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 واکنش رهبر معظم انقالب به کشتار بی رحمانه مسلمانان در هند/ سیاسی تحلیل آموزش

 ایام در اعتکاف معنوی مراسم برگزاری به اشاره با همواره ایخامنه اهللآیت حضرت

 و توبه دل، به دادن صفا برای ارزش با صتفر یک را آن رجب ماه( 9۱-93) البیض

 و هاتوصیه و کرونا ویروس شیوع دلیل به امسال اما. انددانسته خودسازی

 ابتال از جلوگیری منظور به اجتماع از پرهیز برای مسئول هایمجموعه هایدستورالعمل

هبری ر .نشود برگزار کشور سراسر در اعتکاف معنوی مراسم شد قرار بیماری، این به

 : که داشتند مرقوم ایتوصیه امسال اعتکاف معنوی مراسم مشتاقان تمامبه 

 تعالی بسمه

 سه این از یک هر در است بهتر اند،مانده محروم اعتکاف فضیلت با عمل از که کسانی

 .بخوانند السالم علیه طیار جعفر حضرت نماز روز

 سعودی سرشناس شاهزادگان دستگیری درباره فرضیه پنج

 ادعای کودتای برای تالش با را نایف بن محمد عبدالعزیز بن احمد دستگیری ژورنال استریت وال روزنامه :ولا تسنیم:

 اماعد مجازات با یا اساس این بر و اندکرده متهم بزرگ خیانت به را دو این سعودی مسئوالن نوشت، و دانست مرتبط

 همین در و دانستند بعید را داخلی کودتای فرضیه کارشناسان و تحلیلگران برخی :دوم.ابد حبس یا شد خواهند رو روبه

 بسا چه است جریان در تحرکی اگر داشت، اظهار الجزیره شبکه با گفتگو در سیاسی کارشناس "ناصرالدین علی" ارتباط

 است نتوانسته کرد اعالم نیز رویترز :سوم.است آن انجام سرگرم لمانس بن محمد که است تغییراتی با مخالفت از ناشی

 که است این از ناشی هادستگیری این نوشت منابع برخی از نقل به اما کند پیدا حتم طور به را جدید هایدستگیری دلیل

 احتمالی هایگزینه از یکی احمد امیر و بودند قدرت موروثی انتقال ترتیب تغییر برای تالش در حاکم خاندان افراد برخی

 برخودار غربی نیروهای برخی و امنیتی نهادهای و حاکم خاندان حمایت از رسدمی نظر به که آیدمی شمار به آنان برای

 برخی خشم و نارضایتی موجب کشور، در قدرت منابع تمام گرفتن اختیار در دلیل به سلمان بن منبع، این نوشته به.است

 شدن کشته پی در کشور رهبری برای او توان خصوص در برخی که جایی تا است شده حاکم ندانخا سرشناس افراد

 برای ولیعهد توان 8102 سال در استانبول در عربستان کنسولگری در سعودی معروف نگار روزنامه «خاشقجی جمال»

 .دانستند گذشته سال در نفتی شرکت بزرگترین بنای زیر گرفتن قرار هدف عامل را او و بردند سوال زیر را کشور رهبری

 جریان در و بودند سعودی شدگان بازداشت برخی آزادی و عفو فرمان برای تالش در شدگان دستگیر از برخی :چهارم

 در شدگان دستگیر :پنجم.کرد دستگیر را آنان نیز سلمان ملک رو همین از کردند صحبت تند وی با پادشاه با صحبت

 ادامه سیاحتی روادیدهای صدور و هاجشن که حالی در کردند نظر تبادل کعبه طواف و عمره توقف تصمیم خصوص

 بن رو همین از شودمی خالی گزاران حج از مکه زیرا باشد ساز خطر اسالم جهان موضع دلیل به بسا چه اقدام این و دارد

 بن او، گفته به.کرد صادر را هاریدستگی دستور و است جریان در او علیه کودتا برای تالش نوعی کرد احساس سلمان

 همین به و ندارد را مسائل ارزیابی و  سنجش بر مبنی سعودی سابق حاکمان محاسبات و شناسدمی را قدرت فقط سلمان

 این بر عالوه و کرد زندانی ماه دو را کشور قبیله بزرگترین رئیس و داده قرار هدف را قبایل سران و دانشمندان دلیل

   .کرد سرزنش و توبیخ غیرعلنی طور به را آنان و فراخوانده را زرگب دانشمندان
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 سفید کاخ روی سلیمانی شهید اقتدار سایه

