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 ها و لبخندها سال اشک        روز    حرف ▼

ها  نشریه اخبار و تحلیل» حرف روز«خوانید آخرین  میآنچه 

به همین شاید خالی از لطف نباشد که در . است 98در سال 

این سطور باقیمانده نگاهی به پشت سرمان بیندازیم و در یک 

  .را از چشم بگذرانیم 98نگاه سال 

ها و لبخندها،  ها و امیدها، سال اشک سالی که گذشت سال بیم

ها  ها و در یک کالم سال تهدیدها و فرصت سال فرازها و نشیب

سال تبلور اراده ملی در سطح دولت و ملت براي  98سال . بود

ها بود، آنجا که  ایستادگی و مقاومت در برابر فشارها و تحریم

را اي  هاي هسته نظام اسالمی به پشیبانی و حمایت مردم گام

گرایانه منافع و حقوق  جانبه برداشت و نگذاشت دشمن یک

  . ملت ایران را تضییع کند

هاي بزرگ بود از شکستن دیواره تحریم  سال پیروزي 98سال 

هاي  و ناکام گذاشتن فشارهاي حداکثري دشمن تا ضربه

اساسی به شیاطین از هدف قرار دادن پهپاد جاسوسی آمریکا 

حمله به بزرگترین پایگاه آمریکا در  تا توقیف کشتی انگلیسی و

هاي  چرا که دشمنان ملت ایران پس از شکست توطئه. عراق

سیاسی و اقتصادي خود قصد داشتند تعدي به حریم 

کردن که با  سرزمینی ما را در سر می پروراندند و تصور می

توانند جبهه مقاومت را در هم بشکنند  ترور سردار مقاومت، می

هاي  ها بود که دشمن را در عرصه و همین ضربه شصت

گوناگون مواجهه با ملت ایران ناکام گذاشت و البته با 

آفرینی مردم فهیم و بصیر ایران، هیچ  هوشیاري و حماسه

اي براي دشمن به همراه نداشت و همه سناریوهاي  نتیجه

  .دشمن را به شکست کشاند

هوشمند و با همه اینها در اولین روزهاي ماه پایانی سال، مردم 

اي باشکوه از  همیشه در صحنه ایران اسالمی بار دیگر جلوه

مشارکت در سرنوشت کشور آفریدند و با حضور پرشور و 

مطلوب در اولین انتخابات گام دوم انقالب فرداي بهتري را 

  .براي ایران اسالمی نوید دادند

البته با حوادث تلخی هم همراه بود، از وقایع آبان ماه  98سال

حادثه سقوط هواپیما که در بررسی اسباب و علل پیدایی تا 

اما روزهاي . آنها رد پاي دشمن به وضوح قابل مشاهده است

پایانی سال با یک پدیده زیستی همراه شد که تقریباً همه 

این موضوع نیز آزمونی براي مردم . جهان را در بر گرفته است

و عنایات و مسئوالن است تا با همراهی و همدلی هم در پرت

هاي دینی، جهادي و انسانی بال را به نعمت و  الهی و انگیزه

به امید سالی همراه با برکت، . تهدید را به فرصت تبدیل کنند

  .سالمت و بهروزي

  

 

 

 

  سناریو تازه آمریکا در عراق                  روز گزارش ▼

خبري جهان و نگاه در روزهایی که جهان درگیر ویروس منحوس کروناست و همه تمرکزي 

ساز در عراق در  اتفاقی مهم و البته سرنوشت! افکار عمومی معطوف به بیماري واگیردار است

ها که خود در داخل کشورشان به شدت درگیر این ویروس  آمریکایی! حال رخ دادن است

ها از احتمال وقوع فاجه در آمریکا در پی این بیماري خبر  هاي آمریکایی هستند و رسانه

کنند با توجه به سیستم درمانی به شدت ضعیف و گران آمریکا و  دهند و گزارش می می

هاي آمریکایی تا قربانی شدن  کاري دولت ترامپ برخی از رسانه انگاري و پنهان توجهی، سهل بی

بینی کردند اما دولت  بیش از دو میلیون نفر در این کشور را به خاطر شیوع کرونا نیز پیش

ن همه تمرکزش در تغییر معادالت غرب آسیا است و به دنبال بازیابی جایگاه از آمریکا اکنو

حمله به پایگاه نظامی التاجی که  بهانهها اکنون به  آمریکایی !دست رفته خود در منطقه است

حمالت ! هیچ گروهی هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته و مشخص نیست چگونه شکل گرفته است

نیروهاي، از نیروهاي رسمی دولت ! هاي مقاومت در عراق آغاز کرده استاي را علیه نیرو گسترده

