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 علم نافع!             روز حرف ▼

 داشتیکه به مناسبت گرام یامیدر پ یرهبر معظم انقالب اسالم

روز معلم صادر کردند، کار بزرگ و جهاد معلمان را آموزش 

 یها ارزش ریدر مس کودکان و نوجوانان یاستعدادها یشکوفاساز

عادالنه و  ینیجامعه د کی جادیباهدف ا یو انقالب یاسالم

اسالم ما را به علم نافع  خواه دانستند و خاطرنشان کردند: نآرما

 یرا به ابزارها یرانیجوان ا یعلم نافع از سوئ ،خواند یفرام

و  سازد یمکشور و ملتش مجهز  یو اعتال شرفتیپ یالزم برا

 یو او را از وزانت و اعتبار روح بخشد یم تیبه او هو یاز سوئ

 .کند یمر برخوردا نفس اعتمادبهو  یو معنو

و  یرقابت و مسابقه علم یایامروز دن یایدن-8 :يليتحل اتنک

قدرت و هندسه  ندهیآ تواند یم یفناورانه است و ملت و کشور

 یجهان گو یعلم تیریآن را رقم بزند که بتواند در خصوص مد

جانبه به علم  همه یاسالم نگاه-0 .دیبربا گرانیسبقت را از د

و تفکر  نشیآن در ب یکه نمونه اعال یدارد و همانند تفکر ماد

و تمام  کند یبه موضوع علم نگاه نم یبعد تک زند یموج م یغرب

بلکه  کند یانسان نم یماد یهمت خود را مصروف سامان زندگ

در  یاله یها و سنت نیاز قوان یریگ در کنار بهره کند یتالش م

به انسان  ،جامعهترقی  آن در رفاه انسان و یو کاربر عتیطب

علم نافع است که  فیهمان تعر نیبدهد. ا زیو اعتبار ن تیهو

 زیانسان را ن یروح هیو تصف تزکیه ،ها آدم یایدن نیعالوه بر تأم

و آخرت انسان توازن  ایدن نیو ب دهد یدر دستور کار خود قرار م

 تیعلم نافع ترب جهیو نت یخروج -9. کند یو تعادل برقرار م

 دیو شه یمطهر دیهمچون شه یبو انقال ینیتراز د یها انسان

دو بال را به  نیاست که علم با ا یمقدم و تمام کسان یرانهت

که در  ی. مسلماً نسل جوانکنند یم لیتوسعه کشور تبد لهیوس

معظم  رهبر ریبه تعب ابد،ی یو پرورش م رورتیص ر،یمس نیا

است که  میچنان عظ آن یا رهیچنان انبوه و ذخ آن یوتانقالب ثر

. کند ینم یبا آن برابر ،کشور یبرا یگریارزشمند د دهیپد چیه

علم روز را جابجا  یمرزها توانند یهستند که م یفرزندان نیچن

و  او دانش هوافض یا کنند. نمونه بارز آن دانشمندان هسته

 کردیرو نیبا هم کهبر قاصد است  ساخت ماهواره نور و ماهواره

 علم نافع به وجود آمده است.

خود به انسان و  یبا نگاه متعال یاسالم انقالب :یهبردرا نکته

 یجوانان ییایبه بستر و محمل رشد و پو ،اسالم پرتوجامعه در 

و  ها ییکایبر جان آمر یشده است که امروز هراس جد لیتبد

 یها یماندگ دشمنان انداخته است. اساساً تنها راه جبران عقب

 یعلم جامعنقشه  یبند توجه به علم و صورت نیهم زیکشور ن

کشور متوازن و  ندهیکشور در ابعاد مختلف است تا توسعه آ

 .برنده باشد شیجانبه و پ همه

 !ديکن یرا قو یکرانه باختر                        روزگزارش ▼

بحران  ،خره در ظاهرباأل ،یاشغال یها نیدر سرزم یسه دوره انتخابات پارلمان یاز برگزار پس

 یاشغال نیبه سرزم یاز کرانه باختر یبزرگ یها الحاق بخش دواژهیبا کل یستینویصه میرژ یاسیس

 .افتی انیگانتز پا یو حزب بن اهویحزب نتان انیم

  :یخبر گزاره

 نهیسابق کاب یوزرا ازجمله سیپارلمان انگل ینفر از اعضا 894؛نیگارد یسیگزارش روزنامه انگل به

درخواست کردند تا  ایتانیبر ریوز نخست« جانسون سیبور»از  یا کار، با ارسال نامه محافظه

از کرانه  یبزرگ یها  طرح الحاق بخش «اهوینتان نیامیبن» دیجد یائتالف نهیکاب که یدرصورت

وضع  یستیونیصه میرژ هیرا عل ییها میببرد، تحر شیرا پ یاشغال نیرود اردن به سرزم یباختر

سابق  ریوز «چلیاندرو م»کار و  سابق حزب محافظه سیرئ« لرد پاتن» ینامه که به امضا نیا کند.

