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کنند؛ این را حاال خودشان  کنند و انکار می ها تعجّب می اش منافاتی ندارد، بعضی بسته  کراوات

 (12/11/1911.)است زنده شده گویند که غربِ وحشی می

www.basirat.ir 

 
 های مؤمنانه سابقه موفق رزمايش        روز حرف ▼

های  رهبر معظم انقالب با اعالم رزمایش مؤمنانه برای مقابله با آسیب

های انقالب اسالمی پرده  اجتماعی ناشی از کرونا، از برخی ظرفیت

به  تنها نهبرداشتند که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. این رزمایش 

افزاید، بلکه موجب خواهد شد اثرات  ور میسرمایه اجتماعی در کش

اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی کرونا کاهش یابد و روحیه انقالبی و 

 ها را تسکین دهد. همدلی ملت ایران، آالم دردکشیده

ـ پس از بیانات رهبر معظم انقالب شاهد این 1نکات تحليلي: 

ز های کشور این رزمایش مؤمنانه آغا هستیم که در همه استان

شده است و با ابتکارهای متعدد در حال ایجاد فضایی عاشقانه و 

ـ انقالب 2معنوی در مقابله با یک بیماری خشن و خطرناک است. 

های کم و  اسالمی با این فضاها بیگانه نیست و با همین حرکت

انقالب های بزرگی پیروز شده است. رهبر معظم  کوچک در مبارزه

 فرمایند: های مؤمنانه می ی از این رزمایشا با ذکر نمونه 1931در سال 

ها، امام را  شهدا و اخالص رزمندگان در جبهه  معنویت مردم و خانواده»

به هنگام روضه  فقط نه ـ امام را  گریه آورد. من چند بار به هیجان می

های  دیده بودم. هر دفعه که راجع به فداکاری ـ و ذکر مصیبت

آمدند و متأثر  ایشان به هیجان میکردیم،  مردم با امام صحبت می

های  قلکتهران،   شدند. مثالً موقعی که در محل نماز جمعه می

شکسته بودند و کوهی از پول درست ها به جبهه را  ی بچهئاهدا

این صحنه از   شده بود، امام)ره( در بیمارستان با مشاهده

تلویزیون متأثر شدند و به من که در خدمتشان بودم، گفتند: 

در آن لحظه مشاهده کردم که  «ها چه کردند؟ یدی این بچهد»

 در»ـ 9؛ .«کنند هایشان پر از اشک شده است و گریه می چشم

 استثنائی ها این ما روزگار در دادند... من به ای نامه همدان سفر

نوشته  خانم این .است استثنائی حقیقتاً ،تاریخ در اما نیست،

 اظهار بود. خواهند و بودند جبهه در پسرهایم و بودند: همسرم

 جبهه در ـ خانم توانندـ این نمی خودشان که کردند شرمندگی

 که ناقابل انگشتر عدد دو من که گویند می بعد. بکنند شرکت

 جمع را آن ها ماه که پول مقداری و است من زینت تمامی

ـ  بگیرم زمستانی گرم لباس هایم بچه برای خواستم می و کردم

 در را رزمنده ۰1 عزیزم امام که دارم شرم ولی ـ دداشتن نیاز که

 مالم و هستی که را ها همین باید هم من دهد، خرج ماه سه

 «.رزمندگان برای بدهم هست

های  حرکت در ماجرای سیل سال گذشته، جهانیان: نکته راهبردی

انگیزی از مردم ایران را شاهد بود و این رزمایش هم موجب  شگفت

ستی ملت ایران و حرکت ایثارگرانه در سراسر کشور دو خواهد شد، نوع

پرچم فرهنگ برتر جمهوری گذشته،  همچوناوج بگیرد و 

 اسالمی ایران در جهان به اهتزاز دربیاید. 

 

 

 
 

 عرضه نفتسابقه  بيتوافق بر سر کاهش                    گزارش روز ▼

در دهمین  اوپکریغی و کشورها «اوپک» ،عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 29

 ،ترین کاهش عرضه نفت جهان توافق کردند بزرگ برایای که برگزار شد،  العاده نشست فوق

وزیر نفت  .میلیون بشکه از عرضه نفت کاسته شود 7/1که مقرر شد روزانه  یا گونه به

فقط مکزیک در مقابل کاهش عرضه نفت »جزئیات اجرای این توافق گفت: باره در کشورمان

هزار بشکه را کاهش  111 هزار بشکه در روز مخالفت کرد و پذیرفت که فعالً 011میزان به 

 «دهد.

