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 تواصيامر عقل معاش و تهديد           روز حرف▼

 مستحکمیی ضرورت حل مشکالت اقتصادی و ایجاد مبان

ه است ، یکی از ابعاد مهم حیات طیببرای رفاه مادی جامعه

اسبت نبه ماخیرشان که مقام معظم رهبری در این سخنرانی 

له در طول معظمبه آن اشاره کردند. بعثت پیامبر اعظم)ص( 

مشکالت  اساسیهای اخیر بیش از هر فرد دیگری حل سال

بر مبنای این له معظم، اما اندتصادی کشور را تذکّر دادهاق

امعه حقیقت که اسالم هم رشد و ارتقاء معنوی و هم مادی ج

های اخیر در کنار تأکید بر حل ، در طول سالرا در نظر دارد

مشکالت اقتصادی، مسائل فکری و فرهنگی جامعه را نیز 

نمونه بارزی از ن ایشااند و سخنرانی اخیر قرار داده موردتوجه

 این موضوع است.

مقام معظم رهبری در این بیانات، حادثه  -2 نکات تحليلي:

تشکیل نظام سیاسی در  را مبنای بحث قرار دادند وبعثت 

 تیجامعراه رسیدن به اهداف بعثت و نیز معنای اسالم را به

همان  ،اسالم دانستند. جوهر و کانون اصلی تحقق این برنامه

 تبعبهبرانگیختگی است که از برانگیخته شدن پیامبر الهی و 

شود و با زنده کردن فطرت آن برانگیخته شدن امت او آغاز می

حیات طیبه پیش  یسوبهها، جامعه بشری را و عقل انسان

های زیادی علیه این حرکت نیز صورت برد و البته دشمنیمی

که با اشاره به اینامه، در ادرهبر معظم انقالب  -1 گیرد.می

انقالب اسالمی ایران به معنای تجدید مضامین بعثت در دوره 

 آرایی اشرار عالم در مقابلطبع، صفشود و بهمعاصر تعریف می

بله با این حرکت را است، ابزار دشمن برای مقاقطعی نیز آن 

را  هادشمنیاین مواجهه با دو عنصر اصلی و  تحریف دانسته

چگونگی محافظت از صبر و  برو  عنوان کردندرت صبر و بصی

 پرداختند. «تواصی به حق و تواصی به صبر» همانیا بصیرت 

و  تواصی به حقطبق بیانات رهبر انقالب،  نکته راهبردی:

دشمن نشانه گرفته و با ابزار جنگ نرم نیز تواصی به صبر را 

و دروغ و تحریف سعی دارد، افکار و اذهان عمومی جامعه را 

کار و تالش  ،طورقطعبهها را سُست نماید. نامید کرده و اراده

دولت اسالمی برای مردم و بهبود رفاه و حل مشکالت آنان، 

تواند اقدامات دشمن را خنثی کند، اما تواصی به حق و می

 تیمعنو داشتننگهبه صبر را بیش از هر چیز با زنده تواصی 

توان فکری و معرفتی جامعه می و رونق بخشیدن به حوزه

اندیشه و افکار عمومی در کامل پا داشت و محصور کردن بر

حوزه عقل معاش، آسیب مهمی برای این موضوع محسوب 

این حصار، مانع برانگیختن فطرت و عقل  چراکهشود، یم

 گردد.انبیاء الهی مین هدف بعثت ها، یعنی هماانسان

 )نویسنده: حمزه عالمی(

 

 

 !انداراده ما را نشانه رفته                                  روز گزارش▼

کشور  نیا ندگانیمجلس نما یوابط خارجر تهیدر کم کایخارجه آمرامور  ریوز «نکنیبل یآنتون»

مختلف صحت  یدر کشورها رانیاموال بلوکه شده ا یشد، گزارش مربوط به آزادساز یمدع

که  یاعالم کرد، تا زمان رانیا یهامیکاهش تحر یبرا شرطشیپ نییبا تع گریبار د یندارد. و

 .افتیآنان کاهش نخواهد  یهامیاز تحر یکهیچ ،تعهدات خود در برجام بازنگردد یاجرا به رانیا

وزارت امور  یسخنگو ،سیدر کنار اظهارات ند پرا یسخنان را وقت نیا -2 :يليتحل هایگزاره

 یبرا یفعل طیدر شرا دیکاخ سف یکه گردانندگان کنون دهدینشان م م،یگذاریم کایخارجه آمر

 یبرا یشوقم چیدولت متبوعش هگفته است،  سیند پرااند. بازگشت به برجام دست باال را گرفته

