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 کلید واقعی کجاست؟         روز    حرف ▼

یکی از برکات انقالب اسالمی ایران بستن راه نفوذ آمریکا 

به داخل کشورمان است و امروز دولتمردان این کشور 

توانند سد نفوذناپذیري جمهوري  دانند که با مذاکره می می

اسالمی را دچار خدشه کنند؛ از این رو رهبر معظم انقالب 

ترین پاسخی که جمهوري اسالمی در  مهم«: ندفرمای می

هاي آمریکا داده، این بوده است که راه نفوذ  مقابل توطئه

شود  اینکه گفته می. مجدد سیاسی آمریکا به کشور را بسته

یکی از موارد و ابزارهاي . مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم

و بستن راه ) عدم مذاکره(همین جلوگیري) عدم ورود(

  » .استورود آمریک

با توجه به آثار زیانباري که از مذاکره با آمریکا متوجه 

اي همچنان به دنبال  شود، باز هم عده مان می منافع ملی

حامیان مذاکره که برخی از آنها در دولت . مذاکره هستند

حضور دارند، پس از شش سال و اندي هنوز متوجه رفتار و 

بینانه  ت خوشدر حال! اند نگاه غرب به نظام اسالمی نشده

دولت با مذاکره به دنبال حل مشکالت اقتصادي کشورمان 

فعلی اقتصاد و معیشت مردم گویاي آن  است؛ ولی روند

حل بهبود وضعیت اقتصادي، از این مسیر  که راه است

 .نیست

هاي داخلی و فقدان  توجهی به ظرفیت بی 1397در سال 

وء اراده براي حل مشکالت اقتصادي به همراه برخی س

هاي خارجی  ها زمینه را براي اثربخشی بیشتر تکانه مدیریت

در . فراهم آورد و سبب شد فشارهاي اقتصادي تشدید شود

هاي ضد انقالب با سوءاستفاده  ها و رسانه این میان، جریان

از وضعیت موجود، تالش کردند با القاي ناکارآمدي نظام 

اشی از آن را ن ،اسالمی در مواجهه با معضالت اقتصادي

بسیار واضح است . ناتوانی الگوي اقتصاد مقاومتی بنمایانند

که نه تنها با مذاکره و نگاه به بیرون وضعیت بهتر نخواهد 

. ؛ بلکه کلید واقعی حل مشکالت کشور در داخل استشد

سازي کشور و نگاه به بیرون پس از شش سال، دیگر  معطل

  . نیستقابل پذیرش مردم 

ش از چهار دهه گذشته فشارهاي غرب در طول بی با اینکه

و استکبار جهانی علیه ملت ایران وجود داشته؛ اما 

ها پس از برجام اتفاق افتاده  ها و دشمنی بیشترین تحریم

توان گفت، در هر بخشی که کلید  در یک جمله می. است

ایم؛ مانند صنعت  آن ساخت داخلی است، پیشرفت کرده

به بیرون بوده است، با  اي که نگاه نظامی و در هر حوزه

  .  ایم جه شدهاناکارآمدي مو

  

 

 

 

  

 !جانبه شکست همه                                روز گزارش ▼

جمهوري دونالد ترامپ در حال پایان است و شرایط سیاسی در آمریکا  دور اول ریاست

در میان کارنامه  آنچه. اي از ابهام فرو برده است تمدید حضور او در کاخ سفید را در هاله

  !آید، شکست مطلق او در برابر تهران است چهار ساله ترامپ بیش از همه به چشم می

هایی که بر چهره جهانی ایاالت متحده تحمیل کرد، موفقیتی در برابر  ترامپ با همه هزینه

اي و در ادامه وضع  خروج یکجانبه از توافق هسته. جمهوري اسالمی ایران به دست نیاورد

هاي تاریخ علیه مردم ایران و در آخرین فقره تالش براي  ترین تحریم ترین و سخت سابقه بی

