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 سازسل تمدنو ن تيهو                 روز حرف▼

محفوظات  یریادگی ی،در هر کشور ینظام آموزش ییغا هدف

 انیموظف است که مترب یبلکه نظام آموزش ست؛ین یکتب درس

 یتیرسالت در حاکم نی. ادیآماده نما یاجتماع ستیز یخود را برا

عالوه بر آموزش،  اشوظیفهکه  یاسالم یبا عنوان جمهور

 یشتریب تیاهم ،هست زیجامعه ن یسعادتمند ریمس یهموارساز

 جمعی از داریرهبر معظم انقالب در د ،اساس نی. بر ایابدمی

 تیترب»را  وپرورشآموزش فهیوظ و فرهنگیان کشور، نیمعلم

تحقق  یکه برا بیان کردند «یاسالم نیتمدن نو یبرا یمنابع انسان

 ؛است یاسالم یرانیا تیهو قیو تعم الزام، شناخت نیاول ،امر نیا

است که او  نیا ،آموزیعلماز  ترمهم» ،شانیا ریبه تعب چراکه

 .«ساخته شود تیانسان با هو کیبکند،  تیاحساس هو

جوامع  یساز یته ی،نیمدرن و ماش یزندگ هایآسیباز  یکی

و  یبخش تیاست؛ لذا هو یاصل تیاز هو دیو نسل جد

 وپرورشآموزش داراولویتو  یاصل فهیآن وظ سازینهادینه

 ستم؟یکه من ک آیدمی دیپد سؤال نیدر پاسخ به ا تیهو است.

که  تاس نیاصل ا نیاول ؛دو کارکرد دارد سؤال نیپاسخ به ا

سنن و ... را  ،یداشتن به ملت، مذهب، فرهنگ بوم خاطرتعلق

در  یگرید ای تیریغ کی جادیموجب ا یثان درو  کندمی جادیا

نن مهاجم واکنش فرهنگ و س گریکه در مقابل د شودمیفرد 

، آموزدانشمیلیون  11قریب به  باوجودنشان دهد. در کشور ما 

طریق بیش از  مردم از وشبکه ارتباطی بین دولت  ترینبزرگ

بستر  ترینمهم تواندمی نیهزار مدرسه برقرار است و ا 112

ممکن  سؤال نیاما ا ؛در نسل جوان باشد تیهو قیتعم یبرا

 یبرخ ؟ایمبودهموفق  ریمس نیدر اما  ایکه آ مطرح شوداست 

و  یعلت تهاجم فرهنگه معتقدند که ب یمراکز علم هایپژوهش

درصد از  33فقط  ،گذاریسیاست هاشتباهات ما در عرص

پیشرفت و  مرحلهبه  کشور آموزدانشنوجوانان و جوانان 

تعلیق،  و بقیه در اندرسیدهدستیابی به هویت اجتماعی و مدنی 

 هویت گرفتارند. توقف و اغتشاش

موظف  وپرورشآموزشساختار  ریمس نیدر ا نکه،یمهم ا نکته

است که البته  یاسالم یرانیا تیتوسعه هو یالگو یبه طراح

آورده شده و  وپرورشآموزش نیادیدر سند تحول بن یبخش

الگو  نیاست. ا شتریب یو کارشناس تأمل ازمندین گرید یبخش

رهبر معظم  ریبسازد که به تعجامعه فراهم  یرا برا ینسل دیبا

و به  میکن دیساز را تولو عمل سازانیجر میدر او مفاه» ،انقالب

فکر  ،ردیبگ ادی ،یورزشهیاند مان؛یا م؛یو زنده کن میندازیراه ب

« نامطلوب. یاجتماع یاز انزواها یدور ،یکند؛ مشارکت اجتماع

 (یعیرب عقوبی: سندهی)نو

 

 
 

 
 

 
 

 !ميستيحداقل در صف نا                      روز گزارش▼

 هایصف جادیشاهد ا ،از کاالها یبرخ یحیبا اعالم حذف ارز ترج زمانهم ریاخ هایروز در

 دهیشن یو حت میهست هافروشگاه یکاال در مقابل برخ دیخر یبرا اریولع بسو حرص  ایو  یطوالن

که  هرچند هستند! هاقیمت یمواقع گران ینان برا کردنخشکاز افراد در حال  یشده که برخ

اما در مناطق  ؛باشد یاتفاق عاد نیا فیاز نقاط کمتر برخوردار و ضع یرخممکن است در ب

در برخی  ییمواد غذا دیخر ؛زل باعث تعجب استاانباشت کاال در من، تب خرید و شهرها یالکچر

 کنند! امرارمعاشچند کاال  نیتا آخر عمر فقط با ا خواهندمی ایکه گو بوده است ایگونهبه مناطق

از  ،ایرسانه اتیخاطر عمله ب احساس فقر قیمتی، هایاصالح گونهاینکه در واقعیت آن است 

 .شودمیفرهنگ ملی ها باعث خدشه به صحنه نیا شیو نما گیردمیسبقت  ریفق

 یاریبس ،در همه جوامع وجود دارند و جوامع مختلف یخیتار هایقهرمانو  الگوها :يليتحل گزاره

الگوها  نیا انیعیما ش ی. در زندگاندکرده یط تیبا موفق ،الگوها نیا هایدرسرا با  هابحراناز 

 ؛هم هستند انگیزتریدلبهتر و  کارکردهایی یدارا ،خورده است وندیپ عتیچون به مذهب و شر

توسط انگشتر)خاتم(  دنیبخش یالگوها است که ماجرا نیا نیاز بهتر یکی السالمعلیه یحضرت عل

 هیمفسران، آ گفتهو اهل سنت نقل شده و به  عهیش یینماز در کتب روادر رکوع  ریبه فقایشان 

 اهللسالمحضرت فاطمه زهرا  ،گرید ثاری. نمونه بارز انفاق و اه استواقعه نازل شد نیدرباره ا تیوال

و  بزرگ یقدربه یدر شب عروس همآن ر،یبه زن فق «یلباس عروس»هستند که بخشش  هایعل

 یحت هاآن. دیاز آن را در خاطره خود ثبت نما یانتوانسته نمونه خین تاراست که تاکنو آموزدرس

حضرت  نکهیعطا کردند تا ا ریو اس میتیو  نیرا به مسک انخود و فرزندانش یافطار یسه وعده غذا

ن حضرت فاطمه زهرا أو آله نازل شد و در ش هیاکرم صل اهلل عل امبریبا سوره دهر بر پ لیجبرئ

 را ابالغ فرمودند. یاتیو اطعام آنان آ ثاریو خانواده و ارزش ا مهیعلاهللسالم

ما  یهانشاط در دل جادیا ایو  هیگر یصرفاً برا یفضائل ائمه در جلسات وعظ و سخنران انیب

از  یاریکه بس یسخت طیشرا نیچن در .میخود کن یعمل یرا وارد زندگ هاآن دیبلکه با ؛ستین

 یرفتارها یبا کوتاه آمدن از برخ توانیممیما  ،خود هستند ییغذا تأمیننگران  وطنانهم

کمک و  ییاگر توانا؛ میبشتاب وطنانهم یاریو با مساوات به  یخود گذشتگ از ،یجانیه

 یجابه توانیممی. میستینا ییدر صف مواد غذا توانیممیحداقل  م،یاز مردم را ندار یریگدست

نازلمان، به نیاز روز نیازمندان جامعه فکر کنیم. یخچال و کمد غذایی م یهاقفسهپر کردن 

 یهاهفتهآزاد شده است و طی روزها و  هاآنبخش زیادی از اقالمی که قیمت عالوه بر این، 

با تأسی به  توانیمشده است و  تأمین تومانی 0222ارز ، از تزریق خواهد شدآتی به بازار 

ی هانرخاقالم را با حقایق الهی شد و این بر  طلبمنفعت دینی، مانع غلبه نفس یهاآموزه

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( .سابق به مصارف عموم رساند

 دکنندهيپمپاژ اخبار ناام با يينمااهيس                   خبر ویژه          ▼

صدها هزار خبر از  ،دهدمینشان  هااجرای طرح اصالح یارانهصورت گرفته از لحظه  هایبررسی

ژ پمپا هایارانهدر اصالح اقدام دولت  هیعلکشور  ایرسانه یضد دولت در فضا هایرسانه یسو

 شیو تشو کیتحرداخلی عوامل خارجی برانداز، در بازوان  عنوانبه هارسانه نیا شده است.

را  هارسانه نیا صحنهپشتاست که  یتیامن ینهادها هرچند وظیفه. اندکردهاذهان مردم عمل 

که در این اقدام  رودمیشور انتظار ک ایرسانهسیاسی و  هایچهره؛ اما از کنند ییشناسا

گرفتن موضع ضد و مخالف که  جایبهجراحی بزرگ اقتصادی،  منظوربهجسورانه دولت 

شیوه برای ندادن هزینه است، پای کار حمایت از دولت آمده و با گوشزد کردن  ترینراحت

ای حساس و هدولت و مردم در روز کارکمکماندن این طرح،  ثمربیاحتمالی در  هایحفره

 پرالتهاب بازار باشند.
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 اخبار ▼

 رانيناموفق در ا یااعتراض به آشوب؛ پروژه ليتبد

 شده است. نهیواکس یتوجهقابلاعتراض به آشوب تا حد  لیدر مقابل پروژه تبد یرانیا جامعه

است.  رانیا هیزخم عل دیاز برنامه تول یبخش’ آشوب گرم‘اعتراض به  یالگو رییتغ -1

 ایکاهش آن  یتالش برا ران،یبا اعتراضات مردم ا یبه همراه ایعالقه چیه رانیدشمنان ا

 .ستین چسبدلچندان  هاآن یاعتراض برا اساساًآن ندارند.  ’یندگینما‘ یتالش برا یحت

که  یرساختیز ،گذشته هایسالدر  -2 فقط آشوب است. ،دارد تیموضوع هاآن یآنچه برا

 رانیآن درون ا جادیدر ا یسع رژیم صهیونیستی تیو امارات با محور یسعود کا،یامر

 یبرا کامالً رساختیز نیاز اعتراضات ندارد. ا تیحما یاز تالش برا ینشان چی، هاندداشته

 سازیمناسبحداکثر خسارت،  دیبا هدف تول ،اوباش تیبا محور’ دممر هیخشونت پرشدت عل‘

به  میتصم نکهیمگر ا ؛از جامعه ندارد تیبه حما یلیپروژه آشکارا تما نیا -3 شده است.

احساس فقر  یبر طبقه متوسط برا یمیگرفته باشد. فشار تحر ’یخودزن‘خود و  هیخشونت عل

کردن  ترقویبراندن جامعه است نه  یبرا یتالشاحساس فالکت،  یبرا ریو فشار بر طبقه فق

 لیدر مقابل پروژه تبد یرانیجامعه ا -0 خطرناک است. یقو جامعه رانیدر ا کایامر یآن. برا

است که درک  نیا یشده است. علت اصل نهیواکس توجهیقابلاعتراض به آشوب تا حد 

جامعه  بندیجمع نیاست. ا ’یرانیو‘تا آستانه  تیآشوب بدتر شدن وضع انیهدف بان کندمی

 یمل تیامن رکاناکنون جزو ا ،’میدرون خودمان حل کن دیبا میدار یهر مشکل‘که  یرانیا

 (ایرسانهو فعال  نگارروزنامه؛ یمحمد یمهد) است. رانیا

 لبناني گرسنه استآمريکا خواهان سيد حسن نصراهلل: 

به تحوالت داخلی کشورش  در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور اهلل لبنانحزب رکلیدب

 دهندیمردم را هدف قرار م یو مال یارسانه ،یاسیس یهابا بمباران برخی» :گفتپرداخت و 

کر شد که متذ زیمسئله را ن نیا دبای .میبگذار نیتا ما را مجبور کنند سالح مقاومت را زم

خود را  میتصم دبای مردم در لبنان کمک کردند. هاستیدر شکست ترور هیو سور رانیا

که راه  یگروه ای ستادندیا سمیخواهند بود که در مقابل ترور یبا گروه ایکه آ رندیبگ

است  یزیهمان چ خواهندمی شما از امروز آنچه .کردندیمردم باز م یهارا به خانه سمیترور

که شما دست از مقاومت و  خواهندیم هاآن خواست،یبمبارانش م قیاز طر لیکه اسرائ

سالح مقاومت نه »اهلل لبنان سپس تأکید کرد که دبیرکل حزب .«دیمقاومت بردار یهاسالح

های مالی را در دهه بارفاجعههای کسی را از تعمیر برق و سدسازی باز داشته و نه سیاست

وابسته به خود اموال  یهاگروهاین آمریکاست که به همراه گذشته تعیین کرده است و 

گذاری در کند و این آمریکاست که مانع سرمایهگذاران را به خارج لبنان قاچاق میسپرده

 «.کندمردم لبنان فعالیت می داشتننگهلبنان شده و در راستای گرسنه 

 که بود؟ «کاظمي آشتياني»

)روز چهارشنبه/  جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشوردر دیدار با  رهبر معظم انقالب

( با ابراز گالیه از وضعیت نمادسازی و معرفی الگوهای بومی از دانشمندان و ماهبهشتیارد 21

اقدامات  رغمیعلملی نام بردند که  یاچهرهدر نسل جوان؛ از  یسازتیهونخبگان کشور برای 

 ،یدانشگاه جهاد انروی پژوهشکده نشده است.امروز شناسانده  شایسته علمی، برای نسل

خود را آغاز کرد و تاکنون هزاران  تیفعال آشتیانی یدکتر کاظم تیریبا مد 13۳2 خردادماه

 .اندشدهصاحب فرزند  ،یدرمان نابارور شرفتهیمرکز پ نیاز خدمات ا یمندبهرهزوج نابارور با 

