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 يرانيا یها قيقابنفش پنتاگون از  غيج   روز حرف ▼

 یستیترور یروهاین زیآم کیتحر یها شنبه گذشته حركت پنج

سپاه  ییایدر یرویموقع ن فارس باعث اقدام به سنتکام در خلیج

 یا هیانیدر ب کایآمر یستیابتدا ارتش ترور نهیزم نیدر ا شد.

 انیما جهانرا محکوم كرد ا رانیا یها قیواكنش مناسب قا

از انفعال  یناش کایآمر یروهایبنفش ن غیكه ترس و ج دندیفهم

 است. رانیا ییایدر مقابل قدرت در ییو عدم توانا

 یگذشته با اعزام كشت یدر روزها کایآمر .9 ي:ليتحل نکات

فراز  بر یجاسوس یها و به پرواز درآوردن جنگنده یجاسوس

 یاسالم یجمهور یروهایدرصدد بوده است كه ن رانیا یمرزها

كه ارعاب و  ییآنجا از .6 قرار دهد. یانفعال طیرا در شرا رانیا

 ینینش عقب اینتوانسته است منجر به سکوت  یموضع دیتهد

 یا راهبرد جنگ رسانه کایآمر اش شود، از مواضع مقتدرانه رانیا

خود انتخاب كرده تا شکست خود را  یناوها لیعنوان بد را به

 یبرا یداریاوضاع ناپا ،در منطقه کایآمر یكامنا .5 جبران كند.

تالش  سو کیاز  ؛او در منطقه به وجود آورده است یروهاین

به  گریخود را قدرت فائق منطقه نشان دهد و از طرف د كند یم

خود را با اقتدار و  انیاوضاع نظام كوشد یمختلف م یها روش

 .4 .ندرا با خود همراه ك یمنسجم نشان دهد تا افکار عموم

نحوه پاسخ به رفتار  یاعالم كرده است كه در حال بررس کایآمر

از آنکه نشانه قوت و  شیسخنان ب نیا سپاه است؛ یها قیقا

 یریگ میتصمسخت شدن نحوه  دهنده نشانباشد  کایقدرت آمر

به  گرانیاز د شیب کایآمر رایز است، رانیمقابله با قدرت ا یبرا

 ها آن یخطا نیتر كوچک سپاه آگاه است و ادالنیقدرت در

داشت.  خواهدبه دنبال  ها بر آنرا  کیاستراتژ نیسنگ نهیهز

توسط  فارس جیخل یها در آب ییکایو رصد ناو آمر بیتعق

ثابت كرد كه دست  گرید بار کی ،یاسالم رانیا ییایمرزبانان در

با  فارس جیخل یهرمز و پهنه آب تنگه کیبرتر در آبراه استراتژ

در  کایاست و آمر یانقالب اسالم رانسپاه پاسدا ییایدر یروین

در  رانیملت ا هیعل یاقدام نیتر كوچک ییگذشته توانا یها سال

 حوزه نداشته است. نیا

در هاست در منطقه غرب آسیا  مدت کایآمر :یراهبرد نکته

است و با توجه به  ینظام کیدچار تنزل استراتژ رانیمقابل ا

 یی،کایامر یها ها و عهدنامه وعده به این منطقه مردم یاعتماد یب

 نخبگان یبرخ یاستفاده از اسب تراوا یبرا یفرصت گرید

ایران و جبهه نمانده است و جامعه  یوابسته باق لیفآنگلو

 یها طرحدر مقابل خویش مقتدر  یروهایهمراه با نمقاومت 

او  یدهایكه تهد دهد ینماست و اجازه  ستادهیا کایآمر ثانهیخب

 برسد. تیاقعبه مرحله و

 

 

 

 

 

 واقعيت فراگير و جهاني                          روزگزارش ▼

روز معضلی  9۹۹ویروس فراگیری است كه با عبور از مرزهای چین، به فاصله  91كووید 

 ُسابقه اقتصادی مواجه ساخته است. گیر شده است و اینک دنیا را با ركود بی عالم

كه  دهد یمنشان آمارهای رسمی منتشر شده »ترز: به گزارش روی -9های خبری: گزاره

 8.6نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ماهه سهاقتصاد چین در 

میالدی  9111از سال  كم دستدرصد كوچک شده كه اولین رشد منفی اقتصاد این كشور 

رد؛ آمار پنج میلیونی وضعیت برترین اقتصاد دنیا نیز تعریفی ندا« .رود یمتاكنون به شمار 

میلیون شاغل در این  1۹بینی بیکاری  بیکاران در هفته اول شیوع ویروس در امریکا و پیش

 -6 دهد. را برای مردم این كشور نوید می یوتار رهیتكشور در صورت تداوم روند فعلی، آینده 

درصدی به  ۹.9شد ، اقتصاد اروپا كه سال گذشته میالدی را تنها با رمزیتا ورکیوینبه گزارش 

ها نفر شغل  سابقه مواجه است كه در آن میلیون بود، اكنون در آستانه ركودی بی پایان رسانده

المللی پول نیز  اقتصاددان ارشد صندوق بین  گیتا گوپیناس، -5 خود را از دست خواهند داد.

