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 مجاهدت در برابر کروناهراسی  روز    حرف ▼

هاي اخیر همواره در حال  ملت غیور ایران زمین در طول سال

ها و مشقات، ایستادگی قابل تقدیري از خود  مبارزه با سختی

هاي  طلبانی که کشور را در هفته از قصه تجزیه. است  نشان داده

تبدیل اول پیروزي انقالب به میدان بلوا و درگیري و تنش 

کردند تا کودتاگرانی که مسیر براندازي را در ارتباط با بیگانگان 

پس از تسخیر النه . کردند ها دنبال می و از درون پادگان

جاسوسی آمریکا، سیاست تحریم اقتصادي و تهدید نظامی نیز 

هاي موجود افزوده شد؛ اما ملت ایران با استقامت و  بر چالش

ز گذشت و مکر دشمن را هوشمندي خود از این چالش نی

  .ناکام گذاشت

آخرین حربه دشمن در روزگار زعامت حضرت امام 

تجاوز دشمن بعثی بود که با چراغ سبز و حمایت ) ره(خمینی

هشت سال . ها به خاك وطن تجاوز کرد جانبه غربی همه

جانبه نشان  ایستادگی ملت ایران در شرایط دشوار تحریم همه

. ن است که در برابر دشمن کم بیاوردتر از آ داد این ملت اصیل

هاي  توان مجاهدت ملت ایران را در عرصه پس از جنگ نیز می

هاي مختلف  مختلف سازندگی، فرهنگی، علم و فناوري و عرصه

  . توسعه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و علمی مشاهده کرد

در این میان، کلیدواژه محوري فهم مقاومت ملت ایران، 

ملت ایران با مجاهدت توانسته است بر . تجهاد و مجاهدت اس

یک «: در نگاه حکیم انقالب اسالمی. همه مشکالت فائق آید

این مقابله، . شرط جهاد، این است که در مقابله با دشمن باشد

یک وقت در میدان جنگ مسلّحانه است که جهاد رزمی نام 

دارد، یک وقت در میدان سیاست است که جهاد سیاسی 

ود، یک وقت هم در میدان مسائل فرهنگی است ش نامیده می

شود و یک وقت در میدان  که به جهاد فرهنگی تعبیر می

البته . گردد سازندگی است که به آن جهاد سازندگی اطالق می

پس . هاي دیگر هم هست هاي دیگر و در میدان جهاد، با عنوان

شرط اولِ جهاد این است که در آن، تالش و کوشش باشد و 

  ».ومش اینکه، در مقابل دشمن صورت گیردشرط د

این روزها کشور در آزمون سختی قرار گرفته است و 

دار مقابله با  جهادگران عرصه بهداشت و سالمت کشور میدان

دشمنی هستند که صحت و عافیت جسم ملت ایران را نشانه 

اند در این میدان  این عزیزان با همه نیرو توانسته. رفته است

ند، به نحوي که طبق آمار مراکز علمی دنیا، موفق عمل کن

پس از چین، ایران بیشترین بهبودي بیماران آلوده به کرونا را 

  .داشته است

 

 

 

 
 

 
 

 خوره با گرگ دنبه می                     روز گزارش ▼

در راستاي ایجاد اختالف در مجلس یازدهم در مطلبی با » خبر آنالین«طلب  سایت اصالح

هاي بهارستان  قالیباف گرچه از دروازه«: نویسد می» دردسر فرزندانِ مصباح پایان ندارد«: عنوان

عبور کرد و حضورش در مجلس یازدهم را قطعی کرد، اما تکیه زدنش بر کرسی ریاست قوه 

ترین خوان براي رسیدن قالیباف به صندلی شماره یک  سخت. مقننه راحت و آسان نخواهد بود

اهللا مصباح که صراحتاً از قالیباف به  هاست؛ فرزندان معنوي آیت سد پایداريبهارستان عبور از 

وجود همین رقباي «: آورد ادامه می این سایت خبري در» .عنوان خط قرمز خود نام برده بودند

