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 ضرورت جمع شدن بدزباني و بدگويي       روز حرف▼

ای در یکی عده شعارهای زننده قبیح بودنمحکومیت و  در

 22مراسم  در ورمانکش جمهورعلیه رئیسدو نقطه کشور 

همین چند روز  درست جای هیچ تردیدی نیست. ماهبهمن

بدگویی و بدزبانی » :پیش بود که رهبر معظم انقالب فرمودند

در هم بارها  درگذشتهله معظم .«در جامعه باید جمع شود

 این زمینه هشدار داده بودند.

 نیاول هایی محکوم است:چرا چنین حرکت -9 :يليتحلنکات 

 رعایت اخالق اسالمی ،دلیل برای اجتناب از چنین رفتارهایی

و همه اصول  فرهنگی هویت جامعه،در  بدون اخالق است؛

دوم،  .گیردمیزیست اجتماعی مناسب در معرض مخاطره قرار 

گیرد و همه، حتی چنین اقداماتی دامن همه را می شدن رایج

، سوم طینت و درستکار هم مصون نخواهند بود.پاک هایانسان

 متن جایبهحواشی شود رواج ادبیات هتک و توهین سبب می

م، چهار از اولویت خارج شود.د و مطالبات حقیقی مردم بنشین

توهین به روسای جمهور با هر  اما قابل نقد است، جمهوررئیس

مظهر انتخاب و اراده ملی  از آن روی که سیاسی گرایش

راه  ،آمیزفراگیری ادبیات توهینم، پنج صحیح نیست. ،هستند

 یانیجر -2 سازد.را مسدود می یمل مانسجا و تیعقالن گفتگو،

 ضربه زدنبرای  11 بهمن 22حادثه رفته از که گویی تصمیم گ

 بداند کهبه جریان انقالبی و دینی بهره بگیرد، خوب است 

ها ح و موقعیتن حوادثی را در همه سطوینچارزشی، جریان 

احترامی مسئولی که امروز مورد بی حالنیباا. کندیممحکوم 

خود  ینمنتقد و کف دادهاز  نعناخود  ه در مقاطعیقرار گرفت

شناسنامه، تازه به دوران رسیده، تخریبگر، سواد، بیرا کم

هایی که بروند به جهنم، مانده، متوهم، بیکار، بزدلافراطی، عقب

 !مستضعف فکری و... لقب داده است بر،جیب

 همه ترین اقدام آن است کهامروز اما مهم :نکته پاياني

برخورد با  عتا  یطب د باب چنین رفتارهایی بسته شود.بکوشن

ها ذهن دیبا ا اولیه است.کاری درست ام ،اتیعوامل چنین اقدام

هر  توسطتوهین و بددهنی  ود.تر شمتوجه راهکارهایی اساسی

، ئول کشوریمس توسطوم است، لیکن محک ،کسی که باشد

باید از طرح  یکدیگردر تعامالت خود با  نیمسئول. ترمحکوم

 سازی وغیریت ها و تمسخر یکدیگر که نتیجه آنکنایه

و در  دست بردارند ،هایی از جامعه استعصبانیت بخش

 .برخورد با منتقدین خود نیز از در ادب و نذاکت وارد شوند

های عناصر سیاسی نیز در مواضع و کنش ها وو گروه هارسانه

ک که نه هت گیرند کاربهادبیات مناسب  بایستی سیاسی خود

 جامعه نفرت و خشم بپراکند.در آن باشد و نه در 

 غضنفری( زیعز )نویسنده:

 

 

 سازگام نخست و اقدامات موازنه چالش                          روز گزارش▼

 :شد یمدع گریبار د یشامگاه پنجشنبه در کنفرانس خبر دیکاخ سف یسخنگو «یجن ساک»

کار را انجام  نیهم متحدهایاالتبرجام برگردد،  لیکامل تعهداتش ذ تیبه رعا رانینانچه اچ

 .«خواهد بود ازیموردنگام  نیمطمئنا  نخست نیا»اضافه کرد:  ی. و«خواهد داد

 دیدر دور جد کایو آمر یاسالم یجمهور انیم یمنازعه راهبرد یمبنا -9 :يليتحل هایگزاره

 ستیبایرا بردارد، م یکه گام مقدمات ردیکه هر طرف منازعه ابتدا بپذ استاساس  نیبر ا اصوال 

 یگام نخست، گام یبردارد. به عبارت زیرا ن یبعد یهامبنا گام نیطرف مقابل بر هم ،یدر طراح

