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 ( فرمودند:)عحسینامام 

 هیهات: »فرمود دالشهدایس که بود این. بماند باقی حق پرچم عنوان به ابد تا باید )ع(حسین امام

 نگذارند و بایستند حرفشان پای که است جماعتی و ملت انسان، آن به متعلّق افتخار. «الذّلّة منّا

 محکم را پرچم این حسین امام. بخواباند و ببرد بین ازها توفان اند،کرده بلندها آن که را پرچمی

 09/01/1381 .ایستاد شریفش حرم اسارتِ و عزیزان شهادتِ پای تا و داشت نگه
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 اصحاب و( ع)حسین نام و رودمی و آیدمی محرم سال هر

 سرزمین این در ملت یک گستره در بارها و بارها اشعاشورایی

 آشکار را حقیقت این و کندمی متالطم را ایجامعه و شودمی تکرار

 میان در ایادثهح یادکرد تنها( ع)اباعبداهلل نام ذکر که سازدمی

. بسپارد فراموشی به را آن روزگار گذر غبار که نیست تاریخ حوادث

 بلکه نیست، مرگ از نوعی بازخوانی و یادآوری( ع)حسین نام تکرار

 گویدمی سخن زیستنی چگونه از که است زندگی سبک از سخن

 برای که الگویی! است شرافتمندانه مردنیگونه آن آن نهایت که

 .باشدبخش نجات تواندمی تاریخ اعصار همه ردانسرگ بشریت

 است تاریخی خواهعدالت جریان با آشنایی عاشورا، دفتر بازخوانی

 در ایستادگی وقف را خود و آموزاندمی را زیستن مسئوالنه که

 کالبد به را یگریانقالب و مبارزه روحیه و نموده ذلت و ظلم برابر

 حریت آورپیام شهیدان ساالر و سرور. کندمی تزریق مرده جامعه

 و معروف به و امر اقامه برای بزرگ گرتالش و است آزادگی و

 حاکمیت فراگیر شام در که نابی اسالم احیاگر و منکر از نهی

 !است علوی حکومت ظهور صبح دبخشینو اموی،

 وضع به واکنشی و انفعالی نهضتی تنها( ع)حسین امام حرکت

 هایملت همه برای الگویی ارائه آن، زا فراتر بلکه! نیست موجود

 حرکت غایت. است آنان دغدغه «زیستن خوب» که است بند در

 عاشورایی، زندگی آن در که است اسالمی تمدنی تحقق حسینی

 همه تمدن، آن در. است بشریت «مسلمانی زیست الگوی»

 و معنویت و امنیت و صلح و آزادی و عدالت از متعالی مفاهیم

 .یافت خواهد تجلی اخالق

 ایستادگی و یزیستظلم السالمهیعل حسین نهضت برجسته آرمان

 از دیگر یکی به آن تقویت و توجه که است خواهان زیاده برابر در

 و ایستادگی روح. است شده تبدیل ما انقالب امروز نیازهای

 و خواهزیاده استعمارگران و جهانی استکبار برابر در استقامت

 و مظلومان از حمایت و «غربی نه شرقی هن» شعار بر دیتأک

 در را آنمبدأ  ومنشأ  که است هاییآرمان عالم، مستضعفان

 نظام که جهانی در. نمود جستجو باید( ع)بن علی حسین حرکت

 و مخالفین همه تا است تالش در صهیونیستی، - داریسرمایه

 بکشاند، وادادگی و تسلیم و مدرن بردگی به را خود منتقدین

 قدرت برابر در تسلیم عدم و( ع)حسین امام قیام روح به جهتو

 خارجه سیاست مانیفست به تواندمی یخوببه زمانه فاجر و فاسق

 و حریت چون ییهادواژهیکل .گردد بدل اسالمی جمهوری

 وفای ی،ازخودگذشتگ ایثار، غیرت، ایستادگی، شجاعت، آزادگی،

 زندگی سبک ارزشمند مفاهیم رضا؛ توکل، صبر، عهد، به

 این در ایران ملت عزت آورامیپ آن به تمسک که است حسینی

 )نویسنده: مهدی سعیدی( .بود خواهد زمانه

 

 

 

 
 

 

 ؟ميخواهيم چه مذاکرات در                             روز گزارش▼

 تا گردیده باعث موضوع این و است شده جدیدی فاز وارد گذشته روز چند از ایهسته مذاکرات

 شده یدهجهت یهالیتحل و خبرها انتشار به طرفین غیررسمی و رسمی یهابونیتر وها رسانه

 .بپردازند خود اهداف راستای در

 در مستقر المللیبین هایسازمان در روسیه نماینده اولیانوف، میخائیل -1 :خبري يهاگزاره