اما ! آید عراق محسوب شده و عمالً حمله به آنان حمله به دولت و ملت عراق به حساب می

ها چنین حمالتی را آغاز کردند؟ ریشه این رویکرد آمریکا را باید در مصوبه پارلمان  آمریکایی

 تالش در اکنون دیسف کاخوجو کرد،  آمریکایی از این کشور جست عراق مبنی بر خروج نظامیان

 تیوضع ،وایی خود در نقش حاکمیت کشورهاپر ی و نمایش بینظام یینما قدرت با تا است

 نشد، سریم امکان نیا اگر و ببخشد بهبود منطقه در تاًینها و عراق در بقا يبرا را خود يروهاین

تا این پیام را به کشورهاي دیگر منطقه  کند لیتحم قعرادولت و ملت  بر را يادیز نهیهز

 .برساند که اتخاذ تصمیمی مشابه علیه حضور منطقه آمریکا چه هزیه در پی خواهد داشت

  !فریب روباه پیر را نخورید                          ویژه خبر ▼

بان و حمایت از هاي انگلیس در امور ایران مربوط به اغتشاشات آ در حالی که آخرین دخالت

 :گوید می انگلیس در ایران سفیر »نژاد بعیدي حمید«گردد؛  ترور سردار سلیمانی بر می

 تعامل و برجام حفظ آلمان و فرانسه یعنی اروپایی بزرگ دیگر کشور دو مانند انگلیس سیاست«

 با نهاآ هاي سیاست در هم را زیادي تفاوت که است تنش و اختالف کاهش براي ایران با سازنده

 به زاغري خانم شدن زندانی« :زاغري گفت نازنین پروندهوي درباره . »است کرده ایجاد ایران

 کشور این عمومی افکار و انگلیس هاي رسانه در بود کوچک فرزندي صاحب مادري اینکه علت

 امنظ به را روانی و اي رسانه فضاي این نیز کشورمان امورخارجه وزارت. کرد جلب را زیادي توجه

 در وي مجازات تخفیف یا آزادي پیرامون گیري تصمیم اما. است کرده منتقل کشور قضایی

 و دستگیر ایران در ـ دوتابعیتی جاسوسـ  زاغري نازنین وقتی .»است قضایی نظام دست

 عملیات ایجاد با و افتاده تکاپو به وزیر نخست تا گرفته سفیر از انگلیس مقامات شد، بازداشت

 دولت براي مهره این اهمیت از ها، انگلیسی رفتار نوع. شدند وي آزادي خواستار ،روانی سنگین

 در .کرد می حکایت داشت، عهده بر وي که مهمی عملیات رسواشدن از لندن نگرانی و انگلیس

 و ـ تابعیتی دو جاسوسـ »زاغري نازنین« از احساسی تصاویر انتشار با انگلیسی هاي رسانه ادامه،

 خانواده با دیدار براي تنها که است گناه بی مادري زاغري، که شدند مدعی لشخردسا فرزند

 از خوبی به که »زاغري نازنین« که است حالی در این. شد دستگیر و کرد سفر ایران به خود

 سفانهمتأ .است کرده می فعالیت »پریسا« مستعار نام با داشته اطالع امنیتی هاي پروژه به ورود

 نخست صفحه انتشار با و گرفت قرار انگلیسی روانی عملیات این تأثیر تحت نیز نژاد بعیدي آقاي

 کمپین این به بودند، داده اختصاص زاغري به را خود اول عکس که انگلیسی روزنامه چهار

 !پیوست انگلیسی

 



  
  

  اخبار ▼

  !کند؟ دولت اختیار ندارد یا از اختیارات استفاده نمی

غالمرضا «به قلم » کارنامه دولت در مواجهه با کرونا«ی با عنوان روزنامه آرمان در یادداشت

مواجهه دولت با بحران کرونا و کالً ارزیابی کار دولت دو بعد دارد؛ نخست « : نوشت» انصاري

افتد دولت  درصد اتفاقاتی که در کشور می 80امروز متصدي. اقداماتی که در اختیار دولت نیست

. »ن گفت که دولت اختیار عمل را در ارتباط با خیلی از مسائل نداردتوا یا به تعبیري می. نیست

 20دوم بحث عملکرد خود دولت در حجم اختیارات «: طلب در ادامه نوشت این روزنامه اصالح

کار بوده و جسارت و  رسد دولت دوم آقاي روحانی کند و کم نظر می درصدي است که به 

توانست  در صورتی که دولت می. ت را نیز نداشته استشجاعت استفاده از همان حداقل اختیارا