 سفید کاخ گردانندگان وهمرزمانش، سلیمانی سردار شهید سپهبد علیه سفید کاخ حاکمان تروریستی اقدام از پس : جوان

 دست، این از مورد آخرین در. است شده ترامن منطقه لیمانی،سردارس شهادت از پس که اندشده مدعی بار چند تاکنون

 شده متحمل آسیا غرب منطقه در را وناکامی شکست بیشترین امریکا اشتصدی دوران در که امریکا دفاع وزیر اسپر مارک

 قدس، روینی فرمانده رساندن شهادت به در امریکا ارتش تروریستی اقدام از دفاع در اسفند 0۱ چهارشنبه روز است،

 جمهوری هایفعالیت برابر در ما بازدارندگی و رانده عقب به منطقه در پاسداران سپاه اقدام، این با که شودمی مدعی

 از پس که است این بیانگر سفید کاخ حاکمان موقعیت و منطقه تحوالت وروند سخنان مینه .است شده تقویت اسالمی

 موقعیت و شده ترامن نا ومتحدانش امریکا برای منطقه بلکه نداشته، افزایش کاامری بازدارندگی قدرت تنها نه اقدام این

 :کرد اشاره توانمی چند نکاتی به زمینه این در .است شده ترمستحکم مقاومت هاینیرو

 در امریکا نظامی قدرت تمامیت به سیلی زدن در سپاه هوافضای نیروی اقدام آن ادامه در و سلیمانی سردار ترور-0

 قبل از که نظامی عملیات یک برابر در را امریکا تروریستی ارتش بازدارندگی توان همه االسد، عین پادگان علیه عملیات

 داده، افزایش را امریکا بازدارندگی توان سلیمانی سردار ترور که ادعا این اگر-8. کشید چالش به بودند، مطلع آن به نسبت

 مهم هایپایگاه از یکی کردن فعال ویژه وبه منطقه به امریکا جدید نیروی اعزام برای ضرورتی چه پس است، درست

 برای تعبیر ترینروشن شاید ایران، برابر در و منطقه در امریکا هایسیاست آشفتگی-۳. دارد وجود عربستان در امریکا

 هاینیرو کندمی تالش ترامپ اینکه درعین که چرا باشد، سلیمانی سردار ترور بعد ویژه به امریکا ایمنطقه استراتژی

 .است منطقه برای امریکا نظامی وبودجه نیرو افزایش حال در حال عین در کند، خارج وافغانستان سوریه از را امریکا

 میان تنش گسترش وضعیت در: نویسدمی تحلیلی در تحوالت همین به نگاهی با بروکینگز اندیشکده سایتوب اخیرا

: ب مشخص، راهبردی از امریکا برخورداری عدم: الف است؛ شده نمایان کلیدی واقعیت سه متحده، ایاالت و ایران

 . منطقه در دوباره بندیاولویت برای هاییراه به واشنگتن نیاز: وج ایران نفع به خاورمیانه حرکت

 همراهی عدم دلیل به که است اخیر حوادث روند در دیگری مهم نکته امریکا گرایانه یکجانبه سیاست شکست -۱

 پمپئو که ایگونه به است، داشته پی در را هاآن وگالیه مخالفت و آشکار سلیمانی سردار ترور ماجرای در غربی متحدان

 که امنیتی اجالس در. شودمی هاآن سوی از سلیمانی سردار ترور تأیید عدم دلیل به هااروپایی از وانتقاد واکنش به ناچار

 اجالس این در آلمان جمهور رئیس مایراشتاین والتر فرانک. شد آشکار تعارض این از ابعادی شد برگزار مونیخ در اخیرا

. کنندمی تبدیل تریخطرناک جای به را جهان شانهایسیاست با که کندمی انتقاد چین کنار در روسیه، کنار در امریکا از

 از صراحتا بود رفته امریکا به آن از پس و کرده سفر ایران به قبل ماه که اروپا خارجی سیاست مسئول بورل جوزف

 .آوردمی میان به سخن هابرابرامریکایی در اروپا، برای مستقلی سیاست اتخاذ ضرورت

 در هاآن شکست و مقاومت هاینیرو نشینیعقب بر سلیمانی سردار ترور تأثیر به معطوف ادعا این بخش ترینمهم اما -۵