سازي کشورمان نه تنها رهاوردي براي ترامپ نداشت؛ بلکه در  ثبات به آشوب کشاندن و بی

سازي پهپاد متجاوز  این زمان انفعال او در برابر اقتدار و قدرت نظامی ایران در سرنگون

ها، شکست و فروپاشی ائتالف ضد ایرانی که در  کش ت در جنگ نفتآمریکایی، شکس

  .منطقه به دنبال آن بود، آمریکا را به گوشه رینگ برده است

امارات متحده «: نویسد به نقل از یک دیپلمات غربی در این باره می» ایندیپندنت«روزنامه 

در هیچ  گفتآمریکا هاي گذشته به  عربی نقش مهمی را در این زمینه ایفا کرد و هفته

هاي اخیر، شاهد تغییر ادبیات ریاض  در ماه» .اقدام نظامی علیه ایران مشارکت نخواهد کرد

ایم؛ موضوعی که آخرین امیدهاي آمریکا را هم براي تحت فشار قرار  در قبال تهران نیز بوده

  !دادن ایران با همراهی کشورهاي منطقه به یأس بدل کرده است

جمهور آمریکا را بیش از پیش مستأصل کرده و  ها در کنار یکدیگر، رئیسهمه این پارامتر

» ایندیپندنت«! اي جز تغییر رویکرد خود در مقابل ایران ندارد رسد ترامپ  چاره به نظر می

بیان این موضوع «: به نقل از یک دیپلمات غربی که نامی از او برده نشده، نوشت

ها هیچ مطلبی را با ما در میان  توجه به اینکه آمریکاییبا ) زدایی بین ایران و آمریکا تنش(

  ».اي براي آرام کردن اوضاع دارد گذارند، دشوار است، اما واضح است که ترامپ انگیزه نمی

 !کاهش بودجه دفاعی براي دومین سال متوالی     اخبار ویژه       ▼

فاعی و امنیتی شامل سه دهد، اعتبارات امور د جزئیات الیحه بودجه سال آینده نشان می

فصل دفاع، حفظ نظم و امنیت عمومی و تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی کاهش 

در این بین فصل دفاع از . شود میلیارد تومان می 1356قابل توجهی یافته که در مجموع 

 384هزار و  44به  1399، در سال 1398میلیارد تومان مصوب سال  377هزار و  48

بودجه سازمان بسیج مستضعفین نیز که طیف مختلفی از . تومان کاهش یافته است میلیارد

زدایی را در سطح کشور ارائه  ها و خدمات فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و محرومیت فعالیت

نیز فصل  1398دولت در الیحه بودجه سال . درصد کاهش داده شده است 47دهد،  می

این در حالی است که . کاهش داده بود 1397درصد نسبت به سال  27امور دفاعی را 

هاي نجومی دائماً در حال گسترش توان دفاعی و امنیتی  کشورهاي منطقه با صرف هزینه

  .خود هستند
  

سابقه به بحرین رفته و با پادشاه  خاخام اعظم صهیونیست در سفري کم» شلومو آمار« ◄

کویت،   بی کشورهایی، نظیر قطر،وي در بحرین با رهبران مذه. این کشور دیدار کرده است

شلومو آمار در . هند و تایلند نیز دیدار داشته است  آمریکا، ایتالیا،  روسیه،  اردن، لبنان، مصر،

هاي خاورمیانه خواستار صلح با اسرائیل بوده و رهبران باید این  ملت«: سخنانی گفته است

هاي اخیر دولت آمریکا و چند  گفتنی است، در ماه» .موضوع را بدون ترس به پیش ببرند

سازي تدریجی  دولت عربی از جمله عربستان سعودي و بحرین، تالشی آشکار را براي عادي

  .اند روابط اعراب با رژیم صهیونیستی آغاز کرده

  



 
 

 
  

  اخبار ▼

 هاست ها و قلب نبرد امروز در میدان ذهن

: گفتو مسئوالن سیاسی سپاه هادیان  سراسريوهشتمین همایش  در بیستفرمانده کل سپاه 

اما ایشان که تجسم روح  ،ستون اصلی و نقطه تمرکز همه تهاجمات دشمن به رهبري است

شود، با سکینه بیشتر و ایمان  تر می والیت و ایمان حقیقی است هر چه این تهاجمات مجتمع

