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 احيای اسالم با انقالب فرهنگي!           روز حرف▼

 امهامالحجهه ماهادا اسهت بها سهالروز شههاد  امروز هفتم ذی

انگیز را به همه دوسهتداران و ییهروان (. این روز حزن)عمحمدباقر

 یبای ایشانکنیم. باقرالعلوم لقب زآن امام همام تسلیت عرض می

، ایهن لقهب حدیث لهو  هیبر یااست که  علوم به معنای شکافنده

 تهکتکشهان عنایهت کردنهد. ییش از والدت (ییامبر اسالم)ص را

ها هستند ها و توانمندیرامتها، کامامان شیعه جامع همه زیبایی

یردازی توحیدی و کمهک سازی و جامعه)کلهم نور واحد( و انسان

و مقاهد خلقهت و  مبهد به تقرب جوامع انسانی به قرب الهی که 

از  هرکههدامامها ؛ هاسهتآنههدا  تهرینمهمهاسهت، تمهام خوبی

تر به این برجسته مأموریتحضرا  معاومین با یکی دو خالت و 

 هاآنو در زمانه  هاآناند که اگر دیگری نیز جای ام کردههدا اقد

داد، یعنی اگهر امهام همان کار و اقدام را انجام می یقینبهبود، می

بودند، همان انقالب خونین )ع( و در زمانه امام حسین جابهباقر)ع( 

کردنهد و اگهر امهام کربال را بهرای احیهای دیهن اسهالم اقامهه می

شدند، ر زمانه امام ینجم مبعوث به امامت میو د جابهحسین)ع( 

السالم را با اغتنام فرصهت همان کار انقالب فرهنگی امام باقر علیه

نظمی به وجود آمده در فاصله انقراض و برآمهدن دو از فتر  و بی

داد. امام بهاقر سلسله مغضوب و مغاوب اموی و عباسی انجام می

و با  بهترین وجه بهره گرفت السالم از این فرصت مهیا شده بهعلیه

که از جدش امام حسین)ع( در مکتب عاشورا داشت  آموزیدرس

حضهور  واقعهه کهربال منابع تاریخی، امام باقر)ع( هنگهامبه نقل  -

برای حفه  و احیهای  -بودترین راوی آن واقعه خردسالو داشت 

 تأسیسدین، اقدام الزم و متناسب به نیاز زمانه را انجام داد و آن، 

ههای نهاب دارالتعلیم و دانشگاه بزرگی از تشنگان معهارا و آموزه

دینی بود تا با انقالب فرهنگی و توسعه تربیت دینهی جوانهان، بهه 

های هها و انهواع دگردیسهیکه بهه تحری « اسالمتجدید حیا  »

مدار آلوده شده بود، همت گمارد و موفق شد؛ محور و ثرو قدر 

فرزنهد  شیازیهشیباین خط اصهیل بها مسهاعی و تقویهت  چراکه

 ادامه یافت. )ع(ام صادقبرومندش ام

وجه مشترک اقدام همه اولیاء الهی و امامان معاوم همین حفه  و 

دین الهی از طریق توسل به عنار مبارزه اسهت؛ امها گهاهی  تقویت

این مبارزه، در معرکه و میدانِ سخت نیست، بلکه در میدان منازعه 

، همان کاری که امهام حسهین)ع( بها درواقعهاست. ها و روایتاراده

جهادش و امام حسن)ع( با صلحش بهرای یاسداشهت دیهن اسهالم 

دست مها برسهد، امها بهاقر )ع( بها  انجام دادند تا گوهر دین امروز به

مان جهاد تبیین و انقالب فرهنگی انجام دادند. به تعبیر رهبر فرزانهه

یعنی یاد سر بهرآوردن یاد امام باقر)ع( »العالی( ای)مدظلهامام خامنه

ههها و حیهها  دوبههاره جریههان اصههیل اسههالمی در مقابلههه بهها تحری 

 یریشان( اهللتحف)نویسنده: «. هایی که انجام گرفته بودمسخ

 

 
 

 

 

 
 

 نگاه، راه درمان است! رييتغ                          روز گزارش▼

 کیهنوز »نوشته است: « طلباناصال  یانتخاباتیسا یهاچالش»با عنوان  یشرق در گزارش روزنامه

همان جبهه  ایساز نهاد اجماع شدن دهیبرچ یهاکه زمزمه گذردینم یجمهوراستیماه از انتخابا  ر

 هاد: ندیگویکه م استیتاجرن یعل رید مثالش سخنان اخشاه شود؛یم دهیشن رانیاصالحا  ا

با  شده بود و عمالا  لیها تشکو شورا یجمهوراستیدر مد  انتخابا  ر یتیمأمور یساز برااجماع