 یالحاق کرانه باختر ،یالملل نیب نیدارد که طبق قوان دیدرآمده است، تأک سیانگل یالملل نیتوسعه ب

 یو اعضا ها پلماتینامه که شامل د نیاست. امضاکنندگان ا یرقانونیکامالً غ یاشغال نیبه سرزم

 ،شوند می زین« مارگارت هاج» ازجملهدر حزب کارگر  تیهودیضد مخالف با  یها نیسرشناس کمپ

راه  خودبه  یدیترد چیبه مسکو ه مهیبعد از الحاق کر هیروس میدر تحر سیکردند که انگل دیتأک

پاسخ  ،یاشغال نیبه فلسط یهرگونه اقدام مشابه در الحاق کرانه باختر نینداده است و بنابرا

 خواهد کرد. افتیدر یمشابه

  :يليحلت نکته

ه سرطانی در منطقه داشته است. این نقش اساسی در تشکیل این غد سیکه انگل واقعیت آن است

 این رژیمنژادپرستانه  یها تیفعالرا از  تیحما نیشتریب ، تاکنونکایآمر به همراهکشور استعماری 

 ،کرد الماع هما بهشتیارد 3در  کایوزارت امور خارجه آمر در آخرین اقدام اخیر،. اند دادهانجام 

 یدر کرانه باختر نینش ستیونیصه یها بر شهرک یستیونیصه میرژ تیآماده است تا حاکم

 یدرباره قو شیها پ خود، سال یزدن مثال یشیدوراندرهبر انقالب با  !بشناسد تیرا به رسم

این راهبرد  صحت کردند کهمطرح  ادر خط مقدم مقاومت ر یو قرار گرفتن کرانه باختر کردن

 یقو ،اهلل حزبهمچون بایست  می یکرانه باختر ؛گشته است انینما شیازپ شیب ای، امروزه قهمنط

 داشته باشد.ن چشم طمع به آن دشمن هرگز بایستد تا رژیم صهیونیستیدر مقابل  و منسجم

 خشکاند! جنگ با ايران خونمان را مي              ویژه خبر ▼

پرداخته و در منطقه  رانیبا ا کایبه نحوه مقابله آمر یدر مطلب «کیوزوین» ییکایمجله آمر

به  تواند یکه م انهیخاورم یها یریدرگ گریو د منی ه،یاز عراق، سور دیبا کایآمر» نوشته است:

شود، کنار  یمنته رانیناخواسته با ا یریاحتمال درگ شیو افزا یا منطقه یها ینگران شیافزا

و  ردیبگ شیرا پ یپلماسید یبر مبنا یخارج استیس و اجبار، دیتهد یجا به نیبکشد. همچن

 یرو دیهرگز نبا]ایران[  میرژ رییتغ نهیگز صلح را هدف خود قرار دهد. ،ییجو یبرتر یجا  به

مشابه جنگ عراق نخواهد بود و از هر نظر بدتر  رانیبه خاک ا تهاجم گرفت، یقرار م زیم

 نیا یرا شکست دهد، بلکه خطر اصل کایکه تهران آمر ستین نیا یخواهد بود. خطر اصل

خون ما را بخشکاند.  تواند یشود که م لیتبد یجنگ نیتر بزرگو  نیتر نهیاست که به پرهز

خصوص در برهه  و به ستدادن موضع تهران شکست خورده ا رییدر تغ یراهبرد فشار حداکثر

کار  نیا نیهمچنرا در نقطه تقابل با ما قرار داده است.  رانیکرونا جامعه ا روسیو وعیش

به دو دهه  کی. پس از نزدکاستیآمر یخارج استیس یها تیمجدد اولو یابیارز ازمندین

 یها جنگ نیکه ا دهیداشته تا سود، زمان آن رس انیز  شتریدر سطح منطقه که ب یریدرگ

 «برسند. انیکامالً به پا ران،یبه ا افتنیگسترش  یجا  و نسل به نسل، به یطوالن



 

 

   

 راخبا ▼

 ؟کنند يمشهادت فرماندهان سپاه را اعالم  عهيچرا شا

سردار  ،شدند یمدع یبا انتشار خبر یبه عربستان سعود کینزد زبان یعرب یها رسانه یبرخ

به  یستیونیصه میرژ یها سپاه در حمله جنگنده یهوافضا یرویفرمانده ن زاده یحاج یرعلیام

