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و بنگاه  انیبنچند هزار صنعت دانش م؛یکرد هیتک انیبندانش عیچند سال به صنا نیدر ا

است که ما  نیآنچه مورد غفلت قرار گرفته ا یکوچک و متوسّط به وجود آمده، ول انیبندانش
 (10/11/1400) .میکن انیبنبزرگ خودمان را دانش عیصنا
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 تبيين و شبکه اجتماعي انقالب            روز حرف▼

رهبور   تأکیود در اهمیت جهاد تبیین که امروز بسیار ضروری و موورد  

همین بس کوه بودانیم اسوای ایودایش انقوالب       ،استقالب معظم ان

، انقوالب و  درواقوع اسالمی مبتنی بر تبیین و روشنگری بووده اسوت.   

و س هوم هسوتند   از جون  ایوران  تبیین واقعیات جامعه ایشوا انقالبوی  

 تورین بزرگ ازجمله ،خالف غالب تحرکات و تحوالت مهم اجتماعیبر

های جهانی که محصول خشونت و مبارزات مسلحانه هسوتند،  انقالب

گرانه و هدایت ایامبرگونوه اموام   نش تبیینانقالب اسالمی محصول بی

 .خمینی)ره( و سایر رهبران معنوی و فکری آن است

ای اجتماعی و مذهبی از انقالبیون به شبکه ،مبتنی بر این دیدگاه

مرکزیت روحانیت مبارز شکل گرفوت کوه حلقوه واسوط و رابوط      

. های انقالبی امام به ملت ایران بودنود ها و بیانیهگر اعالمیهتبیین

های اجتماعی و ای که خبری از ارتباطات شبکهاین شبکه در زمانه

کرد هنگام و با بصیرت عمل مجازی امروزی نبود، چنان منسجم، به

نمود که حتی مانع بزرگی همچون به هم تنیدگی و مردم را آگاه 

استبداد مخووف داخلوی اهلووی بوه اسوتعمار و سولجه خوارجی        

این روزها مصادف  اتفاقاً ب مردم شود.نتوانست مانع انقال ،آمریکایی

. ایون  1357است با فرار ژنرال هایزر آمریکایی از ایوران در سوال   

بخشی مجدد آمریکایی آمده بود به ایران تا تاج چهار ستارهژنرال 

تکرار کند! اما این بار مردم  1357را در  1332اسا کودتایی سال 

گرانه رهبری و ری حاصل از عملیات تبیینبا عنایت الهی و هوشیا

 شان ابتر بماند.اجازه ندادند انقالب اسالمی ،شبکه اجتماعی انقالب

در هم تنیدن استبداد با سلجه یک ادیده بسیار ایچیده است که 

. اگر کشوری تنها تحت سازدمیبسیار مشکل را شکست این ادیده 

تواند سلجه خارجی باشد و مشکل استبداد را نداشته باشد، می

از سویی اگر یک کشوری تنها درگیر  ؛را اس بزند سلجه راحتیبه

بساط  کردنجمعاستبداد باشد، بدون اشتوانه سلجه، اینجا هم 

اد کار سختی نیست ولی وقتی استبداد و سلجه در هم استبد

. شودند، کار دشوار مینکدیگری را اشتیبانی می هرکدامآمیزند و می

 داخل کشور در آن زمان های سیاسیخیلی از گروه همین دلیله ب

 وجههیچبهملت  ،در این شرایطکه  ه بودندرسید بندیبه این جمع

هم استبداد  چراکه ؛استقالل خود را به دست آوردقادر نخواهد بود 

گران دارای قدرت نظامی و اطالعاتی و فرهنگی دارد و هم سلجه

و  تغییر ،و باید با رویکرد مسلحانه ای هستندهامکانات بسیار گسترد

اما امام مخالف رویکرد مسلحانه بود و بیشتر به  ؛جلو بردانقالب را 

توانست  سانبدینتبیین و روشنگری و تعمیق هدایت معتقد بود و 

انقالب معنوی و فرهنگی دنیا را رقم بزند. امروز هم ملت  ترینگبزر

گی ایران در جشن ملی چهل و سومین سالگرد ایروزی خود با جن

ترکیبی از سوی دشمنان انقالب به محوریت آمریکا مواجه است و 

ساز ایروزی شد، یعنی تبیین واقعیات تکلیف همان است که سبب

 اریشان( اهللفتح)نویسنده:  .شته و حالذگ

 

 

 

 

 

 
 ه ملت!در پيشگاذرخواهي ع                        روزگزارش ▼

به نفع  92انتخابات ریاست جمهوری سال  ه به توصیه محمد خاتمی درک «عارف محمدرضا»

