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 رسد روز التماس هم فرا می      روز    حرف ▼ 

شناسد، در بسیاري از نبردها پنجه در پنجه  آمریکا را خوب می

ها و زبونی آمریکا باخبر  ها، ضعف آمریکا جنگیده و از شکست

به همین دلیل داند پاشنه آشیل آمریکا کجاست و  او می. است

سردار » .دخور فهمید دارد از کجا می آمریکا می« :گوید می

قاآنی، فرمانده نیروي قدس سپاه که یک استراتژیست نظامی 

هاي آمریکا به ایران  است با بیان نکته فوق درباره التماس

. آمریکایی که ابرقدرت بود، در عراق گیر کرده بود«: گوید می

اکنون » .التماس ما را کردند که از نفوذتان استفاده کنید

ندن سرداران مقاومت به دنبال با به شهادت رساهمین آمریکا 

  .انتقام گرفتن از محور مقاومت براي نابودي داعش است

 به فقر راهبردي رسیده نشان داد آمریکا  اقدام تروریستیاین 

براي تسلط و حضور در منطقه  قابل اجراییبرنامه  و هیچ است

تمامی  جهان اسالم و با یک اقدام انتحاري دارد؛ از این رون

ه جدي و سراسري با خود کرد یطقه را وارد تقابلمن هاي ملت

  .است

درباره رفتار احمقانه ترامپ و و تالش او در جنگ روانی علیه 

  :کشورمان چند نکته نظامی حائز اهمیت است

نشان داده است در همه نبردهاي  ایران ـ انقالب اسالمی1

سال  40در تمامی  نظامی برنده بوده و پوزه متجاوزان را

  .ستاه خاك مالیده ب گذشته

سال گذشته، انقالب اسالمی فقط درگیر  40ـ در طول 2

مبارزه با آمریکا بوده است و صدام، داعش و امثال آنها صرفاً 

اند که آمریکا آنها را کوك  بازي بوده شب هاي خیمه عروسک

 .کرده بود

ترین یاور ملت ایران خداوند تبارك و تعالی است و  ـ مهم3

گونه که  همان .یشه با ملت ایران بوده استاو هم دست قدرت

ها مأمور خدا بودند و توطئه طبس را خنثی کردند،  شن

شاءاهللا خواهیم دید که لشکر متکبر فرعون در دریاها غرق  ان

 .یابند شان نمی خواهند شد و هیچ یاوري براي نجات

ـ اگر در ابتداي پیروزي انقالب، ملت ایران با دستان خالی 4

منطقه نیروهاي مقاومت  ا پیروز شد، امروز در سراسربر آمریک

 .دنیا، آمریکاي متجاوز را از پاي درخواهند آورد و مستضعفان

اجازه  ،خواهد اي نزدیک آمریکا از ایران ملتمسانه می در آینده

دیگر فرصتی  آن زمانبدهد آبرومندانه از منطقه خارج شود؛ 

؛ زیرا نزدیک است این روز. براي متجاوزان باقی نمانده است

و خواهان برخورد متناظر و  ملت ما از همیشه بیدارتر

شاءاهللا نظام هم این  شدیدتر نسبت به آمریکا هستند و ان

 .خواسته ملت مسلمان را اجابت خواهد کرد

  

 

  

  

 
 این تازه آغاز ماجراست                  زرو گزارش ▼

مردم قم و ... ز، مشهد مقدس و امروز تهرانکاظمین، بغداد، کربالي معلی، نجف اشرف، اهوا

اعداد معناي خود . صبرانه چشم انتظار استقبال از سردار مقاومت هستند دیار کریمان نیز بی

هاي مقاومت از سید شهیدان  ها در برابر وصف استقبال و بدرقه ملت اند و واژه را از دست داده

توان  اش می حرگاه جمعه را با همه تلخیس. است  ملت مقاومت به پا خاسته. مقاومت عاجزند

حاج قاسم سلیمانی و طلوع صبح صادق پیروزي گفتمان مقاومت » فزت ورب الکعبه«

هاي اکسیر  نشانه. شاءاهللا به تحقق آرمان فلسطین خواهد رسید اي که ان دانست، پیروزي

حال ظهور  مهدي المهندس در جاودانه خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو

ژست یک قمارباز پیروز را به  کردن کلماتبازي و پس و پیش  توئیت بادونالد ترامپ . است

خود گرفته است؛ اما واقعیت ماجرا کامالً متفاوت است و او شکستی سخت را متحمل شده 

صداي لرزان او هنگام قبول مسئولیت اقدام تروریستی فرودگاه بغداد و دستور سنتکام . است

، به خوبی ام شناورهاي آمریکایی براي رعایت فاصله حداقل هزار کیلومتري از منطقهبه تم

ها،  ضعف و استیصال وجود  دهنده این واقعیت است که تا چه حد در پس این  تهدید نشان

  .دارد

توان مصوبه روز گذشته مجلس  شده در منطقه را می ترین گام برداشته در این راستا بزرگ

وزیر این کشور  دیروز مجلس عراق به درخواست عادل عبدالمهدي، نخست عصر. عراق دانست

نشست اضطراري براي بررسی موضوع نقض حاکمیت ملی عراق توسط دولت ایاالت متحده 

آمریکا تشکیل داد و رأي باالي نمایندگان عراق به لغو پیمان مشترك امنیتی بغداد و 

از منطقه که سید مقاومت در سخنان روز ها  واشنگتن منجر شد تا اخراج کامل آمریکایی

صدر  تنها دقایقی پس از این مصوبه، مقتدي. با قدرت آغاز شود ،گذشته وعده آن را داد

  .خواهان تعطیلی سفارت آمریکا در بغداد شد و این تازه آغاز ماجراست
  

 تصمیم و تشخیص پاسخ با دولت و ملت است         اخبار ویژه     ▼

اي وزارت امور خارجه درباره  ، رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه»سیدعباس موسوي«

من این مسائل را در : ار سلیمانی به بغداد تصریح کرددستگیري دو نفر از کادر پرواز آخر سرد

این  این مسئله خواهند پرداخت و بهنیروهاي مسئول، به بررسی اما دانم،  این ماجرا مهم نمی

وي در پاسخ به این سؤال که آیا با کشورهاي دیگر درباره پاسخ  .ت پاسخ خواهند دادسؤاال

تصمیم و تشخیص هرگونه پاسخ و : است، خاطرنشان کردایران به آمریکا مشورت شده 

هایی که وجود دارد،  واکنش با دولت و ملت جمهوري اسالمی ایران خواهد بود، ولی تماس

متوجه کنیم چه اتفاق مهمی رخ داده و  حول تبیین شرایط و ماهیت موضوع است تا آنها را

  .تري داشته باشد ست چه تبعات مهمممکن ا

  تابوت هفتم متعلق به کیست؟                                          

، شهیدان سردار »ابومهدي المهندس«و » قاسم سلیمانی«در کنار شهیدان سردار سپهبد 

و » هادي طارمی«، سرگرد پاسدار »نیا مظفريشهرود «، سرهنگ پاسدار »نیا حسین جعفري«

، دیگر پاسدارانی بودند که به شهادت رسیدند، اما هنگام ورود »وحید زمانیان«سروان پاسدار 

سردار . پیکرهاي مطهر این شهیدان واالمقام به خاك کشورمان، هفت تابوت وجود داشت

زستان، پس از ورود استان خو) عج(عصر ، فرمانده سپاه حضرت ولی»حسن شاهوارپور«

تابوت هفتمی که در جمع «: پیکرهاي مطهر این شهیدان واالمقام به فرودگاه اهواز گفت

هاي این شش شهید واالمقام وجود دارد، حامل قطعاتی از پیکرهاي مطهر شهداست که  تابوت

 ».آزمایش شناسایی شوند باباید 

 



  
  

  اخبار ▼

  نی هم نیستسر دونالد ترامپ در حد کفش قاسم سلیما

 سپهبد شهادت مراسم بزرگداشت در لبنان اهللا حزب جنبش دبیرکل ،»نصراهللا سیدحسن«

 محور مرکزي نقطه سلیمانی، قاسم آنها«: گفت »المهندس ابومهدي« و »سلیمانی قاسم«

 جدید سال آغاز از صحبت. بود من قبل پیش هفته چند قاسم حاج .هدف قرار دادند را مقاومت