 یا گونه به ،اقتصادی کرونا روز به روز در حال افزایش است پیامدهای ـ1 خبری: های گزاره

بینی کارشناسان این است  و پیششته گذابر بخش تولید نیز تأثیر ،که عالوه بر بخش خدمات

شاهد کاهش بیشتر تقاضای نفت خواهیم بود. این توافق ، به علت کاهش تولید ندهدر آی که

کنند در آینده شاهد رکود اقتصادی خواهیم  بینی می حاکی از آن است که کارشناسان پیش

 قیمت طال در سطح جهانی اندکی رشد کرد. ،ها به این تصمیم در اولین واکنش رو ؛ از اینبود

 رو است؛ از اینمریکا و چین، برنده اصلی کاهش قیمت نفت چین در جنگ تجاری بین آـ 2

آمریکا عالوه بر انگیزه داخلی، به دلیل رقابت اقتصادی با چین حاضر شده است حتی کاهش 

اما این کاهش  ؛های مه و ژوئن بپذیرد تا قیمت نفت افزایش یابد سهم مکزیک را نیز برای ماه

میلیون بشکه در روز کاهش  91ر حال حاضر حدود عرضه متناسب با کاهش تقاضا نیست. د

تواند نقش بسیار زیادی بر  ای نمی میلیون بشکه 11تقاضای خرید نفت داریم که کاهش 

 ها داشته باشد. افزایش قیمت

 صرفه بهتولید نفت برخی کشورهای تولیدکننده مقرون  ،اگر قیمت نفت افزایش نیابد ـ9

مقرون برای این کشور ای فعلی ه تآمریکا با قیم نفتاستحصال  مشخصاً و نخواهد بود

 .نخواهد بود صرفه به

  جمهوری اسالمی ایران با توجه به میزان پایین عرضه رسمی نفت، راهبردی: هتنک

ضمن اینکه در این  خواهد داشت،تری نسبت به سایر تولیدکنندگان  پذیری پایین آسیب

 عرضه معاف شده است.تولید و از کاهش های امریکا،  بدلیل تحریمتوافق نیز 

 شدياند يم کايکه به الطاف ملوکانه آمر یشمندياند           ویژه خبر ▼

 یبخش مطالعات اسالم سیئطلب و ر محقق داماد، فعال اصالح یدمصطفی... سا تیآ

جهان، به  یها کیرهبر کاتول س،یبه پاپ فرانس یا قبل در نامه یچند ران،یفرهنگستان علوم ا

 با وخیم نشان دادن وضعیت ایران در این ایام، اشاره کرده و رانیونا در اکر روسیو وعیش

دردناک، اعم از کودکان، سالخوردگان،  یبال نیدر ا رانیروزها عموم ملت ا نینوشته است: ا

و  اند مواجهمنحوس  روسیو نیا رشدنیبا فراگ سو کیزنان و مردان در شهرها و روستاها از 

  کنند یمرا در کنار خود تجربه  یزیهرلحظه جان دادن عز

 نیتر از موفق یکیکرونا  روسیو تیریدر مبارزه و مد یاسالم رانیا اوالًاست که  یدر حال نیا

در  ،ییاروپا یو کشورها کایبعد از آمر زیجهان است که در آمار تلفات آن ن یکشورها

و  ییهرگز بر مقوالت غذا زین کایساله آمر 01 یها میتحر اًیثاند و رقرار دا یتر نییپا یها رتبه

 کایظالمانه آمر یها مینداشته است. البته که تحر یریخاص و چشمگ ریکشورمان تأث ییدارو

اما  ،خاص( شده است مارانیب یداروها ژهی، شامل دارو )بواین کشور مقامات یبرخالف ادعا

در  ی امریکا،های حداکثر با وجود تحریم ،ییدارو یازهایدرصد از ن 17از  شیب اکنون هم

                  .شود یم دیتولکشور داخل 



  

 اخبار ▼

 !ايران به ماسک ارسال از امارات هدف

 به باید یمن در بس آتش پایداری و اجرا برای که نوشت مطلبی در المانیتور آمریکایی پایگاه 