 نظام مسئوالن از و کرده منتشر یادداشتی فجر دهه مناسبت به، کنار کشید حسن روحانی

 عذرخواهی متواضعانه ایران نجیب مردم از هاکاریکم و هانارسایی برخی واسجهبه تا خواسته

 اصرار اختالف، بیراهه در نهادن گام بگویم که متأسفم» وشته است:ن یادداشت این در وی! کنند

 جمهوری نظام و انقالب ،ملت و ملک خسران راه ،مصلحان صدای نشنیدن و گذشته خجاهای بر

 .«!است بدخواهان و دشمنان به دادن فرصت و اسالمی

وجود  کاریکمو سایی ناردر کشور کسی ایدا بشود که بگوید کمتر شاید  :حليليت هایگزاره

چه  چیست؟ «مصلحان» کلیدواژه ، در کنار بیان کلی ازز این حقایقاعارف ندارد؛ اما بیان 

سال از  ودوسیاوالً کسانی باید از مردم عذرخواهی کنند و چه کسانی باید در فکر اصالح باشند. 

دسته دیریت شده که عارف نیز در آن توسط جریانی در کشور مسالمی ا ساله انقالب 43عمر 

ها باشد و نه یتواند مدعی اصالح مجدد کاستاین جریان نه میبنابراین ؛ َشودیتعریف م

بت ملت بزرگ ایران با، اوزش از تنها راهکار برای این جریان شکبیکند؛ طلبی درخواست حق

 .این دوران است یطی ضد منافع ملی هانگاهها و سوء مدیریت ،هاکاریکمها و ستیتمامی کا

 که هاییچالش از یکی معتقدم» :نویسدمی مورداشاره یادداشتعارف در بخشی از محمدرضا 

 عدم گذشته، دهه 4 طول در. است مردم با شفافیت و صداقت عدم ،است روبرو آن با حاکمیت

 و کرده وارد ایران ایشرفت و توسعه روند به جدی هایآسیب مقاطعی در ایران ملت با صداقت

 اسالمی شکوهمند انقالب انجم دهه در. است شده ملت و کشور برای هاییهزینه ایجاد باعث

 چند در که مسئوالن و مردم بین اعتماد ارتقا ویژهبه ملت و حاکمیت بین شکاف ترمیم ،ایران

 هایچالش درك «.دارد فوریت دیگر زمان هر از بیش ،است دیده جدی آسیب گذشته دهه

 تاریک هایلکه از ؛نیست سخت چندان اخیر هایسال طی شفافیت و صداقتو عدم  فساد

 به را برجام مذاکرات( 1: که است دولتی ناصواب رفتارهای و ادعاها ،انقالب این های گذشتهالس

 با را کشور اقتصاد( 2 زد؛ ایوند مردم خوردن آب و صنعت ،اشتغال ،زیستمحیط مشکل حل

 ،مالی و ایبیمه ،بانکی هایتحریم تمام برداشتن نادرستِ ادعای با ،خارجی سیاست به زدن گره

 کاذب امیدآفرینی و کرد شرطی اقتصادی، هایتحریم و سنگین فلزات ،اتروشیمی ،ونقلحمل

 با را خود و دلسوزان منتقدان( 3. زد رقم صورت شستن و تابان آفتاب رؤیت طرح بادر جامعه 

 مزدور، حجری، عصر سواد،بی شناسنامه، بی تحریم، کاسب حسود، دین،بی» :همچون عباراتی

 نوازش...«  و باز هوچی رسیده، دوران به تازه مانده،عقب فاسد، بزدل، نشنای، دین بیکار، ترسو،

امنیتی،  گاندوهای هورظموجب  هاسال ی اینطشفافیت زدایی و فاصله گرفتن از مردم  (4 .کرد

 شد. المللیبیناقتصادی و سیاسی در صحنه ملی و ضربه بر حیثیت نظام در سجح 

 بکارم؟ چه تا ،اختیار امروز: گفت اختیار؟ یا است جبر به زندگی: گفتند را ارفیع پاياني:نکته 

دکتر امروز  سخنان .کاشتم اختیار به دیروز آنچه هر کنم درو باید اجباربه زیرا. جبر فردا اما

اگر زبانی است برای جریان متبوع خویش که  و جریانی، زبان حال یش از هر فردبنیز عارف 

بیش از این از این راه رفته توبه کرده و ایران ندارند، الاقل  زیزعبرای عذرخواهی در ایشگاه ملت 

 (عباسیان حسین: نویسنده) .های مخرب خویش قرار ندهندسیاسی بازیملت را بازیچه 

 کرد ترقوی را ايران برجام، از خروج: آمريکايي سناتور             ژهیو خبر ▼

با اعتراف به شکست سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه  آمریکایی سناتور «مورفی کریس»

 انتقاد کرد شدتبهای برجام دولت این کشور از توافق هسته جانبهیکخروج به ام اسالمی ایران، نظ