 ،دیایمذاکره ب زیم یبه پا رانیدر نظر نگرفته و اگر و فقط اگر ا کایبه مذاکره با آمر رانیا بیترغ

 یبندیبازگشت به پا ریدو طرف را به مس تواندیکه م یشنهاداتیبود که درباره پ میما آماده خواه

 طیاست که اگر در شرا نیا هایکائیبرآورد آمر -1. میگفتگو کن ،متقابل به برجام سوق دهد

اراده مقامات  رند،یمردم بگ شتیاقتصاد و مع داشتننگهگروگان  قیدست باال را از طر یکنون

به برجام،  هاآنبازگشت  یازابهما عنوانبه هامیلغو تحر شرطشیپ نییدر تع یاسالم یجمهور

در گام نخست، اراده  کایخواهند کرد. اکنون آمر ینینشخود عقب یشده و از موضع کنون سست

را  نییدست پا یاسالم یجمهور ط،یشرا نیاگر در ا -9 را نشانه رفته است. یاسالم یجمهور

ن احساس گردد، از موضع خود در آ ینینشاز عقب یارا ارائه دهد که نشانه یشنهادیو پ ردیبگ

و  دهیانداخت تا کماکان بر موضع خود در گام نخست اصرار ورز خواهدرا به طمع  هاآمریکایی

از  یبه تعهدات خود بازگشته و توسعه برجام بخش ردیبپذ رانیاتا  فشارها را در سقف نگه دارند

خواهد افتاد. اظهارات  قیوبه تع زیآنان به برجام ن یبندیپا نکهیموضوع مذاکرات گردد، ضمن ا

در کره  رانیمنابع ا ،بازنگردد یابه توافق هسته رانیکه ا یتا زمان، که گفته کایآمرخارجه  ریوز

 .ابدییچارچوب معنا م نیکرد، در ا میرا آزاد نخواه یجنوب

منبعث از اصل  یراهبرد یهادر عرصه رقابت کایآمر یریگمیرفتار و تصم یمبنا :یبندجمع

 میهم شکسته خواهد شد و تسلدر هاییکایاراده آمر یمبنا زمان نیاست. بر هم دهی/فانهیهز

از  شتریب شانیادامه وضع موجود برا نهیدرک برسند که هز نیکه به ا گردندیم رانیخواست ا

و  افتهیشیافزا یزمان دیکاخ سف یبرا هانهیراه هز نیدر ا ؛و بازگشت به برجام است یریتعهدپذ

با  م،یکه کماکان انسجام خود را حفظ کن گرددیم هاآنمحاسبات و رفتار  رییبه تغ منجر

و  یو در آخر با کاهش تعهدات برجام میباش هایبه فکر عبور از سخت هامیتحر یسازیخنث

 (ی: احمد بنافسندهی. )نومیینما جادیفشار ا یسازموازنه ،یاقدامات فرابرجام

 در بيستمين سالگرد يک معاهده همکاری!راهبردی  روابطبر  تأکيد           ویژه رخب ▼

بیستمین سالگرد امضای معاهده  که به مناسبتوزارت خارجه روسیه در بخشی از بیانیه 

صادر شده اسالمی ایران و فدراسیون روسیه  روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری

دوستی و حسن همجواری بین ایران و روسیه در راستای منافع مردم دو »است، آمده است: 

 .شودمی ترمستحکم سالبهسالکشور و نیز ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و فراتر از آن 

 .اندآمدهاستقبال این سالگرد به  هاحوزهاز دستاوردها در همه « ایبسته»تهران و مسکو با 

را  ایگسترده اندازهایچشمکنونی به کار گرفته نشده و پتانسیل شراکت متقابل،  هایظرفیت

 ،به همین مناسبت .«دکنمیبرای تعمیق و توسعه مناسبات چندوجهی بین دو کشور باز 

 کجانبهیو  یضدبشر یهامیتحر هیدو کشور عل»نوشت: کشورمان نیز  خارجه امور وزارت

قدرتمند و دوست  هیعنوان کشور همسابه هیروس ونیبه فدراس رانیا .کامل دارند یهمبستگ

روابط  ازپیشبیشبه گسترش مند و عالقه نگردیم« و احترام متقابل یهمکار» هیخود بر پا

 .«هاستنهیکشور در همه زم نیخود با ا
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 اخبار ▼