 8933 نیفرورد 89بامداد چهارشنبه  است.  دهیبه شهادت رس هیحمص در سور یشرق فیر

قدس سپاه در  یرویفرمانده ن یقاآنشهادت سردار  یمدع «دیالجد انلبن»رسانه با نام  کینیز 

استثناء تمام  بدون شد. هیدر استان حمص سور راتیالشع گاهیبه پا یستیونیصه میرژ ییحمله هوا

 عاتیانتشار شا یبرا یزمان نیت. انتخاب چنبامداد منتشر شده اس نیدر ساعات نخست عاتیشا نیا

 یدسترس یساعات نیچراکه در چن ،هوشمندانه برشمرد یاقدام توان یمعاند را م یها رسانه یاز سو

زمان  بیترت نیبداخبار محدود است و  وسقم صحت یریگیپ یبرا یاصحاب رسانه به منابع خبر

مردم در  عموم .شود یفراهم م یمعمو افکار یمختلف در فضا عاتیجوالن شا یبرا یشتریب

آن به دردسر  یمحتوا ینادرست ای یدرست یبررس یکمتر خود را برا عاتیبرخورد با شا

 تیکه قابل یاجتماع یها امروز با ابزار شبکه زین عهیانتشار شا منشأ گر،ید یو از سو اندازند یم

 یها قالببا رنگ و لعاب و  را عهیوجود ندارد، شا زین ها آندر  منتشرشده ینظارت بر محتوا

حضور فعال و پررنگ در  یبرا یعالقه عموم ییسو از .کنند یمخاطبان مطرح م یجذاب برا

 یو راست وسقم صحتفضا بدون توجه به  نیاز کاربران ا یاریسبب شده که بس یمجاز یفضا

در جامعه،  عهیشا کی گسترش کنند. جعلی اقدام اراخب نیا شتریب انتشار به عات،یشا ییآزما

 عهیشا کیتکرار مداوم  قتیدر حق شود؛ یاست که متوجه افراد آن جامعه م یجد یدیتهد

 ن بزند.دام ،مطرح شده است عهیشدن آن اتفاق که در قالب شا یبه عاد تواند یدر جامعه م

 خودکفا شده ايم!چهار مرحله  در هر

عمق  شیبه فضا بر افزا 8 پرتاب ماهواره نور یرگذاریدرباره تأث یمحمدحسن نام پیسرت ریام

به  کیتیاساس وزن ژئوپل کشورها را بر»اظهار کرد:  رانیا یاسالم یجمهور کیاستراتژ

 یبرا .کنند یم یبند میتقس یو فراکرو یکرو ،یا منطقه ،یمل یکشورها ،یفرومل یکشورها

بر  مرحله اول ساخت ماهواره رد؛یگ قرار دستور کاربه فضا الزم است چهار مرحله در  دنیرس

مرحله  ،افتهی دست ییبه خودکفا نهیزم نیدر ا رانیا یاسالم یاست که خوشبختانه جمهور

ها با قدرت  و دانشگاه ینظام ،یدولت یها زماندوم مربوط به ساخت ماهواره بوده که امروزه سا

 ای ها ستگاهیها را دارند. مرحله سوم ا ساخت انواع ماهواره ییاند و توانا حوزه وارد شده نیبه ا

و  میهم خودکفا هست نهیزم نیکننده است که خوشبختانه در ا و کنترل رندهیگ یها تیسا

 نیپرتاب است و در ا یها ستگاهیا شود، یاز مراحل مهم محسوب م یکیمرحله که  نیچهارم

در منطقه  دیشا» افزود: یو «و خوداتکاست. ییتوانا یدارا رانیا یاسالم یهم جمهور نهیزم

 یبرا گرید یتوجه داشت که آن ماهواره را کشورها دیصاحب ماهواره باشد، اما با یما کشور

آن ماهواره  یکشور دارا یانجام داده و حت یگریاند، پرتاب آن ماهواره را کشور د ساخته ها آن

انجام  ییکنترل هم ندارد؛ لذا چند کشور معدود در جهان هستند که توانا ای افتیدر تیسا

معدود کشورها محسوب  نیهم جزء ا رانیا یاسالم یچهار مرحله را دارند که جمهور نیا

 «.شود یم

 ست؟يماشه چ زميپاسخ مکان

به  یبازگشت ظاهر  در زمزمه ییکایخطرناک آمر یویبا اشاره به سنار یجانیالر محمدجواد

 خارج شود. NPTاز  ایران دیصورت با نیدر اماشه گفت که  زمیاستفاده از مکان یبرجام برا