 به ادامه در انیتورالم .شد مذاکره وارد تهران با و کرد توجه نیز ایران نفوذ و جایگاه نقش،

 به تهران :سدینو یم و کند می اشاره یمن در گری میانجی برای ایران از امارات التماس نحوه

 کمک و ها پل ساختن برای بحران فرصت از تا بگیرد سیگنال ابوظبی از است ممکن خود نوبه

 امارات .باشد مناسب فرصت این تواند می یمن و کند استفاده بحران، در نیازمند همسایگان به

. است کرده ارسال ایران به کرونا با مبارزه به کمک برای را پزشکی تجهیزات عربی متحده

 بر که شد همتای اماراتی او و ایران خارجه امور وزیر بین تلفنی تماس به منجر ابتکار این

 تأکید ها تالش و جمعی کار اهمیت و بحران این از عبور برای ایران ملت از امارات حمایت

 اعتماد پل و کند اثبات را خود نیت حسن خواهد می ایران اگر: نوشت ادامه در المانیتور .کرد

 .کند حمایت یمن در بس آتش برای فعلی ابتکارات از باید بسازد را اختالفات حل برای

 از کشور این محاصره و یمن جنگ فوری پایان خواستار ها بار ایران که است حالی در این

 با که داد ارائه کشور این در جنگ پایان برای نیز ابتکاراتی و شده سعودی تالفائ سوی

 درصدد اند خورده شکست نظامی عرصه در که سعودی ائتالف شد، رو روبه ها سعودی مخالفت

 مردم معنوی ارتباط به هم ماسک بسته چند ارسال مانند زیآم تفرقه یها حرکت با که هستند

 .بنمایند را نظامی عرصه در خود یها شکست جبران هم و دبزنن آسیب ایران و یمن

 با شرقايران با تخطئه روابط حسنه  بار نيا ؛طرح مذاکره با غرب

وگو با روزنامه همدلی با  در گفت 11طلب و از محکومان فتنه  فعال اصالح« علی تاجرنیا»

ای که وجود  لهکنم مسئ من فکر می»تخطئه روابط حسنه ایران با بلوک شرق گفته است: 

ها و  مخالفت محسوسی، از ابتدای پیروزی انقالب بعضاً کامالً صورت بهاین است که  ،دارد

نمایی شده  بسا بزرگ در مورد کشور ما برجسته شده است و چه های غرب، کامالً کارشکنی

آن اتفاقاتی که به واسطه رفتارهای کشورهایی مانند شوروی سابق و چین  ،است و در مقابل

در مورد این د... شو شود و روی آن پوشش گذاشته می اتفاق افتاده است، خیلی برجسته نمی

شد، آیا  همه امتیازاتی که به چین و روسیه داده شده است، اگر همین موارد به غرب داده می

سفانه أکنم که مت من فکر می»وی در ادامه گفته است: « نبود؟ ها آنامروز غرب جایگزین 

رابطه با کشور چین را  ،گرایی در گذشته گاه اقتصادی خیلی قوی در جناح اصولوجود یک پای

 ؛ها یک نوع وابستگی ایجاد شده است کرده است که در نتیجه آن طی این سال مدیریت می

ایم و تمامی  مان را با کشورهای غربی و کشورهای منطقه قطع کردههای یعنی وقتی ما تمام پل

ایم، بایستی نگران باشیم که خدای نکرده  د چین و روسیه گذاشتهمان را در سبهای مرغ تخم

 .«انتقاد ما به قبای مقامات چین برخورد نکند

 کرد اعتراف ايراني ضد های تحريم معمار

 دولت فعلی های مقام های ادعا ای مصاحبه در ایرانی ضد های تحریم شبکه معماران از یکی

 شوند، به نمی تحریم مشمول ایران با بشردوستانه های کاال مبادالت اینکه بر را مبنی آمریکا

 جمهور رئیس «اوباما باراک» دولت سابق های مقام از «نفیو ریچارد» .است کشیده چالش

 در شود می یاد ایرانی ضد های تحریم اصلی طراحان از یکی عنوان به او از که آمریکا سابق

 از ها کشور و ها گروه ها، شرکت هراس در ها تحریم نقش بر «تایمز آنجلس لس» با ای مصاحبه

 در ای پیچیده قواعد: »گوید می او .است کرده اذعان تحریم هدف های کشور به رسانی کمک

 خواهند مواجه سنگین جرائم با کنند نقض ها را[ تحریم قوانین] که هایی شرکت و کار هستند