مصاحبه میالدی را كرده و در  1۹19تداوم رشد منفی اقتصاد جهان تا پایان  ینیب شیپ

های اقتصادی  فعالیت 1۹19ما انتظار داریم حتی تا پایان »گفته است:  سی بی ان سی با

بر اساس  -4« انتظار داشتیم، باقی بمانند. كرونا تر از آنچه ما قبل از شیوع ویروس پایین

تا ابتدای ماه  های خاورمیانه و شمال آفریقا های اقتصادی كشور برآورد بانک جهانی از شاخص

درصد  9.۳میلیارد دالر یعنی معادل حدود  998های این منطقه حدود  اقتصاد كشور ،وریلآ

 .تر شده است نسبت به سال گذشته كوچک

 نکته راهبردی:

واقعیت تلخ اقتصادی ایام كرونایی موضوعی فراگیر و جهانی است كه اقتصاد ایران نیز از آن 

م از دولت، مجلس و قوه قضائیه در این نقش قوای حکومتی اع هرچندتأثیر نبوده است.  بی

 ،َشود و برآورد كلی اقدامات حکومت در این مقطع بدیل و مهم ارزیابی می ایام نقشی بی

دوستی و دستگیری از  برآورد مثبت و قابل تحسینی است، اما اراده جمعی ملت و فرهنگ نوع

راكز تجاری و منازل م یبها اجارهكه این روزها با اقدامات مختلفی مثل؛ بخشش  همنوع

ترین  گیرد، از مهم های جهادی، كمک مؤمنانه و ... انجام می مسکونی، بخشش حقوق، فعالیت

پذیر كردن اثرات مخرب اقتصادی در جامعه  های اجتماعی مؤثر برای كاهش و تحمل شاخصه

 رود. به شمار می

 فارس جيخلا در اخير سپاه با ناو آمريک  رويارويي  جزئيات           ویژه خبر ▼

ماجرای رویارویی شناورهای ایرانی با ناو آمریکایی  یا هیانیبروابط عمومی نیروی دریایی سپاه طی 

فروردین راه كشتی شهید  96دوشنبه  19نیروی دریایی آمریکا ساعت »توصیف كرد:  گونه نیارا 

اهده هشدارها، سد كرد و با مش فارس جیخلدر  تیمأمورسیاوشی سپاه را در بازگشت از یک 

مایلی  9۹ فروردین نیز در 91شنبه  صبح سه 8سرانجام مجبور به كنار كشیدن شد. سپس ساعت 

سکوهای ایران در منطقه روبروی عسلویه دوباره ناو آمریکا با حركتی خطرناک راه شناور شهید 

مه داد. نیروی و این شناور با كنار زدن ناو آمریکایی به مسیر ادا سیاوشی را برای مدتی سد كرد

قانونی و ماجراجویانه آمریکا اقدام به  دریایی سپاه برای پیشگیری از ادامه رفتارهای غیر

فروند قایق خود را به  99 ماه نیفرورد 1۳های دریایی خود كرد و در  گشت  افزایش ظرفیت

بور را مج ها آنهای جنگی آمریکا مواجه شدند و  صورت گروهی عازم منطقه كرد كه با كشتی

 «به كنار كشیدن از مسیر شناورهای سپاه كردند.



