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 جاماندگان عاشورا                   روز حرف▼

د آموزی است که شناخت ابعاداستان کربال داستان پرعبرت و درس

مواره تواند چراغ راه امروزمان باشد. در این بین یک سوال هآن می

ها گیرد که چرا تندر مواجهه با ماجرای کربال در اذهان شکل می

باطل، در  وی جبهه حق آرایی تاریخنفر در بزرگترین صف 72

ت ام اردوگاه حامیان امام جبهه حق قرار گرفتند!؟ چرا از میان

ای رزهپیامبر که آن روزها مرزهای سرزمینی خود را تا ایران و م

ف صامپراتوری روم گسترش داده بود، فقط این تعداد معدود به 

نهضت حسینی پیوستند!؟ و هزاران هزار غائب بودند!؟ چرا 

هلل های اباعبدایر آنان را تا رسیدن به کربال و خیمهسرنوشت، مس

 ترین توفیق بشریت محروم ماندند؟! همواره ننمود و از عظیم

های عوامی بودند که ای از آنان که نیامدند، توده. بخش عمده1

مصاف حق و باطل، جزئی از زندگی شان نیست! آنان مشغول 

از آن است که  حیات روزمره شان هستند و دنیایشان کوچکتر

 های حسین بن علی )ع( در آن بگنجد! لذا همواره در طولدغدغه

اند و یا سیاه ها بودهتاریخ و در بهترین حالت، نظاره گر صحنه

ترین اند! این دسته در خوشبینانهلشکریانی که عمله ظلم گردیده

د شحالت در مواجهه با حماسه کربال اشکی بر چشمان شان جاری 

 مودند!گیر بنی امیه نرا گریبانو نفرینی 

شناختند و بودند کسانی که حسین بن علی )ع( را می نی. همچن2

 وحتی روزگاری در رکاب امیرالمومنین)ع( شمشیر زده بودند، 

امیه را به تفاوت حق و باطل و مکتب اهل بیت)ع( و جریان بنی

شد که  طلبی و دنیاگرایی آنان مانع آندانستند، اما عافیتخوبی می

ز او در رکاب امام و برای دفاع  هدر آن معرکه بزرگ حاضر شد

وار بکو به شهادت برسند! آنان ترجیح دادند که ک ستندیحقیقت با

 د و باارزش دنیایشان مشغول باشنسر در برف فرو برده و به متاع بی

را  نیحسیب یدادند، زندگآنکه حق و باطل را تشخیص می

 !دی برای دفاع از امام حق بر ندارنو قدمی عمل نندیبرگز

بصیرتی بودند که توان تشخیص ی سوم اما خواص بی. دسته3

آرایی حق و باطل را در معرکه سیاست نداشتند! آنان صحنه صف

انع مام چون گروه دوم، بیماردالنی نبودند که حب دنیا و جاه و مق

جب مورسیدن آنان به کربال باشد! بلکه عدم شناخت سان بود که 

ود خ ! اغلب آناندیمحرومیت آنان از قرار گرفتن در جبهه حق گرد

م الخطابی اماعمارپندارانی بودند که توهم دانایی داشته و فصل

 ود!بجبهه حق را پذیرا نبودند و ترجیح شان عمل به تشخیص خود 

 سازد!تشخیصی که آنان را از حسین علیه السالم جدا می

مام ، ارتی که مبتنی بر سنت پیامبر)ص(این میان تنها اهل بصی در

دانند، شان را شناخته و خود را مکلف به پیروی از او میزمان

میشه تاریخ به ه یشود و نامشان برایشان عاشورایی مسرنوشت

 (مهدی سعیدی) گردد. عنوان احرار عالم ثبت می

 

 

 

 

 

 

 يعيش_يعيش یريشکست پروژه درگ                          روز گزارش▼

از راد، نماف نیگام ا نیکرده اند. در اول یاست که صحنه عراق را چالش یصدر مدت انیجر طرفداران

د ت و وارد حرکجمعه را هفته گذشته در بغداد برگزار کردند و بعد از آن به سمت منطقه سبز بغدا

ما ماجرا . ادیردگبر و دیورصدر اعالم کرد که دو رکعت نماز شکر بجا آ یپارلمان شدند. بعد از آن مقتد

ه منجر ب امر نیوارد پارلمان شدند و هم گریصدر بار د انیختم نشد و طرفداران جر تیوضع نیبه ا

ر ر بود دقرا است که یدر حال نیدر آورد.  ا قیجلسات پارلمان را به حال تعل یشد که حلبوس نیا

رخ  اقاتبه اتف اتوجهود. حال بش نییتع ریجمهور و نخست وز سیرئ فیمجلس، تکل ندهیجلسات آ

 ؟ستیچ یتیوضع نیچن جادیصدر از ا انیسوال پاسخ داد که اهداف جر نیبه ا دیداده با

 یامیم پاقدا نیا یعنیانجام داد.  یاسیس هیبرپا یحرکت اجتماع کیاقدام خود  نیصدر با ا یمقتد. 1

را  یاسیس اختالل در روند و یعموم جیتوان بس یو انیداشت که جر یاسیس یها انیجر یمهم برا

 بود. یاسیبر روند س یگذار ریتاث یبرا یحرکت اجتماع کیدارد. در واقع 

 نایجر نیا یامح ندگانینما یکرد که پارلمان استعفا یگزاره فکر نم نیگاه به ا چیصدر ه یمقتد. 2

در  زیف ها نئتالا ریسا ،یصدر انیجر ندگانینما ی. در واقع صدر معتقد بود که با استعفاردیرا بپذ

فا مت استعسبه  احزاب ریبا آن استفعا خواهند داد. اما در واقع مشاهده شد که نه تنها سا یهمراه

د ش نیمنجر به ا امر نیانتخاب کرد و ا زیرا ن دیجد ندگانیساعت نما 24نرفتند، بلکه پارلمان صرف 

 نیاند. ک یمعرف زیرا ن یرینخست وز نهیگز ت،یاکثر ونیبه عنوان فراکس یکه چارچوب هماهنگ

سائل م نیاز هم تهنشات گرف یصدر قرار نگرفت و اتفاقات کنون انیمسائل چندان مورد پسند جر

 است.

ه از کاست  ییویارکرد، سن دیکه به آن اشاره با یمطرح کرد اما نکته مهم توانیرا هم م یگرید لیدال

آن  یوبر ر ییکایو آمر ی،اماراتیسعود یرسانه ها ژهیبه و یچند روز گذشته و در عرصه رسانه ا

ماه  10مدت  به گرانیباز نیکه ا یاست. امر یعیش-یعیکرده اند و آن گزاره جنگ ش ژهیتمرکز و

 مرحلهنی. در ااند ناکام مانده زیآن در عراق هستند و تاکنون ن یبه دنبال اجرا یقیاست که به هر طر

 و یاهنگحضور و کشاندن طرفداران چارچوب همصدر مترصد  انیو باتوجه به حضور طرفداران جر

 ،یبانایراض خاعت هونو اعالم عدم هرگ یقیاطارتنس انیجر یاریبودند که با هوش گریکدیتقابل آنها با 

 )یفرهاد محمدرضا)   با شکست مواجه شد. یرسانه ا یویسنار نیا

 

      خورد؟ يچگونه رقم م رانيخوب اقتصاد ا ندهيآخبر ویژه           ▼

، قبل دولت:با تقدیر از مردمی کردن یارانه ها گفت مجلس سهیرئ اتیه عضویآباد ریام 

ون رد، چکار را نک نیا یاما دولت فعل د،یخریم گرانیو ارز را از د کردیاسکناس چاپ م

ه عهده را ب تیمسئول دیبا ما،آمدیبه وجود م زین رانیکه در ونزوئال اتفاق افتاد، در ا یابرتورم

د م درهکرده، به اجرا گذاشته است، دست دولت  بیرا که مجلس تصو یدولت قانون م،یریگب

ای لس شورنماینده مردم قم در مج .باشدیدر انتظار اقتصاد کشور م یخوب ندهینکند چون آ

پرداخت  دولت قبل را یبده الیر اردیلیهزار م 150االن ماهانه  نیهم دولتاسالمی افزود:

 بل چاپقکه در دولت  یاداده نشود، اسکناس بدون پشتوانه یبده نیا اگروی گفت:.کندیم

اگر  یتحته، گرف شیکه دولت پ یبرنامه اقتصاد نیا با.شودیشده، باعث باال رفتن نرخ تورم م

درصد  12به  زین 1403درصد و در سال  30به  ندهینرخ تورم سال آ رد،یبرجام هم شکل نگ

 هاارانهی یمنداز محل هدف الیر اردیلیهزار م ۶00شد: دولت  آورادی امیر آبادی .دیخواهد رس

 یارجسال  ماهید ایتا آذر  تایاقتصاد را انجام دهد، نها یکرد که رشد هشت درصد ینیبشیپ

 کرد. میرا تجربه خواه یخوب یاقتصاد طیشرا یادامه دارد، ول هایسخت

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 چه شد؟ یادگاريعاقبت آن عکس 

 ییاروپا یکشورها متأسفانهگفت: المللنیدر امور ب یانقالب اسالم معظممشاور رهبر یتیوال دکتر

 استیها در سآن یهالیتحم دوشرطیقیب رشیو پذ کایآمر یهااستیاز س تیلحاظ تبعبه

از  یچگونه بعض یطیشرا نیاروپا سابقه ندارد. در چن خیاند که در تارقدر تنزل کردهآن یخارج

و  کایفشار آمر تحتکه  ی! کدام غرب؟! غربم؟یسمت غرب بروبه ندیگویم یلوحادهافراد با س

دروغ  غاتیتبل رانیا یاسالم یجمهور هیهمواره عل ستیونیصه یگردهاسراسر دروغ دوره ناتیتلق

فروگذار  یکارچیاز ه یاسالم یجمهور فیو در جهت تضع آورندیم یاسیفشار س کنند،یم

ما را  لدگذشته ساده نیاز مسئول یبعض یفرانسو ینفت یکمپان کیر حد که د یغرب کنند؛ینم

مورد قبول  هیتوص نیو ا دیرا در حوزه نفت و گاز متوقف کن نیبا چ یکه همکار کردندیم قیتشو

وزارت نفت  نیبا مسئول یادگاریعکس  کیو  دیآیم یرانیدر ا یو خود آن کمپان ردیگیقرار م

که  یلدارد؟ در حا رانیا یاسالم یجمهور یبرا یچه نفع رود،یو م دکنیم یگرفته و خداحافظ

 یلوحانه بعضو اقدامات ساده یبا وجود ناآگاه نیتوسط چ ینفت و انتقال تکنولوژ دیخر نیشتریب

 .شودیگرفته م دهیوزارت نفت در گذشته ناد نیاز مسئول

 را نقره داغ کرد رانيا يخارج يمرب

هم  یتومان اردیلیم 32 یاتیمال یخواند! بده «لموتسیو یسونام»را  «الالمتیحراج ب»ورزش  ریوز

کوه بزرگ است  کیتنها نوک  شودیمطرح م لموتسیو یگفت: آنچه در ماجرا یسجاداضافه شد!

 لموتسیبه و وروی ونیلیم 2. برمینام م «لموتسیو یسونام»عنوان و من از آن به شودیم دهیکه د

 120. ساختمان میبده دیبا مهیدرصد جر 10غرامت و  وروی ونیلیم 3.3قبال پرداخت شده، االن 

 یکادر فن نهیهم رفت. هنوز هز سیو سه دنگ ساختمان پرسپول ونیفدراس ینتوما اردیلیم

 !میاو بپرداز یاتیمال یتومان بابت بده اردیلیم 32 دیمانده و با لموتسیو

 «يمحسن چاوش»مثل  يتيسلبر

را  یزندان 1500از  شیخود تا کنون ب یکشورمان با کمکها هیحاش یبخواننده  ،یمحسن چاووش 

 انیو کمک به زندان هیبه امور د یدگیرس یستاد مردم رعاملیشمس، مد یآزاد کرده است. عل

دو سال گذشته  یط ،یمحسن چاوش یتومان ونیلیم 450و  اردیلیم 7گفت: با کمک  ازمندین

 فراهم شده است. هید یستاد مردم تیحماتحت  انینفر از زندان 851 یآزاد نهیزم

تاکنون، منجر به  شدهافتیدر یمردم یهاخود نوشت: مجموع کمک یدر صفحه مجاز یچاووش 

 یزندان 75 هید نیتام مار،یب 1250درمان  نهیهز نیتام رعمد،یغ میجرا یزندان 155۶ یآزاد

 مسکن شده است. 25 نهیهزکمک نیمحکوم به اعدام و تام

 اعالم شد رانيممتنع ا یرأ ليدل

در نشست  رانیممتنع ا یوزارت خارجه کشورمان در خصوص علت را یسخنگو یکنعان ناصر

اظهار کرد:  «تیبشر یپاک برا ستیز طیحق مح» نهیسازمان ملل در زم یمجمع عموم ریاخ

 انیبانقطعنامه مشارکت فعال داشت،  اما متاسفانه  نیمذاکرات ا ندیدر فرا رانیا یاسالم یجمهور

 کردند. یاز کشورها خوددار یادیو تعداد ز رانیاصالحات ا رشیقطعنامه از پذ

از  یممتنع تعداد یقطعنامه و را نینبودن ا یمهم اجماع لیاز دال یکیادامه داد:  در واقع  یکنعان

به  یبزرگ استعمار یقدرت ها فیو وظا فیانگاشتن  تکال دهیکشورها به آن، نواقص متعدد، ناد

 ردر جهان د یکننده بحران و نا امن جادیو ا ستیز طیکننده مح بیتخر یغرب  یدولت ها ژهیو

 قطعنامه  است. نیا

 اقتدار شد نگيوارد ر مذاکرهدر  لبنان

اقتدار شد.  نگیمرزها وارد ر میدرباره ترس یتیونسیصه میرژ شنهادیگفتن به پ« نه»با  لبنان 

 شنهادینتوانست پرد حضور د روتیدر بکهییکایآمرهداد:واسطگزارشیروسیخبرگزار کیاسپوتن

 شنهادیپکشور بازگشت. نیا نیاز مذاکره با مسئول یبقبوالند و دست خال هایرا به لبنان لیاسرائ

لبنان از بلوک هشت در شمال  یبر چشم پوش یحامل آن بود مبتن ییکایکه واسطه آمر لیاسرائ

قانا را به طور کامل در  یگاز دانیهم م لیابل اسرائبود و در مق لیدرجه به نفع اسرائ 23خط 

و  داندیم شیقانا را جزو قلمرو خو یگاز دانیکرد که هم م دیتاک لبنان.دهدیلبنان قرار م اریاخت

 کند. یچشم پوش 8متر مربع از بلوک شماره  کیاز  ستیهم حاضر ن

 اخبار کوتاه▼

 معروف به هالک یبیسجاد غر /هالک ياظهار شرمندگ ◄

اعالم  ویدیو کیقزاق در  فیحر پس از شکست مقابل یرانیا

چوپان که  یحال هاد نیشدم.. در هم رانیکرد: شرمنده مردم ا

 یدر فضا یبا انتشار پست ایمسترالمپ نالیدارنده مدال برنز ف

 زیرآمیو تحق ثیو شکست پرحرف و حد ریبه اتفاقات اخ یمجاز

خواست دست  یو نشان داد و از یدیواکنش شد ،یبیسجاد غر

 خود بردارد. یاز کارها

دستگاه  20هماهنگ نبودن   /سخته؟! قدرنيا يهماهنگ◄

در  تیمسئول در حوزه صدور مجوز واردات کاال باعث عدم شفاف

در گمرک ها فاسد و  یادیز یحوزه گمرک شده است و کاالها

داشته باشد  نهیآنها هز یکه هم امحا شوندیقابل استفاده م ریغ

 رفتن نیو از همه مهمتر از ب ینگهدارو هم 

تن کاال و اموال از رده خارج  510 ریت 12 خیتار در ها هیسرما 

انبارها در گناه  نیاز ا یاستفاده برخ رقابلیشده، متروکه و غ

 روز امحاء شدند. 3ظرف 

 ریوز یمعاون اقتصاد ،یصفر یمهد /دالر یبه جا ريم ◄

هم اکنون  هیو روس رانیاظهار داشت که ا رانیامور خارجه ا

در  انددهیرس فتیسوئ ینیگزیجا یتوافق خوب برا کیبه  بایتقر

فعال خواهد شد و  رانیدر ا "ریم"کارت  یبه زود"ادامه گفت: 

 ."امر و انجام آن توافق شده است نیدرباره ا

 وزارت /!کند؟يرا دنبال م یديچه اهداف پل تيبهائ◄

را  تییجاسوس بهاحزب  یمرکز هسته یاطالعات اعضا

وزارت اطالعات آمده: متهمان  هیاطالع دربازداشت کرد.

موسوم به  یستیونیبا کانون صه ما  یشده مستقبازداشت

 یالتیدر ارتباِط تشک یاشغال نیمستقر در فلسط العدلتیب

 ضاله فرقه التیتشک یایکانون پارسال راهبرد اح نیبودند. ا

و  «یتهاجم غیط تبلخ»را تحت عنوان  رانیدر ا تییبها

بازداشت  به شبکه یهدفمند اطالعات یآورجمع ژهیو تیمأمور

 شده ابالغ نموده بود.

 /!ستيترور کيحذف  یسال برا ۲1دالر و  اردهايليم◄

سرکرده  یالظواهر منیاعالم کرد: ما ا کایجمهور آمر سیرئ

در کابل  یپهپاد یاتیالقاعده را در عمل یستیسازمان ترور

با صرف  کایش،امریسال پ 21 یعنی 2001سال  زا. میکشت

سر  یدالر به دنبال رهبران القاعده بوده است و برا اردهایلیم

شده بود و اکنون  نییتع یدالر ونیلیم 25 زهیجا یالظواهر

 کایرا ترور کرده است. وزارت امور خارجه آمر یاعالم کرده که و

 یهارتادر سف 1۹۹8آگوست  یهایگذاراو در بمب دیگویم

 224که منجر به کشته شدن  ایو تانزان ایمتحده در کن االتیا

 نفر شد، نقش داشته است.

 ری وز یالله نیبهرام ع/!!ميهد ينفر دارو م ونيليم 400به ◄

طب ق  13۹8مجل س گف ت:در س ال  یبهداشت در صحن علن 

توم ان قاچ اق معک وس  اردیلیهزار م 5که گزارش شده،  یسند

بلک ه  میدادیرو پوشش نم  تیجمع ونیلیم 80در واقع  میداشت

از ارز  زی ن هیهمس ا یاز جمل ه کش ورها تی جمع ونیلیم 400

  .بردندیبهره م ییدارو یحیترج