سرسخت است که قالیباف را مجبور خواهد کرد از همان ابتداي حضورش در پارلمان وارد 

ها صرفاً براي درگیر کردن مجلس در امور جزئی بیان  بینی ین پیشا ».معادالت پشت پرده شود

گونه  اند، این شود، اما از آنجا که نیروهاي انقالب تمرکز خود را بر حل مشکالت مردم گذاشته می

انگیز  این رفتار اختالف. تواند در مسیر خدمت به مردم خللی ایجاد کند ها نمی افکنی تفرقه

خوره، با چوپان گریه  با گرگ دنبه می: گوید ایرانی است که میالمثل  حکایت همان ضرب

دهد، اما هدفش به هم ریختن  خبرآنالین در ظاهر خود را خیرخواه قالیباف نشان می. کنه می

  .مجلس انقالبی است

میرسلیم قطعاً براي ریاست اصلی «: هم پیش از این در مطلبی نوشته بود» روزنامه شرق«

ترین گزینه ریاست مجلس آتی با بیشترین شانس  قالیباف محتمل ...د شدهم وارد رقابت خواه

سال است  16تقریباً نزدیک به . است؛ با این حال، ریاست قالیباف بر مجلس شکننده هم هست

اگر آقاتهرانی بتواند در این کارزار قالیباف و دیگران . که مجلس رئیس معمم به خود ندیده است

 ».شود سال نخستین رئیس معمم مجلس می 16را شکست دهد، بعد از 

افکنی در ادامه بیشتر هم خواهد شد و براي مقابله با آن در داخل و خارج  این پروژه اختالف

 .مجلس نیاز به هوشیاري بیشتري هست
 

 تان در تیررس ما هستند فرزندان                 اخبار ویژه ▼

اي ترکیه به مواضع  به تداوم حمالت توپخانه مرکز مستشاري نظامی ایران در سوریه با اشاره

این مرکز، ترکیه را به برخورد عقالنی با موضوع ادلب و بر اساس مصلحت مردم این کشور 

متن بیانیه مرکز مستشاري ایران درباره تحوالت ادلب به » المیادین«به گزارش . دعوت کرد

نطقه ادلب در تیررس نیروهاي فرزندان ملت ترکیه در ارتش آن کشور در م«: شرح زیر است

توانستیم انتقام بمباران مراکزمان را از آنها بگیریم، اما در  نظامی ما هستند و به راحتی می

کنیم به  از آنها دعوت می. ایم داري کرده مان خویشتن پاسخ به دستورات صادرشده از فرماندهان

یخته شدن خون نظامیان ترکیه فرماندهان و رهبران ترکیه براي حفظ آرامش و جلوگیري از ر

فرساي  کنیم با وجود شرایط بسیار سخت و طاقت اعالم می. در خاك سوریه فشار وارد آورند

وجودآمده، همچنان در کنار دولت، مردم و ارتش سوریه در میدان مبارزه با تروریسم تا  به

ر و درك خطرات سازي کامل خاك این کشور قرار داریم و همگان را به تفک آزادسازي و پاك

  » .کنیم آورد، دعوت می وجود می  بزرگی که ادامه دشمنی و حمالت علیه سوریه به

وزیر بهداشت یمن، امارات را مسئول تالش براي شیوع کرونا در یمن » احمد المتوکل«◄ 

المتوکل با بیان اینکه هنوز هیچ مورد مشکوك ابتال به کرونا در میان شهروندان یمنی . دانست

رژیم امارات تالش دارد بیماران و افراد مشکوك به ابتال به کرونا در «: ندارد، گفت وجود

ما از «: وي گفت» .هاي ایزوله در شهرهاي عدن و المخاء اعزام کند کشورش را به اتاق

 ».خواهیم تا مانع اقداماتی از این دست از سوي امارات شوند ها می سازمان

 



 
 

 

 

 

  اخبار ▼

  را تصویب کنید FATFرخد؛ چ یک پاشنه میدر همچنان روي 

اگر آمریکا باالجبار ما را تحریم کرد، اما این بار با عدم «: در مطلبی نوشت» ایران«روزنامه 

