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 کند؟ ترامپ چه زمانی به ایران حمله می  روز حرف ▼

اي از احتمال  گرچه از زمان پیروزي انقالب اسالمی همواره عده

اند، لکن از  حمله نظامی مستقیم آمریکا به ایران سخن گفته

تري  سپتامبر تاکنون، این احتمال به شکل قوي 11زمان حادثه 

حکیم انقالب  در فضا و شرایطی که رهبر. مطرح شده است

، )العالی مدظله(اي امام خامنه حضرت قوا کل معظم فرمانده و اسالمی

فرمایند نه جنگی در پیش رو خواهد بود و نه با  با صراحت می

آمریکا مذاکره خواهیم کرد، کسانی هر از چندي از احتمال وقوع 

البته این افراد که عمدتاً ماهیت سکوالر . گویند جنگ سخن می

دارند، براي جلوگیري از وقوع جنگ راهکارهایی را هم  گرا و غرب

: شود دهد که همگی به یک نکته کلیدي ختم می پیشنهاد می

هاي آمریکا،  خواهی به واقع کوتاه آمدن در برابر زیاده! »سازش«

هاي غرب، تنها راه و  تن دادن به مذاکره و پذیرفتن خواسته

از جنگ نظامی رویکرد مورد نظر این افراد براي جلوگیري 

اگر ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده ! آمریکا علیه ایران است

هاي استکبار جهانی، از عناصر اصلی تفکر و جریان  خواهی

انقالبی باشد که هست، افراد وابسته به جریان سازش، جریان 

ساز  انقالبی را جریان تندرو معرفی کرده و اقدام آنان را زمینه

این افراد بدین صورت، از طریق . کنند می بروز جنگ ارزیابی

ترساندن مردم از جنگ، به دنبال ایجاد نوعی بدبینی بین ملت 

آقاي دکتر احمد  .نسبت به جریان انقالبی در کشور هستند

تر مذاکرات  که پیشطلب،  نقیب زاده فعال سیاسی اصالح

با علم و نظر به اینکه اکثریت مجلس . موشکی را تجویز کرده بود

دهند، در یادداشتی که در  یازدهم را نیروهاي انقالبی تشکیل می

شود که  نامه نوروزي روزنامه سازندگی منتشر شد، مدعی می ویژه

اگر مجلس یازدهم تندروي کند، ترامپ به ایران حمله خواهد 

به عبارتی هنوز این مجلس شکل نگرفته و آغاز به کار ! کرد

مدن در برابر غرب، با نکرده، جریان سازش و اهل کوتاه آ

ترساندن مردم از جنگ دنبال تخریب مجلس یازدهم با متهم 

خوب است یادآوري . افروزي است کردن آن به تندروي و جنگ

گردد، جریان سازش پس از برجام مدعی شد که با برجام، سایه 

حال تصور کنید اگر جمهوري ! جنگ از سر کشور دور شد

هاي روانی غرب و  ملیاتعو ها  اسالمی تحت فشارها، تحریم

ها و رویکردهاي جریان سازش  سو و توصیه خصوصاً آمریکا از یک

ها پیش تن به  از دیگر سو، سال) همانند آنچه ذکر شد(داخلی 

اي داده بود، اکنون امنیت، استقالل و  مذاکرات موشکی و منطقه

  ! عزت ملت ایران چگونه بود؟

خود به دنبال گرفتن ها به کمک شرکاي اروپایی  آمریکایی

ها و عناصر اصلی قدرت ملت ایران از جمله قدرت موشکی  مؤلفه

این رویکرد و . اي از طریق مذاکره هستند و قدرت منطقه

برانگیز  سیاست دشمن جاي تعجب ندارد، آنچه بسیار تعجب

لط جریان سازش در داخل هاي غ است مواضع، رفتار و تحلیل

که جنگ و حمله نظامی، زمانی  بنابراین باید گفت. کشور است

در حالی . دهد که کشور و ملت ایران ضعیف شده باشد رخ می

شاءاهللا  تر شدن است و ان که مسیر ملت و کشور در مسیر قوي

  .مجلس یازدهم حرکت در این مسیر را شتاب خواهد بخشید

  