مواجهه : تسردار سرلشکر سالمی اظهار داش .کنند تر در این میدان راهبري و هدایت می قوي

ها و  ان، امروز در میدان ذهنحقیقی نظام جمهوري اسالمی و انقالب اسالمی با دشمن

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه افق نگاه سپاه  .پیروز است ،ها را بسازد هاست و هرکس ذهن قلب

ود و هر ش میکه دشمن موفق  ماستدر سکون : در وقایع نازل به افراد و اشخاص نیست، افزود

  .شود دشمن متوقف می کنیم، زمان که ما حرکت می

 پیشنهاد مذاکره مکمل جورچین فشار اقتصادي علیه ایران

االصل را آزاد کرد و دولت آمریکا  استاد آمریکایی چینی» ژائو وانگ«جمهوري اسالمی ایران 

پ، دونالد ترام. استاد دانشگاه تربیت مدرس را آزاد کرد» مسعود سلیمانی«نیز 

جمهور آمریکا بعد از این تهاتر از ایران بابت موافقت با مبادله زندانیان میان دو کشور  رئیس

مایک . پذیر بودن توافق میان دو کشور است تشکر کرد و مدعی شد، این امر نشانه امکان

ها از سوي  این پالس. توصیف کرد» سازنده«پمپئو، وزیر خارجه آمریکا هم رویکرد ایران را 

منزله قراینی از احتمال وجود   مات آمریکایی کنار برخی رویدادهاي یک هفته گذشته بهمقا

اراده جدید میان ایران و آمریکا براي انجام مذاکرات بر سر موضوعاتی فراتر از تبادل 

برخی از تحلیلگران حضور همزمان مقامات بلندپایه ایران و ! است  زندانیان تعبیر شده

جمهور ایران به ژاپن و وزیر خارجه عمان به  ستقبال آمریکا از سفر رئیسآمریکا در زوریخ، ا

هاي محرمانه آمریکا براي مذاکره از کانال  هاي حسن روحانی درباره پیام تهران، صحبت

که  رسد پیشنهاد مذاکره به نظر می. دانند که از هم جدا نیستند را اتفاقاتی می... سوئیس و

مکمل جورچین فشار اقتصادي است که براي  مطرح شده این روزها از سوي کاخ سفید

  .کنند تحت فشار قرار دادن ایران اعمال می

  هاي سیاسی عراق به دنبال دولت موقت گروه

هاي  گروه«: هاي ویژه خود توصیف کرد، نوشت بر اساس آنچه یافته» المیادین«وبگاه خبري 

ساس آن دولت جدیدي که با سیاسی عراق در حال دستیابی به توافقی هستند که بر ا

آید فقط شش ماه تا یک سال دوام داشته باشد، نه  وزیر جدید روي کار می انتخاب نخست

دولت پیش روي عراق مسئولیت » .مانده از عمر پارلمان را تکمیل کند اینکه سه سال باقی

ابات گیرد که شامل پرونده امنیتی، تمهید برگزاري انتخ سه پرونده اصلی را برعهده می

زودهنگام با هماهنگی کمیساریاي جدید انتخابات و قانون جدید انتخابات و همچنین 

دولت آتی باید به شکل قابل توجهی «: منابع المیادین گفتند. پرونده تصویب بودجه است

هاي وزارتی و غیره صورت نگیرد، زیرا دولت موقت  کوچک باشد و نزاعی بر سر کرسی

  ».خواهد بود

  ی براي توجیه نگاه به خارج از مرزهانمای بست بن

هاي  معموالً در زمان«: نوشت» فریدون مجلسی«در یادداشتی به قلم » شرق«روزنامه 

کوشند  هایی هستند که براي منافع ملی هم که شده می مداران و دولت بست، سیاست بن

زمان . شندداري کنند و تالش خواهند کرد منادي صلح و احتراز از درگیري بیشتر با میان

جویانه را پاس داشت تا با  وگوهاي صلح چه بهتر که بتوان گفت. تنگ است و آینده مبهم

(!) »تفاهمی عزتمندانه و حفظ حقوق ملی به آینده و حقوق آیندگان نیز اندیشید

ج از مرزها همان راه حلی نمایی از وضعیت کشور و تجویز راه مذاکره و نگاه به خار بست بن

