هم اثر حمایت خود را خواهد دید

اند و در دفاع و ضربه به  باشند همه نیروهاي نظامی براي تأمین امنیت با مردم عهد بسته

  . گذشته دارندتر از  دشمنان عزمی راسخ

  توانید استعفا بدهید اگر نمی

در مسجد امام  FATFاحمد توکلی در جمع متحصنان معترض به تصویب لوایح 

با استقالل سازگار  CTFهاي پالرمو و  اینکه کنوانسیون: بازار تهران گفت) ره(خمینی

دن و عمل قول دا: وي در ادامه یادآور شد. نیست، موضوعی است که همه آن را قبول دارند

شود، اگر قول دادید  اعتمادي مردم می نکردن و بعد هم به روي خودشان نیاوردن سبب بی

اندازید؟ عضو مجمع تشخیص  و نتوانستید عمل کنید چرا مشکالت را گردن دیگري می

گوییم با برجام  اعتمادي مردم این است که می یکی از عالیم بی: مصلحت نظام تصریح کرد

اآلن در مورد ! چرخد هم چرخ اقتصاد؛ ولی هیچ اتفاقی نیفتاد وژ میهم چرخ سانتریفی

FATF گویند معلوم  خودشان هم می: توکلی اظهار داشت. شود ها زده می هم همین حرف

! توانیم کشور را اداره کنیم گویند ما نمی بعد هم می. نیست با این کار وضعیت بهتر شود

  .توانید استعفا بدهید خب اگر نمی

  ها و مرتجعین منطقه شدن اتحاد صهیونیستعلنی 

وزیر رژیم صهیونیستی یک کلیپ تصویري منتشر کرده که  نخست» بنیامین نتانیاهو«

عادل «وزیر خارجه بحرین و » خلیفه بن احمد آل خالد«در آن وزیر خارجه امارات کنار 

مقابله با  وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودي نشسته است و از ضرورت» الجبیر

این ویدئو، وزیر اماراتی در واکنش به پرسشی  13در دقیقه . گویند نفوذ ایران سخن می

اهللا لبنان،  درباره تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در سوریه علیه نیروهاي ایرانی و حزب

وزیر خارجه » .هر دولتی حق دفاع از خود در برابر خطرات دولت دیگر را دارد«: گوید می

ما از . تر از قضیه فلسطین است شود، امروز خطر ایران چالشی مهم ن نیز مدعی میبحری

گوییم؛ ولی ما یک  ترین مسئله سخن می ها به عنوان مهم اختالفات فلسطینیان و اسرائیلی

  .و آن جمهوري اسالمی ایران است هستیمرا شاهد  تر چالش بزرگ

  

  

  کوتاه اخبار ▼

مجمع بسیجیان با بیان  در اجالسیه» علیرضا زاکانی«◄ 

شک نسبت  اینکه چهل سالگی انقالب را جشن گرفتیم و بی

پیام سراسر : کنیم، اظهار داشت به راه طی شده افتخار می

داد  امیدواري رهبر معظم انقالب سرفصل جدیدي را نوید می

که باید ایران را بر تارك جهان بنشانیم و یک کشور الگو و 

پیام رهبر معظم انقالب کامالً : زودوي اف. نمونه تشکیل دهیم

واضح و شفاف بود؛ هم در بخش پر لیوان نکات مهمی 

هایی براي بخش نیمه  داشتند و هم توجه دادند چه مسئولیت

داري  خالی لیوان داریم که باید به صحنه بیاییم و میدان

 .کنیم

مدیرعامل اسبق اتحادیه سراسري » سعید سلطانی«◄ 

یان اینکه افزایش قیمت گوشت طبیعی دامداران ایران با ب

متأسفانه بین : هزار تومان، گفت 120است، ولی نه تا 

هاي زیادي وجود دارد که  کننده حلقه تولیدکننده و مصرف

درصد  10برند؛ یعنی تولیدکننده دام گاهی  هر کدام سود می

روزي که براي پرورش دام زحمت  100سود هم در بیش از 

درصد  50تا  40ها  ولی این واسطه ؛شود کشیده نصیبش نمی

کننده و  هاي بین مصرف برند؛ به عبارت دیگر، واسطه سود می

  .برند تولیدکننده چهار تا پنج برابر تولیدکننده دام سود می

خبرنگار و گزارشگر بخش خاورمیانه » گرگ کارلستورم«◄ 

با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود » اکونومیست«نشریه 

دست به » سازمان مجاهدین خلق«قدام منافقانه درباره ا

سازمان مجاهدین «: وي در توئیتی نوشت. افشاگري زد

پیمایی  در ورشو، پایتخت لهستان دست به راه) منافقین(خلق

مثل همیشه یک سوم جمعیت غیر . ضد ایرانی زدند

هایی بودند که با اتوبوس از اسلواکی به ورشو آورده  ایرانی

دانستند بر روي پالکاردهایی که در  میبودند و ن  شده

 »!است  شده  شان است، چه نوشته دست

سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ◄ 

نشینی،  عقب«: اظهار داشتCTF پالرمو و پیوستن ایران به 

گیري دشمن نیست؛ چرا که او جلوتر خواهد  راه بستن بهانه

پرهزینه و او را از این  گیري را براي دشمن باید بهانه. آمد

شود این لوایح  ادعا می. حرکت پشیمان و منصرف کرد

هاي دشمن بیشتر نشود؛ خب حد آن  تصویب شوند تا بهانه

  »!شود؟ هاي دیگر چه می بهانه! چه خواهد بود؟

چاپ لندن در تحلیلی درباره » اکونومیست«نامه  هفته◄ 

ار بود ایران همایشی که قر«: نشست ضد ایرانی ورشو نوشت

این نشریه » .را منزوي کند، بیشتر مایه شرمساري آمریکا شد

جمهور آمریکا  معاون رئیس» مایک پنس«با آنکه : ادامه داد

در آغاز این نشست بیانیه تندي علیه ایران ایراد کرد، نشست 

هاي ضدایرانی انزواي  آرایی ورشو بار دیگر همانند دیگر صحنه

 .واشنگتن را آشکار کرد

  .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

 