 هاي بزرگ پیروزيسال                     راهبرد سال     ▼

هجري شمسی، با اشاره به تقارن  1399مناسبت آغاز سال  الب اسالمی در پیامی بهرهبر معظم انق

به پیشگاه مقدس آن حضرت ) السالم علیه(جعفر بن روز اول سال با سالروز شهادت حضرت موسی

ویژه ه سالم و درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید پر طراوت نوروز به همه ملت ب

م شهیدان و جانبازان، جهادگران عرصه سالمت و همه خدمتگزاران سختکوش، هاي معظ خانواده

اي با تسلیت و  اهللا العظمی خامنه حضرت آیت .نامگذاري کردند» جهش تولید«سال جدید را سال 

از جمله شهداي دفاع از حرم و مرزها و در رأس آنان  98هاي شهداي سال  تبریک به خانواده

انی، شهید ابومهدي المهندس و همراهان آنها و همچنین شهداي حادثه شهید بزرگوار سردار سلیم

را سالی پر تالطم براي ملت ایران خواندند و  98کرمان و حادثه هواپیما و شهداي سالمت، سال 

سال قبل با سیل آغاز و با کرونا تمام شد و در طول سال نیز حوادث گوناگونی : خاطرنشان کردند

ا پدید آمد اما اوج این حوادث، جنایت تروریستی آمریکا و شهادت سردار ه مانند زلزله و تحریم

سال قبل، سال سختی بود : رهبر انقالب اسالمی افزودند. ایران و اسالم، شهید سلیمانی بودنامدار 

اي وجود  سابقه هاي بعضاً بی ها، سربلندي هاي مردم نیز کم نبود اما در کنار سختی و گرفتاري

را آزمونهایی دشوار خواندند و  98هاي سال  ایشان آزمون .ران واقعاً خوش درخشیدداشت و ملت ای

غلبه بر : رسد، گفتند جویی محض به جایی نمی طلبی و رفاه با تأکید بر اینکه هیچ ملتی با راحت

ها و عبورِ با روحیه از آنها موجب قدرتمند شدن یک ملت و کسب اقتدار و اعتبار است،  دشواري

 .ه ملت ایران تاکنون به این شکل بر مشکالت غلبه کرده و بعد از این نیز خواهد کردهمچنانک

هاي درونی، خارج شدن از  اي درس دیگر حوادث مختلف را شناخت ضعف اهللا خامنه حضرت آیت

هاي  سال پیروزي 99سال  ،اهللا ء شا انامسال و غرور و غفلت و لزوم توجه به پروردگار دانستند 

هاي مختلف کشور از  ایشان با اشاره به جریان داشتن کار و تالش در بخش .بود خواهدبزرگ 

خداوند متعال به همه این : افزودند و قضایی هاي علمی، تحقیقی، اجتماعی، دولتی جمله در بخش

حضرت  .دهد و ملت را از این گذرگاه با عافیت و سربلندي عبور خواهد داد ها برکت می تالش

یعنی رونق تولید پرداختند و با  98اي در ادامه به ارزیابی میزان پیشرفت شعار سال  اهللا خامنه آیت

هاي راکد یا تعطیل، افزایش ظرفیت  هاي موثق از بازگشت به کار برخی از کارخانه اشاره به گزارش

هاي جدي در  بنیان و برداشتن گام هاي دانش تولید بعضی از واحدها، به میدان آمدن شرکت

عالوه  98دهد در سال  ها نشان می این گزارش: عنوان سرچشمه تولید، گفتند تحقیق بهپژوهش و 

نظران از شعار رونق تولید، در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تالش  بر استقبال صاحب

رهبر  .هاي مختلف، تولید تا حدودي به راه افتاد البته اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد دستگاه

ب اسالمی با تأکید بر اینکه باید با کار ده برابري، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر انقال