. باالست بسیار ای بادلهم چنین به ورود خطرات» یادآور شده است: ادامه در وی .«شد

 .«اندک بسیار آن ازای به ما سود و است زیاد بسیار هم کار این های هزینه

 

 کوتاه اخبار ▼

درصدی بندر راهبردی شرق کشور/  26/59پيشرفت  ◄

 آخرین  درباره مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان

 بهشتی شهید بندر توسعه طرح در شده انجام اقدامات و وضعیت

 ها مدت از طرح این از برداری بهره»: گفت 1911 سال در چابهار

 سال پایان تا آن فیزیکی پیشرفت اما است، آغاز شده قبل

ایران گفتنی است، بندر راهبردی  «بود. درصد 31/10 گذشته

مبنی بر در منطقه چابهار در ادامه تأکیدات رهبر معظم انقالب 

شود که  اندازی می راهکران، توجه مسئوالن کشور به سواحل م

برداری کامل آن موجب توسعه تجارت در شرق ایران، رونق  بهره

اقتصادی و معیشتی منطقه محروم سیستان و بلوچستان و 

اتصال آسان ایران  ـ تجاری آمریکا از طریق کاهش اثرات تحریمی

خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این  آزاد یها آببه 

ای برای جایگزینی با بنادر مطرح عربی در  ن بالقوهتوابندرگاه 

 منطقه دارد.

 سخنگوی اپليکيشني برای شناسايي مناطق پرخطر/ ◄

 ، توصیه«ماسک ساخت» اندازی اپلیکیشن راه به اشاره با دولت

 استفاده اپلیکیشن این از دارند هوشمند موبایل که کسانی ،کرد

 برویم محور بهداشت حرکت سمت به باید ما»: افزود «ربیعی» .کنند

در این « .کنیم جلوگیری آتی ]جمعیتی[ های پیک از بتوانیم تا

 است. مشاهدهوضعیت کرونایی مناطق مختلف کشور قابل برنامک 

 سینائب رئ راهکار افزايش اعتماد زندانيان به نظام/ ◄

 حمایت اسالمی شورای مجلس حقوقی و قضائی کمیسیون

 خیرخواهانه امری را زندانیان ادهخانو از اقتصادی و معیشتی

 و اقتصادی مشکالت با زندانیان خانواده اغلب»: افزود و دانست

 توان سرپرست، بودن زندانی دلیل به و هستند مواجه معیشتی

 حمایت با باید ندارند؛ بنابراین را زندگی سنگین های هزینه تأمین

 تأکید با وی «.شوند مجرمان جرم قربانی ندهیم اجازه اقتصادی

 کاهش زندانیان خانواده از معیشتی و اقتصادی حمایت اینکه بر

 دارد، دنبال به را جامعه اجتماعی های ناهنجاری و ها آسیب

 ها خانواده روانی و روحی شرایط ها، حمایت با همچنین»: گفت

 «.یابد می افزایش نظام عملکرد به ها آن اعتماد و شد خواهد بهتر

 یمرتض /ديجد يه دنبال ناامنفرماندهان اغتشاش ب ◄

مبلغ، فعال چپ و از مقامات وزارت کشور در دولت اصالحات، در 

متاسفانه » اظهار کرده است: یاز مصاحبه با روزنامه آرمان مل یبخش

و  یاجتماع موجود سخت است که مشکالت طیآنقدر شرا

احتمال دارد بلکه در  ییپساکرونا طیشرا ینه تنها برا یتیامن

 تیریمدها  امکان وقوع دارد. اگر دولت زین طیاشر نیهم

که بر  یدیشد ینکنند به خاطر فشارها یا هوشمندانه و مدبرانه

ممکن است که در  شود یاقتصاد و روح و روان جامعه وارد م

 «.میمواجه شو یجامعه با مشکالت حاد اجتماع

گفته بود که در  یدر اظهارات زین انیحجار دیاز مبلّغ، سع قبل

 .دهد یکرونا اغتشاش رخ مپسا

 های سروش و ايتا دنبال کنند.  رسان ( در پيامbasirat_fa@يرت )( و بصssweekly@ها را در کانال صبح صادق) توانند نشريه اخبار و تحليل مندان مي عالقه

 