. ایم تأیید مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت، ما داوطلبانه به استقبال تحریم رفته

ر از گذشته خواهد شد، اقتصاد ما ت بنابراین امکان انتقال منابع مالی به داخل کشور سخت

تر و زندگی مردم بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد گرفت و در نتیجه،  تر و کوچک بسته

گذاري، افزایش هزینه مبادالت خارجی و  بر بیکاري، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه

یمی و فوالد، افزایش قیمت کاالهاي وارداتی، رکود اقتصادي، محدودیت صادرات پتروش

اثر خواهد گذاشت و به تداوم و گسترش چرخه اقتصاد سیاه کمک کرده، ... گسترش فقر و

تصویرسازي رسانه رسمی دولت از آینده » .اقتصاد ملی را بیش از گذشته، تضعیف خواهد کرد

همین  رئیس بانک مرکزي عبدالناصر همتیدر حالی است که   FATFاقتصاد ایران بدون

 .هیچ تأثیري در اقتصاد کشور ندارد FATFعدم الحاق به دولت بارها اعالم کرده است 

نه تنها گشایشی در امور اقتصادي ایجاد FATF  بسیاري از کارشناسان نیز بر این باورند

  .هاي ضد ایرانی است کند، بلکه ابزاري براي هوشمندسازي تحریم نمی

  مجلس آیندهتحقق مطالبات معیشتی مردم؛ وظیفه 

ترین وظیفه مجلس آینده تحقق  از فعاالن اصولگرا با بیان اینکه اصلی» کاظم انبارلویی«

نشده مجلس دهم و دولت فعلی است،  هاي محقق مطالبات معیشتی مردم و عمل به وعده

هاي  اند در حال تهیه برنامه هایی که به مجلس یازدهم راه یافته احزاب و گروه«: اظهار کرد

هاي خود براي  خصوصاً در حوزه اقتصادي هستند تا با ورود به مجلس یازدهم، طرحخود م

وي با بیان اینکه تقابل دولت و مجلس براي » .تحقق مطالبات معیشتی مردم را ارائه کنند

تحقق مطالبات معیشتی مردم با تعامل مثبت دولت و «: شود، ادامه داد مردم نان و آب نمی

گونه نیست که مجلس یازدهم چوب الي چرخ دولت بگذارد،  این. پذیر است مجلس امکان

تر از مجلس دهم در زمینه پاسخ  مجلس یازدهم با دولت همراه. بلکه دنبال تعامل مثبت است

 ».به مطالبات معیشتی مردم خواهد بود

 عدم گشایش اقتصادي؛ دلیل کاهش مشارکت در انتخابات

طلب  دولت در یادداشتی در روزنامه اصالحطلب و حامی  فعال اصالح» داریوش قنبري«

اینکه در کاهش «: پیرامون علت کاهش مشارکت در انتخابات مجلس نوشت» آرمان«

توان ذکر  ثیرگذار بوده است، چند دلیل را میین دوره از انتخابات چه عواملی تأمشارکت ا

ر مبتنی بر گیري تحوالت مثبت در کشو اول اینکه مردم چندین سال به دنبال شکل. کرد

بوده و به امید گشایش و تحول در عرصه اقتصاد، در انتخابات ... گشایش اقتصادي و

طور که انتظار داشتند به  شرکت کردند، اما آن 94و مجلس  96، 92جمهوري  ریاست

شان از سوي کسانی که رأي  کنند مطالبات طور احساس می مردم این. شان نرسیدند اهداف

ترین  توان عمده این عامل را می. گیرد و امیدشان کم شده است قرار نمیآورند مورد توجه  می

  ».دلیل براي این میزان مشارکت دانست

  پیشنهاد اصل هشتادوپنجی شدن الیحه بودجه

به نظر «: با اشاره به رد الیحه بودجه و شیوع ویروس کرونا گفت» بابایی حمیدرضا حاجی«

تر باید الیحه بودجه را دریافت و براي  دولت سریع رفت از مشکل موجود، رسد براي برون می

