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  موتور محرکه گام دوم انقالب تیمعنوحرف روز      ▼

 یمنسبت به نظام اسال یعرب ـیغرب ـيرفتار محور عبر رصد

 یلیادراك و قدرت تحل کندیکه دشمن تالش م دهدینشان م

 يدر اتاق فکرها يابه اندازه دهیا نیا دهد. رییجامعه را تغ

 هیثان کی یروز حتدر طول شبانه دیدارد که شا تیغرب اهم

 ،يخبرساز ازمورد اشاره  یطانیمحور ش يهارسانه زین

مردم  دهیعق رییتغ يو تالش برا يدسازیناام ،یپراکندروغ

هر  کندی. در واقع دشمن تالش مدارندیکشورمان دست بر نم

 در رییبا تغ انداوردهینبرد به دست ن دانیکه در م يزیآن چ

 نی. در چناورندیست بجامعه، به د يو اعتقاد یلیقدرت تحل

دزهر عنوان پابه در سطح کشور  ییگراتیمعنو تیتقو یطیشرا

  . شودیالزام محسوب م کیدشمن  یمقابله با جنگ ادراک يبرا

معتقدند:  ییگراتیتعربف معنو در یمعظم انقالب اسالم رهبر

ما ات، به معناي ارتقاي روح و فراتر از ماده رفتن اس تیمعنو«

م ه زيیافزونه استکبارست کیو  افتدیاتفاق م یدر بطن زندگ

 نیتریز اساسا یکی ،یدر طول انقالب اسالم رونیا از» دارد.

شده  یاسالم يجمهور يریناپذکه باعث شکست یموضوع

د را متفاوت از همه کشورها کرده است، وجو رانیااست و 

است. حال در  جامعه یدر سطح عموم يزیاستکبارست هیروح

د مانن ینیع يها(شمال مؤلفه تیمعنو تیتقو یطیشرا نیچن

 ...) درو یانیو جر یاسیس يتقوا ،يریناپذظلم ،يزیاستکبارست

. در واقع شودیمحسوب م يورو ضر یاقدام اساس کیجامعه 

 نقش ییگراتیمعنو یگام دوم انقالب اسالم هیانیتحقق ب يبرا

 نیماز ه زیدارد و بدون شک راه شکست دشمن ن یاساس

موضوع است که  نیا خواهد بود. نکته دوم توجه به ریمس

 جهیها و در نتباعث نشاط، رشد استعداد تیمعنو يریگهمه

مت خواهد شد و کشور را به س زین یجامعه اسالم ییخود اتکا

  سوق خواهد داد. يسازقدرت

 شرفتیدر توسعه و پ تیمعنو گاهیتوجه به مختصات و جا با

 »يزیو استکبارست تیمعنو«ت که گرف جهینت توانیکشور م

ت ب اسگام دوم انقال هیانیکشور براي تحقق ب ازین نیتریاساس

دهنده و موتور محرك جهت توانیرا م تیاي که معنوبه گونه

 با مقابلهکشور در  يهاتیگام دوم انقالب دانست. موفق

هاي مجاهدت ،یطانیو محور ش کایآمر ياستکبار يهارفتار

د رنو ب زیدوران هشت ساله دفاع مقدس، مدال افتخارآم جوانان

که  دهدیبزرگ و... نشان م طانیانحصاري رقابت با ش

 تیمعنو یتفکر انقالب اسالم هیمنبع و درون ما نیترمهم

و  يزیاستکبارست هیکه امروزه بر اثر روح ستین جهتیاست. ب

. خشددریدر اوج م رانیایاسالم يپرچم جمهور ییگراتیمعنو

  )ی(اکبر معصوم

 

 

 

 

 

 

  

  خروج عراق از بحران يهاراه حل                 گزارش روز  ▼

ور به کش نیا یتیجو حاکم در عرصه امن صدر،يمقتد هیانیدر عراق و ب ریاز اتفاقات اخ بعد

ه است ک انیدر جر یمل يوگوهاانجام گفت يها برااست. حال تالش دهیاز ثبات رس یحالت

و  ریبا تحوالت اخ . در رابطهکنندیها مشارکت نمنشست نیاب همچنان در احزا یبرخ

  چند نکته قابل تأمل است: رذک ندهیاتفاقات آ

و  یمل يوگوهاگفت نیهم یفعل تیفت عراق از وضعرـ تنها راه برون1: یلیتحل يهاگزاره

است.  ریوزو نخست جمهورسیبا انتخاب رئ یاسیبست سخروج از بن ياجماع احزاب برا

نها آنتخاب ا يبرا ندگانیجلسات پارلمان و حضور نما لیبراساس تشک زیافراد ن نیاانتخاب 

 دیعراق مف يراانحالل پارلمان ب ایهمچون انتخابات زودهنگام  هاگزاره یـ ذکر برخ2است. 