 هاي رسانه اما کنم؛ می آغاز شما روي به کردن نگاه با را آن خوشحالم گفتم من و بود میالدي

 زمینه دارند و اند کرده طراحی شما ترور براي آنها گفتم. ،اند کرده تمرکز شما روي آمریکایی

اما  ،داند چطور پاسخ دهد ایران می«: نصراهللا ادامه داد» .زد لبخند قاسم حاج .کنند می فراهم

هاي مقاومت  کنم که ایران چیزي از شما گروه امروز اعالم می .کند ولیت ما را کم نمیاین مسئ

هاي مقاومت  گروه .اراده مسئوالنش مشخص است. گوید چه کنید یا چه نکنید خواهد و نمی نمی

سر دونالد ترامپ در حد کفش . باید تصمیم بگیرند که با این حادثه چطور برخورد خواهند کرد

پایان  کل موجودیت آمریکا در منطقه است، ، حذفعادالنه قصاص 		قاسم سلیمانی هم نیست؛

برچیده  .حضور نظامی آمریکا در منطقه قصاص عادالنه حاج قاسم و ابومهدي است دادن به

قصاص  منطقه ازهاي جنگی و کل سربازهاي آمریکا  کشتی اخراج هاي نظامی و پایگاه شدن

  ».و ارتش آمریکا باید تاوان دهد است ارتش آمریکاست که آنان را کشته. عادالنه است

  کرد تصویب را آمریکایی نیروهاي اخراج عراق پارلمان

 از آمریکایی نیروهاي اخراج طرح گذشته روز عصر گیري رأي جلسه در عراق کشور پارلمان

 جلسه در هم عراق امور پیشبرد دولت وزیر نخست ،عادل عبدالمهدي .کرد تصویب را عراق

 خواستار کشورش، از خارجی نیروهاي اخراج طرح تصویب براي کشور این پارلمان گیري رأي

 کند می ایجاب آمریکا و عراق منفعت«: گفت و شد عراق از آمریکایی نیروهاي فوري خروج

 هدف بابت مریکاآ« :کرد تأکید عبدالمهدي عادل» .کنند ترك را عراق خارجی نیروهاي که

 مبارزه تروریسم با ایران«: گفت وي ».نکرد عذرخواهی القائم در حشدالشعبی مراکز دادن قرار

» .است عراق امنیتی سیستم از بخشی حشدالشعبی. کرد حمایت عراق امنیتی نیروهاي از و

 یبتصو براي گیري رأي جلسه آغاز از قبل لحظاتی دیروز، عراق پارلمان همچنین نمایندگان

 صهیونیستی رژیم بر مرگ و آمریکا بر مرگ شعار کشور، این از خارجی نیروهاي اخراج طرح

  . دادند سر

  است اسالم جهان تمامی به متعلق سلیمانی شهید

 قاسم شهید سردار شهادت با تواند می کرد می گمان آمریکا دولت« :گفت »قاسم نعیم شیخ«

 اهللا، حزب دبیرکل معاون» .شد اشتباه دچار اما د،ده تغییر خود نفع به را معادالت سلیمانی،

 این ایام گذشت و شدیم تر قوي ما همراهانش و سلیمانی سردار شهادت از پس«: کرد تأکید

 این و داریم گردن بر بیشتري هاي مسئولیت اهللا حزب به عنوان اکنون ما .کند می ثابت را موضوع

 فقط نه را سلیمانی شهید سردار قاسم، نعیم خشی» .داد خواهیم ادامه شرافتمندانه را مسیر

 استکبار و گري اشغال علیه مقاومت جبهه و اسالم جهان تمام به متعلق بلکه ایران، به متعلق

 هستیم، جهاد امت ما چون شکنیم، می را غرورش که باشد مطمئن آمریکا«: افزود و دانست

  ».تاس منکر از نهی و معروف به امر اهل و فداکار که امتی

  سخت ایران انتقام از ریاض هراس

 وجود به بحران کاهش پی در ریاض شد مدعی خود، هویت افشاي بدون سعودي، مقام یک

 دولت ،گفت فرانسه خبرگزاري به او .است سلیمانی قاسم سردار شهادت از پس آمده در منطقه