 

 

  

 اخبار ▼

 شود ميليارد دالر ختم نمي 4.۴مشکل به 

حسینی منتخب مردم در مجلس یازدهم در مورد گزارش تفریغ بودجه، به ابعاد  نیالد شمس دیس

ه صراحت ب -9در این مورد دو نکته وجود دارد. »تعیین نرخ ارز دولتی پرداخت و تصریح كرد: 

و  دوم کیمیلیارد دالر ارزی كه به ثمن بخس و  ۵مشخص است كه سرنوشت كاالهای قریب به 

 -1قیمت اصلی آن تخصیص پیدا كرد، معلوم نیست.  چهارم کیو حتی  سوم کیبرخی اوقات 

 ۸.6بنابراین مشکل به ؛ كاالهای ارزانی كه قرار بود با ارز ترجیحی به دست مردم برسد، نرسید

. در این گردد یبازمغلط  یگذار متیقشود مشکل به رانت كل موضوع و  ارد دالر ختم نمیمیلی

 دیده یمتومان تخصیص  ۸1۹۹هزار تومان است و شما  98تردید نکنید وقتی قیمت ارز در بازار 

گزارش دیوان محاسبات در رابطه با این موضوع در : »گفتوی « حتماً رانت و فساد وجود دارد.

میلیارد دالر نیست كه گم شده  ۸.6شود.  مجلس خوانده شد اما حقوق مردم نادیده گرفته می

 «بلکه حقوق مردم گم شده است.

 اصالح قانون انتخابات اولويت نيست

به تصویب طرح  با اشارهعضو فراكسیون نمایندگان والیی مجلس  ،االسالم احمد سالک حجت

هایی از قانون انتخابات مجلس در آخرین جلسه مجلس شورای اسالمی  دوفوریتی اصالح بخش

طرح اصالح قانون انتخابات چندین جلسه در مجلس شورای اسالمی مورد بحث و »اظهار داشت: 

ین طرح بررسی قرار گرفت و در نهایت شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد كرد و مدتی طوالنی ا

كنم چرا برخی از  بنده تعجب می»وی ادامه داد: « شد. ردوبدلبین مجلس و شورای نگهبان 

و به دنبال اصالح قانون انتخابات هستند،  اند شدهنمایندگان بعد از ردصالحیت، دست به كار 

 وی بیان« توانستند در زمان بررسی این طرح در مجلس نظرات خود را مطرح كنند. می كه یدرحال

و  اند دادهرا از دست  وكارشان كسبدر شرایطی كه بسیاری از مردم در سایه ویروس كرونا »داشت: 

شان بیشتر شده است، نمایندگان به جای ارائه طرح دوفوریتی برای اصالح قانون انتخابات  بیکاری

 «باید طرحی را برای حل مشکالت اقتصادی كشور ارائه كنند.

 شود يم وضع اقتصادی بدتر مياگر در برابر امريکا نايست

سعید لیالز، كارشناس اقتصادی و عضو شورای مركزی حزب كارگزاران سازندگی در خصوص 

موقعیت فعلی ما بسیار دشوار است، اما آینده به این »وضعیت اقتصادی كشور معتقد است: 

ت، بلکه مربوط سال آتی نیس 9۹یا  ۵است. منظورم از آینده نیز  تر روشندشواری نخواهد ماند و 

آمریکا ایستادگی نکند، چشم  متحده االتیابه آخر امسال است. اگر نظام جمهوری اسالمی در برابر 

هیچ چالشی  تنها نهاز امروز خواهد شد. شما نگاه كنید به وضع كشورهایی كه  تر رهیتانداز اقتصادی 

ت كه صادی جاری موضوعی نیسآن هستند. بحران اقت یا منطقهبا آمریکا ندارند بلکه جزو متحدان 

شود.  وفصل حلهم نیست كه با كوتاه آمدن یا مصالحه با آمریکا  یا مسئلهمختص به ایران باشد و 

مسائل اقتصادی ما چنانکه هم در دوران تحریم نشان داده شد و هم قبل آن، مسائلی داخلی 

بسیار  11ن كرونا نبود سال ایم و اگر بحرا هستند. باید بگویم كه اصل بحران را پشت سر گذاشته

 .«شد یمآغاز  16بهتر از سال 

 دهد آمريکا عناصر داعش را در سوريه آموزش مي

 یها یریگ موضعوگو با تسنیم به تشریح اوضاع سوریه و  در گفت سوریتحلیلگر « غسان یوسف»

جستیکی نیازهای ل»تركیه و آمریکا در سایه گروه تروریستی داعش پرداخت. وی با بیان اینکه 

ای برای ماندن  گفت: آمریکا وجود داعش را بهانه.« شود یم نیتأماصلی داعش از آمریکا و تركیه 

این امر از  اآلنكه  طور همانكند كه آن را ایجاد كند؛  و اگر وجود نداشته باشد، تالش می داند یم

تحت كنترل گروه های داعشی در اردوگاه الركبان و پایگاه التنف و مناطق  طریق آموزش گروهک