 ویمن سوریه در مقاومت هایپیروزی که چرا است، واهی ادعایی نیز بخش این که تاس ومتحدانش امریکا برابر

 ضرب اتمام با نیز امریکایی متجاوزان با مقاومت هاینیرو مقابله مورد در. است مدعا این خالف امریکا متحدان وشکست

 بمباران زمان از شانفرماندهان اذعان به که چرا کنند، تجربه را تری سخت هایروز آینده در باید هاامریکایی آنها، االجل

 ومنتظر نداشته آرامش ایلحظه تاکنون المهندس، ابومهدی و سلیمانی سردار ترور به اقدام و عراق در مقاومت هایپایگاه



    99/91/90 شنبهدو  /098شماره 

 

 

 برای جنبش این برنامه زمینه در نُجَباء اسالمی مقاومت دبیرکل «الکعبی اکرم» اخیرا. اندبوده مقاومت هاینیرو واکنش

 جنایت خاطربه انتقام کمترین همچنین و وفاداری اثبات برای اقدام کمترین: گفت امریکایی فرماندهان به خطاب انتقام

 حق بر تکیه با و کرده شهادت غسل ما: افزود وی. هاستامریکایی وجود لوث از منطقه کامل پاکسازی امریکا، بزدالنه

 خود سرزمین از را آنان و ایمگرفته «رعب معادله» تحقق برای را خود تصمیم ما. گرفت خواهیم انتقام آشکارا پاسخگویی،

 ایران علیه امریکا «حداکثری فشار» شکست به اذعان با تحلیلی در اینترست نشنال امریکایی نشریه.کنیممی اخراج

 جوانان میان در را ییامریکا ضد حس و شده منطقه در مقاومت محور تقویت موجب سلیمانی، ژنرال ترور: نویسدمی

 .است بخشیده شدت ایرانی

 کرونا با مواجهه در اصل هفت

 مشغول خود به را دنیا کوچکی همه با که ویروسی. کروناست دنیا همه حتی و کشور روزهای این اول مسئله :کیهان

 چنین در. است یافته نیز سیاسی و اجتماعی تبعات و گذاشته فراتر نیز پزشکی مرزهای از را پا بیماری این. است کرده

 کرد؟ باید و توانمی چه و چیست وضعیت این با برخورد ترینعاقالنه شرایطی

 شد، ایراد میوه نهال اصله دو غرس از پس که درختکاری روز در اسالمی انقالب معظم رهبر گذشته هفته شنبهسه سخنان

 آنچه از بیش نباید را بیماری این آنکه نخست. دهد پاسخ فوق سؤاالت به تواندمی که است مهمی نکات دارنده دربر

 و اضطراب افزایش با بلکه کند،نمی جامعه به کمکی تنها نه مسئله این درباره بزرگنمایی و اغراق. کرد بزرگ هست

 و کرده ذیرترپآسیب بیماری برابر در را آنان ثانیاً و اندازدمی خطر به را آنان روان و روح سالمت اوالً مردم، میان استرس

 علمی هایتوصیه و دستورات به همگانی عمل مهم، و دوم نکته. کندمی بیشتری چالش دچار آن، با مبارزه در را مبتالیان

 واگیردار بیماری این. نیست پیشگیرانه و بهداشتی نکات به توجهیبی معنای به ماجرا، بزرگنمایی عدم. است پزشکی و

 در ایکنندهتعیین و اصلی نقش مردم عملکرد کنندمی تأکید مکرراً کشور بهداشتی و انیدرم مراجع که طورهمان و است

 که چیزی هر یقیناً» کردند؛ تأکید اسالمی انقالب معظم رهبر که است اهمیت واجد چنان قضیه این. دارد آن کنیریشه

 شیوع به کند کمک که چیزی هر قابلم نقطه در است؛ حسنه یک بیماری، این شیوع عدم و جامعه سالمت به کند کمک

 به دارد حق نه کسی است؛ «الضرار و الضرر» قاعده مشمول روزها این در سفر ممنوعیت .«است سیّئه یک بیماری، این

 آن به زدن دامن پی در روزها این برخی که گرددبازمی ایدوگانه به سوم .برساند ضرر دیگران به نه و بزند ضرر خود

 دستورات به فقط باید یا دوگانه این اساس بر. دهدمی قرار عقل برابر در را دین که حقیقت از عاری ایهدوگان. هستند

 و زد توسل به دست ابتال، عدم و بیماری کنیریشه برای و گرفت نادیده را دستورات این یا کرد عمل بهداشتی و پزشکی

