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 انقالب بزرگ  کي ميتکر                 روز حرف▼

 دهياست. اصل پد ياسالم انقالب فجر بهمن، سرآغاز دهه 12فردا 

اسارت و توقف را از دست  يرهايبود که زنج يانقطه يانقالب اسالم

 همه گواه باز کرد. به شرفتيپ يزدود، و راه را برا رانيملت ا يو پا

 يرو شيرا پ يخيروشن و تار ريمس کي ياسالم انقالب کارشناسان،

 ش،يهابه آرمان دنيو رس شرفتيراه پ مودنيپ يبرا رانيملت ا

ساله انقالب  42دوران  يهموار کرده است. دستاوردها و عملکردها

به بحث گذاشته شود اما توجه  ديبا اميا نيخود در ا يدر جا ياسالم

در  ياسالماست که انقالب  تيمسئله حائز اهم نيو تامل در ا

کشور را در چه  يو فرهنگ يتيامن ،ياقتصاد ،ياسيس يهابخش

 گذشته به ارث برده است؟ مياز رژ يتيوضع

کشور را از  يآن است که انقالب اسالم تيواقع -1 :يليتحل نکات

 مياز رژ يطيو حق مردم در سرنوشت خود در شرا ياسيس ثيح

 کيدموکرات يوکارهابرد که نه تنها انتخابات و ساز راثيگذشته به م

مردم  نکهيا يبود برا يکامال مفقود بود، بلکه سرکوب و خفقان ابزار

 .نديمطرح ننما اآزادانه مطالبات خود ر

 يقاجار و پهلو يهاحکومت ،يخارج استيو س يتيدر بخش امن -2

 يهاقدرت اريرا در اخت يتيخود، مقدرات امن يحفظ بقا يبرا

اجراء  يبرا کايو آمر سي مهره انگلقرار داده بودند و عمال يخارج

منوال بود،  نيآنها در منطقه بودند؛ و چون وضع بد يهااستيس

از خاک  ييهاکه بخشدر مخاطره بود، تا جايي رانيا يارض تيتمام

و  1907 يهانامهبه تاراج رفت. توافق يدر دوره قاجار و پهلو رانيا

 د.شده بو يطراح رانيا هيعمال با هدف تجز 1919

نداشت؛  يمناسب تيکشور چندان وضع زين يدر بخش اقتصاد -3

کشور نبود. عدالت  ازيمورد ن ياساس يهارساختياز ز يخبر

بنا به آمارها و  يمردم به خدمات اجتماع يو دسترس ياجتماع

 ممکن بود. طيشرا نيدر بدتر يو خارج يمعتبر داخل يهاگزارش

معتقد بودند  يرهنگ اسالمنه به ف هايپهلو زيدر بخش فرهنگ ن -4

از  رانيباور داشتند؛ آنها مصمم بودند که ا يرانيو نه به فرهنگ ا

 !ابديشود، تا به توسعه دست  يغرب ديبا يفرهنگ ثيح

عملکرد انقالب  يبه بررس ديبا يراثيم نيبا لحاظ چن :يانينکته پا

از  يجدا يدر چهار دهه گذشته نشست. انقالب اسالم ياسالم

از  يطوالن اريدوره بس کي به اش،ساله 42 يهايو ناکام هايابيکام

به  يکه در دوره قاجار و پهلو - رانيو کشتار مردم ا ريتحق ه،يتجز

 ،يتيامن ،ياسيس يکردهايداد و رو صلهيف - دبو دهياوج خود رس

داد.  رييو به نفع ملت تغ شرفتيرا به سمت پ يو فرهنگ ياقتصاد

انقالب  نيو ا ديآيم حساببه رينظيحادثه ب کيرخداد خود  نيا

کرده است.  داشتيو گرام ميرا درخور تکر يخيو تار يمردم

 (يغضنفر زي: عزسندهي)نو

 

 

 برجاميش يپ دستِ                                     روز گزارش▼

به  ديابتدا با رانيشد که ا يخود مدع ينشست خبر نيدر نخست کايآمر ديخارجه جد ريوز

 .رديگيم مينگتن درباره بازگشت به برجام تصميخود عمل کند و سپس واش يهدات برجامتع

 «لدينفيتوماس گر ندايل» سخناندر کنار  يرا وقت «نکنيبل يآنتون»اظهارات  -1 :يليتحل گزاره

ما بدنبال » :که گفته است ميگذاريدر سازمان ملل م کايآمر گيندينما يتصد يبرا دنيبا نهيگز

 نيکرده و ا ديرا تشد رانيتا فشارها بر ا ميهست هيو روس نيبا چ يمشترک ريدن مسکر دايپ

در  يو يتيامن ميو ت دنيآشکارا آنچه با «!ميکن يکامل تعهدات برجام تيکشور را وادار به رعا

