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 مجلس آينده ازهای زودهنگام بحث   روز حرف ▼

هایی پیرامون اختالف در بحث پیرامون مجلس آینده و زمزمه

 آن از موضوعات موردتوجه در شرایط کنونی است. 

باتوجه به اهمیت و جایگاه مجلس و شرایط  نکات تحليلي:

رسد که مجلس آینده برای انجام خطیر کشور، به نظر می

نقالبی خود باید مبرا از اختالف و تفرقه باشد. های اکارویژه

درواقع، اگر مجلس آینده قرار است که انقالبی و کارآمد 

-اکنون)بدو تشکیل( تالش شود تا پتانسیلباشد، باید از هم

های اختالف و منازعه در آن مدیریت شود و از هرگونه 

 چندصدایی و عدم هماهنگی در آن پرهیز شود. 

اتوجه به ترکیب مجلس آینده، انتظار آن است عالوه بر این، ب

ای جبههنظرهای درونی برادری و ایثار، اختالفکه با روحیه

ها و جامعه کشیده نشود. حل و فصل شود و به سطح رسانه

کنند تا البته نباید فراموش کرد که همواره برخی تالش می

در آلود کردن فضا، ماهی خود را بگیرند و بازی باخته با گل

 –های عملیات روانی زمین واقعی را با روی آوردن به تکنیک

ای و دامن زدن به اختالفات در میان نیروهای انقالبی، رسانه

به نفع خود تغییر دهند. دقت در این موضوع، بویژه از آن 

روی اهمیت دارد که تقریباً یک سال بعد از آغاز به کار 

ام خواهد شد و مجلس جدید، انتخابات ریاست جمهوری انج

کیفیت رقم خوردن نتیجه در آن تا حدودی به وضعیت 

مجلس یازدهم بستگی دارد؛ به این معنا که اگر نیروهایی که 

گرایی و...  گرایی و درونبا شعارهایی چون کارآمدی، جوان

اند، در کارنامه یک ساله خود موفق عمل وارد مجلس شده

وشن کنند، در انتخابات های امید را در جامعه رکنند و بارقه

بیش  هاآنآینده ریاست جمهوری نیز زمینه اقبال به گفتمان 

 شود. از پیش فراهم می

 نکته راهبردی:

 –های سیاسیبندیواقعیت آن است که فارغ از دسته

گشایی از مشکالت مردم، مهمترین جریانی، کارآمدی و گره

نگاه به  گرایی وبست غربمسأله کشور است و حال که با بن

-بیرون، زمینه برای روی آوردن به درون و اعتماد به ظرفیت

ها و استعدادهای داخلی و انقالبی فراهم  شده است، نباید با 

ای که در آن قرار درک موقعیت تاریخینگری و عدمساده

ناکارآمدی قرار دهیم. امروز  داریم، بار دیگر کشور را در ورطه

انقالبی است و جامعه منتظر  این مسئولیت متوجه نیروهای

را به نظاره  هاآناست تا کارآمدی و صحت ادعاها و شعارهای 

هرچند سخت، برای این بنشیند. مجلس آینده باید تمرینی، 

 منظور باشد.

 استيصال آمريکا در مقابل يک ملت                روزگزارش ▼

ت همه جانبه توسط دشمن بر تحریم، تنها ابزاری است که در این وضعیت کنونی، به صور

در بین سیاسیون از این رفتار غرب  کهطوریبهعلیه کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد 

 تحت عنوان مبتالشدن آمریکا به آلرژی تحریم سخن به میان می آید.

 گزاره خبری: 

 متحری که خواست ملل سازمان امنیت شورای از آمریکا خارجه امور وزیر «پامپئو مایک

 مسابقه وارد خاورمیانه آنکه از قبل: »گفت سخنانی در وی .کند تمدید را ایران تسلیحاتی

 خارجه وزیر .کند تمدید را ایران تحریم تسلیحاتی امنیت شورای شود، جدیدی تسلیحاتی

 که گفت آمریکا نمایندگان مجلس خارجی امور کمیته جلسه در نیز اسفندماه اوایل آمریکا

 فروش از جلوگیری برای ملل سازمان هایتحریم خواست خواهد ملل هجامع از آمریکا

 سال از که 2231 قطعنامه بندهای از یکی طبق .کند تمدید را ایران به متعارف تسلیحات

 این. است شده منع تهاجمی تسلیحات خرید از سال پنج تا ایران شد، اجرایی میالدی 201۶

 این ایران آن از پس و شودمی منقضی( 1399 ماه مهر) 2020 سال اکتبر در قطعنامه از بند

 .بخرد افزارجنگ خارجی کشورهای از که داشت خواهد را امکان

جمهوری اسالمی ایران تنها کشوری در دنیاست که به این میزان مورد نکته راهبردی: 