: وي افزود» .ریزي کند، مجلس هم باید در این زمینه تعیین تکلیف کند سال آینده برنامه

سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون   پیشنهادي را با مشورت رئیس مجلس، رئیس«

نامه داخلی به  ی و آئینقانون اساس 85تلفیق مطرح کردیم که بودجه بر اساس اصل 

روز کند تا در صحن مجلس  کمیسیون تلفیق واگذار شود و کمیسیون با اصالحاتی آن را به

شاهد حضور طوالنی نمایندگان نباشیم و با رأي مجلس از برزخ بودجه رهایی یابیم و راه 

 ».مجلس آینده براي اصالح باز باشد و دولت نیز امور جاریه را ادامه دهد

  

  

  کوتاه باراخ ▼

به کشتار مسلمانان در هند واکنش نشان داد » خان عمران«◄ 

سکوت جامعه جهانی در قبال کشتار وحشیانه «: و گفت

هاي مسئول باید نسبت  آور است و نهاد مسلمانان در هند شرم

تواند  اقدامات هند می» .به این مسئله واکنش نشان دهند

ساکن این  میلیون مسلمان 200تهدیدي جدي براي حدود 

مسلمان را  50در حالی که نظامیان هندي حداقل . کشور باشد

اند، سازمان  زمان با ورود ترامپ به خاك این کشور کشته هم

همکاري اسالمی، به سرپرستی عربستان همچنان سکوت کرده 

است و براي حفظ منافع اقتصادي حاضر نیست اقدامات دولت 

  .دهلی نو را محکوم کند

آمریکا که در تحریم ملت ایران از هیچ  جمهور رئیس◄ 

کوششی فروگزار نکرده است، مدعی آمادگی کشورش براي 

کمک به ایران براي مقابله با ویروس کرونا، به شرط درخواست 

اگر بتوانیم به «: در سخنانی گفت» دونالد ترامپ«. تهران شد

این مشکل کمک کنیم، حتماً این کار را  حل ایران در زمینه

این در حالی » .آنها فقط باید از ما درخواست کنند. م کردخواهی

کاري،  جمهور آمریکا که سابقه زیادي در مخفی است که رئیس

االسد  ازجمله تلفات حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین

دارد، درباره آمار مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور نیز 

  .کند کاري می پنهان

میلیون  5/6نشت اطالعات شخصی «: شتنو» هاآرتص«◄ 

اسرائیلی درست سه هفته قبل از انتخابات، یکی از بدترین 

در » .آویو در چند سال گذشته بوده است هاي امنیتی تل گاف

اولین مورد نشت اطالعات حدود «: ادامه این مطلب آمده است

تر که روز  یک هفته پیش گزارش شده و مورد دوم و جدي

انگاري شرکت الکتور  شده، ناشی از سهلیکشنبه گزارش 

بوده است که در حوزه ) Elector Software(ور  سافت

  ».کرده است انتخابات فعالیت می

» رجب طیب اردوغان«ها فعال و چهره اجتماعی ترکیه از  ده◄ 

آمیز در سوریه بردارد و  هاي تحریک خواستند دست از مداخله

نفر از  236. ج کندنیروهایش را فوراً از این کشور خار

اي با امضاي طوماري، مخالفت  هاي برجسته ترکیه شخصیت

هاي اردوغان در سوریه و به خصوص ادلب،  خود را با سیاست

هاي او در ادلب، آنکارا را به ابزاري  اعالم و تأکید کردند، دخالت

در دست کشورهاي امپریالیست و حامی تروریسم قرار داده 

 .است
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  منتشر شد صبح صادق 937شماره 

  »ویروس منحوس«همراه با پرونده ویژه 

  : خوانید در این شماره می

/ هراسی با ویروس جهانی دهیم؛ ایران کرونا را شکست می

  /مجلس در مسیر شهید سلیمانی / خبر رسمیاعتماد به 

مردم در انتظار مجلس  /و سه نکته اقتصادي یک ویروس

  .انقالبی