 بيان! در حد لحن وتغيير دولت بايدن: سياست از  آمريکاييتحليل نشريه 

سیاست خارجی بایدن بیشتر از آنچه » در تحلیلی با عنوان« نیوزویک» آمریکایی نامههفته

، به تحلیل یک ماه و نیم گذشته از دوره «کنید به سیاست خارجی ترامپ شبیه استتصور می

های حرف با عمل وی در عرصه سیاست خارجی جمهور آمریکا و تفاوترئیس عنوانبهبایدن 

قطع حمایت  جزبهجی آمریکا در کل نسبتًا ثابت باقی مانده است و سیاست خار .پرداخت

نظامی آمریکا از ائتالف سعودی در یمن و تمدید معاهده استارت نو با روسیه، سیاست خارجی 

 درواقع .بایدن بیشتر از آنچه که طرفداران وی حاضر به قبول آن هستند به ترامپ شبیه است

تاب شدن به دلیل سرعت ای در حال بیفزاینده طوربهخواهان در برخی مسائل مثل ایران، ترقی

ها گفته و بارها و بایدن درباره برگشت به میز مذاکره با ایرانی .کند دیپلماسی بایدن هستند

بارها گفته که بسیار خوشحال خواهد شد که در صورت بازگشت ایران به تعهداتش ذیل برجام، 

کنندگان هم در حال تشکیل شدن برای کار ای از مذاکرهحرفه یک گروه .به این توافق بازگردد

همان فشار حداکثری ترامپ علیه ایران که بایدن آن را  حالبااین .بر روی این مسئله هستند

های دوره ترامپ برداشته نشده و وام از تحریم کیچیه .کرد، همچنان پابرجاستنکوهش می

المللی پول درخواست کرده همچنان به دلیل ق بینپنج میلیارد دالری که ایران از صندو

این نشریه افزود: اگر لحن  .مسدود کردن این درخواست از سوی آمریکا، بدون پاسخ مانده است

های آن بسیار های سیاست بایدن با ترامپ تاکنون از تفاوتو بیان کنار گذاشته شود، شباهت

رسد سیاست خارجی امروز آمریکا بسیار شبیه ر میکه به نظ طورآنبنابراین  ؛بیشتر بوده است

 .سیاست خارجی دیروز این کشور است

 سودای سود بيشتر در بازار مسکن

بعضی »عامل گرانی مسکن دانست و گفت: اتحادیه مشاوران امالک، برخی سازندگان را  رئیس

به  کنندمیکه در بازار مسکن منفعت دارند تالش  هابسازوبفروشها و ، بخر و بفروشسازانانبوه

 داخلی سازانانبوهخسروی با بیان اینکه برخی  .«را افزایشی جلوه دهند هانرخشکل مصنوعی، 

در زمان »به دلیل توقعات باال حاضر نشدند با مسکن ملی همکاری کنند خاطرنشان کرد: 

هزار  ۰۳۳تا  9۵۳اجرای پروژه مسکن مهر نیز سازندگان داخلی حاضر نشدند با نرخ متری 

در آن زمان بنده و آقای نیکزاد وزیر وقت مسکن به ترکیه رفتیم و با شرکت  .تومان کار کنند

از سازندگان داخلی، مسکن مهر را اجرا کند  ترپایینستیم که حاضر بود با قیمت کوزو قرارداد ب

 تأکیدوی  .«داده است ارائهایرانی  سازانانبوهنیز کارنامه بهتری نسبت به بعضی  اکنونهمکه 

باید منافع  کهدرحالی کنندمیبر خی سازندگان حاشیه سود باالیی را برای خود تعریف »کرد: 

همه ارکان دولتی و بخش خصوصی باید تالش کنند که مسکن ملی  .نیز در نظر بگیرندمردم را 

اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت بازار  رئیس .«با قیمت مناسب به دست متقاضیان برسد

درصد پایین  2۵تا  2۳ماه که از آبان هاقیمتمعامالت کساد است و »مسکن در اسفندماه گفت: 

از حدود سه ماه قبل عرضه  درواقع .دهدمیماه نیز مقداری کاهش نشان آمده بود در اسفند

، دست باال را دارند زنیچانهخریداران در  .کاهش یافته است و تقاضاچشمگیری باال رفته  طوربه

 .«و فرصت مناسبی برای متقاضیان مصرفی فراهم شده است

 !آمريکابه سبک  يانيپادرم

ارائه  هایحوث یبس به را به رهبرآتش یطرح برا کی»: اعالم کرد منیدر امور  کایآمر ندهینما

 تیحما منیجنگ  انیپا یما برا یهااز تالش هایسعود .میها هستو منتظر پاسخ آن میداد

در واکنش به این طرح  عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل« عبدالملک العجری» .کنندمی