یش جریان اصالحات با آن در انتخابات پیروز شد و نتیجه آن اکنون در سال پاست که 

  .برابر ما قرار دارد

  

  

  کوتاه اخبار ▼

: مشاور فرمانده کل سپاه گفت» سردار مرتضی قربانی« ◄

ترین خطایی در قبال  اگر مرتکب کوچک رژیم صهیونیستی

 کنیم آویو را با خاك یکسان می ایران شود، از همان لبنان، تل

وي در . و اصالً نیازي نیست که از ایران موشک بلند شود

هاي یمن، سوریه،  پایان با بیان اینکه امروز قلب و روح ملت

حوادثی که در : عراق، لبنان و غزه با ایران است، اظهار داشت

ایران، لبنان و عراق به وجود آمد، در راستاي ضربه زدن به 

 .سالمی ایران بوداتحاد جبهه مقاومت، از جمله جمهوري ا

طلب و مشاور رئیس دولت  فعال اصالح» عبداهللا ناصري« ◄

طلبان دور از ذهن  باخت سی بر هیچ اصالح: اصالحات گفت

جبهه پایداري و حامیان «نیست و ترکیبی از لیست 

اصولگرایان سنتی با نماد آقاي «و لیست » نژاد احمدي

به . شوند یاز حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس م» قالیباف

وي . عبارت دیگر، رقابت اصلی بین این دو لیست خواهد بود

اگر آقاي قالیباف تأیید صالحیت شود، به احتمال زیاد : افزود

  .منتخب اول مردم پایتخت خواهد شد

: نگار و فعال سیاسی گفت روزنامه» امیر محبیان« ◄

کنند،  شان استفاده می ها به جاي مغز خود از حنجره رادیکال

جریان اصیل اصولگرا . شناسند آنها فریاد زدن را خوب می

هاست در انفعال محض است و تعریفش از وحدت باج  سال

وي در ادامه با بیان اینکه قالیباف . هاست دادن به افراطی

طلبان غمبار است  وضعیت اصالح: یک تکنوکرات است، گفت

ا طبقه ها را ب ترین شعار نژاد فعالً نزدیک و هواداران احمدي

  .خشمگین معترض دارند

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه » بورل جوزف« ◄

کنندگان  نشست وین نشان داد همه شرکت: اروپا گفت

. خواهند آن را حفظ کنند پشتیبان برجام هستند و می

مانده در برجام خواهان حفظ این توافق  هاي باقی همه طرف

تعهد ایران به هستند، اما ادامه روند کنونی در وضعیت 

تواند به از بین رفتن این توافق منتهی  اي می توافق هسته

زنده نگه داشتن این توافق، مسئولیت : وي افزود! شود

  .جمعی است

سخنگوي دفتر سیاسی گروه طالبان اعالم کرد، با آمریکا  ◄

ایم و امکان دارد توافق با  در همه موارد به توافق رسیده

  .سال جدید میالدي امضا کنیم واشنگتن را پیش از آغاز

 

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

 

 فراخوان جذب هیئت علمی

فقیه در سپاه در نظر دارد به منظور تأمین  نمایندگی ولی

، دانشکده )ع(اعضاي هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق

هاي سپاه  هاي معارف اسالمی دانشگاه شهید محالتی و گروه

توانند به منظور  متقاضیان می. عضو هیئت علمی جذب کند

کسب اطالعات بیشتر به پورتال پاسدار یا دفاتر نمایندگی 

  .رده مراجعه کنندفقیه در  ولی