رج قرار ماز هرج و  یاتفاقات در حالت نیاکشور را در صورت وقوع  نیا طیو شرا ستین

ت کند روندها حرک نیااتفاقات، چنانچه عراق به سمت  نیا . البته با توجه به گذشتهدهدیم

 دولت لیتشک يرا برا طیامر شرا نیا متصور بود. دیآن با يبرا هسال کیحداقل  یبازه زمان کی

راق کشورها در ع یکه توسط برخ یو مذهب ياجنگ فرقه يویـ سنار3سخت خواهد کرد. 

 یاسیس کردن اختالفات لیتبد یاست که همچنان وجود دارد. طراح يدیتهد ،شودیدنبال م

 دزایدته عراق ياست که همچنان برا يمرا یو اجتماع یتیامن ،یاسیآن به بحران س لیو تبد

فات کاهش اختال سازنهیزم یمل يوگوهاانجام گفت يبرا یاسیس يهاتهیکم لیـ تشک4. است

 نیا. وجود کاهش خواهد داد زیرا ن یانیجر نیب يهاتنش است و یاحزاب در سطوح عال ایب

 يهانایجر نیاختالف ب يهانهیمنجر به کاهش زم يابتکار يهاو استفاده از طرح طینوع شرا

  خواهد شد. یاسیس

ز اعبور  دیوقرار گرفته که م ياعراق اکنون در مرحله طیگفت که شرا توانیمجموع م در

است. وحدت،  یبست فعلخروج از بن ينقطه مشترك برا کیبه  دنیبحران موجود و رس

 یاسیمشترك در عرصه س فهم کیبه  دنیافکنانه و رساز اقدامات تفرقه زیپره ،یاجماع حزب

 یفعل طیر شراد دیموارد مورد تأک نیتراز مهم کایهمچون آمر یرجخا گرانیبدون دخالت باز

  )ي(محمدرضا فرهاداست. 
  

  ينگارنامه يبرا ينگارنامه                      خبر ویژه           ▼

ت؛ هنوز گرف شیرا پ یمتناقض کردیرو یدور مذاکرات برجام نیبعد از آخر دنیبا دولت

ما ا رفتیا پذاروپا ر شنهادیرسما پ کایمذاکرات نگذشته بود که آمر انیاز اعالم پا یقیدقا

، کردند اعالم ینطقمآن پاسخ را  زین هاییپاشد و ارو هاییاروپا لیتحو زین رانیاپاسخ  یوقت

 توپ در«کرد  به دو هفته طول داد و اعالم بیمتناقض اعالم پاسخ را قر يواشنگتن در رفتار

 هاییاکیاکنش آمراروپا منتقل کرد، و هینظرش را به اتحاد رانیا یاما وقت» است رانیا نیزم

 زیم يرا رو دیجد یموضوع رانیا ییکه گوها موضع گرفتند در رسانه يبود، آنها طور بیعج

نجام اردن از ک یشانه خال ينوع فرار به جلو برا کی هاییکایآمر يادعا نیا ماگذاشته است ا

آنها  است که رفتار نیا داستیهو هاییکایآمر ریکه از رفتار اخ يزیاست. چ یتعهدات برجام

 برگشت رفتار خود ندارند. رفت و رییدر تغ يترامپ است و عزم جد کردیرو هیشب قایدق

ه م و ارادمذاکره بدون عز ای ينگارنامه يبرا ينگارنامه دیرا با هاییکایآمر ریاخ يهاامیپ

  دانست. يجد



 

    

   اخبار ▼

  ضدانقالب و قاچاقچی انسان

عراق که  لیبه ارب ایرانی باند قاچاق و فروش هزاران دختران يهااز سرکرده یکی یقیصد هراز