 ها ییکایآمر»گفت:  رانیا یحاتیتسل یها میتحربا لغو  کایدر مورد علت مخالفت امر یو

از آن  ها آنمنتها آنچه  م،یاز سالح ندار ییحجم باال دیخر یبرا ییکه ما اشتها دانند یم

 دهم کیو  ششم کیو  پنجم کی یها با بودجه ادیز یاست که کشورها نیناراحت هستند ا

بار  ریکه ز ستین یهم کشور رانیسالح بخرند و ا رانیاز ا توانند یم شان، یفعل نهیهز

متعارف  یها مطمئن و مستقل سالح دیمحل خر کی [ایران] یعنیبرود،  وآن نیا یفشارها

 است. [برای این کشورها]

 کوتاه اخبار ▼

 یمرکز یشورا عضو یترقحمیدرضا  /سرگيجه سياسي! ◄

را  طلبان اصالح وضعیت فعلیدر گفتگو با تسنیم  حزب موتلفه

این جریان  معتقد استوی  .کردتعبیر  «یاسیس جهیسرگ»

 بست بنچالش اول به » با دو چالش اساسی مواجه است؛ سیاسی

کشور و چالش دوم  تیریمد یبرا انیجر نیا یتئور دنیرس

داده  یها وعدهاهداف و برآورده کردن  یساز ادهیپدر  یناکارآمد

از  طلبان اصالح یفعل طیر شراد است. یشده به افکار عموم

خود در  ندگانیعملکرد نما تیمسئول رشیحاضر به پذ سو کی

توان  گرید یو از سو ستندیشهر ن یدولت، مجلس و شورا

 «جوانان را ندارند. ژهیو بهخود  یبه بدنه اجتماع ییپاسخگو

رسانه  قاتیتحق مرکز !/ها نسبت به کردنگرش  رييتغ ◄

درصد در کل  ۶۵ اعالم کرد: ینظرسنج نیدتریدر جد یمل

 سریال نندهیب نیدرصد در مناطق کردنش 18۱۶کشور و 

بعد از « 0نون. خ » نندگانیدرصد ب ۵4اند. بوده« 0نون. خ »

تر شده  تر و مثبتنگرششان به قوم کرد به ال،یسر دنید

درصد  ۱9..در کل کشور و  نندگانیدرصد از ب 18۱9 است.

نون. » الیاز فصل دوم سر نیدر مناطق کردنش نندگانیاز ب

« نون. خ» الیدوم سر فصل .اند داشته تیرضا ادیدر حد ز« خ

بلوچستان  و ستانیدر زاهدان، مرکز استان س مایس کیشبکه 

 را داشته است. نندهیب نیشتریب

، فعال یعبدعباس  نبود/ طلبانه اصالحمشي ميرحسين  ◄

 کیمحصول را  11طلبان در سال  اصالح میتصم طلب اصالح

 11طلبان در سال  اصالح دانسته و معتقد است؛آزاد ن یگفتگو

انتقادم به : »دیگو یم. وی دور شدند یطلب اصالح یاز مش

 نیمن ا رادیا امد،یکه چرا کوتاه ن ستین نیا یمهندس موسو

. دانستم یطلبانه نم را اصالح شانیا یمش خط است که اساساً

 ونیسیمان درون نظام و اپوزأطلبان بخواهند تو اصالح یتوق

از  نکهیبدون ا ،پردازند یهر دو نقش را م یها نهینظام باشند، هز

 «مند شوند. ها بهره نقش نیمنافع ا

 وزیر اقتصاد /!ميکن يممديريت خودمان سهاممان را  ◄

های آزادسازی سهام  وشردر خصوص  در گفتگوی تلویزیونی

روش مستقیم این است که مدیریت » گفت:توضیح داد و عدالت 

واگذاری وکالتی  اما در روش ،شود دار می سهام را خود فرد عهده

مدیریت سهام و سهام گردانی  گذاری استان، به شرکت سرمایه

در »وی افزود:  «شود. را به هر دلیلی به نهاد ایمن واگذار می

روش مستقیم را  [مردم]درصد  34حال حاضر نزدیک به 

 «.اند انتخاب کرده

کرونا و  وعیپس از ش /يک مصوبه بانکي بند ميناجرای  ◄

خانوارها، اعالم  ییمشاغل و اخالل در روند درآمدزا دنید بیآس

مدت سه ماه  یالحسنه برا قرض یها شد که پرداخت اقساط وام

که با وجود  دهد ینشان م ها یرساما بر افتد، یم قیبه تعو

 یها همچنان در اجرا بانک یهنوز برخ ،از دو ماه شیگذشت ب

 .کنند یمقاومت م مصوبه نیا