» اصالحات بانکی، گمرکی و مالیاتی«مسائل اقتصادي کشور متعدد است از جمله : بگذارد، افزودند

اده از بازار همتا است و با راه افتادن تولید و استف اما نقش تولید بی» وکار بهبود فضاي کسب«و 

میلیونی در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهاي خارجی، مشکالت اقتصادي قطعاً  80فروش 

تحریم تاکنون در کنار : ایشان افزودند. ها به نفع کشور تمام خواهد شد یابد و تحریم پایان می

م زندگی و نیازهاي ضررهایش، سودهایی نیز داشته و ما را وادار کرده است که به فکر تهیه لواز

 .شاءاهللا ادامه خواهد یافت کشور از طریق امکانات داخلی باشیم که این حرکت بسیار مغتنم ان

بندي سخنانشان در خصوص نیاز قطعی کشور به تولید،  اي با جمع اهللا العظمی خامنه حضرت آیت

جوري : ید کردنداندرکاران تأک نامگذاري کردند و خطاب به دست» جهش تولید«را سال  99سال 

: ایشان افزودند .وجود آید  عمل کنید که با جهش تولید، تغییري محسوس در زندگی مردم به

هاي مختلف مانند سازمان برنامه، مجلس و  ریزي است و بخش البته الزمه تحقق این هدف برنامه

، مبتکر و فعال هاي پر شمار جوان بنیان و گروه هاي دانش قضائیه، مجموعه مرکز تحقیقات آن، قوه

 .ها شرکت کنند ریزي باید در این برنامه

 



 
 

 

 اخبار ▼   

 تغییر لحن دروغین      

 خاطر به کشورش از المللی بین انتقادهاي و فشارها شدت کاهش منظور به آمریکا خارجه وزیر

 کاهش درباره نمایشی هاي لفاظی به شروع ایران، قبال در اخالقی غیر و انسانی غیر هاي سیاست

 که شرایطی در حتی سیاست این ادامه بر همچنان آمریکا دولت. است کرده ایران علیه ها تحریم

 سازمان ویژه به جهان که است حالی در این. ورزد می اصرار است، کرونا با مبارزه درگیر ایران

 که ددهن می هشدار ترامپ و پومپئو به و برده باال را خود صداي آمریکا متحدان حتی و ملل

 و انسانی و ضروري اقالم فروش اجازه المللی بین هاي شرکت به آمریکا، جانبه یک هاي تحریم

 پومپئو اخیر اظهارات که اند عقیده این بر سیاسی گران تحلیل اغلب. دهد نمی ایران به را پزشکی

 مطبوعاتی کنفرانس در تنها نه پومپئو. باشد تهران قبال در وي موضع تغییر منزله به تواند نمی

 علی جانبه یک و ظالمانه هاي تحریم کاهش براي دولتش قصد بر دال ملموسی اشاره هیچ خود

 که معتقدند تحلیلگران. نکرد تعیین ها تحریم کاهش براي هم را زمانی هیچ بلکه نکرد ایران،

 و چین روسیه، اروپایی، کشورهاي انتقادات شدت کاهش اظهارات، این از پومپئو اصلی هدف

 با) اینستکس( مالی مکانیسم سازي فعال با همزمان خصوص به آمریکا دولت علیه ملل سازمان

  .است تهران

  میبر یرا م ها ستیونیصه سفَََنَ

 روسیمقابله با و يشرط ارائه کمک به نوار غزه برا یستیونیصه میجنگ رژ ریاز آنکه وز پس

دفتر  سیرئ» السنوار ییحی«عنوان کرد، منطقه  نیمفقود در ا یکرونا را بازگشت جنازه دو نظام

: د کردیتأک یستیونیصه میجنگ رژ ریوز» بنت ینفتال«جنبش حماس در غزه، شامگاه خطاب به 

 م،یمان محتاج باش مردم يغذا برا ای مان مارانیب يبرا یتنفس يها که به دستگاه یطیدر شرا«

سنوار با » .میتوان یکه ما م دید یخواه و به اذن خداوند، میکار کن نیتو را مجبور به ا میا آماده