نخواهد  تینوع نهاد ادامه فعال نیا نیو نقش آن تمام شده است؛ بنابرا ییانتخابا ، کارا افتنیانییا

 زین انیگرااصولبلکه  ،ستین طلباناصال انتخابا  منحار به  بعد از هر یهاشدنتمام  نیا .«داشت

نشدن تحزب در  نهینهاد ییچرا یاند. در واکاودهیگرد یهر انتخابات عدم تحرک بعد از نیدچار ا

 یرداخت. یاسیو احزاب س هاجنا )کسب قدر (  به نوع هدا دیکشور با

 جادیمردم و نخبگان ا یاسیس نشیدر ب یمیتحول عظ ،رانیا یانقالب اسالم وقوع :يليتحل گزاره

هنوز نتوانسته با  یاسالم یلکن جمهور ؛دیگسترده عموم انجام یاسیس یهامشارکتکرد و به 

و کشور همچنان با  دیمقابله کامل نما ،یاسیس دهیید نیا یآفا  موجود در حوزه عملکرد

احزاب  یرو شیی هایچالشو  هاآفت زجملها احزاب مواجه است. جاماندهبهاز گذشته  یهایماریب

 یوابستگ ،یو عدم شناخت درست از مردم و جامعه اسالم یگانگیو ب ییاز: جدا اندعبار  رانیا

بر  یو جناح یمنافع فرد حی، ترجبه قانون یبندیو ضع  یا گریزیقانون، تنخبگان به قدر  و دول

، یساز ی، تشتت و دوقطباعتمادیبیاحساس  ،انگاریمطلق ،یرینایذنقد ،اندیشیجزم ،یمنافع مل

 تیضع  در آموزش و ترب ،یو کاربرد گرایانهواقع هاینگرشضع   ،ینگر سویهتک ،شعارزدگی

و  ساالریشایسته ضع  ،نگریبومیو  ییردازیتئور هایحوزهضع  در  ،برنامگیبی ،یاسیس

و  گریافراطی اسالم، یاسیساز اخالق  بهرگیکم ،یو غلبه فرهنگ فرد محور ییتخاص گرا

و هدا احزاب را در مسابقه  لیفلسفه تشک ترمهماز همه  و یبه ماالح و منافع مل توجهیکم

نظام  یشدن تحزب برا نهینهاد راهکاربا این توصی ، کردن.   یتعر یابیقدر قدر  و 

به  انهیگرابغر  یتعر نگاه از رییبلکه تغ ستیحذا ن ،درمان راه ست؟یچ ینید ساالریمردم

 ییکه راهنما یالتیاز تشک عبار  است یحزب در انقالب اسالم به عبارتی ؛است تگرانهیهدا  یتعر

 یبرا ال یتشک نیا دارد. بر عهدهانقالب را  هایارزشو  هاآرمانآحاد مردم به سمت  یتگریو هدا

جامعه را به سطح قابل  دخواهمیبرنامه دارد و  یو معرفت یدتی، عقیاسیاعم از س یفکر هایهدایت

 تیظرف نیکه برخوردار از ا یاست افراد یهیبرساند. بد یدتیو عق یاسیس ییاز معرفت، دانا یقبول

هدا و  نیا کنیل ،شوند یصاحب ر  توانندمی زیدر انتخابا  ن یعیطب طوربهو استعداد باشند 

 تحرکیکمدچار رکود و  یکردیرو نیاحزاب با چن ،از هر انتخابا  دبع قطعاا .ستین هاآنمقاد 

نوع نگرش به احزاب را  نیا توانیادامه کار را همچون گذشته دنبال خواهند کرد. البته م و دهینگرد

نخبگان و  انیم یارتباط قو ازمندیکه ن گریمختل  د یهادر عرصه تیفعال یبرا ییعنوان الگوبه

مردم و حاکمان  انیم یخأل ارتباط تواندمیشکل  نیبه بهتر ییالگو نی. چنددا میتعم ،مردم است

 یاسالم تحقق اهداا انقالب یافزا براهمسو و هم هایعرصهو  بسترهارا کاهش داده و در 

 (انیعباس نی: حسسندهی. )نودینما آفرینینقش

 هيئدر قوه قضا يسيرئ بهمردم نمره                         خبر ویژه ▼

 یابیخوب ارز هیرا در قوه قضائ یسیئر ی(، عملکرد آقادرصد 4.75از شهروندان ) یمیاز ن شبی

 هیدر قوه قضائ یسیرئ یاز عملکرد آقا یفیضع یابیدرصد از شهروندان، ارز 1471اند. فقط کرده

درصد  1171. البته اندکرده یابیرا متوسط ارز شانیعملکرد ا نهیزم نیدر ا زیدرصد ن 473داشتند. 