 قجعاً که بود این ایران علیه ترامپ «حداکثری فشار» بارفاجعه سیاست مثبت نکته تنها»: گفتو 

 شدیم، خارج توافق از ما بعدازاینکه. بهتر نه ،کندمی بدتر را اوضاع جانبهیک هایتحریم کرد ثابت

 .«شد ترخجرناك هاآن رفتار و ترقوی ایران



 

  

 اخبار ▼

 !ممکن؟غير يا دسترس در ؛آمريکا با دوباره توافق

 واشنگتن توافق، احیای صورت در»: گفت ایران امور در آمریکا نماینده «مالی رابرت»

 ایران، ایهسته برنامه با غیرمرتبط هایتحریم اما ؛کندمی رفع را برجام با ناسازگار هایتحریم

 ما و آمریکاست منافع راستای در ایران ایهسته برنامه کردن محدود. شد خواهد حفظ

 بعدی دولت. کنیم رسیدگی ایران با مرتبط مسائل از دیگر بسیاری به ازآناس توانیممی

 دولت. کنیم ملزم را بعدی جمهوررئیس توانیمنمی و نیست برجام اجرای به ملزم آمریکا

 از حجمی چه بخواهد آمریکا دولت کهاین از فارغ .«گرفت خواهد را خود تصمیمات بعدی

 بر بایدن دولت اصرار نه، یا شود منتفع توافق از بتواند ایران و نکند یا کند تعلیق را هاتحریم

 طرف از تواندنمی و خواهدنمی بایدن دولت. کندمی منتفی را توافق امکان تضمین، ندادن

 برجامی اسا و ایاای هایعهدشکنی اعتبار به ضمناً اما بدهد، تضمین آمریکا بعدی دولت

 کنگره موضع میان، این در .نیست معتبر هم بایدن دولت تضمین اوباما، دموکرات دولت

 مجلس در دموکرات حزب دو هر کهاین ترجالب و بوده دولت از تررادیکال همیشه آمریکا

 تصویب آرا اتفاق با را... و کاتسا مانند متعدد برجامی اسا هایتحریم سنا، یا نمایندگان

 برجام به دوباره کرد ایدا اجازه آمریکا وقتی هم جدید دور در توافق نوع هر از اس .اندکرده

 و کنگره در جدید هایتحریم تصویب احتمال کند، ایدا دسترسی ماشه مکانیسم به و برگردد

 تضمین ،هاتحریم تعلیق کیف و کم از فارغ کهاین اجماالً .باالست بسیار دولت سوی از یا

 اخذ بدون بنابراین و است منتفی ،شکنیعهد تکرار عدم به تعهد و آمریکا سوی از توافق

 تواندمی مهم، واقعیت این از غفلت. نیست ذیراامکان اایدار توافق معتبر، تضمین

 (ایمانی محمد) .باشد داشته همراه به بزرگی هایخسارت

 اسالمي جمهوری نظام هایاپوزيسيون درباره يک اپوزيسيون نظر

 ساختار که معنا این به است؛ اسالمی جمهوری هایااوزیسیون از خود «سروش عبدالکریم»

 خود هایسخنرانی از یکی در او اما ؛است کرده نقد نظام به بارها و ندارد قبول را حاکم سیاسی

 حتی و کشور از خارج ااوزیسیون درباره جالبی بندیجمع ،شدهانجام ایش یک سال حدوداً که

 بیشتر کشور، داخل و کشور از خارج ااوزیسیون به وقتی من»: گویدمی او. دارد کشور داخل

 ما. نیامدی جلو سانتیمتر یک اینچ، یک قدم، یک ما بینممی کنممی نگاه کشور، از خارج

 به نسبت حرمتبی مانهمه و گذشتبی مانهمه ،بگیر هیق مانهمه ،زنالف مانهمه همانیم؛

 هم به ایساده مسئله یک سر وقتی نفر دو ببینید شما دیگر، است رذایل باالترین هااین. انسان

 هیچ از. کنندنمی یکدیگر به رحم دهند،می هوا معروفقولبه را همدیگر زیر لبای افتند،می

 «.چیست؟ مگر دیگر، است استبداد همان این نیستند، فروگذار دیگری تخریب برای چیزی

 !ها و دالرهای آمريکاييای عليه تحريماتحاديه

 تحریم دول اتحادیه عنوان تحت را ایشنهادی اوتین روسیه، به جمهوررئیس اخیر سفر در

 در نکته چند. شودمی روبرو کشورمان ورجمهرئیس استقبال با که کندمی مجرح شده

 11 علیه تحریم 5394 تعداد متحدهایاالت 2020 تا 2010 حدفاصل در :موضوع این خصوص

 25 معادل GDP دالر تریلیون 20 تقریباً کشورها این مجموع. است کرده تصویب کشور

 و انرژی منابع درصد 30 و جمعیت درصد 35 به نزدیک جهان، ناخالص تولید کل درصد

 "اولیِ" و "مالی" سازوکارهای و هاسیستم از استفاده .دارند اختیار در را زمین کره معادن