 که جاهل افراد برخی و شودمی دنبال شدتبه ضدانقالب هایرسانه سوی از دوگانه این! دوخت چشم الهی عنایت به

 و دعا آنکه چهارم. کنندمی تکمیل را پازل این متبرکه، هایحرم زدن لیس مانند حرکاتی با باشند نیز عامل رسدمی نظربه

 حالی در. باشد رینآفنقش نیز زمینه این در تواندمی بلکه نیست درمانی و بهداشتی اصول نافی و تقابل در تنها نه توسل

 گفتن سخن از بهتر چیزی چه است، مهربان خدای قدرت ید در نیز امور همه و هستند نگرانی و اضطراب دچار افراد که

 زیبای دعای قرائت به انقالب رهبر توصیه رسدمی نظربه سازد؟ آرام را هادل تواند،می قادر و سمیع خدای با نیاز و راز و

 وزارت کردند، تأکید انقالب معظم رهبر که طورهمان آنکه پنجم نکته. گیردمی ریشه نکته همین زا سجادیه صحیفه هفتم

 را فرماندهی این باید جامعه افراد تکتک و نهادها و هابخش همه .است بیماری این با مبارزه محور و فرمانده بهداشت،
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 نبرد در پیروزی اصلی شروط از بودن، کار به پا و اندهیفرم از اطاعت. کنند عمل آن دستورات و هاتوصیه به و پذیرفته

 زودتر هرچه شاءاهللان مردم، همکاری و همراهی با تا کنند بسیج را خود امکانات مسیر این در باید هادستگاه همه. است

 به کشورها از بسیاری که حالی در .گرددبازمی خبررسانی در ایران شفافیت به ششم نکته .شود کنده ویروس این شر

 کرونا، قطعی مورد اولین کشف با ایران اسالمی جمهوری اند،گرفته پیش در را سانسور و سکوت سیاست مختلف دالیل

 و رسمی رسانیاطالع جانباختگان و بهبودیافتگان قطعی، مبتالیان مورد در روزانه صورتبه و کرده رسانیاطالع به اقدام

 گذشته هفته زمینه، این در معاندین و آمریکا سوی از سیاسی و ایرسانه هایجوسازی همه رغمعلی. کندمی شفاف

 سازمان این: گفت آمریکا سیبیانسی خبری شبکه با وگوگفت در بهداشت جهانی سازمان مدیرکل ادهانوم، تدروس

 هفتم نکته .است نکرده مشاهده ناکرو قربانیان و مبتالیان پیرامون ایران سوی از شده ارائه آمار در اشکال بر مبنی شواهدی

 صدر در که اینکته .است بیماری این با مقابله در کشور درمانی کادر روزیشبانه هایمجاهدت از قدردانی پایانی، و

 این از اختصاصی طوربه و تصویری پیامی در ایشان نیز، آن از پیش و داشت قرار انقالب رهبر گذشته هفته بیانات

 . کردند دردانیق و تشکر زحمات

 !اولویت امروز همه ما چیست
 مدیریتی هایضعف. دارد بسیاری نشده حل مسائل. بردمی سر به شدیدی تحریمی هایمحدودیت در کشور فارس:

 کس هیچ است، شده بسیج امکانات تمام است؛ کرده فراهم قبولی قابل شرایط خود برای بحران این در اما. است آزارنده

 هایفرهنگ ترینشایسته و شتافته میدان به هم بسیاری مردمِ نینداخته، دیگری دوش به را کار کس هیچ ده،نکر خالی شانه

 و دست از افسوس صد اما نیست، عظمت این نمایش برای انتظاری که بیگانه هایرسانه از. اند کشیده رخ به را بشری

 ایلحظه برای و بسته زیبایی همه این بر چشم که یکارب دستانبهموبایل و خودی ظاهر به هایچیرسانه برخی زبان

 من امثال و من بر افسوس و اند؛نکرده تعطیل مسؤوالن و مردم و دین به نسبت را خود فحش و غر و نماییسیاه توپخانه

 شارژ شتربی انگار حتی و گزدنمی مانکک کنندمی توهین مانبودنایرانی و بودن مسلمان به بیشتر هرچه اینکه بابت

 و درخشان ایآینده به نسبت نشاط و امید ایجاد و خودباوری تقویت: است چیز یک ما همه اولویت امروز پس !شویممی
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