 و هاایرانی برای ژهیوبه مذاکرات. مداری فاصله پایان خط با ثانیه ۵ یا دقیقه ۵» کرد: اعالم وین

 در وگوهاگفت که است این موجود برداشت اما کنم؛ ضمانت توانمنمی. است حساس هاآمریکایی

 کنندههماهنگ! فوری خبر». وی همچنین در توئیت دیگری نوشت: «رودمی پیش درست مسیر

 در کنندگانشرکت. کرد وزیعت را برجام احیای توافق نویسپیش «نهایی متن» اروپا اتحادیه

. خیر یا هستها آن پذیرش مورد نویسپیش این بگیرند تصمیم باید اکنون وین وگوهایگفت

 ارشد مقام یک -2 .«شد خواهد احیا ایهسته توافق باشد، نداشته وجود مخالفتی چنانچه

 گذشته روز ۴ رد» که کرد اعالم فارس خبرگزاری با گفتگو کشورمان نیز در خارجه امور وزارت

 و مالحظات نیتأم از اطمینان برای ماندهباقی موضوع چند خصوص در ایفشرده مذاکرات

 مقابل هایطرف با را خود مواضع ما وگوهاگفت این جریان در. شد برگزار کشورمان هاینگرانی

 صلا تردید بدون. شد حاصل نسبی هایپیشرفت نیز موضوعات برخی در و گذاشتیم اشتراک به

 نیتأم و حقوق این احقاق. است ایران ملت منافع تأمین و حقوق از حراست ما برای اساسی

 غیرقانونی رفتارهای تکرار از جلوگیری و مقابل طرف تعهدات پایدار اجرای تضمین و منافع

 .«است کنندهمذاکره تیم جدی دغدغه آمریکا،

 آخر گامعنوان به بدبینانه چه و نانهیبخوش چه ،هارسانه سوی از آنچه -1 :تحليلي يهاگزاره

 شدن فرسایشی از ایران. هرچند دارد روانی و یارسانه جنبه صرفاً ،گرددیم مطرح مذاکرات

 نخواهد کوتاه اشیاصول مواضع از خود، مدنظر نتیجه حصول تا ولی کندینم استقبال توافق

 پمپاژ عدم گیرد، قرار مدنظر انقالبی ریانج و انقالبی یهارسانه سوی از باید که یانکته لذا. آمد

 کاذب خوشحالی موجب که است خبرهایی ارسال یا و دکنندهیناام زمینه پشت با خبرهای

 موضوعات از یکی که دارد میز روی بر را ییهادرخواست ایران فعلی شرایط در -2 .گرددیم

 ادعاهای بستن آن از یانهنمو که است آینده در ایران علیه فشار اهرم هرگونه حذف محوری،

 این نشدن بستهچراکه  است؛ مشخص هم خواسته این علت. است ایهسته برنامه علیه پادمانی

 ادعاهای بهانه به یچند گاه از هر دهدیم اجازه اتمی انرژی یالمللنیب آژانس به موارد

 این و کند باز رانای علیه یاتازه ادعاهای وسؤاالت  صهیونیستی، رژیمازجمله  ثالث یهاطرف

 موضوع -3 .گذاشت خواهد ایران در یگذارهیسرما ریسک و داخلی محیط بر سوء آثاری کار

 شرکای به بخشیاطمینان برای هاتحریمباثبات  و پایدار رفع دارد، دیتأک آن بر ایران که دیگری

 ،201۵ در مبرجا امضای از پس که است این است شده دیتأک هم نیازاشیپ آنچه. است تجاری

 حضور از مانع و کرده سد را ایران در یگذارهیسرما راه ی،خواهادهیز علت به هاییکایآمر

 یالمللنیب تجارت تسهیل برای تضمین ارائه اساس این بر. شدند ایران در خارجی گذارهیسرما

 .است فعلی شرایط در ایران یهاخواسته از یکی

 و نبوده غرب با ایران مواجهه در پایانی نقطه برجام که است اساسی اصل یک این پاياني: نکته

 سازقدرت یهامؤلفه گرفتن و ایران قدرت تخلیه دارد، مدنظر مقابل طرف آنچه و نیست

 گیرد، قرارمدنظر  باید آنچه دشمن، با مواجهه در تیزبینی بر عالوه لذا است؛ اسالمی جمهوری

 سوی از اقتصادی یهاهیپا شدن تریقو و سوکی از دیپلماسی و خارجی سیاست کردن متوازن

 نظام در که طلبی؛ جهان راحت اگر شو قوی برواند گفته امیاالمیقد ازچراکه  است؛ دیگر

 )نویسنده: یعقوب ربیعی( .است پامال ضعیف طبیعت
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 اخبار ▼