 قمار، ،يبازهمجنس جیتوسط اطالعات سپاه بازداشت شد محکوم به اعدام شده است. ترو

 يهاجرم ریسا يمجاز ينامشروع و نشر آن در فضا یاز روابط جنس ییزداقبحو  يبردارکاله

ضدانقالب با پرداختن به همجنس باز بودن او در حال  ايرسانه فیکث استیاست. اما س یقیصد

 :نوشت هایینمایاهس به ایندر پاسخ  ينظام هستند. کاربر هیعل اهیو س یمنف يخبرها دیتول

عراق بوده و  لیبه ارب ایرانی باند قاچاق و فروش هزاران دختران يهاز سرکردهطرف ا گنینم«

 براي اینتا  پردازنیم شیبازسنهمج فیخانواده و فقط به تفکر کث زارانه یزندگ يباعث نابود

 ».ستا ايرسانه استیس ترینفیکث این کنند یینماقشر نجس مظلوم

 حاج قاسم نبود اگر

 يداعش در فضا يانتخاب عامل انتحار يبرا یکشاز مراسم قرعه دهندهتکان يریتصاو

 اتیعمل يبرا یکشداعش در حال قرعه يریتکف يروهایمنتشر شده است که ن يمجاز

برنده  ریگیپ ییباال اقیاست که افراد با اشت این دئویو این هستند از نکات جالب يانتحار

بعد خودش را  قهیچند دق ر،یناپذوصف یخوشحال کی زپس ا شدن هستند. شخص برنده

 يکار فکر يریتکف يروهاین يدهد که چقدر بر رومیاوال  نشان  دئویو این کند.میمنفجر 

نبود  یمانیحاج قاسم سل دیمدافع حرم خصوصا  سردار شه دانیاگر وجود شه ا یشده بود و ثان

  .میشدمیمواجه  ییهاهیبل نیممکن بود ما با چن

  جیب آژانس سلمان درپول بن

 اتمی يانرژ المللیبیندالر به آژانس  ونیلیم 5/3 يعربستان سعودطبق اعالم منابع خبري 

 کیو  يدالر ونیلیم 5/2 یاعالم کرد دو کمک مال سعودي عربستان . دولتکمک کرد

 بسته ارائه کرده است. اتمی يانرژ یالمللینآژانس ب يهاطرح بردشیپ يبرا يدالر ونیلیم

» 2نولیر«و طرح  »برسدورفیسا« يهاشگاهیآزما يبه نوساز يدالر ونیلیم 5/2 کمک

کمک  یکیولوژیو راد ياهسته يهانهیدر زم ینظارت يهاتیقابل تیاختصاص دارد که به تقو

مشترك  يهايماریهم به طرح آژانس جهت مبارزه با ب يدالر ونیلیم کی کمک .کندیم

 انسان و دام اختصاص شده داده است.

 ؟ نشنالاینتر یستیونیصه ای نشنالاینتر يسعود

بار در  نیاول يبرا لیاعالم کردند که ارتش اسرائ يدر خبر یستیونیصه میرژ يعبر يهارسانه

اجازه  نشنالاینتر ایران یعنی ،ایران ونیسیاپوز یونیزیشبکه تلو کیمعمول به  ریغ میاقدا

 یلیهم خبرنگار و کارشناس تحل شیدو روز پ را داده است! مینظا گاهیپا کیورود به 

کند و  ياهسته دیرا تهد ایران دیبا لیگفت: اسرائ حانهیوق ياظهارنظر یط يسعود نشنالنترای

 افشا شیپ يچند یلیخبرنگار سرشناس اسرائ د،یباراك راو ضربه بزند! ایران به يابا بمب هسته

 !کندیخود استفاده م یجنگ اطالعات يبه عنوان بازو نشنالاینتر کرده بود که موساد از شبکه

 فرش؟ دیخر ایفرش  ریتعم

گو با نود وو صادرکنندگان فرش دستباف در گفت دکنندگانیتول هیاتحاد سیرئ کریمیاحمد 

 يکه فرش دستباف را برا دهدیاجازه نم ایرانی دولت به صادرکنندگان« :گفت ياقتصاد

 خواهدیگفته م هیترک جمهوررئیسبه داخل کشور بازگردانند. اردوغان،  ریو تعم سیسرو

 از طراحان و رفوگران ياریول بسدالر برساند و در قدم ا اردیلیم 1را به  هیصادرات فرش ترک

دالر  ونیلیم 150 ایرانی يهافرش ریاز رفو و تعم هیترک يدیعا اند.برده هیرا به ترک ایرانی