جز  ستين يزيچ دنيطرح با -2 .سازديم انيرا نما انددهيتدارک د ياسالم يمواجهه با جمهور

 رانيا هيعل يالمللنيب اجماع جاديبدنبال ا دنيبا يجنگ. به عبارت يمنها ياسيسفشار  نهيگز

 ريو در مس دهيکشان تيامن يرا به شورا رانياپرونده خود  ياست، تا به اتفاق همکاران اروپائ

کار  يدورنما ،ريمس نيکه در ا دانديم يبه خوب دنيشده مد نظر خود قرار دهند. با زهيکانال

که  دانديم يهم به خوب ار نيا دنيبا -3 .ستيجز انسداد ن يزيچ هيو روس نيچ يبدون همراه

خاطر است که ادامه رقابت  نيآنان بوده و به هم سناريوينابود کننده اجماع و  ،منطقه پرتنش

 يعبارته . بدانديرا مطلوب نم يعرب يترامپ با کشورها يو قراردادها دهيفايرا ب يحاتيتسل

 دنيرنامه باب -4. کند ياجماع مدنظر خود اعتمادساز يبرا خواهدياست که م نديبا نياکنون ا

خود عمل کرده  يتعهدات درون برجام يبه تمام رانيکه ا ي، درست زماناستبرجام بازگشت به 

را متقاعد به بازگشت به  رانيا ه،يو روس نيبا چ يهمکار قياست که بتواند از طر دواريباشد و ام

 کايآمر ي. البته براباشديآنان م ياز طراح يبخش هيو روس نيساده چ ن. به زبادنينقطه اول نما

و توسعه  تيسرا يبرا يريکه مس شوديآغاز م يطرح زمان يتازه مقدمه کار است. بخش اصل نيا

 .ابنديب رانيا يمل تيامن يهابرجام به حوزه

بعنوان  هاميتا برداشتن تحراند را گرفته شيدست پ دياکنون گردانندگان کاخ سف :يبندجمع

 ينگردد. اکنون به راحت نيمابيف يبه برجام، مسئله اصل کايبازگشت آمر يبرا رانيا شرطشيپ

و همزمان   ميخواسته معقول خود مُصّر باش نيکرد، اگر بر ا يرا خنث يطراح نيا شوديم

 (ياف: احمد بنسندهيآنان گردند. )نو ياز معمار يبخش نيو چ هيروس مينگذار

 1400ها در مورد انتخابات يآخرين نظرسنج                        ژهيو راخبا ▼

 يعل 1400از مشارکت مردم در انتخابات  يخوب يکه چندماه به انتخابات مانده خبرها يدر حال

انجام شده  يهاينظرسنجاز ن راستا يدر ارسد. يبه گوش م يرغم وجود مشکالت فراوان اقتصاد

)الف(  يشدگان در نظرسنجپاسخ پرسشبدست آمده است:  يج جالبيمرکز معتبر نتاتوسط دو 

مشــارکت  ان،يدرصد از پاســخگو 55نحو است که از نظر  نيدرباره مشارکت در انتخابات بد

درصد  13نســبت به دوره قبل کمتر و از نظر  يجمهور استير ندهيمردم در انتخابات آ

نسبت به دوره  مردماند مشارکت گفته انيدرصد از پاســخگو 22 نيخواهد شد. همچن «شتريب»

 نخواهد کرد. يقبل فرق

درصد از افراد درخصوص  42.1 دهديمرکز معتبر نشان م کي)ب( از  ينظرسنج نيهمچن

به  نهيگز زيدرصد ن 6.2شرکت خواهند کرد و  ياند که حتما در انتخابات آتمشارکت پاسخ داده

 يدرباره انتخابات آت يبخصوص ينيبشيپ چياند. اگرچه از اکنون هب کردهرا انتخا ادياحتمال ز

مشارکت  يبرا يمياند که هنوز تصمگفته يدرصد جامعه آمار 23.7مقابل  در .اشتد توانينم

ايجاد اميدآفريني نسبت به بهبود با کسب نظر مردم و  توانيکه م دهدينشان م نياند. انگرفته

درصد  60 يو مشارکت باالاعتماد اکثريت را به صندوق راي جلب نمود اوضاع اقتصادي کشور 

  رقم زد.1400در انتخابات را 



 

  
 اخبار ▼

 ناونديفرصت طلبان مرگ م

و نتايج  بودهدر حال انجام  يرانيا يواکسن کرونا يرغم آن که مراحل تست انسانيعل

به بهانه درگذشت  يو ورزش يهنر يهااز چهره يبرخآميزي نيز کسب کرده است، موفقيت

را منتشر  ديبخر_واکسن#دوباره هشتگ فوتبال،  يم مليق تبسابازيکن  «ناونديمهرداد م»