کارگیري کارگزارانی که اعتقاد و التزام به شعارهاي داده شده  با شجاعت، جسارت و به

شاید بتوان . جمهور داشتند، شرایطی را فراهم آورد که وضعیتی بهتر از این داشته باشیم رئیس

ساختار دولت هستند اعتقادي به شعارها و  گفت خیلی از کارگزاران و متصدیان اموري که در

از این جهت ارزیابی عملکرد دولت . گیرند کلیت دولت ندارند یا از جاي دیگري دستور می

 اشاره به این نکته الزامی است که اوالً در مورد این ادعا، .»دهد دست نمی کارنامه موفقی را به

همچنان با  طهالل احمر در این شرای کند مثل اینکه هاي خود استفاده نمی ظرفیت دولت از

در  ثالثاً درصد بودجه و امکانات کشور در دست دولت است و 94 و ثانیاً شود سرپرست اداره می

  .اند همکاري نکرده دولت با او مسئوالنبهداشت این نکته اشاره شده است که  نامه وزیر

  یک بام و دو هواي دعا براي رهایی از کرونا

دونالد ترامپ که تا پیش از این . ر از کرونا، راهکار دعا را در پیش گرفته استآمریکا براي عبو

افتخار بزرگی براي من : اهمیت جلوه دهد نوشت کرد خطر شیوع ویروس کرونا را بی سعی می

ما . عنوان روز ملی دعا و نیایش اعالم کنم را به ) اسفند 25(مارس  15است که یکشنبه 

هایی مانند اآلن براي محافظت به قدرت خداوند روي  تاریخ در زمانکشوري هستیم که در طول 

میلیون  850در همین حال کنث کوپلند، کشیش اوانجلیست آمریکایی که با بیش از . ایم آورده

چهره مذهبی ثروتمند دنیا لقب گرفته است، طی  10، یکی از )2020سال (دالر ثروت خالص 

روي صفحه تلویزیون بگذارند و همخوان با او از بیماري  برنامه زنده از مخاطبانش خواست دست

این کشیش آمریکایی در کانال تلویزیونی خود به نام کانال ویکتوري . کرونا شفا پیدا کنند

ها خواست  این کشیش از بیننده. را اجرا کرد» ایستادگی در برابر کروناویروس«اي به نام  برنامه

من از . آن مال من است. من آن را دارم. کنم را دریافت می )شفا(من آن«: تکرار کرده و بگویند

هاي خارجی و  در همین حال شبکه» .کنم کنم و شما را ستایش می شما به خاطر آن تشکر می

ضدانقالب با حمله به اعتقادات مذهبی مردم ایران و تمسخر دعا و تمسک جستن از خداوند و 

اند و براي  بیماري را در دستور کار خود قرار داده کنی این براي ریشه) السالم علیهم(بیت اهل

  .کنند رسیدن به این هدف از هیچ تالشی فروگذار نمی

  نسخه  برجامی کرونا هم از راه رسید

که ) در دولت اصالحات(کننده توافق سعدآباد  از اعضاي تیم مذاکره» سیدحسین موسویان«

با برجام مشکالت اساسی فنی « :مه شرق گفتاکنون در آمریکا اقامت دارد، در مصاحبه با روزنا

» تعامل با ایران«جمهوري اوباما، وي سیاست  و حقوقی پرونده حل شد؛ چون در مقطع ریاست

ـ امنیتی بین ایران و آمریکا رو به کاهش رفت و  را داشت و بنابراین روند تخاصمات سیاسی

با . هم حل شد) دي ام پی(می پرونده هم در آژانس از حالت بحرانی خارج شد موضوعات نظا

اي  شدن پرونده هسته آمدن ترامپ و تشدید روند خصومت آمریکا با ایران، مجدداً کلید بحرانی

: موسویان در ادامه گفت. »ایران در آژانس هم زده شده و ممکن است این روند تشدید هم بشود

اي ایران را کش  هسته تا زمانی که دشمنی آمریکا و ایران همین روند را طی کند، بحران«

به نظر ... اي هم حل شود، باز بحران دیگري خلق خواهند کرد خواهند داد و اگر موضوع هسته

با این نوع رابطه، . من مسئله اصلی برجام نیست، بلکه اصل مسئله نوع رابطه آمریکا و ایران است

در ایران چه اصولگرا خواه،  در آمریکا چه دموکرات قدرت را در دست داشته باشد چه جمهوري

طور که  گرا، اساس مشکل باقی خواهد بود؛ همان طلب یا اعتدال پیروز انتخابات باشد، چه اصالح