تیموتی لیندرکینگ نماینده آمریکا از ارائه پیشنهاداتی برای توقف : »در توئیتر نوشت آمریکایی

اما در حقیقت این پیشنهادات همان ؛ جنگ سخن گفته و از انصاراهلل خواسته تا پاسخ دهد

لیندرکینگ باید بداند که اگر »العجری افرود:  .«بس استشروط عربستان سعودی برای آتش

پذیرفتیم و دیگر نیازی به فرستاده بود، آن را از عربستان سعودی می رشیموردپذپیشنهاداتش 

 .«آمریکا نبود که بخواهد خواسته عربستان سعودی را مبنا قرار دهد

 اخبار کوتاه

 یسخنگو /ترانهيدر مد رانيا یتجار يبه کشت يستيحمله ترور ◄

 یاصابت شئ انفجار به دنبال»: اعالم کرد رانیا یرانیشرکت کشت

 یایدر یالمللنیب یهاشهرکرد در آب رانیا ربریکانت یبه کشت

 اصابت از پس .شد بیدچار آس یاز بدنه کشت یبخش ترانه،یمد

در محل  یمختصر یسوزآتش ،یبه بدنه کشت یانفجار ءیش

آتش  یموقع فرمانده و خدمه کشتانفجار رخ داد که با تالش به

 یمصداق راهزن یستیاقدامات ترور گونهاین .شد بالفاصله مهار

 یبرا هایریگیپ .است یالمللنیب نیو برخالف قوان ییایدر

 .«شدعامالن انجام خواهد  ییشناسا

بانک  کلرئیس/ ميوارد شد ی: به دوره رشد اقتصاديهمت ◄

کشور  یاقتصاد رشد سال سوم ماههسه در»مرکزی گزارش داد: 

بدون نفت  یدرصد 1.1درصد با نفت و  1.9مثبت بوده و رشد 

از  رانیاز گذر اقتصاد ا توانیم نانیامروز با اطم .ثبت شده است

از آن و ورود به دوره رشد مجدد  یو رکود ناش میدوره سخت تحر

 .«خبر داد یاقتصاد

 لهانیا» /بازنگردد؟آمريکا به برجام چرا اول : آمريکايي گذارقانون ◄

از  کایآمر ندگانیحزب دموکرات در مجلس نما گذارقانون، «عمر

، برجام متحدهایاالت نکهیبا توجه به ا دیپرس کایخارجه آمر ریوز

 بندیتوافق پا نیبه ا رانیچرا اصرار دارد نخست ا ،را ترک کرده

 یطرف نیاول دیچرا ما نبا»: دیپرس نکنیدر ادامه از بل لهانیا .شود

به برجام  کایآمر یوقت م؟یداریکه گام نخست را برم میباش

 .«کار را انجام دهد نیا رانیچطور انتظار دارد ا ،گرددیبرنم

 جهینت اعالم از پس /شليک از سر ترس و به اهداف خيالي! ◄

 القدسایسرا ،ینیفلسط ریگیمربوط به شهادت سه ماه قاتیتحق

خطر فعال  یرهایبعد آژ یساعات .وعده انتقام داد هاستیونیبه صه

 .کرد کیشل یالیبه سمت اهداف خ نیشدند و سامانه گنبدآهن

رصد اشتباه صورت  کیشد  یمدع یستیونیصه میبعد رژ یکم

 .گرفته است

گزارش  ترزیرو /و زور ميبر ضد تحر رانيا ازجملهکشور  9۱ائتالف  ◄

 لیتشک یدر تالش برا نیو چ رانیا ازجملهکشور  2۰» :داد

و زور  میجهت دفاع از منشور ملل متحد، مقابله با تحر یائتالف

گروه دوستان مدافع منشور »ائتالف  نیا نام .هستند جانبهکی

 .است« ملل متحد

 ندگانینما/ منيشرکت در جنگ  یبرا یهزار دالر 5حقوق  ◄

به  لیافراد مسلح ما نامثبتشروع به  هیترک یاطالعات سیسرو

 حقوق وسوسهبه مأرب با  هاآنو انتقال  منیحضور در جنگ 

 .اندکرده یکننده چهار هزار دالر

 آمریکاییسانه ر/ يابدميافزايش  رانياز ا نيواردات نفت چ ◄

واردات نفت خام  شودیم ینیبشیپ»: گزارش داد «بلومبرگ»

هزار بشکه در روز برسد که  ۶۵۰در ماه مارس به  رانیاز ا نیچ

از ماه  شتریدرصد ب 211دو سال گذشته و  یرقم ط نیباالتر

 .قبل است