را  ستیونیصه ونیلیم 6به کرونا در نوار غزه بدتر شود، نفس  انیاگر اوضاع مبتال نکهیبر ا دیتأک

گفت که  نیدر فلسط) حماس( یجنبش مقاومت اسالم يسخنگو» حازم قاسم« دیخواهند بر

از  یناش يها امدیاست، مسئول پسال نوار غزه را محاصره کرده  13اشغالگر که به مدت  میرژ

 لتوریدستگاه ونت 96خود تنها  ينفر ونیلیم 2 تیغزه با جمع. منطقه است نیکرونا در ا وعیش

و  لیغزه را به اسرائ يکرونا برا صیتشخ تیک 500هزار و  یسازمان بهداشت جهان یدارد و حت

عامل هم  نیاز ا یلگران حتاشغا بیترت نیداده است تا به ا نیخودگردان فلسط التیبعد به تشک

  . تحت فشار گذاشتن مردم غزه استفاده کنند يبرا

  دار کراوات ها یسانسورچ

 يآزاد یاز طرف. وحشتناك شده است کایاخبار کرونا به اندازه خود کرونا در آمر انتشار

اخبار  نیکه به انتشار ا یکسان گریو از طرف د شود یم غیدر غرب به شدت تبل یرسان اطالع

 ياز برکنار کایآمر ییایدر يروین ریمعاون وز یتوماس مودل. شود یم يبرخورد قهر پردازند یم

 يرویروزولت چند روز پس از نوشتن نامه به فرمانده ن مابریفرمانده ناو هواپ» ریبرت کوز«

 یمودل: گزارش داد ان ان یس. کرونا خبر داد يماریاز ب ینجات خدمه کشت يبرا کایآمر ییایدر

در مطبوعات بلکه  ينامه و يافشا لینه به دل ریپنتاگون گفته است کوز ینفرانس مطبوعاتدر ک

معاون . شود یاو بر ناو برکنار م يا حرفه تیریو بر مد يکرنا بر و روسیو وعیش ریتأث لیبه دل

برکنار شده که نامه  لیدل نیبه ا ریفرمانده کوز: خاطر نشان کرد کایآمر ییایدر يرویفرمانده ن

  .ارسال شده است ییایدر يروین یفرمانده رهیاز زنج رونیناامن به ب ستمیس کی قیاز طر يو

  گذرد یآشوب از کرونا هم نم اتیطراح عمل

 »بر؟ انیراه م«با عنوان  یادداشتی یخاص ط یاسیس انیجر يها نیسیاز تئور انیحجار دیسع

 يا در دوره«: کرونا نوشته است روسیطلب منتشر شد، با اشاره به و وبگاه اصالح کیدر  راًیکه اخ

کرونا در جهان  روسیو شبح مرگ با و افتهیدالر کاهش  20حدود   هر بشکه نفت به متیکه ق

 ها میمانده است و تحر عقب يکشورها ریدر تقد یشتیمع ـ یاجتماع يها و شورش زند یپرسه م

بزرگ  يها و جهش بلند يها سخن گفتن از گام اند، دهیکش  رخ  صورت خشن خود را به

 یوستگیو پ یهمچنان از آهستگ داریراه توسعه پا رایز کند ینم ریمطلوب تصو ییدورنما

خواننده جوان هم  کیدرگذشت  يتجمعات سوگواران برا واسطهبه  نیاز ا شیاو پ .گذرد یم

ت گف نیاز ا هیبا کنا زین 98سال  يابتدا لیس انیکرد و در جر یابانیدعوت به شورش و فشار خ

  ! خواهند شد يجار ها ابانیدر خ لیکه مردم هم به مانند س

  
  