 يدر حال نياگانه و ضدانقالب مواجه شده است. يب يهاکه با استقبال رسانه يخط خبراند. کرده

ورود واکسن از  يم برااقدامات الزاست که خريد واکسن در دستورکار وزارت بهداشت قرار دارد و 

آن  قيجمهور تزرسييمطابق گفته راست و  يريگيانجام و در حال پ ...ن و هند و يه و چيروس

 يمشخص است هجمه آغاز شده تنها برا آنچه بهمن ماه آغاز خواهد شد. ازها مطابق اولويت

 يياست که مطابق با آمار اعالم شده عوارض باالفايزر و مدرنا  ييکايآمر هاورود واکسنممانعت از 

، باال متيق ،به گفته کارشناسان عالوه بر مشکوک بودنو همراه ه مصرف کنندگان ب يبرا

از کشورها  يارياست که بس ي، از جمله عواملدارد ازيکه ن يسرد رهيمشکالت حمل و نقل و زنج

از  زين نيمارات و بحرهمچون ا ييهاکشورد آن منصرف کرده است. نکته جالب آنکه يرا از خر

با توجه به منابع در کل و  دهيخر نيواکسن از چ ونيليم 50 زين هياند و ترک دهيواکسن خر نيچ

 کند.ينم تيکفا يکشور چيه يمنبع برا کيواکسن از  ديقطعا خر ديمحدود تول

  کايدولت آمر ژهيو ندهينما

از  ،«يراب مال» يقصد دارد به زود دنيند دولت جو باتر گزارش دادقبل يساعات کايها در آمررسانه

منصوب کند.  رانيدر امور ا کايدولت آمر ژهيو ندهيرا به مقام نما« باراک اوباما»سابق  ارانيدست

به حصول  2015بود که سال  ييوگوهاگفت رکنندگان ارشد دولت اوباما داز مذاکره يکي ،«يمال»

به  يانتصاب مال يبرا دنيدولت با ميتصم خبر م( منجر شد.)برجا« برنامه جامع اقدام مشترک»

در  يافراط يهاگروه ياز سو ياگسترده يبا انتقادها رانيدر امور ا کايدولت آمر ژهيو ندهيعنوان نما

را  يها رابرت مالگروه نيمواجه شده. ا «يدفاع از دموکراس اديبن» يستيونيصه ياز جمله الب کايآمر

معتقدند که  يطرفداران رابرت مال ن،يوجود ا با .کننديران متهم مياندازه با ااز  شيب ييبه همسو

گفته قصد دارد آن را به  دنياست که جو با رانيبر ا« فشار هوشمندانه»اعمال  يفرد برا نياو بهتر

 يهادگاهيکه د «نکنيبل يآنتون»همانند  يرابرت مال .رديبه کار بگ «يفشار حداکثر» استيس يجا

دارد، معتقد است که  کايمتخاصم با آمر يهادر خصوص ضرورت اعمال فشار بر طرف يافراط

به کار گرفت، ضمن آنکه  هاييو متحدان به خصوص اروپا کانيشر يبا همکار ديرا با يفشار نيچن

 کيدر خدمت  ديبه کار گرفته شود بلکه با رمنسجميو غ هدفيبه صورت ب دينبا يفشار نيچن

 شده باشد. ز قبل اعالمهدف گسترده و ا

 !ياستگذاريس يعالينهاد اجماع ساز، بدتر از شورا

دن به وحدت در انتخابات يرس ينهاد اجماع ساز برا يرياز شکل گ ياکه هنوز چند هفته يدر حال

از  ين نهاد آغاز شده است. بخشيبه ا يدر اردوگاه اصالح طلبان نگذشته است، انتقادات جد 1400

که  ييوجود ندارد. شورا ياستگذاريس يعالين نهاد با شوراين ايب يقدند تفاوتاصالح طلبان معت

حزب  رکليدب ا،يرسول منتجب نمواجه بود. در ساختار و عملکرد  يجد يهاخود با ضعف

اصالح طلبان به  ياستگذاريس يعال يشورا»معتقد است:  طلباصالح ياسيو چهره س تيجمهور

به  يحزب اعتماد مل کرد. جاديا يون احزاب هم اختالفاتعامل وحدت شود در در نکهيا يجا

 يشورا گريد يانيشد. به ب دهيدانشگاه به چالش کش نيمهندس يانجمن اسالم شد. دهيچالش کش

ا يمنتجب ن «احزاب شد. نيگزيکرد و خودش جا ياز احزاب را متالش يتعداد ،ياستگذاريس يعال

خواهند گرفت، که اداره آن را برعهده  يقيحق يتهايبا صراحت در نقد نهاد اجماع ساز و شخص