و  نیادیبن ،چالش گام نخست گمانیب -2ابتکار عمل خواهد بود.  از دست دادن یبرا

او  ،خواهد شد که نگذارد اراده طرف مقابل روزیدور از منازعه پ نیدر ا یاست. طرف کنندهتعیین

 اوردیتاب ن ،مغلوب خواهد شد که در موازنه فشار یطرف انیم نیدام نخست وادارد و در ارا به اق

عالوه  یاسالم یاست که جمهور نیبخش مهم ماجرا ا -6 را بردارد. ییو مجبور شود گام ابتدا

و  یدرون برجام ثیاز ح تأثیرگذارو  یراهبرد یخود، در حال توازن بخش شرطپیشبر 

به  ایسوم اسفند( ) هیفور 29در  یبا آژانس در سطح پادمان یاست. کاهش همکار یرجامبفرا

 یاقدام درون برجام کی عنوانبه ،یداوطلبانه پروتکل الحاق یاجرا یسازمتوقف یعبارت

 فیتعر یساز فرابرجامدر بخش موازنه دقیقا   نیپوت یمهم رهبر انقالب به آقا امیپ ساز وموازنه

 فیبردارنده طمتنوع و در تواندیم رانیا یاقدامات فرابرجام ست؛یماجرا ن همه این. شودیم

 دینما گذاریهدفو غرب  رانیا یراهبرد گاهفشار را در آورد یسازموازنه عمال باشد و  یگوناگون

کاخ  یآنچه مشخص است گردانندگان کنون -۴ .ستیموجز ن نیکه مجال پرداختن به آن در ا

مترادف  ران،یا یکه هر گام عمل هندقرار د یداالن کیرا در  یاسالم یجمهور خواهندیم دیسف

در  رانیالزام ا یروشن است که برا تقریبا . کشور باشد یمل تیامن هایمؤلفهدر  نشینیعقببا 

کماکان  یاسیو فشار س میتحر قیطرمردم و اقتصاد را از  شتیمع ستیبای، مشدهیطراح ریمس

دشمن را که قرار  یطراح ینامرئ یهابخش انقالب اکنون باندهید رند.در گروگان خود نگه دا

در  رانیا یشناخته و گام عمل یخوببهمانند گذشته ، گردد یاتیاست در صحنه منازعه عمل

به برجام را مشروط به لغو  کایازگشت آمرب یو موافقت برا یبازگشت به تعهدات درون برجام

به  گلغرب در بزنگاه  فتگانیو ش میاگر در داخل منسجم باش شکیکرده است. ب هامیتحر

 مینهراس است یکافباشد.  هایعبور از همه سخت ریمس تواندیم شدهیطراح رینزنند، مس یخود

 (ی: احمد بنافسندهیاست. )نو مودنیقابل پ ریمس نیا میو باور کن

 ؟!گردديبرمبرجامي تعهدات ايران به  ،برداشته شود هاتحريمکدام              ویژه خبر ▼

 دارد اهمیت زمانی ما برای برجام به آمریکا بازگشت» معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت:

 برگردد؛ 2۱9۲ سال ژانویه به دقیقا  هاتحریم وضعیت باید. شود هاتحریم رفع به جرمن که

 به هم ما آزماییراستی از بعد .باشد نباید هم اآلن نبوده، تاریخ آن در که تحریمی هر یعنی

 بین. شود مشاهده عمل در هاتحریم رفع تأثیر باید آزماییراستی برای. گردیممیباز تعهدات

 باید آمریکا. هستند معتاد تحریم به هاآن نیست، فرقی خیلی خواهجمهوری یا دموکرات دولت

راقچی در ع .«کند جبران را حداکثری فشار سیاست خسارت مشترک کمیسیون مذاکرات در

، برای بازگشت از برجامبعد از خروج  ترامپی اعمالی هاتحریمحالی سخن از برداشته شدن 

تعهدات  گامبهگاماجرای  که رهبر معظم انقالب دیگویمسخن  ایران به تعهدات برجامی

 رسدیم. به نظر اندکردهبر اساس متن برجام عنوان  هاتحریمی را در برداشته شدن برجام

ر کوتاه آمدن مسئولین سیاست خارجی کشورمان از حق مسلم برجامی خود، دشمن را د

دیپلماتیک از سوی و  یارسانهو موجبات فشارهای  حیح خود جری ساختهناص یهاخواسته

 امریکا و شرکای اروپایی آن را فراهم کند.

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 افول آمريکا جدی است!

 از آمریکا افول درباره ( 11/99/91رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند ارتش )

در همین قضایای اخیری که در آمریکا اتّفاق »: دندفرمو اجتماعی انتظام و قدرت آبرو، لحاظ

این  وحوشحولبا این وضع مفتضح و حوادثی که  ی سقوط ترامپافتاد، ]یعنی[ این مسئله

افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام جمهور ناباب نبود؛ قضیّه اتّفاق افتاد این افول یک رئیس

ردند شان اعالم کسیاسی برجسته نظرانصاحب، این را میگوینماجتماعی آمریکا بود؛ این را من 

اندرو باسویچ، تاریخدان آمریکایی در مقاله اخیرش با نام «. که نظام آمریکا از درون پوسیده است

هاست که برای دنیا و این فقر و نژادپرستی در جامعه آمریکا سال»نویسد: می «پایان امپراطوری»

عصر  ؛شدتبدیل به باوری غیرقابل خدشه اما در دوره ترامپ  ؛ها روشن شدهالبته خود آمریکایی

شناس مطرح نظریه امانوئل والرشتاین، جامعه. «دیگر به پایان رسیده است متحدهاالتیاسلطه 

« پیامدهای فروپاشی آمریکا»مقاله در  2۱96سال گردد. او آمریکایی به چند دهه قبل برمی

آغاز شد و این افول آرام، در دوره  یالدیم ۲۱از دهه  متحدهاالتیاافول قدرت هژمونیک »: نوشت

و نفوذ ها واقعیت افول قدرت، جایگاه امروز، درصد بزرگی از آمریکایی. جورج بوش شتاب گرفت

توان چگونه هنوز می کهنیانظران در پیشنهاد مداران و صاحبسیاستاند. ایاالت متحد را پذیرفته

نوام » .«ناپذیر استکنند. به باور من این فرایند بازگشتجلوی این افول را گرفت با هم رقابت می

 او .است« افول هیمنه آمریکا»هم جزو معتقدین به  پردازان آمریکایینظریه از« چامسکی

این افول در حقیقت درست از نقطه اوج قدرت آمریکا کمی بعد از جنگ جهانی دوم »نویسد: می

چیزی جز  1۱های پیاپی در دهه پرطمطراق درباره پیروزی هایدر جریان بوده است و حرف

دوران »کنیم: دیدار اخیرشان مرور می بار دیگر جمله رهبر انقالب را در .«خودفریبی نبوده است

قضیّه این  تیواقعاست. خب،  هاآن نظرانصاحب یهاحرف هانیاپساآمریکا آغاز شده است؛ 

از لحاظ انتظام نظام  هاآنی امّا مشکل عمده ،رنداست. البتّه از لحاظ اقتصادی هم مشکل دا

  .« ندامتزلزل یکلبهاین است که  دهندهاست که نشان هاآنم سیاسی اجتماعی و نظا

 است از هميشه تریقو ،روابط اقتصادی ايران و چينانديشکده آمريکايي: 

حتی با وجود کاهش »نوشت:  شورای آتالنتیکاندیشکده آمریکایی نشریه در  «برندن هونگ»

همچنان شاهرگ حیاتی تهران  هاسالگاه و بی گاه واردات نفت چین از ایران، پکن برای 

اکثر مشتریان نفت  یتقاضا 2۱2۱در سال  کهیدرحالهای نفتی است. برای دور زدن تحریم

ن یک مشتری ثابت باقی ماند. در سال ایران برای خرید از تهران کاهش یافت، چین همچنا

میلیون بشکه در روز کاهش یافت. اکنون، رابطه اقتصادی  2گذشته تولید نفت ایران به نصف 

است. چین برای رسیدن به آمریکا  تریقوبین ایران و چین در زمینه معامله نفت از همیشه 

که به واردات مداوم نفتی از  براین طبیعی استکند، بناتالش می ازحدشیبصادی در حوزه اقت

که یوآن چین ابزار الزم  تا زمانی .ایران نیاز داشته باشد ازجملهتمام گوشه و کنار جهان، 

، ایران به ارسال و صادرات نفت به شرق ادامه کندیمبرای دور زدن تحریم امریکا را فراهم 

پتروشیمی از همه منابع نفتی  هایهای چینی و پاالیشگاهخواهد داد. در حال حاضر پاالیشگاه

 .برندنفت خام ایران بهره می ازجمله

 ماندينممعطل بازی کاخ سفيد ايران 

 جمهورسیرئدر تحلیل نامه رهبر انقالب به  مجلس سدستیار ویژه رئی« انیعبدالله ریام»

 هم یعنی کرد؛ عمل متوازن باید خارجی سیاست در که دارند تأکید انقالب رهبر»: روسیه گفت

 همه با را خارجی روابط هم و کنیم عمل استقالل حفظ برای غربی نه شرقی، نه سیاست به

 که مقطعی در سفر نای زمان انتخاب .آسیاست قرن 29 قرن تردید بدون .کنیم حفظ جهان

 از بیش ما که دهدمی ایران متحدین به را پیام این ،اندشده سفید کاخ وارد جدیدی مستأجران

 کرد اعالم رسمی یادداشتی در قبل از روسیه .شد نخواهیم برجام در سفید کاخ بازی معطل این

 مسکو در ایویژه نماینده نیفتد، تأخیر به هاپروتکل خاطر به رهبری پیام دریافت اینکه برای

 به توجه با که داشت دقیقی و مهم تنکا پوتین، به انقالب رهبر پیام .کند دریافت را پیام این

 .«بود مهم کشور دو پایدار و راهبردی روابط استحکام برای ،المللیبین جدید مناسبات

 اخبار کوتاه

◄ FATF مدیرعامل /داريمنگه معلق هاتحريم رفع تا بايد را 

 یک موضوع این»: گفت FATF در خصوص ملت بانک

 شتهبردا هاتحریم و بپذیریم را آن اگر است؛ لبه دو شمشیر

 برداشته هاتحریم اگر اما ،شودمی بیشتر ما هایگرفتاری نشود،

 شدن روشن تا. کنندمی اذیت را ما نپذیریم، را آن و شود

 .«شود دییتأ یا رد نباید موضوع این هاتحریم تکلیف

ای ل در واکنش رسانهحداد عاد /!پوندی ونيليمکي نوه ◄

فل مختلف، به شایعه چند سال اخیری که همچنان در محا

واکنش  چرخدیم دستبهدستدر فضای مجازی  ازجمله

 اندگفته و کرده تهیه فیلمی دشمنان»نشان داد و گفت: 

 است معروف ؛رهبر انقالب پسر ایخامنه مجتبی اول فرزند

 بیمارستان یک در لندن در که پوندی ونیلیمکی نوزاد به

 در بلکه نیامده دنیا به لندن در اصال  !شده متولد مجهز

 دکتر توسط دخندانیس پل زیر رسالت سه درجه رستانبیما

 که شده متولد تومان هزار پانصد هزینه با دستجردی مرضیه

 .«است موجود آن سوابق و اسناد

 روسیه خارجه وزیر /اروپا با روابط قطع درباره روسيه هشدار ◄

 جدیدی هایتحریم اروپا اتحادیه کهیدرصورت»: اعالم کرد

 اتحادیه این با روابط قطع آماده مسکو کند، اعمال روسیه علیه

 دلیل به را اروپایی دیپلمات چند روسیه نیز پیشتر .است

 .«بود کرده اخراج ناوالنی از حمایت تظاهرات در مشارکت

 مسکو» روابط راهبردی ايران از زبان روزنامه روسي/ ◄

 ایران مجلس رئیس دیدار»: گزارش داد روزنامه روسی« تایمز

 میان آینده در که است نزدیکی روابط دهنده نشان مسکو از

 پوتین به ایران رهبر پیام. آمد خواهد وجود به ایران و روسیه

 .«است روسیه با ارتباط در ایران اهداف بودن جدی نشانه

وزیر اقتصاد  /هاتحريمجذب سرمايه خارجي در اوج  ◄

 ماههدهدر  ،در این شرایط تنگنا و فشار حداکثری»: خبر داد

 یگذارهیسرمامیلیارد دالر جلب  ۴.1ابتدایی امسال توانستیم 

بسیاری از عوامل، مانع از  کهیدرحال ،خارجی داشته باشیم

 .«اندشده هااستانخارجی به  گذارهیسرماهدایت 

 رهبر /فوراً از عراق خارج شوند هاييکايصدر: آمر یمقتد ◄

روابط با اشغالگران  یسازیعادهرگز اجازه »: گفت صدر انیجر

آن، دادن جانمان  نهیاگر هز یداد، حت میرا نخواه ستیونیصه

 یو پارلمان کیپلماتید یهاوهیبه ش فورا  دیبا اشغالگران باشد.

و  یالمللنیببه نزاعات  یدانیبه م نکهیخارج شوند تا عراق از ا

 .«شود، دور نگه داشته شود لیتبد یامنطقه

 یهاتیفعال برخی به توجهیکم :(991 سؤالسياسي )احکام  ◄

 مایه ینوعبه که هاراهپیمایی و جمعه نماز همچون مناسبتی

 چه شرعی لحاظ به شوند،می محسوب نظام بنیاد تحکیم

توجهی، موجب تضعیف بی کهیدرصورت: پاسخدارند؟  حکمی

 های اسالمی، انقالبی شود جایز نیست.نظام و ارزش


