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 امتداد عاشورا                  روز حرف▼

به  لیتبد السالمعلیهم ینبیو ز یسجاد تیریبا مد ینیحس نیاربع

ها ها و مکانشد که عاشورا را در همه زمان یسازفرهنگ انسان

عاشورا  امیراه و هدف و پ چراکهو زنده نگاه داشت؛  دیامتداد بخش

امتداد  نیا یتجل ترینمهمو زنده است. در زمانه ما  دیجاو

 رانیملت ا یاسالم نقالبو تداوم ا یبالندگ ،ییدآیپد ،ییعاشورا

 نیاست. ا نیمحصول ناب فرهنگ عاشورا و اربع درستیبهاست که 

بود  ییعاشورا یرهنگ غنبه ف )ره(امام یو تفکر متعال ینگاه راهبرد

از جور  یرانیا هاونیلیم و جان خموده دهیکه توانست در رگ خشک

. امام کند قیتزر امیو ق رتیخون غ ،یسلطان یهانینشستم تخت

م با أتو میتکر ،ینیحس نیاربع دنی)ره( در آستانه فرارسینیخم

 دیس نیاربع» :ندیفرمایدارند و م یاژهیآموز وو عبرت تأکید

نیاربعو آگاه ما  دی. بر ملت رشدی)ع( رسدانیمظلومان و سرور شه

ما امتداد خون پاک  دانیخون شه ییگذشت؛ گو یسودمند یها

و  ینیحس یبا کربال رانیا یکربال همانیاین .«کربالست دانیشه

و  هی)ع( دانستن، بننیرا در امتداد انقالب امام حس یاسالم انقالب

بود که  یحرکت مردم در انقالب اسالم میعظ یمعنو هیسرما

راه انقالب در دهه پنجم به  شیپوو  شیمایدر پ زیامروز ن د،یتردیب

 .میمبرم دار ازین یو اله یشعائر اسالم میو تعظ مینگاه و تکر نیا

از  یمتعدّد نیدر مواضع مختلف و با عناو زیمعظّم انقالب ن رهبر

روز خاص سخن گفته و از آن  نیو ضرورت بزرگداشت ا «نیاربع»

جوشش  اولین»، «کربال امیپ آغاز و توسعه»، «امتداد عاشورا» به

 ،«ینیحس ییآغاز دلربا» ،«ینینهضت حس ادی گذارهیپا»، «کربال

اند. کرده ری... تعب و« بارو مقاومت در برابر استک یستادگیا گاهتجلی»

هاى شکوفه نیشکفتن اول»را موعد  نیرهبر معظم انقالب اربع

بر  بن على)ع(نیحس بیتاهلآمدن » دانسته و معتقدند: «ىیعاشورا

 نیامتداد حرکت عاشورا بود و با ا قتیدر حق دالشهدا،یسر مزار س

و مســلمانانى که  غمبریپ انامام و دوستان خاند روانیکار، به پ

واقعه  نیحادثــه قرار گرفته بودند فهماندند که ا نیا ریتحت تأث

با دفن کردن و به اسارت گرفتن و  ،یافاجعه نیتمام نشــد و چن

 «.و فراموش نخواهد شد افتینخواهد  انیپا رانیرها کردن اس

 دارد و تا قبل یباعظمتو اجر  خچهیکه تار نیاربع یروادهیپ فرهنگ

کنگره و  ترینبزرگمنحوس کرونا به  یماریبه ب یجهان یاز ابتال

است که با آن شکوه  یسالشده بود، دو  لیجهان تبد یتجمع انسان

 ینیحس فتگانیش لیخ ،یعیش تیاما با عقالن ؛شودیقبل برگزار نم

خودشان را به  یو دل یگِل یهاخانه ن،یاربع یروادهیپ جایبه

سفرشان  یهانهیکرده و نذورات و هز لیتبد نیالحرمنیو ب هینیحس

و  یاقتصاد یامدهایاز پ دهیدبیآسوطنان با هم یهمدل هیرا سرما

و عاشقانه را در محضر ارباب  منانهمؤ یشیند تا رزماکرونا کرد یماد

عاشورا را به  نشدنیتمام یهادرساز  گرید یعشق رقم بزنند و درس

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  بگذارند. انیجهان شینما

 