 مشورت سعودي اتمقام با شد، سلیمانی قاسم سردار شهادت موجب که اي حمله درباره آمریکا

 بر سعودي دولت دهد، می رخ که سریعی تحوالت سایه در«: افزود سعودي مقام این .بود نکرده

» .کند می تأکید دارد، پی در وخیمی عواقب که تنش افزایش از ممانعت و داري خویشتن اهمیت

 ستا شده موجب سلیمانی، قاسم شهید ترور »وخیم عواقب« و ایران انتقام از ریاض هراس

 واشنگتن به منطقه در آرامش درباره وگو گفت براي عربستان دفاع وزیر معاون ،»سلمان خالدبن«

   .کند سفر لندن و

  

  
  

  کوتاه اخبار ▼

، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي »امیر سرتیپ حاتمی« ◄

به جایی رسیده که دستور ) ترامپ(دشمن «: مسلح گفت

کند، مسئولیت  می ترور توسط یک ارتش تروریست را صادر

گیرد و یک نبرد جنایتکارانه جنگی  این اقدام را به عهده می

اگر با «: کرد تأکید او» .کند را در تاریخ به نام خود ثبت می

این کار درخور حق خودش برخورد نشود، این دشمن متکبر، 

طور که وقتی  اقدام خود را تکرار خواهد کرد؛ همان

امروز حتی . رد، دنیا سکوت کردهاي ظالمانه را آغاز ک تحریم

 ».کند دوستان خود، یعنی اروپا را نیز تحریم می

در واکنش به توئیت تهدیدآمیز و » محمدجواد ظریف« ◄

: جمهور آمریکا نوشت ، رئیس»دونالد ترامپ«خالف عرف 

توانند  یک یادآوري به کسانی که توهم آن را دارند که می«

و میراث فرهنگی ما را جنایات جنگی داعش را تقلید کرده 

در طول هزاران سال تاریخ، وحوشی : هدف قرار دهند

اند، بناهاي یادبود ما را  اند، شهرهاي ما را تخریب کرده آمده

آنها . اند هاي ما را در آتش سوزانده اند و کتابخانه ویران کرده

  ».ایم اآلن کجا هستند؟ ما هنوز اینجاییم و سرافراز ایستاده

ساز مشهور  ، روزنامه نگار، نویسنده و فیلم»بن نورتن« ◄

آمریکایی نیز با انتشار توئیت و ویدئویی از حضور پرشور مردم 

ایرانیان براي احترام به ژنرال قاسم سلیمانی که «: اهواز نوشت

ترین مراسم  به شکست داعش کمک کرده است، یکی از بزرگ

ا این تصاویر شم. اند اید، برگزار کرده تشییع را که تاکنون دیده

  »!بینید نمی ما هاي اصلی را در رسانه

اي با ابراز تأسف از ترور سردار  گروه طالبان با انتشار بیانیه ◄

گري  گري و اشغال سلیمانی گفته است، جهاد در برابر وحشی

: طالبان خاطرنشان کرد. آمریکا در افغانستان ادامه دارد

و وحشت ترامپ از برخورد آمریکا پس از قتل ژنرال سلیمانی «

دهد که آمریکا  به عهده گرفتن مسئولیت این قتل نشان می

  ».تر از هر زمانی است ناتوان

نگار آمریکایی با انتشار ویدئویی  ، روزنامه»مکس بلومنتال« ◄

از حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع سردار 

دو «: سلیمانی، با لحنی کنایی خطاب به ترامپ نوشته است

پیش دولت ترامپ گفته بود اشکی براي سردار سلیمانی در  روز

  ».ایران ریخته نخواهد شد

، مشاور وزارت خارجه آمریکا در »لن خودورکوفسکی« ◄

هاي تشییع  واکنش به حضور میلیونی مردم ایران در مراسم

پیکر سپهبد شهید سردار قاسم سلیمانی مدعی شد، این 

  !اند ها حاضر شده مجمعیت با تهدید و زور در این مراس

 

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

 

 

  ترنم زندگی

 گیرند می یاد سن افزایش اب کودکان طبیعی، حالت در

 کنند استفاده گریه سالح از کمتر خود نیازهاي برابر در

.کنند مطرح را شان هاي خواسته صحبت با ،آن جاي به و