در تحریم و دشمنی غرب قرار گرفته است. تحریم از سالح گرفته تا تحریم دارویی که کامال 

جهت مخالف منشور حقوق بشری سازمان ملل است. از این رو نیروهای مسلح و تفکراتی از 

جنس شهید طهرانی مقدم، ایران را به جایی در حوزه دفاعی رسانده است که جمهوری 

اسالمی امروز در بخش های مختلف دفاعی از جمله در حوزه موشکی، پهپادی و تانک و ... 

 تاثیر کمترین تنها نه است آن بدنبال آمریکا خارجه وزیر چه آن جزو برترین های دنیاست.

 خود بلکه ندارد، ایران اسالمی جمهوری تسلیحاتی و نظامی های توانمندی و ها واقعیت بر

 مقامات مواضع این. آید می حساب به کشور دفاعی صنایع توسعه برای دیگری عامل

در مقابل ملت  هاآن استیصال نشانه و روانی عملیات گذشته، مشابه موارد مانند به آمریکایی

 بزرگ ایران است.

 !اندها را نخواندهانگار اخبار رسانه          ویژه خبر ▼

ابعالاد   رامالون یکاله پ  یبنالد  10 یاهیال انیدر خالالل ب  یبه تازگ "اتحاد ملت"طلب حزب اصالح

تعامالل بالا    رشیاتصال به جهالان و پالذ  » کرونا منتشر کرد؛ نوشت: روسیو یو اقتصاد یاسیس

چون آنچه  یلیداد مسااست. رخ تیبه نفع مردم و حاکم ،یشیاندبدون هرگونه توطئه گرانید

 نیحزب اتحاد همچنال « .ستین رانیمردم ا تیاکثر دیتائمورد  قطعاًبا پزشکان بدون مرز شد، 

 ،یریپالذ تیالزم اسالت تالا بالا مسالئول     طیشرا نیدر ا»: کندیم دیتأک زیخود ن هیانیدر مقدمه ب

که  میریو بپذ میعامل وضع موجود جلوه ندهرا  یو خارج یداخل یهاو توطئه ییعوامل ماورا

 طیشالرا  تیرین کاله بالر مالد   ییپالا  یاجتماع هیو سرما یدو ضعف اقتصاد شیدایدر پ کمدست

، در بحالث پزشالکان بالدون مالرز     «.از ماست که بر ماست زیاز هر چ شی، بمؤثرند یسخت فعل

 یبالرا  رانیال ردم امال  تیال قرار دارد؛ خواسته اکثر "حزب اتحاد ملت" یادعا یکه در ورا یزیچ

 الوصالف، مالع  است. رانیدر ا یناامن جادیا یاز پهن شدن بستر برا یریو جلوگ یمل ریعدم تحق

هالا را  اند که انگار اخبار رسانهدرباره پزشکان بدون مرز سخن گفته یمقامات حزب اتحاد طور

از کنتالرل ایالن بیمالاری در شالهرهای خالود       یغربال های دولتگویا خبر ندارند که  ،اندنخوانده

باشالد، ایالن   کمک و مساعدت پزشالکان بالدون مالرز    دریافت و اگر کسی الیق  اندشدهه درماند

 کشورهای غربی هستند، نه ایران اسالمی.



 

 

  

 اخبار ▼

 !اندافتادهسال به فکر مطالبات مردم  16پس از 

 خود ساله 1۶ دعملکر در بازنگری و شناسیآسیب به باید طلباناصالح»: است گفته آیتی مهدی

 «.بیاورند دست به را عمومی اقبال دوباره بتوانند تا دهند انعکاس را مردم مطالبه و خواست و بپردازند

 از ناشی طلباناصالح به مردم عمومی اقبال عدم که کندمی اذعان ظریف نکته این به واقع در او

 پشت 92سال از وقتی طلباناصالح»: کرده اضافه آیتی. است مردم خواست و مطالبات از هاآن دوری

 .کردند تاریخی اشتباه بگیرند، دولتی هایپست که کردندمی التماس و گدایی روحانی آقای دولت در

 و بدهد پستی هاآن به روحانی آقای و کنند دراز دست بروند باید که کردندمی گمان طلباناصالح