مرکز افکار سنجی  کنند. یابیرا ارز یسیرئ ینداشتند که عملکرد آقا نهیزم نیدر ا یاطالع زین

سال کشور، با نمونه  10دانشجویان ایران )ایسپا( این نظرسنجی تلفنی را از جامعه آماری باالی 

 سال جاری گرفته است. تیرماه 18تا  11نفر و در بازه زمانی  1404آماری 
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 اخبار ▼

 توصيه باهنر به رئيسي در چينش کابينه

منتخب  جمهوررئیسنماینده چندین دوره مجلس به چهره فعال اصولگرا و محمدرضا باهنر، 

گذشته را محکوم  هایدولتی کارها خواهیممید ب آقای رئیسی این نباشد که »ییشنهاد کرد: 

گذشته هیچ دولتی برای آقای رئیسی خط  هایدولتییشنهاد من این است که از میان کنیم. 

این نگرانی را نداشته باشند که این آقا در فالن  ،ییدا کردند یتیباصالحقرمز نباشد. اگر نیروی 

ما اینکه به دولت آقای ایراداتی وارد هست؛ ک حتماابه دولت آقای روحانی  .دولت بوده است

. اگر اندداشتهو مرحوم آقای هاشمی هم وارد بوده اما نقاط مثبتی هم  نژاداحمدیخاتمی، 

باهنر این را هم «. کار را چه کسی انجام داده است؟ همهاین، یس اندداشتهبگوییم نقاط مثبت ن

 شودمین واحوالاوضاعاین  باشد؛ یعنی اگر وزیری روز اول بگوید در وادادگینباید »گفت که: 

باید سرحال، شاداب و امیدوار  آیدمیاست. کسی که  خوردهشکستکار کرد، از همان روز اول 

 شودمیخیلی کارها  حتماا بر مملکت ما اثر دارند ولی  حتماا هاتحریمباشد و واقعیت را هم بداند. 

رد، به درد مسئولیت اآلن کاری ک شودمیهست ن هاتحریمانجام داد. اگر کسی بگوید چون 

کشور در دنیا داریم که نیاز  14تا  18»جامعه اسالمی مهندسین افزود:  کل ریدب«. خوردینم

وزیر خارجه ما  .کشور دیگر باید اقتاادی باشد 138سیاسی باشد. ارتباط ما با  ،هست سفیر

بگوید  فرستدیم و کندیمباید یک معاون اقتاادی قدرتمند بگذارد و به سفرایی هم که ناب 

 «.است« میزان رشد ارتباطا  اقتاادی»که شاخص من برای موفقیت تو 

 امريکا در افغانستان! نشاندهدست

به تحلیل تالش ترکیه برای باقی ماندن در افغانستان بعد از خروج در مطلبی  لبنان المیادین

از آنکارا  متحدهایاال مجامع ییگیر، موضوع درخواست »خت و نوشت: آمریکا از این کشور یردا

قرار  یموردبررسامنیت فرودگاه کابل را  تأمینهای نظامی در راستای برای استقرار یگان

طالبان اطمینان دارند حضور ترکیه با درخواست آمریکا بوده ... دهند. طالبان اعالم کردهمی

های مذهبی ی درگیری ایران و طالبان با یکدیگر به دلیل ییشینهواشنگتن رو کهیدرحال .است

یک استراتژی  سرعتبهیا مرزی تاریخی حساب کرده بود، این اتفاق نیفتاد و برعکس، تهران 

، مانور جهتازاین .با نفوذ طالبان در افغانستان در ییش گرفت گراواقعحکیمانه را در تعامل 

به  گرایانافراطوارد کردن  باهداودگاه کابل و حمایت از آن، امریکا برای واگذاری امنیت فر

تا  داخل افغانستان و نیز ورود افرادی به این کشور بود که سابقه فتنه افکنی را دارند

های افغانستان ایجاد شود. در این زمینه، در داخل و خارج از مرز ومرجیهرج، ترتیباینبه

حمایت  هاآنهای زیادی را وارد سوریه کرده و از ه تروریستترکیه ید طوالیی دارد، همچنانک

ها به داخل لیبی است و تنها راه برای انتقال نمود. گذشته از این، ترکیه مسئول ورود تروریست

تجارب اردوغان حداقل  .های داعش از لیبی به افغانستان، راه هوایی و فرودگاه کابل استنیرو

ترین گزینه برای ایفای نقش امین و تابع آمریکا در ی مناسبکند که ودر سوریه، ثابت می

اردوغان حمله تبلیغاتی ظاهری خود به  جمهوررئیس، اما مثل همیشه، استاجرای این نقشه 

را تکمیل کرده و وانمود « دروغ-بازی-مانور»دهد تا به این شکل، فرآیند ها را ادامه میآمریکایی