 کنيد؟!مي انتقاد ايران به بسازيد، سالح خودتان نداريد عرضه

 سالح ساخت بومی فناوری ایران کهیدرحال است،آور خجالت»: حوار گفتال شبکه عربی مجری

 چند هایقیمت با موشک چند خرید دنبال به هنوز میالدی 2022 سال در عربی کشورهای دارد،

 شد. خواهند دود ثانیه چند در جنگی، هر در که هاییموشک هستند، آمریکا از دالری میلیارد

 شما! اندرسیده آن به خودشان دست با چون وجودشان گوارای دارد؟ یاهسته توان ایران ناراحتید

 تحت ایران گوییدمی چطور گفت. خواهم چه برنامه این در ببینید بسازید، سالح خودتان هم

 مقابل در را خود ایران کنیم اعتراف باید کنید، تمام را عربی بیهوده هیاهوی این آمریکاست؟ تسلط

 پس از حتی هنوز اما اند؛خریده سالح اندتوانسته تا بزرگ عربی کشور دو است. کرده ثابت آمریکا

 «.اندرسیده شما کشورهای عمق به که هستندها آن این بلکه بیایند، بر اندنتوانسته هایمنی

 مديراني که فرزندانشان در خارج از کشور هستند

 هزار ۴ الی 3 اینکه بیان با منکر از نهی ومعروف امربه ستاد دبیر «گلپایگانی هاشمی صالح محمد»

 اصراری چه»: گفت هستند، کشور از خارج در تاکنون گذشته هایسال طی در میانی مدیر فرزند

 مسئوالن بین رقابتی یک باشد. کشور از خارج در فرزندش کهیدرحال باشد، مسئول فردی است

 صدای با اما باشند، فرزندانشان برای دالر و یورو نیتأم دنبال به افراد شودنمی یعنی دارد؛ وجود نیز

. متأسفانه هستند فعالیت در حال همچنان مدیران این از برخی. کنند اعالم را کشور استقالل بلند

 دیگر کشور یک در فرزندش مدیری اگر که گرفتند ایراد ما به البته. نداریم زمینه این در قانونی

 این بخواهد چه. شد محروم توانمند مدیر یک وجود از باید چرا و دارد ارتباطی چه مدیر به است

 در هم ما که بگیرد تصمیم خصوص این در مجلس باید نباشد، چه باشد خود مسئولیت در مدیر

 شده انجام مجلس صحن در زمینه این در نیز اقداماتی. ایمکرده ارسال نامه مجلس به زمینه این

 .«است نگرفته صورت زهنو باشد قاطعصورت به که اقدامی اما بود

 !فلسطين بزرگ پيروزي

 این» :غزه گفت نوار دربس آتش اعالم از پس اسالمی جهاد جنبش دبیرکل «النخاله زیاد»

 را العواده خلیل و السعدی بسام شیخ آزادی .بودبس آتش دنبال به که بود صهیونیستی دشمن

 گرفته سر از دوباره جنگ کندن عمل ما شروط به صهیونیستی رژیم اگر .کردیمبس آتش شرط

 هایعرصه در رویارویی و فلسطین ملت وحدت از دفاع برای اسالمی جهاد جنبش .شد خواهد

 نشینصهیونیست شهرک ۵8. ماندمی باقی استوار و ثابت و گذاشت وجود عرصه به پا مقاومت

 از یکهیچ انستندنتو اشغالگران و داشت قرار القدس سرایا هایراکت آتش زیرزمان طور همبه

 فلسطین ملت کنار در که هاییملت تمام به را پیروزی این .کنند تحمیل ما بر را خود شروط

لبنان نیز در پی اجرای  اهللحزب سید حسن نصراهلل، دبیرکل .«کنممی تقدیم کردند، ایستادگی

 جنگ پایان خواهان که بود مشخصکامالً  اسرائیل شرایط» :در فلسطین اشغالی گفت بسآتش

 تاب ویآوتل و عسقالن نیز و غزه اطراف نانینششهرک .نداشت را این از بیش توان زیرا است؛

 نمایان آن راقبالً  مقاومت که است دشمن ضعف نقاط از یکی این .نداشتند را جنگ ادامه

 «.شود تمرکز آن روی همیشه باید و است ساخته

 اننمايندگسؤاالت  به خارجه امور وزير پاسخ

 مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون رسمی جلسه در شرکت با «امیرعبدالهیان»

 امور وزارت در انتصابات روند»: گفت وی .داد پاسخ مردم نمایندگانسؤاالت  به اسالمی، شورای

 در ذیصالح مراجع و است ضوابطی تابع تخصصی،کامالً  و حاکمیتی دستگاه یکعنوان به خارجه

 همکارینامه موافقت .کنندیم نظر اعالم حساس یهاسمت در افراد ابقای یا بانتصا خصوص

حتماً  نهایی دییتأ صورت در و دارد قرار کشور دو میان بررسی مرحله درفعالً  روسیه با سالهستیب