ان یکی از فرمانده راًیاخدر جریان است. این نویسنده سوری در ادامه فاش كرد:  "قسد"موسوم به 

خود را به ارتش سوریه تسلیم كرد. او حمایت آمریکا از این ، "المغاویر الشرقیه"گروه مسلح 

 هک مسلحی است كهگرو "المغاویر الشرقیه"های رادیکال را برای دولت سوریه شرح داد.  گروهک

 داعشی دارد. اتتفکر

 کوتاه اخبار ▼

دولت  ی كهلدر حا سرقت نفت سوريه در بحبوحه کرونا/ ◄

سوریه توان خود را برای مقابله با شیوع ویروس كرونا در این 

كشور قرار داده، منابع خبری اعالم كردند؛ سازمان اطالعات 

سرقت  مركزی آمریکا )سیا( با كمک مزدوران محلی در حال

 نفت سوریه در شرق این كشور است.

دالری برای انتشار اطالعات غلط درباره  33۵۵جريمه  ◄

در امارات هر شخصی كه اقدام به انتشار اطالعات مکتوب،  کرونا/

در  ها تیسا وب های اجتماعی یا صوتی، تصویری یا از طریق رسانه

ه دالر جریم ۵۵۹۹مورد كرونا كند كه غلط و اشتباه باشد، 

 خواهد شد.

 "جو بایدن"/شد ترامپ؛ شعار انتخاباتي رقيب ييگو دروغ ◄

 کایآمر یجمهور استیر 1۹1۹انتخابات  ینامزد حزب دموكرات برا

را خواهم  قتیبه شما حق شهیمن هم»نوشت:  یتریتوئ یامیپدر 

 یگذشته در مطلب شنبه سهروز « واشنگتن پست» روزنامه. «گفت

 99۳۹در  متحده االتیا جمهور سیرئ« مپدونالد ترا»نوشته بود كه 

 یادعا ایهزار دروغ  96خود،  یجمهور استیروز دوران ر

گزارش  راًیاخ زین «ان ان یس» یخبر شبکهگفته است.  كننده گمراه

نادرست  یادعا ۳6هفته  کی یط کایآمر جمهور سیداد كه رئ

 .بوده است رانیها مربوط به ا مطرح كرد كه چند مورد از آن

 /ندرا اعالم کردرمضان ماه مبارک اول هبر انقالب ر ◄

هالل و  تیرؤاالسالم علیرضا موحد نژاد كارشناس برجسته  حجت

 با توجه»گفت:  دبیر علمی ستاد استهالل دفتر رهبر معظم انقالب

هالل  تیرؤبه اینکه طبق نظر كارشناسان ایرانی و خارجی، امکان 

به در ایران بسیار بعید با چشم مسلح و غیرمسلح در غروب پنجشن

اهلل سیستانی اول ماه مبارک  است طبق فتوای رهبر انقالب و آیت

 «.بود خواهد اردیبهشت 8رمضان شنبه 

نیوزویک  امريکا/در کرونايي  یها کشتهآمار وحشتناک  ◄

نوشت: تعداد افرادی كه به دلیل ابتال به ویروس كرونا در آمریکا 

ساله  96د قربانیان آمریکا در جنگ اند، از تعدا تاكنون كشته شده

ترین جنگ در  آمریکا در افغانستان فراتر رفته است، یعنی طوالنی

پکینز كه اطالعات قربانیان كرونا را  ها  دانشگاه جان .تاریخ آمریکا

آمار رسمی قربانیان جنگ آمریکا در ؛ كند، اعالم كرد آوری می جمع

 ۸۸۵هزار و  1امسال  سمار 19تا  1۹۹9اكتبر  ۳افغانستان از 

 یها كشتهآمار  كه یدرحال .نظامی پنتاگون و غیرنظامیان بوده است

 هزار نفر رسیده است. ۸9كرونایی تاكنون به بیش از 

روزنامه  /اند ياجتماع، گرفتار ريزش سرمايه طلبان اصالح ◄

طلبان ناشی از برخی  آرمان نوشت: شرایط امروز اصالح

كه طی این چند سال رخ داده و عملکردها و اتفاقاتی است 

محسوسی با ریزش سرمایه  طور به ها آنموجب شده 

میلیونی و  1۸اجتماعی مواجه شوند. چنانکه پایگاه رأی 

خوشی از دولت دارد و  چندان دل طلب روحانی امروز نه اصالح

طلبان باید  كند. بنابراین اصالح طلبان می نه حمایتی از اصالح

 .به متن جامعه بازگردند اندازند، طرحی نو در