 .«کندنمیکند از تامیما  آمریکا تبعیت 

 اجباری نيست!ديگر در وقت نماز  هامغازهبستن 

در مکه و مدینه را بسته  داریدین، یکی از نمادهای اندشدهکسانی که به زیار  حج مشرا 

این اقدام، نه تماماا از روی  آنکهحال، کنندمیدر اوقا  اذان و نماز عنوان  هامغازهشدن تمامی 

اتحادیه بوده که کسی جرئت تخطی از آن را نداشت؛ اما اکنون  االجراالزماختیار، بلکه قانونی 

های خود را باز توانند در وقت نماز مغازهها می، صاحبان مغازهته اساصناا عربستان اعالم کرد

اتحادیه اصناا عربستان اعالم کرد، هدا از این تامیم  .کنند و مجوز این کار صادر شده است

موافق این طر  در یارلمان نمایندگان  .بهبود تجربه خرید با هماهنگی مقاما  مربوطه است

گذاری در به تشویق محیط سرمایه ،ها در اوقا  نمازمغازه شدنن ، تعطیلعربستان نیز معتقدند

 .عربستان منجر خواهد شد

 اخبار کوتاه

 «یاحمد» /وپرورشآموزشورود مجلس به يک رويه رانتي در  ◄

که مدرسه  یافراد اسامی» :گفت آموزش مجلس ونیسیعضو کم

که از  میکرد یریگیو ی دیداشتند به دست ما رس یردولتیغ

 تعارض غو کردند.مجوز مدرسه را ل ایبرکنار شدند  تیمسئول

 تیهم مسئول توانیو نم ستین رشییذقابل مسئوالن منافع

معاون  «وندینیز» آقای .یردولتیغ مدرسه همداشته باشند و 

معاونت را  ای نکهیا دنییس از شن ویرورشآموزشاسبق وزار  

داشتن  لیدر وزارتخانه چون به دل تیمسئول ایداشته باش 

قهر کرد و از  د،یض منافع هستمشمول تعار غیردولتیمدرسه 

 .«از معاونت برکنار شد درنهایتجلسه خارج و 

 کلرئیس /دامي هاینهادهقوه قضائيه به ترخيص ورود  ◄

هزار  18 صیو ترخ یربارگی دستوربا صدور  هرمزگان یدادگستر

در معرض  که ییرجا دیباز بندر شه یتن جو موجود در فضا

اعالم قرار داشت،  شدهینیبشیی یاز بارندگ یکامل ناش ینابود

انجام  یمربوطه برا نیمسئول همکاری عدم صور  در»کرد: 

 یقانون گردیترک فعل، مورد ی عنوانبهمراتب  ،ییدستورا  قضا

 ریهزار تن جو موجود در سا 44حدود  .«قرار خواهد گرفت

 صور به ،ییمجوز قضابا دستور و  نیز گمرک یهاانبار

 است. صیو ترخ یریدر حال بارگ یروزشبانه

سید عباس  /به دولت بعدی سپرده شد وين: مذاکرات عراقچي ◄

ما در دوران انتقالی به سر »عراقچی در توییتر خود نوشت: 

ان در حال انجام بریم و یک انتقال دموکراتیک قدر  در تهرمی

های وین باید منتظر دولت جدید وگواست. روشن است که گفت

 .«در ایران بماند. این اقتضای هر دموکراسی است

/ رانيا يزبانيدرباره افغانستان به م ياجالس الوقوعبيقر یبرگزار ◄

در  رانیا یزبانیبه م یاجالس مهم برگزاری از فارس یارزگخبر

که در آن، مقاما  دولت افغانستان و تمام داد  خبر آینده نزدیک

هم جمع  تحقق صلح گرد یکشور، برا نیا یداخل یهاگروه

 خواهند شد.

 معاون/ است انهيچالش در خاورم نيتربزرگ رانيپنتاگون: ا ◄

متهم  سمیاز ترور تیرا به حما رانیا کا،یدفاع آمر ریوز اردستی

اهداا واشنگتن در  یچالش برا نیترتهران بزرگ» :کرد و گفت

  یتوص یقو اریبس زنی را اهللحزب ،استرول دانا .«منطقه است

موفق  ،رانیمستمر ا تیحما لیدلاهلل بهحزب»شد:  یکرد و مدع

 .«شده لبنان را به چالش بکشد

به  دیروز ه شد/شکست کشوررکورد واکسيناسيون روزانه در  ◄

 بیش از سیاد هزار نفر در سراسر کشور واکسن کرونا تزریق شد

به ثبت رسید. تزریق روزانه واکسن در کشور جدیدی در رکورد  و

 کهاکثر افراد باالی شات سال کرده است،  وزار  بهداشت اعالم

مین هفته ه ،نام کنندثبت salamat.gov.ir در سامانه

 .شونددهی مینوبت