  کوتاه اخبار ▼

 هاي تحریم لغو براي آمریکا متحده ایاالت امتناع پی در◄ 

 اتحادیه ونزوئال، و کوبا ایران، چون کشورهایی علیه جانبه یک

 با تا کرد حمایت بشردوستانه تحریمی هاي اروپا از معافیت

 و کوبا و ایران چون کشورهایی تصادي،اق هاي تحریم تعلیق

 به کرونا ناشناخته ویروس با مقابله براي بتوانند ونزوئال

 اروپا اتحادیه. باشند داشته دسترسی دارویی و پزشکی تجهیزات

 با مقابله مسیر در نباید ها تحریم که است کرده تأکید نیز

 اروپا اتحادیه هاي دیپلمات و کند تراشی مانع کرونا ویروس

 به تنبیهی و تحریمی اقدامات هرگونه اگر که اند کرده تصریح

 آسیب کرونا با مقابله براي تحریم تحت کشورهاي توانمندي

 .است ایجاد قابل سادگی به تحریمی هاي معافیت کند، وارد

 انتظار المللی بین مالی نهاد این که داد هشدار جهانی بانک◄ 

. دارد جهان در کرونا ویروس شیوع دلیل به بزرگی جهانی رکود

 این که کرد اعالم جهانی بانک رویترز، خبرگزاري گزارش به

 رکود با مقابله دنبال به وسیع اي گستره در و قدرت با مالی نهاد

 آسیب فقیر کشورهاي به کمک که است کرونا ویروس از ناشی

 روز چند. است جهانی بانک هاي برنامه جمله از رکود از دیده

 پول المللی بین صندوق رئیس »جئورجیوا ستالیناکری« نیز پیش

 داده خبر اقتصادي رکود مرحله به جهان ورود از سخنانی در

 اقتصاد اینکه به اشاره با پول المللی بین صندوق رئیس. بود

 بحران از بحران این که گفت شده رکود مرحله وارد نیز آمریکا

  .بود خواهد تر وخیم اخیر جهانی مالی

 انتشار خصوص در پوردستان احمدرضا یپسرت امیر◄ 

 مقاومت، جبهه رزمندگان از جمعی شهادت بر مبنی شایعاتی

 به کند کاري واقعی فضاي در تواند نمی دشمن چون: افزود

 دارد تالش افکنی شایعه با و است شده متوسل مجازي فضاي

 متوسل: گفت همچنین وي .کند مخدوش را مردم اذهان که

 هاي نیرو که است آن دهنده نشان اتشایع به دشمن شدن

 و توانمندي قابلیت، چه از ایران اسالمی جمهوري مسلح

 احساس آنها وجود از دشمن حد چه تا و برخوردارند اقتداري

  .کند می ترس

 از که است کرده عنوان مطلبی در پالیسی فارین نشریه◄ 

 رانپاسدا سپاه ژنرال سلیمانی، قاسم ترور به آمریکا اقدام زمان

 حیاط به را سوریه و شد اسد تقویت باعث که اسالمی انقالب

 ایاالت که حالی کرد، در بدل تهران براي استراتژیکی خلوت

 هاي فعالیت ژانویه ماه در سلیمانی ترور که بود امیدوار متحده

 حجم و سرعت ایران عوض در کند، کندتر را سوریه در ایران

  .است کرده برابر دو را خود هاي فعالیت

 در با وجود شیوع کرونا  اخیر هفته یک طی سعودي ائتالف◄ 

 در که بخشیده شدت را یمن علیه خود هوایی حمالت حالی

 ها درگیري توقف براي ملل سازمان کل دبیر درخواست به پاسخ

 ملی نجات دولت. بود کرده حمایت یمن در بس آتش از دنیا در

 یمن در بس آتش ایجاد که است کرده تأکید صنعاء در یمن

  . است سعودي ائتالف تجاوز توقف و محاصره رفع به منوط

 مدارس مثل اجماالً مجلس،: نوشت ضرغامی اهللا عزت◄ 

 و امدادي هاي نهاد سایر مثل تواند می که حالی در !است تعطیل

 آفرینی نقش مجازي، فضاي طریق از عادي، مردم مثل حداقل یا

 کشور تاریخی چالش ترین مهم برابر در نباید مجلس .کند

  .باشد منفعل و ساکت

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