 روحانی ییاعتنایب «.نداد نشان التفات و خوش روی طلباناصالح به وجهچیهبه روحانی آقای که دیدیم

 مناصب از بسیاری که شودمی عنوان طلباصالح سیاسی فعال این سوی از حالی در طلباناصالح به

 آنکه از بیش هاادعا این اکنون و بوده طلباناصالح اختیار در گذشته سال هفت دولتی طی مهم

 .گیردمی صورت دولت ناکارآمدی از فرار و فرافکنی باشد، داشته واقعیت

 فتوای رهبر انقالب در خصوص روزه در ايام کرونايي

 کرونا بیماری که کنونی شرایط در»؛ سؤالفتوای ایشان را در پاسخ به  رهبر انقالب استفتائات دفتر

منتشر کرد. متن فتوا بدین « دارد؟ حکمی چه رمضان ماه در گرفتن روزه است، کرده پیدا شیوع

 از و است بندگان بر خداوند خاص نعمت حقیقت در الهی تکلیف یک عنوانبه شرح است: روزه

 از. است بوده واجب نیز پیشین یهاامت بر و رودیم شمار به انسان روحی اعتالء و تکامل یهاهیپا

 روحیه و اراده تقویت اجتماعی، و فردی تقوای باطن، صفای و معنوی حالت آمدن پدید روزه آثار

 اجر خداوند و است روشن نیز انسان جسم سالمت در آن نقش و هاستیسخت برابر در مقاومت

 ترک و است اسالم شریعت ارکان و دین ضروریات از روزه .است داده قرار دارانروزه برای عظیمی

 :موجب گرفتن روزه که کند پیدا عقالیی گمان رد،ف آنکه مگر نیست جایز رمضان مبارک ماه روزه

 موارد این در .شودیم سالمتی در تأخیر و بیماری طول افزایش یا بیماری و تشدید یا بیماری و ایجاد

 پزشک گفته از اطمینان این کهیدرصورت است بدیهی .است الزم آن قضای ولی ساقط روزه

 خوف شده یاد امور به نسبت فردی اگر بنابراین .ندکیم کفایت آید، دست به نیز متدین و متخصص

 .است الزم آن قضای ولی ساقط روزه باشد، داشته عقالیی منشأ خوف این و داشته نگرانی و

 مردم مذهبي اعتقادات بر کرونا شيوع بحران ريتأث

 سال 18 باالی افراد آماری جامعه نفر از 15۶3از  تلفنی، صورت که به "ایسپا"نتایج نظرسنجی  بر اساس

 در اندداشته اظهار پاسخگویان درصد 48.4 ؛انجام داده استدر کشور  1399 فروردین 27 تا 24 تاریخ در

 47. است نکرده تغییری قبل به نسبت هاآن برای خداوند و دین اهمیت ،کرده پیدا شیوع کرونا که ایام این

 3.5 فقط. است شده بیشتر قبل به نسبت هاآن برای خداوند و دین اهمیت کرونا،  ایام در اندگفته درصد

 .ندادند پاسخ لسؤا این  به همدرصد  1.1. است شده کمتر گذشته به نسبت اهمیت این اندگفته درصد

 مردان با مقایسه در زنان برای کرونا دوران در خدا و دین اهمیت ،دهدمی نشان نیز ایمقایسه هاییافته

 بیشتر سال 50 باالی افراد میان در قبل به نسبت خدا و دین اهمیت شدن بیشتر. است شده قبل از بیشتر

 .شودمی مشاهده دانشگاهی افراد از بیشتر یغیردانشگاه تحصیالت دارای افراد برای و افراد سایر از

 ی را فاش کرددارهينظام سرما ماهيتکرونا 

: دیگویو م.خواندیم یجهان یدارهینظام سرما وبیکننده عکرونا را فاش ییکایامر لگریتحل ،ینوام چامسک

اِعمال  لیدله بهاست ک یداتیتهد نیو گرم شدن کره زم یااعم از بحران کرونا، جنگ هسته داتیتهد نیا»

مقطع تمدن  نیدر ا یچامسک «شدت خواهد گرفت. زیروز نبهشده و روز جادیا سمیبرالینئول یهااستیس

 میگرفتن بحران کرونا تصم انیبا پا خواهدیو از مردم م داندیم کنندهرانیو تیبشر یرا برا بغر

ا سازند، چراکه حاال معلوم شده است خود را بن ندهیآ خواهندیم یادهیبراساس چه الگو و عق رندیبگ