 و کند طرفبر را هادولت این نیاز هم تواندمی عضو کشورهای میان در اتحادیه این مختص

 شکل دالر بستر بر عمدتاً تحریم. شود واشنگتن دست از تحریم سالح ساختن خارج باعث هم

نیز  دالر آقایی و ارزش نزول باعث تواندمی ،هاتحریم نظام شکست با اتحادیه این. است گرفته

 بر عالوه هاآن منافع اشتراکات که شویممی متوجه شده، تحریم کشورهای به نگاهی با .شود

 تقویت برای عاملی تواندمی که شودمی املش نیز را امنیت و ترانزیت هایحوزه تجارت، حوزه

 .باشد اتحادیه

 کوتاه اخبار ▼

 در جمهوررئیس /عربستان با مذاکره ادامه برای ايران شرط ◄

 و مشکالت همه»: اعالم کرد عراق وزیرنخست تلفنی تمای

 مداخله آنکه شرطبه است وفصلحل قابل منجقه مسائل

 ایران اسالمی جمهوری. شود متوقف ایفرامنجقه هایقدرت

 دهد، ادامه نتیجه حصول تا عربستان با مذاکره به دارد آمادگی

 متقابل احترام و تفاهم فضای در نیز هاسعودی آنکه شرطبه

 از ناشی منجقه مشکالت. باشند مذاکرات ادامه به حاضر

 و واقعی شکل به هاآن اگر و است هاآمریکایی هایخواهیزیاده

 خود که دید خواهیم شوند، اخراج منجقه از ظاهری نه

 .«کنند برقرار را امنیت و صلح توانندمی منجقه کشورهای

 /ايران در اوميکرون وحشتناک پيک برای ایدوهفته رصتف ◄

 کرونا با مقابله ملی ستاد علمی کمیته عضو «مینو محرز»

 در روزروزبه و سرعتبه امیکرون کرونای به ابتال موارد»: گفت

 دیگر هفته 2 تا که بود این ما بینیایش و است افزایش حال

 روند این رسدمی نظر به اما ؛رسیممی وحشتناکی ایک به

 تجمعی هرگونه از باید. باشد شدن طی حال در ترسریع

 مجدداً هادورکاری یابند، افرایش هامحدودیت شود، جلوگیری

 ،سویه این شیوع سرعت رفتن باال به توجه با و شوند اعمال

 ادامه خود فعالیت به مجازی صورتبه فعالً هادانشگاه و مداری

 .«رودمی ایش چگونه اوضاع ببینیم تا دهند

 25 قرارداد روسیه /!چين با روسيه ساله 25 قرارداد ◄

 دالر میلیارد 117.5 ارزش به چین با گاز و نفت فروش ساله

 اوتین والدیمیر سفر جریان در قرارداد این. کرد امضا

 افتتاحیه در حضور برای چین به روسیه جمهوریرئیس

 .شد امضا زمستانی المپیک هایبازی

 با روزها این /افغانستان در خردسال دختران فروش افزايش ◄

 دختران فروش ،افغانستان در اقتصادی وضعیت شدن بحرانی

 والیت کادیز منجقه در .است یافته افزایش نیز اایین سنین در

 هفت حتی هاآن از برخی که را خود دختران والدین بادغیس

 .فروشندمی غذایی اولیه هاینیاز تأمین برای ندارند، هم ماه

 یرویفرمانده ن /ميندار یريگنيزم یمايهواپ چيه: ارتش ◄

و  میندار یریگنیزم یمایهواا چیه»ارتش اعالم کرد:  ییهوا

روز  یخود را به فناور یبوم یهاهمه سامانه میاکرده یسع

را در کشورمان فقط  مای. اورهال همه نوع هواامیکن زیتجه

نه اهپاد هنوز ی. در زمدهندیانجام م یرانیمتخصصان جوان ا

 .«میانداده شیخود را نما ییهمه توانا

 استیشکست س /ديدرصد رس 50به مرز  هيترک تورم نرخ ◄

باال بردن نرخ بهره، تورم در  یاو برا یاردوغان و خوددار یاول

 48.7 یعنیدو دهه گذشته  یرقم ط نیرا به باالتر هیترک

 درصد رسانده است.

دفتر  رکلیمد« ارهام فر» /کشند؟يم گاريچقدر س هايرانيا ◄

در  دیتول زانیم»ستاد مبارزه با قاچاق کاال گفت:  یریشگیا

 اردیلیم 70است.  گارینخ س اردیلیم ۶0، 1400و  99سال 
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