 ياستگذاريس يعال يو بدتر از شورا ستين يسازوکار، سازوکار درست نياز نظر بنده ا»د: يگويم

است که چرا  نيا يتحت الشعاع قرار دادن احزاب است. پرسش اصل ياست و باز هم به معنا

که بعد از انقالب، همواره در  ين هستند در حالبار را بر دوش احزاب بگذارند نگرا نکهيدوستان از ا

 يو کارها را به خوب دنديکش يبار را به دوش م نياحزاب خط امام و اصالح طلب ا ابات،انتخ اميا

 نيسوال از آنها ا نيمحترم هستند اول اريموثر که بس يقيحق يها تيدادند شخص يهم انجام م

 «ضو احزاب شوند؟ع ايدهند و  ينم لياست که چرا آنها حزب تشک

 اخبار کوتاه ▼

در  يفرهنگ و ارشاد اسالم ريوز / يارديليم 62فروش  ◄

 يمجاز شگاهيساعات نما نينوشت: در آخر يترييتو ياميپ

هزار  ستيو دو ونيليم کيتومان و  ارديليم 62 کتاب، حدود

کتاب تهران با  يمجاز شگاهينما نينخست .ديکتاب به فروش رس

ناشران و مخاطبان با دو  ريوب و چشمگتوجه به استقبال خ

 زبانيتا دهم بهمن ماه م کمياز متوليان،  ياز سو دينوبت تمد

در  يفرهنگبزرگ  داديرو نيمندان اکنندگان و عالقهديبازد

 بود. يمجاز يفضا

نژاد در مصاحبه با شبکه  ياحمد محمود /نامه به بايدن ◄

جمهور  سيير دن،ياز ارسال نامه به جو با وزيفاکس ن ييکايآمر

گفت:  وزيبه شبکه فاکس نوي  خبر داد. ريدر هفته اخ کا،يآمر

 ياشد به او نامه روزيدر انتخابات پ دنيجو با نکهيپس از ا»

 شانيجهان را شرح دادم و از ا طينوشتم. در آن نامه شرا

ها را به خاطر صلح و  استيو س ستنديخواستم که قاطع با

 «دهند. رييعدالت تغ

 يمدع هيالعرب يشبکه خبر يتارنما/  يو نشان برجامخط  ◄

شبکه  نيبه ا سيشد مکرون در گفت وگو با خبرنگاران در پار

خواهد بود و  رانهيسختگ رانيگفته است که مذاکره با ا يخبر

 نيدر ا ديمتحدان فرانسه در منطقه از جمله عربستان با

خبر  نيا حضور داشته باشند. ياتوافق هسته کي يمذاکرات برا

منتشر شده است که عربستان  يدر حال هيشبکه العرب ياز سو

نسبت به  کايآمر يجمهور سيرئ دنيدولت جو با کرديپس از رو

ها را  يکند غرب يم يسع ران،يا يبازگشت به توافق هسته ا

به  اضيکنند تا ر رانيبا ا ديتوافق جد کيمجاب به حصول 

حضور داشته  اترمذاک نيمنطقه در ا يکشورها گريهمراه د

حضور در  يبا اشاره به درخواست عربستان برا کارشناسان باشند.

 دانديم اضيکه ر نديگويبا غرب م رانيا يمذاکرات احتمال

و هدفش صرفا اخالل در بازگشت  ستيدر کار ن يمذاکره مجدد

 به برجام است. کايآمر

 يسخنگو/  ماندن در افغانستان يکا برايبهانه آمر ◄

آنکه طالبان از مفاد موافقت شده در  لياعالم کرد، به دلپنتاگون 

ممکن است  کاينکرده، آمر تيدو طرف تبع نيتوافق صلح ب

در  نيا در افغانستان را کاهش دهد. شيروهاينتواند حضور ن

را  يبا طالبان توافق کايآمر يالدياست که سال گذشته م يحال

ضور و کاهش ح يآتش بس دائم کي انگريامضا کرد که ب

پنتاگون اعالم کرده که  در افغانستان بود. ييکايآمر يروهاين

طالبان  يبنديپا ياز افغانستان در گرو ييکايآمر يروهايخروج ن

 به تعهدات ذکر شده در توافق مذکور است.

 فرودگاه امام يعموموابطر /هيب سقوط پرواز ترکيتکذ ◄

ه ياز ترکپرو يمايعه سقوط هواپيشا يا هي)ره( در اطالع ينيخم

به  رياشيترک يمايخلبان هواپب کرد و اعالم داشت: يرا تکذ

داد و با  رييتغ خود را به سمت باکو ريمس ،يجو طيشرا ليدل

 به تهران باز خواهد گشت. مايهواپ نيا يجو طيشدن شرا داريپا
 