 یاجتماع ،یاقتصاد قیو مشکالت عم هایو منشأ همه نابسامان کنندهرانیو تیبشر یتمدن غرب برا

 یهایمعتقد است کمپان یاست. چامسک یو بازار جهان سمیبرالینئول یهااستیاعمال س یاسیو س

 روند،یکار طفره م نیکنند، اما از ا دیتول یکسناز کرونا وا یریشگیپ یبرا توانستندیم یداروساز یخصوص

 !وناستپودر سودآورتر از ساختن واکسن کر ساخت کرم یدارهیچون در منطق سرما

 کوتاه اخبار ▼

 آناتولی روسي/ کارشناس روايت به ايران نظامي قدرت ◄

: گفت روسیه مسلح هاینیرو تسلیحات سابق رئیس سیتنوف،

 ایجاد هاتکنولوژی پیچیدترین با رچهاگ ایهسته هاینیروگاه»

 بنابراین نیست، جدید وجهچیهبه هاآن آوری فن اما شوند،می

 را خود ایهسته زیردریایی سال 15-10 ظرف تواندمی ایران

 1947-1945 در ایهسته هایراکتور اگر»: گفت وی« .بسازد

 است گذشته زیادی زمان قدرآن که بگویم باید...  اندشده ایجاد

 جمع را ایهسته هایزیردریایی ایجاد پتانسیل بتواند ایران که

 طی هاآن کنممی فکر من. نیست راز یک دیگر این. باشد کرده

 «.شوندمی ایجاد سال 10-15

 /سلطان عمان به رئيس جمهور سوريه تبريک گفت ◄

اعالم  یییتتوخبرگزاری رسمی عمان روز جمعه با انتشار 

شنبه با ن هیثم بن طارق، پادشاه عمان روز پنجکرد، سلطا

سوریه،  یجمهورسیرئارسال پیام تبریکی به بشار اسد، 

وی پیشتر نیز از  .روز استقالل کشورش را تبریک گفتسال

دلیل تسلیت و ابراز همدردی با وی به  دولت سوریه به

مناسبت درگذشت سلطان فقید قابوس بن سعید تشکر و 

 .ودقدردانی کرده ب

عطوان،  یعبدالبار بود/ يو توخال ينيتزئ زيهمه چ ◄

 د؛ینیلندن را بب دییایلندن(: ب میمشهور جهان عرب )مق لگریتحل

از دستشان  یکار چیهبار شده؛ به خدا حال و روزشان اسف

کلمه  یواقع یبه معن بود؛ یو توخال ینیتزئ زیچهمه ؛دیآیبرنم

روزنامه همین حال  در هستند! افتادهعقبثابت شد چقدر 

اعالم  یکشور در پ نیدر ا یاز بحران گرسنگ سیانگل نیگارد

 نینوشته ا به کشور خبر داد. نیکرونا در ا وعیپس از ش نهیقرنط

اند اعالم کرده سینفر از مردم انگل ونیلیم 1.5  ،یسیروزنامه انگل

در  ییغذا چیکرونا ه وعیش یدر پ نهیکه از زمان شروع قرنط

. اندنداشتهبه غذا  یچون پول و دسترس اندنخوردهطول روز 

خود را کاهش  ییغذا یهاکه وعده اندگفتهنفر هم  ونیلیم

که تمام درآمد خود را  اندکردهنفر هم اعالم  ونیلیم کی. اندداده

 .اندنکرده افتیدر یکمک دولت گونهچیهو  دادهازدست

امل ک دیس /ييکرونا اميا یبرا ياليو ر یارز ريتداب◄

و منابع وزارت بهداشت در  تیریمعاون توسعه مد نژاد،یتقو

وام از بانک  افتیدر حال در»اعالم کرد:  یخبر نینشست آنال

که مقدمات آن انجام  میدالر هست ونیلیم 50 زانیبه م یجهان

ها در حال انجام است. افزون بر با دستگاه هیاول یهاشده و کار

 ونیلیم 130 زانیبه م یعه اسالمتوس کاز بان یوام افتیدر ن،یا

از  یدر حال انجام است که بخش زاتیتجه دیخر یبرا وروی

 تقوی نژاد «منابع انجام شده است. زیتجه یاست که برا یاقدامات

 نیمیلیارد تومانی مردم در تأم 40مشارکت  کید برأدر ادامه با ت

میلیارد  50هزار و  3وبودجه سازمان برنامه» ، گفت:هانهیهز

 «تومان برای کرونا اختصاص داده است.
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