 »دو برابر کل صادرات فرش ماست! یعنی

 رکورددار در کنترل خلق پول يهابانک

ترازنامه کنترل  استیدهد که همزمان با اعمال سمیوزارت اقتصاد نشان  ریاخ گزارش

در پنج ماه نخست امسال نسبت به پنج  هاکنترل تورم، خلق پول بانک يدر راستا هابانک

 این است. بر دهیدرصد رس 9/7 به 8/25 داشته و از يدیافت شد 1400ماه نخست سال 

و پاسارگاد، تجارت و  نیشتریملل، ب يسسه اعتبارؤو م نینواساس، سه بانک ملت، اقتصاد 

 بوده است. یشیافزا زانیم نیز ایناند. در پست بانک پول را داشته خلق نیکمتر يد

 

 اخبار کوتاه ▼

سردبیر روزنامه » عبدالباري عطوان«با پالتو بخوابید!/ ◄

ها الیوم در یک اظهارنظر تلویزیونی با تحقیر اروپاییرأي

ترس و وحشت وجود دارد، امروز در اروپا حالتی از «گفت: 

مردم براي اولین بار از آمدن زمستان در هراسند؛ صداي 

بسیاري از مردم بابت گرانی آب و برق بلند شده است! 

شناختیم به پایان رسید، اکنون اروپاي اروپایی که می

بینیم؛ اروپایی فقیر و سرد، اروپایی که به جدیدي می

ن قیمت گاز، برق و گوید به دلیل باال رفتشهروندانش می

 »نفت آماده زمستانی سرد و کشنده باشید!

 کنندهمرندي مشاور تیم مذاکره /دود در چشمان اروپا ◄

زمستان در راه «گفت:  وگو با الجزیرهتدر گف ايهسته

ست؛ آمریکا هاوي آنرهست و بحران انرژي و اقتصادي پیش

گاه میز مذاکره چران هیاي هم شرایط خوبی نخواهد داشت؛

خویش به تعهدات  ایران را ترك نکرد. تاریخ نشان داده

مریکا و اروپاست؛ بایدن در حال آپایبند است و مشکل از 

اروپا بیش از همه  ادامه سیاست ترامپ است! اگر توافق نشود

  »ضرر خواهد کرد.

در سال  /ایران زنگ خطر براي سرعت رشد علمی ◄

و مقاالت  23353ارجاع،  مجموع تعداد مقاالت پر ، در2021

مقاله بوده است که کشور چین، آمریکا، انگلیس و  2252داغ 

 این هاي اول و چهارم دارا بودنترتیب در رتبه آلمان به

در بحث ارجاع به مقاالت،  تأملمقاالت هستند. نکته قابل 

مجموع تعداد  است. در ایران پیشی گرفتن عربستان از

 15و عربستان به رتبه  16رتبه  ایران ارجاع مقاالت داغ و پر

 رسیده است.

تولید ناخالص  /مستعمره ملکه از ملکه پیشی گرفت ◄

داخلی (اسمی) هند بر مبناي تعدیل شده با استفاده از نرخ 

میلیارد  70/854 مبادله دالر در آخرین روز سه ماهه مارس

با پیشی هند  میلیارد دالر بود. 816دالر در حالی که بریتانیا 

گرفتن از بریتانیا به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل و 

موقعیت بریتانیا توسط اقتصاد هند در سه ماه پایانی سال 

  واژگون شد. 2021

به  ایرانی امروزه هر /میلیون کارت 500پولشویی با  ◄

تعدد موجب  این کارت بانکی دارد که 7صورت میانگین 

ي خود را به خالفکارها یا هاشده برخی افراد حساب

مهاجرین غیرمجاز اجاره دهند و از آنها پول دریافت کنند. 

میلیون کارت بانکی دست مردم است که هزینه  500حدود 

 .شودمیامر موجب پولشویی  این آن براي کشور زیاد بوده و

پس از انتشار برخی اخبار  /اهللا مکارمآیت رتکذیبیه دفت ◄

اهللا قاسم مکارم و آیت جعلی مبنی بر نسبت بین

متنی اعالم کرد قاسم مکارم  در ایشان شیرازي، دفترمکارم

است و  ایشان مکارم نیست و نوه برادر اهللاآیت هفرزند و یا نو

  اهللا ندارد.یتآ ارتباط کاري با

 