 

 

 
 

 

 هنرمندانه! کنيردگم                                 روز گزارش▼

سؤال که اکنون حسن  نیطلب مجلس دهم در پاسخ به ااصالح ندهینما «یلیوک یمحمدعل»

او تمام  یجمهور استیدوران ر نکهیاز ا شیمن پ»کرد:  انیدر کجا مشغول است؟ ب یروحان

و متصل به قدرت است،  یاگلخانه یتیشخص یدارا یکه روحان لیدل نینوشته بودم به ا ،شود

او »افزود:  یلیوک«. خواهد بود یخود فاقد هرگونه کارکرد مدن یجمهور استیدوران ر انیدر پا

 نیدارد؛ از هم یدانیو م یاصحنه تیو نه شخص یابستهدل ارانیدارد و نه  ینه عقبه اجتماع

 «.کشورمان خواهد بود خیتار استمداریس نیرو تنهاتر

به ی صرف ، اکتفایازدهم و دوازدهم یهادولتبار هواکاوی شکست فاجع در :تحليل گزاره

عزلت حسن  پردازی است. تنهایی و، خطای فاحش و حاشیهشخصیت حسن روحانیتحلیل 

 وا بسته و وابسته به غربِمحصول تفکر دل ،روحانی بیشتر از آنکه محصول شخصیت وی باشد

، بنا مانده نیبر زم یاو منطقه یداخل میعظ یهاتیبه ظرف یتفاوتیب. است اشجریان حامی و

سای جمهور ؤاز ر یو دلبرساز ویبر ستون برجام، د یاقتصاد عارهایشها و وعده کردن همه

و  ای، منطقهداخلی یاسیو س یاجتماع یدادهایاز رو یلیدر خ یموضعو بد یموضعیآمریکا، ب

، کردن اقتصاد یشرط ،یدر مواضع انقالب یستیجالت و رودرباخ ،ترس به دلیل المللیبین

و  تفکر ،یاسیس یهاو بده بستان یجناح ییگرا لهیقب ،جامعه سازی فضای سیاسیدوقطبی

ا ت در دولت روحانی، متوسط به طبقه توجهیبی، ینیزنشیمپشت و ایگلخانه، اشرافی تیریمد

درک نادرست از طبقات  ؛شکل گرفت در این طبقه یخوردگبیاحساس فر حدی که

، هامتیق آورسرسامو رشد  یکاریدر کنترل ب یو ناکام نینشهیحاشو  یشهر ریپذبیآس

و  یك شخص و شخصیت فقطنهبود،  یك جریانحاصل تفکر  ت کهمشهودی اس ازجمله دالیل

 .گیرندمیر همین جریان ناامیدساز جای آقای وکیلی نیز دناب امثال ج شكبی

دولت در حال احتضار حسن روحانی با مدیریت نابسامان،  کرهیخالص بر پ ریت :پاياني نکته

دولت  کار آمدنپس از روی  یك ماه. در ناکارآمد در کنترل کرونا اتفاق افتاد و ناهماهنگ

معنا کلیدی پر سؤال، به کشوره و ورود میلیونی واکسن ، با واکسیناسیون میلیونی روزانسیزدهم

است که بارها و بارها  کل گرفتهش قابسجریانات پشت سر دولت  و حامیاندر میان  یجوابیبو 

، موجب عموم یواکسن برا هیته کرونا و وعیدر کنترل ش یبرنامگیب ،یماریباین  یریگبا سهل

در حالی است که این . طی دو سال اخیر شد وطنانمانهماز  یشماریباز دست رفتن تعداد 

درد و  شكبینمایان شده است و  ایگلخانهمدیریت میدانی و  یهاتفاوتتازه بخش کوچکی از 

را  داخلی یگراغربجریان دامن ، دولت قبل به ملت بزرگ ایران در شدهلیتحم یارنجه

دست او  گرفتاری که دست روزگار حال بر وای :رسوایی بیشتر خواهد شدرفت و گخواهد 

 نده: حسین عباسیان()نویس .دهدیمدست هجران  و بر ردیگیم

 منجم و ، اديب، شاعردانياضيرفيلسوف،  یاعالمهرحلت           خبر ویژه ▼

متولد  یآمل زادهحسن حسن عالمه .وستیپ یبه ملکوت اعل یزاده آملعالمه حسن یروح ملکوت

 ه،یمتأله، فق لسوفانیشهرستان آمل است که از ف جانیبخش الر رایا هیدر قر 7031اواخر سال 

عالم برجسته و شهره جهان اسالم عالمه  نیا بودند. یعارف، منجم و مدرس دروس حوزو

 و طب تبحر خاص داشتند. ئتیه ،یاضیر به،یعلوم غر ات،یذوالفنون و عالمه دهر بوده و در ادب

، آمده حوزه و دانشگاه علمیدر پی این ضایعه  معظم انقالبرهبر  پیام تسلیتبخشی از در 

 یهابود که نمونه ینادر و فاخر یهاچهره یدانشمند و ذوفنون از جمله یانروح نیا» است:

و توأماً دانش و معرفت و عقل و  نوازدیرا م انیاز آنان در هر دوره، چشم و دل آشنا یمعدود

 .«سازدیمند مدل آنان را بهره

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 یبريسا یبندقمار و شرط يمال انيقطع شر یبرا یبانک مرکز اتاقدام

ها و اقدامات برنامه حیها به تشربا رسانه یخبر ینشست یط یبانك مرکز نینو یهایفناور معاون

 یبریسا یبندو پرداخت در حوزه قمار و شرط یبانک یبانك در مقابله با سوءاستفاده از ابزارها نیا

 یو متک یشخص یرفتار یبریسا یبندشرط و قمار مجرمانه عمل»گفت:  انیمحرم مهران .پرداخت

داوطلبان  یاست که ارتکاب به آن را برا یادهیچیپ ستمیبه اکوس یبلکه متک ست،یبه افراد مجرم ن

قمار و  یندیمدل فرا یبررسکرده است.  عیو تسر لیتسه ،یبریسا یدر فضا یبندقمار و شرط

و  یفرهنگ» ،«یتیو امن یانتظام»مقابله با آن در شش حوزه  یبرا دهدینشان م یبریسا یبندشرط

 یخدمات بانک» تاً یو نها «ییو قضا یحقوق» ،«یاقتصاد»، «ارتباطات و اطالعات یفناور» ،«یاجتماع

ها حوزه نیاز ا كیمسئول با هر  یها و نهادهادستگاه نیب قیالزم و دق یبه هماهنگ دیبا« و پرداخت

از  یکیو  نیدر اول« و پرداخت یخدمات بانک»عنوان مسئول حوزه به یمرکز بانك در ما .دیرس

 ییرا شناسا یبریسا یبندوکار قمار و شرطدر کسب یاصل گرانیباز میاقدامات، تالش کرد ترینمهم

 ،«یمال یهاانیشر بانانیپشت»، «کنندگاناستفاده» هیدر چهار ال گرانیباز نیا. میکن یبندو دسته

قمار و  بومستیمدل از ز نیا اساس بر اند.شده یبنددسته« هاسرشاخه»و  «یوکارکسب بانانیپشت»

کرده است؛  یزیراقدام برنامه 8اقدامات خود را در چهار محور و  یبانك مرکز ،یبریسا یبندشرط

انجام سلسله اقدامات  تاً یو نها یاصل یهاسرشاخه افتنیقابله با قماربازان، داران، ممقابله با قمارخانه

 .«یمجاز یو فضا یاجتماع یهاشبکه ربرانبه دام انداختن کا یبرا رانهیشگیپ

 ي ندارد!رنگ يگرد «دنيبا» یادعاها حنای

 یبرا یآمادگ یمدعسازمان ملل متحد  یدر مجمع عموم اشیدر سخنران کایآمر جمهوررئیس

 یدر نشستنیز  کایخارجه آمر ریوز «نکنیبل یآنتون». شد نیبازگشت به برجام و استمرار مذاکرات و

اقعیت آن واعالم نکرده است.  نیمذاکرات وبازگشت به  یبرا یخیتار چیه رانیشد که ا یمدع یخبر

با  ،پس از فرار از افغانستانو  بردیرنج م یداخل تیو مشروع تیاز عدم مقبول دنیباکه،  است

رو آورده  یسازهیحاش همین دلیل به مواجه است به ضاحیخود و احتمال است هیکنگره عل یبندصف

ناسازگار  دیبه فشار و تهد ییکایآمر یخیتار ادیبا اعت دنیبا یمذاکره از سو یبرا یآمادگ یادعا است.

درباره نبود  انهیناش یجوساز .کاستیبودن آمر اعتمادرقابلیغبر  ینما خود سندنخ استیس نیاست و ا

 یابیارز یبرا یفرصت ازمندین رانیا دیدولت جد طبعاً است که  یدر حال نیبه و رانینشانه بازگشت ا

در باب برجام و مذاکره  یصحبت و موضع چیه تا چند ماه دنیگذشته است چنانچه با یروندها

کشورها  تأکید زیو ن رانیا جمهوررئیسبه سخنان  یبا اقبال عموم رانیا یجهان یانزوا یادعا نداشت.

اساس؛  نیا بر رسوا شد. ،زیر امور خارجه کشورمانودوجانبه با  یهابا تهران در مالقات بر توسعه روابط

 یراهبرد استیهمچنان همان س دیکاخ سف یاز سو دیفشار و تهد استیواضح است که تکرار س

 رنگ باخته است. ،شدیزودتر از آنچه تصور م دنیبا یادعاها یاست و حنا رانیدر قبال ا نگتنواش

 غربي! «یزودبه»ايراني با  «یزودبه»تفاوت 

امور وزیر اظهارات ما »گفت: آمریکا در نشست خبری  امور خارجهسخنگوی وزارت  «ند پرایس»

 هاآنیم. الزم است از ارا شنیده گرددبازمیایران که گفته است این کشور به میز مذاکرات  خارجه

پاسخ به این در هیان ل. امیرعبدال«تچیس« خیلی زود»یا « زود»ز عبارت پرسیده شود که منظور ا

مالی اینستکس را یادآور  سازوکار اندازیراهغربی برای  هایطرف چندماههیك یا  هایقول، سؤال

غربی خیلی زیاد  زودیبهایرانی با  یزودبهتفاوت »اعالم کرد:  نشد و ینیز عملیات درنهایتشد که 

وزیر خارجه  .«های ما تکمیل شودما یعنی در اولین فرصتی که بررسی ازنظر زودیبهاست، 

ی جمهوررئیس ،جو بایدن» :ضافه کردا  NBCدر گفتگو با شبکه آمریکاییهمچنین کشورمان 

های که کند، اما در همان حال، همه تحریمکرد و میتقاد میآمریکا از رفتار ترامپ در قبال ایران ان

اگر آمریکا در  .شودادامه داده می دقتبهترامپ علیه مردم ایران بنا کرده است، توسط بایدن 

پیگیری مذاکرات، جدی بود، چرا اقدامات قاطعی انجام نداد؛ این یك عالمت منفی و سیگنالی به 

ایم. اکنون در ا این است که ما هیچ سودی از برجام دریافت نکردههایران است. واقعیت این سال

ما  .ایمتوسط دولت قبلی ایران هستیم و چندین جلسه داشته شدهانجام یوگوهاگفتحال ارزیابی 

  «.تگشبه مذاکرات باز خواهیم  زودیبهپنجره دیپلماسی و مذاکرات را باز نگه خواهیم داشت و 

 اخبار کوتاه

 /؟!پشت پرده سينمای ايران چه خبر استانقالبي؛  یهاچهرهذف ح ◄

از پشت پرده  نویزیو تلو نمایس یمیقد گریباز «یفاحمد نج»

 عده» :انقالبی گفت و افزود ایهحذف چهره ردسینمای کشور 

کنند و به  یکار ارزش یبرخ خواهندیوجود دارند که نم یخاص

، ندیگویکه م دمیرا د یگرانیاز باز یلیخ .کنندیها حمله مارزش

از  یآوردن نام انقالب و نظام مورد غضبِ برخ خاطر بهما 

 کنند؛یم میرا تحر هایبعض !شوندیم دیتهد یحت .میسازانلمیف

آوردن  خاطر به قاً یرا دارد، دق دیخودش معنا و مفهومِ تهد میتحر

 .«!زنندیخط م یارا از پروژه گرینام انقالب و نظام، نام باز

رشید، سرلشکر  /از زبان حاج قاسمايران  یامنطقهقدرت  وايتر ◄

مسلح پرتوان  یروین داشتن، االنبیاءخاتممرکزی  قرارگاه فرمانده

در درون  یو آماده رزم و دفاع در مقابل هر متجاوز خارج

را  رانیا نیاز سرزم رونیدر ب یاقدرت منطقهو  رانیا نیسرزم

وصیف از کشورمان ت هیونیستیصرژیم علل عصبانیت آمریکا و 

از شهادتش به  شیسه ماه پ یمانیسردار قاسم سل» کرد و افزود:

و عرض هزار  لومتریک 033به طول هزار و  یکانال، گفته بود من

کانال،  نیام که در درون اکرده جادیا ترانهیتا سواحل مد لومتریک

که  یو هر دشمن برندیبه سر م یو مردم یلشکر اعتقاد 6

 رانیا یاسالم یو نظام مقدس جمهور یسالمبخواهد با انقالب ا

 .«ارتش عبور کند 6 نیاز ا دیبجنگد، با

 /!ياطالعيباعالم  ،اقليم و محکوم کرددولت عراق که ي شيهما ◄

 یهاتیاز شخص یرا که توسط برخ یرقانونیغ نشست عراق دولت

 نیکرد ا تأکیدبرگزار شد، قاطعانه رد و  لیدر ارب میمق یریعشا

اند، اعالم مشارکت کرده هاآنرا که در  یها تنها موضع افرادنشست

روابط  یسازیمفهوم عاد ،شدهگفته نیهمچن هیانیب نیا در .کندیم

در عراق  یتیو حاکم یحقوق ،یقانون ازنظر یستیونیصه میبا رژ

از آرمان  تیو ثابت در حما یخیمردود است و بغداد بر موضع تار

 دربارهنیز  عراق کردستان منطقه دولت .کندیم تأکید نیفلسط

نشست بدون  نیا»گفت:  لیدر ارب یستیونیصه شیهما یبرگزار

اطالع، موافقت و مشارکت دولت منطقه کردستان برگزار شده و 

 .«ستیمنطقه ن نیموضع دولت ا انگریب عنوانچیهبه

از  «ترزیرو» /امضا کردند يو ونزوئال قرارداد نفت راني: اترزيرو ◄

 باوجودو ونزوئال  رانیا نیب یقرارداد بزرگ سواپ نفت كی یامضا

 بردو کشور خبر داد.  یبخش نفت هیعل کایآمر نیسنگ یهامیتحر

گاز  عاناتیخود را با م نیقرارداد، ونزوئال نفت سنگ نیا اساس

 نیاولادعای این رسانه آمریکایی، . به کندیم یاپایتبادل پا رانیا

 یالدیم یهفته جار یقرارداد ط نیمربوط به ا یهامحموله

در واکنش به  کایآمر یدارخزانه یسخنگو ارسال خواهند شد.

 رانیونزوئال و ا نیب ینفت یدر مورد قراردادها»موضوع گفته:  نیا

 .«میدهیدو کشور ادامه م هر می. ما به تحرمینگران

شمار  در حکومت طالبان/ هايافغانستانضدآمريکايي تظاهرات  ◄

های افغانستان زیادی از مردم کابل در اعتراض به توقیف دارایی

المللی تظاهرات کردند و خواستار های بینتوسط آمریکا و سازمان

 .ها شدندآزادسازی این دارایی

 