در سپهر علم و  آشتیانی دکتر مجاهدانه یهاتالش نویمد یادیبن یهاتوسعه دانش سلول

کودک حاصل از  نیتولد دوم ران،یدر ا IVFنوزاد حاصل از  ناولی تولد کشور است. یفناور

ICSI دیمنجمد شده، تول یاسپرماتوزوآ نجکشنیکرواینوزاد حاصل از م نیتولد اول ران،یدر ا 

به شمار  یو یعلم یهاتیفعالاز  یبخش رانیدر ا ینیجن یادیبن یهاسلولرده  نینخست

 به سمت معبودش پر کشید. واالمقامانسان  نیاروح  13۳0 ماهید چهاردهم غروب. ندیآیم

 اخبار کوتاه

رسانه آمریکایی  /ايران! ي ازبازرسدر آژانس  رکورد زني ◄

 یاتم یآژانس انرژ یهابازرسی تعداد»: گزارش داد بلومبرگ

 کیاز  شیب ران،یا یاهسته ساتیتأس 21از  2221در سال 

 میپس از تصم یحت هایبازرس در هرروز بوده است. یبازرس

 یدهایاز بازد یریها و جلوگممانعت از ارائه داده یبرا رانیا

«. رکورد زده است ،(13۱۱بهمن ) 2221 هیسرزده از فور

اعالم کرده بود که در  ازاینپیشن سازمان انرژی اتمی کشورما

با این  هاهمکاریبا آژانس، به  مابینفیچارچوب توافقات 

و خواستار نگاه غیرسیاسی طرف مقابل  دهدمیسازمان ادامه 

 کشورمان شده است. ایهسته هایفعالیتبه 

علی » نظر چهره امنيتي کشور به اعتراضات دو روز اخير/ ◄

 دیروز جمعه دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان« انیشمخ

پیشرفت ایران اراده »در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 

و  سالههشتتغییرناپذیر کل نظام است که دشمن با جنگ 

 وطنانهممحدود برخی  یهااعتراض .تحریم مانع آن شد

های لههای معاند و دنباسواری رسانههیچ نسبتی با موج ،نگران

 «.ندارد هاآنداخلی 

بانک  سیرئ بر اقتصاد کشور/ هايارانهاثر تورمي جراحي  ◄

کشور در  هایارانهدر خصوص نتایج تورمی اصالح  یمرکز

. کندیکمک م یپول هیبه کنترل پا 0222 ارز اصالح»: گفت

 یاثر تورم شودیم ینیبشیپ ،که انجام شده یطبق محاسبات

بودجه  یدرصد باشد. کسر 12کمتر از  هاارانهی یسازعادالنه

 شک بدون کنترل خواهد شد. یانضباط مال قیدولت از طر

مانع  افیتیاِافاز قبل خواهد بود.  شتریب یارز درآمد امسال

. ستین ،میدار یمشخص یکه همکار ییتجارت ما با کشورها

و  هیمنطقه، همسا یبا کشورها یبه لحاظ بانک یروابط خوب

 «.میمطرح کن فعالً  میتوانیدوست برقرار شده که نم

 یماریب هسای در !/«سلمانبن» هيعل ی آمريکاييکودتا ◄

 نیدرباره انتقال قدرت در ا یمتعدد سؤاالت ،«ملک سلمان»

 محافل در «سلمان بن محمد» اساساً. شودیمطرح م کشور

 یشورا نیو همچن کایو وزارت دفاع و خارجه آمر اطالعاتی

 حینداشته و همه ترج یچندان تیکشور محبوب نیا یمل تیامن

 در عربستان حکومت کند. «فیمحمد بن نا»که  دهندیم

عربستان  یملتهب کنون تیاز وضع کاآمری دولت است ممکن

 ییکودتا« بن سلمان»کرده و با مخالفان قدرتمند  سوءاستفاده

که دونالد ترامپ به  ییمشابه کودتا ؛دهد بیترت یو هیعل

 به راه انداخت. «فیمحمد بن نا» هیعل« بن سلمان»همراه 

مدیرمسئول روزنامه  «عبداهلل گنجی» !/ظاهر به نداریت ◄

 قتاًیحقاز مردم  یتوجهقابلبخش »ت: همشهری در توئیتی نوش

میلیونی را  ۳1به نداری تراز  اما تظاهر ؛دچار مشکل هستند

به تعداد  باً یتقر :خواندینمذیل  یهاشاخصکه با  دهدیمنشان 

 یهاراه ،با دو روز تعطیلی .خانوارهای ایرانی خودرو داریم

و عمل  یشیآرالوازمدر مصرف  .شودمیتفریحی کشور قفل 

 !«.در جهان اولیم ،دست بردن در طبیعت بدن