 فشرده یهایزنیرا در و خارجه امور وزارت پیگیری با .برسد اسالمی شورای مجلس تصویب به باید

 هم با که است شده تشکیل آب موضوع به رسیدگی برای کشور دو بین مشترکی کارگروه ه،ترکی با

 درصد ۵۷0 تا درصد 2۷ از تجاری مبادالت حجم جدید، دولت استقرار مدت در. دارند ارتباط

 بازرگانی یهازنیرا تعداد تجارت، و معدن صنعت وزارت همکاری با همچنین. است یافته افزایش

 حقابه حفظ برای یاگسترده و فشرده یهایزنیرا ترکیه و افغانستان کشورهای با .اندافتهی افزایش

 .«است شده انجام ارس و هیرمند یهارودخانه از ایران

 اخبار کوتاه▼

 قبیله از گروهیکابل/  در حسيني عزاداران شتم و ضرب ◄

 و بردند هجوم کابل برچی دشت هایسقاخانه به طالبان مسلح

 عزاداری هایموکب هایفعالیت و نذر توزیع مانع مقدمه بدون

 زیآمخشونت رفتار پی در شودمی گفته. اندشده افغانستان مردم

 مجروح و زخمیشدت به حسینی عزاداران از نفر چندین طالبان،

منظور به حسینی عزادار زنان از نیز شماری دیروز صبح اند.شده

 روز و( ع) نحسی امام شهادت سوگواری مراسم در شرکت

 زیارت به پیاده پای با فیمزار شر شهر مختلف نواحی از عاشورا،

 دوشنبه هایروز کهنیباوجود ا اما آمدند، شهر این در سخی

 .نیافتند را روضه صحن به ورود اجازه آنان است، زنان مختص

 باشد/ پوتين بهار تواندمي اروپا در زمستان: روزنامه آمريکايي ◄

 قیمت افزایش برای کرملین طرح درباره «ورنالژ تیاستروال»

 حامی هایدولت کردن وادار و اجتماعی آشوب ایجاد انرژی،

 آسیا با باید اروپا آینده، یهاماه نویسد؛ درمی استعفا، به اوکراین

 کشورهای وضعیت زیرا بجنگد؛ روسیه مایع طبیعی گاز برای

 قیمت. شودیم بدتر زمستان، به شدن نزدیک با اروپا اتحادیه

 ناآرامی به منجر که شودیم مشکالتی ایجاد باعث انرژی باالی

 .کنندیم دادن رأی به شروع خالی پول کیف با مردم و شودیم

 قصد که است ییهادولت رساندن قدرت به پوتین نهایی هدف

 ندارند. را اوکراین از حمایت

 اخل،د خودروهاي ادعاي افزايش کيفيت: راهور پليس جانشين ◄

در خصوص کیفیت « حسینی تیمور سردار» يي است!/سراداستان

 داخل تولید خودروهای کیفیت»: خودروهای تولیدی کشور گفت

 مشکل کماکان پلیس نظر از و نکرده گذشته با تفاوتی هیچ

 افزایش حال در کرده ادعا صنعت وزارت اگر .دارد وجود کیفیت

 اتفاقی هیچ و نیست بیش ادعایی و داستان هانیا است، کیفیت

 و بردمی پیش را خود کار قوت با همچنان مافیا و رانت .نیفتاده

 در هوا کیسه مشکالت شاهد همچنان و نیست گوپاسخ کسی به

 .«هستیم خودروها

 محمد» مذاکرات/ در خود مشروع ياخواسته بر ايران ديتأک ◄

 یشرفتپ» :ایران گفت کنندهمذاکره ئتیهی ارسانهمشاور  «مرندی

 نیاز همچنان مسائل برخی اما شده حاصل وین مذاکرات در کلی

 و هاخواسته تحمیل در هاآمریکایی و هادارد. اروپاییوفصل حل به

 شکست ایهسته توافق خصوص در ایران بر خود تصمیمات

 نبوده، مذاکرات در شرطی نیز پاسداران سپاه موضوع و خوردند

 «.اندکرده بزرگنمایی نآ درباره غربی هایرسانه بلکه

 از گفته آمریکا جمهورسیرئ چين/ مانور از بايدن نگراني ابراز ◄

 در چین اقدامات خصوص در اما نیست؛ نگران تایوان بابت

 رئیس سفر از پس منطقه این در هاتنش. است نگران منطقه

کرده  اعالم چین ارتش .گرفت باال آمریکا نمایندگان مجلس

 برگزار رزمایش زرد دریای شمال در هما یک مدت است به

 دفاع روزه 3 رزمایش هم هاآن که داده خبر هم تایوان. کندمی

 .دهندمی انجام را حمله برابر در