» ـ رعیتی ارباب«طلب به آمریکا، نگاه  نگاه طیف اصالح. »سال بعد از انقالب بوده است 40در 

یده و مدعی است تا با براي همین است که این طیف صراحتاً آمریکا را کدخداي جهان نام. است

  .توانیم بر مشکالت غلبه کنیم کدخدا نبندیم، نمی

  

  کوتاه اخبار ▼

 ترخیص از ایران گمرك فنی معاون »ارونقی جمال مهرداد«◄ 

 فرودگاه گمرك از بهداشتی و پزشکی اقالم محموله 40 از بیش

 تاکنون اسفند ابتداي از: داد و بیان کرد خبر) ره(خمینی امام

 شامل که شده وارد چین کشور از محموله 30 از بیش

 عفونی، ضد ژل ماسک، تشخیص، کیت ساز، اکسیژن هاي دستگاه

 کرونا، با مقابله جهت دارو انواع ایزوله، لباس دستکش، الکلی، پد

 همچنین: داد وي ادامه .شود می عینک و گیري نمونه تیوپ

 چهار و فرانسه کشور از ماسک و لباس شامل دیگري محموله

 اقالم کلیه که شده ترخیص مدت این در یونیسف از محموله

 .است بوده کرونا ویروس با مقابله و کنترل با ارتباط در مربوطه

 رفتار به ئیتیتو انتشار با تهران در انگلیس سفیر◄ 

 در همچنین و انگلیس در ها فروشگاه به هجوم براي وطنانش هم

 واکنش ایران، هاي فروشگاه در روزانه مایحتاج بودن دسترس

 دستمال هاي قفسه از تصویري انتشار با ایر مک راب. داد نشان

 امروز خرید: نوشت توئیترش صفحه در فروشگاهی در توآلت

 سفیر توئیت. بودید نگرانش شما که چیزي همان. تهران در

 یک عرض در که است هموطنانش رفتار به واکنش در انگلیس

  .کردند خالی را انگلیس هاي فروشگاه ساعت

 واردات جهت ارز تأمین راستاي در  :کرد اعالم مرکزي بانک◄ 

 از بیش جاري ماه اسفند در کشور، نیاز مورد اولیه مواد و کاالها

 و بانک این سوي ارز از ثانویه بازار در دالر میلیارد ونیم یک

 عرضه مناسب جریان .است شده عرضه نفتی غیر صادرکنندگان

 ارز عرضه کنار در صادرکنندگان سایر و ها یپتروشیم توسط ارز

 هاي سفارش ثبت براي نیاز مورد ارز تأمین ضمن مرکزي، بانک

  .است شده نیز بازار این در ارز نرخ کاهش روند سبب شده انجام

 تقابلی هیچ اینکه بیان با) ع(اطهار ائمه فقهی مرکز رئیس◄ 

: گفت ندارد، وجود بهداشتی دستورهاي و شرعی احکام میان

 اهللا آیت. دارد تأکید بسیار جان حفظ به نسبت اسالم

 مریض افرادي ها روز این اگر: گفت لنکرانی فاضل محمدجواد

 او با و مراجعه طبیب به کنند، کتمان را این مبادا هستند،

 خدا کنارش در اما. است واجب نفس حفظ کنند برقرار ارتباط

 شفا اما داروست، قرص است، وسیله طبیب که بدان فرماید می

  .است تعالی و تبارك خداي دست

 آورده گزارشی در بار اولین براي ایران آمار پژوهشکده◄ 

 عملکرد اساس بر که ،1398 سال رشد نرخ بینی پیش: است

 فصل بینی پیش و سال نخست ماهه 9 در اقتصاد واقعی

 در که دهد می نشان است، شده انجام 1398 سال زمستان

منفی  به نفت با داخلی ناخالص محصول رشد نرخ 1398 سال

 به نفت بدون داخلی ناخالص محصول رشد نرخ و درصد هفت

  .رسید خواهد درصد صفر

هاي توزیع  مسعود بهرامی نوید، مدیرعامل یکی از شرکت◄ 

شرکت : گفت ایام نوروزدارویی شستا در خصوص توزیع دارو در 

هاي  ا کامیونکامیون که بخش عمده آنه 160پخش هجرت با 

هستند، در ایام نوروز خدمات  دار با استاندارد توزیع دارو یخچال

وي با اشاره به اینکه . دهد توزیع دارو را بدون توقف ادامه می

 ایم، میلیارد تومان دارو ذخیره کرده 800براي ورود به سال نو 

  .و ایتا دنبال کنند هاي سروش رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه


