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 !غفلت نکنیم                روز    حرف ▼ 

ذاکران و جمعی از در دیدار با دیروز، رهبر معظم انقالب 

ترین وظیفه جامعه  ترین و اصلی ، مهم)ع(بیت مداحان اهل

سازي و تعمیق معارف دینی در جامعه، از  مداحان را فرهنگ

ریزي  جمله در میان جوانان برشمردند و با اشاره به برنامه

هاي غربی براي قانع  ها و تبلیغات گسترده رسانه دیشکدهان

منظور کوتاه آمدن در مقابل آمریکا تأکید   کردن ملت ایران به

لطف خدا تاکنون ایستاده است و از این  ملت ایران به «: کردند

پس هم خواهد ایستاد، اما این ایستادگی نیازمند تزریق 

 ».مستمر نیروي معنوي به جامعه است

دهی و بر خط مقاومت نگه  بخشی، بصیرت ردید، آگاهیت بی

داشتن جامعه و دمیدن روح ایثار و شجاعت از وظایف خطیر و 

داران  ایمانی مداحان، واعظان و تریبون هاي انقالبی و مسئولیت

جامعه است که البته با رعایت عدم تبدیل آن به مباحث 

هگذر شأن و سیاسی و جریانی باید به آن توجه شود تا از این ر

شده از  جامعه تشکیل. تنزل پیدا نکند) ع(منزلت ذاکر اهل بیت

هاي گوناگونی است که هر کدام رسالت، وظیفه و  افراد و گروه

اگر همه نقش و مسئولیت خود را . نقشی را برعهده دارند

هنگام تشخیص دهند و به آن عمل کنند،  درست، به اندازه و به

ه و مردمان آن خواهد بود؛ اما برآیند آن موفقیت کلی جامع

موقع اقدام نکنند یا  اگر متوجه این نقش و وظیفه نباشند، به

دروغین شوند، وضعیت جامعه  هاي راهنماییها و  اسیر اغواگري

بیند، اهداف  ریزد و آنچه در این میان آسیب می به هم می

ترین  این موضوع از جمله مهم. متعالی دینی و انقالبی است

ست که سکاندار حکیم انقالب در بیانیه گام دوم هایی ا آسیب

: دهند اند و هشدار جدي به انقالبیون می نیز به آن اشاره کرده

توجهی به شعارهاي انقالب و غفلت از  بدانید که اگر بی«

بودـ که  ساله نمی هایی از تاریخ چهل جریان انقالبی در برهه

ردهاي شک دستاو بار هم بودـ بی متأسفانه بود و خسارت

انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به 

هاي بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاري از مشکالت کنونی  آرمان

 ».داشت وجود نمی

هاي گوناگون تحوالت سیاسی کشور  چنین فضاهایی در برهه

مشاهده شده است و همواره یکی از اسباب نگرانی دلسوزان 

اي آینده است، به ویژه در انقالب بوده و هست و آزمونی بر

هاي دشمنان انقالب در مسیر  اي که تهدیدات و تحریم زمانه

تصاعدي و حداکثري قرار گرفته است و غفلت، توجه به هواي 

تواند تبعات، مسائل و  کاري در این آزمون می نفس و کم

  . هایی را براي انقالب به دنبال داشته باشد چالش

 

 

 

  

 اي براي تداوم حضور در منطقه توطئه                 روز گزارش ▼

هایی از عراق را  آمریکا به بغداد پیشنهاد خروج از بخش«: است نوشته» آي ایست میدل«روزنامه 

ارتش آمریکا طرحی را براي خارج کردن بخشی از نیروهاي خود از عراق تحویل . داده است

ح را در واکنش به مصوبه ماه ژانویه واشنگتن این طر. هاي امنیتی ارشد عراقی کرده است مقام

طرف . پارلمان عراق که خواستار اخراج نیروهاي آمریکایی شده بود، پیشنهاد کرده است

هاي عراقی داشت، تمایل خودش را براي  اي که هفته گذشته با مقام آمریکایی در دیدار محرمانه

هاي حاضر در  آمریکا به عراقییک نماینده ارتش . ابراز کرد» اصل مسئله خروج«رایزنی درباره 

نشین قرار  ایاالت متحده آماده است از مناطقی که در نزدیکی مناطق شیعه: این جلسه گفت

  ».نشینی کند واقع در شمال بغداد، عقب» بلد«دارند، مانند پایگاه هوایی 

ست که قاسم سلیمانی به سمتی رفته ا حاج با توجه به اینکه شرایط منطقه بعد از شهادت سردار

با طرح خروج گزینشی از عراق و  ها آمریکا مجبور به ترك منطقه شده است، آمریکایی

افغانستان به دنبال انحراف افکار عمومی از اصل موضوع مبنی بر خاورمیانه بدون آمریکا هستند؛ 

خروج گزینشی دنبال  اهداف دیگري را نیز در طرح موضوعها  رسد آمریکایی البته به نظر می

کاره در صدد اجراي سیاست پنهانی خود مبنی  د؛ یعنی اوالً، کاخ سفید با طرح خروج نصفهکنن

بر تجزیه کشورهاي منطقه است، به این صورت که آنها با ماندن در مناطق کردنشین و 

ها با در نظر  ثانیاً، آمریکایی. نشین در آینده نه چندان دور استارت تجزیه آنها را خواهند زد سنی

قدرت نرم و سخت جمهوري اسالمی ایران در تالشند در مناطقی از منطقه حضور گرفتن 

هاي  البته همه ملت. رنگ دارد داشته باشند که به تصور خودشان ایران در آن محدوده حضور کم

مصمم به اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا هستند که این ... منطقه، اعم از سنی، شیعه و

انتشار اخبار ماندن . اي تبدیل شده است مقاومت به یک مطالبه منطقهموضوع با شهادت سردار 

هاي وابسته به خودشان صرفاً به جهت  آمریکا در منطقه به صورت گزینشی از سوي رسانه

  . هاي مختلف مردم منطقه است گیري وضعیت و موضعارزیابی 

 م بودلیست شوراي ائتالف با نظر سنجی مرد             تا انتخابات ▼

هاي  شاکله لیست شوراي ائتالف نیرو«: هاي انقالب گفت سخنگوي شوراي ائتالف نیرو 

هاي رقیب و  تر از گذشته و جریان انقالب اسالمی با نظرسنجی مردم بود و این دوره متفاوت

عضو جوان و جدید یک مزیت مثبت براي  18ترکیب «: وي افزود» .سو بود هاي هم حتی گروه

پیرهادي حضور بانوان را » .که در جهت گام دوم و بر اساس ضرورت جامعه بود این دوره بود

: هاي انقالب اسالمی بسیار مؤثر دانست و گفت در تعیین فرایند لیست شوراي ائتالف نیرو

  ».اي به این امر شد رنگ بود، اما این دوره توجه ویژه دوره قبل حضور بانوان کم«

  لیت محدودي از مجلس را در اختیار خواهند داشتطلبان اق اصالح               

طلبان هر جا که کاندیدا داشته باشند،  با بیان اینکه اصالح» الري  سید عبدالواحد موسوي«

طلبان  گذاري اصالح در تهران شوراي عالی سیاست«: قطعاً مشارکت خواهند کرد، اضافه کرد

در حال رایزنی هستند و ممکن است طلب  لیست نخواهد داد، ولی تعدادي از احزاب اصالح

طلبان شانس کمی  اصالح«: وي افزود» .طلب با هم لیست بدهند تعدادي از احزاب اصالح

  ».دارند و احتماالً اقلیت محدودي از مجلس آینده را در اختیار خواهند داشت

  !سؤال قابل تأمل زیباکالم از کارگزاران                                    

رغبت دارم از «: حزب کارگزاران گفت» یاران هاشمی«لیست  درباره» دق زیباکالمصا«

سازندگی و کارگزاران، این پرسش را مطرح کنم که آنها این اطمینان را از کجا به دست 

دهند و حتی فراتر از آن، خود را  لیست ارائه می» یاران هاشمی«اند که تحت عنوان  آورده

  »نند؟ک تحت حمایت او معرفی می

 



  
  

 
  

  اخبار ▼

  آویو تشدید جنگ قدرت در تل

اسرائیل «وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی و رئیس حزب موسوم به » آویگدور لیبرمن«

وزیر اسرائیل به طور کامل پایان یافته است  نخست» بنیامین نتانیاهو«دوران «: گفت» خانه ما

به  حزب« :وي افزود» .آتی ترك کند و او باید زندگی سیاسی را پس از انتخابات دوم مارس

هاي سیاسی کمک خواهد کرد و همه احزاب باید براي  گیري از فعالیت نتانیاهو براي کناره

لیبرمن درباره تشکیل دولت آتی رژیم صهیونیستی  ».مرحله پس از نتانیاهو آماده شوند

و ) عربی(بینی کرد که توافقی براي تشکیل دولت بدون حضور فهرست مشترك  پیش

آبی (رئیس حزب کاحول الوان » گانتس بنی «لیبرمن همچنین . ها به دست آید حریدیم

. را متهم کرد که فرد ضعیفی است و هیچ موضع روشنی در قبال مسائل مختلف ندارد) سفید

ئی رژیم صهیونیستی از احتمال ادامه محاکمه بنیامین نتانیاهو، در همین حال منابع قضا

 .وزیر این رژیم به علت دریافت رشوه و خیانت در امانت تا دو سال دیگر خبر دادند نخست

 ارتش سوریه به نزدیکی اتاق عملیات ترکیه رسید

ا از منطقه ارتش سوریه در یک تغییر ناگهانی در مسیر عملیات خود، نوك پیکان حمالت خود ر

در شمال شرق این استان تغییر » تفتناز«در جنوب شرق ادلب به سمت منطقه » کفر حلب«

که در شمال شهر ادلب ) عفیص(» تفتناز«پایگاه هوایی » اسپوتنیک«به نوشته خبرگزاري . داد

هاست و یک مرکز استراتژیک شمرده  قرار گرفته، اتاق عملیات مشترك ترکیه با تروریست

خودرو و آالت جنگی را در این پایگاه و منطقه  900آنکارا مدتی پیش، بیش از  شود؛ می

: ویژه ارتش سوریه در این باره گفت 25یک منبع نظامی در لشکر . مستقر کرد» سرمین«

قرار گرفته است و نیروهاي ارتش » تفتناز«در شمال پایگاه هوایی » معره النعسان«شهرك 

این پایگاه هوایی در حال . پیشروي کنند» تفتناز«گاه هوایی سعی دارند به سمت شهرك و پای

، »انصارالتوحید«هاي تروریستی  حاضر به عنوان اتاق عملیات مشترك ترکیه با گروهک

  .کند عمل می» الوطنیه للتحریر جبهه«در کنار » النصره جبهه«و » اجنادالقوقاز«

  یمن پوچ استهاي ایرانی به مقصد  ادعاي آمریکا درباره توقیف سالح

هاي مقامات  نماینده کشورمان در سازمان ملل در واکنش به ادعا» مجید تخت روانچی«

آمریکایی درباره توقیف تسلیحات ارسالی به یمن و ادعاي ارتباط آن با جمهوري اسالمی 

: روانچی افزود تخت ».پراکنی آمریکا در مقابل ایران ادامه دارد کارزار دروغ«: ایران نوشت

هاي ایرانی به مقصد یمن، ایاالت متحده از  هاي پوچ مبنی بر توقیف سالح ادعاجدا از «

کند تا بگوید ایران، مسئول حمله به تأسیسات نفتی  گزارش سازمان ملل سوءاستفاده می

گزارش کمیته » .اي به مسئولیت ایران ندارد در واقع، این گزارش هیچ اشاره. عربستان است

د در امور یمن روز چهارشنبه منتشر شد که در آن، موضوعاتی کارشناسان سازمان ملل متح

از جمله ارسال سالح به یمن، حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودي و دیگر مسائل 

گیري کنند که منشأ  اند نتیجه مرتبط با یمن وجود دارد؛ اما این کارشناسان باز هم نتوانسته

 .ارسال این تسلیحات، ایران بوده است

  االسد داریم ات فراوانی در مورد حمله ایران به پایگاه عیناطالع

االسد و  جانشین فرمانده کل سپاه درباره نتایج حمله موشکی سپاه به عین» سردار فدوي«

دنیاي غرب «: ، اظهار داشتکند نمیهاي وارده را منتشر  اینکه چرا آمریکا اطالعات آسیب

هاي گذشته مانع دسترسی آزاد به  در طول سالمدعی آزادي دسترسی به اطالعات است، اما 

شان اقتضا  ها اگر منافعطل است، آنهاي جبهه با اند، دروغگویی یکی از مشخصه اطالعات بوده

شود و همه  ها هویدا می دروغ آمریکایی«: وي افزود» .گویند و باکی ندارند کند، دروغ هم می

هاي  ها در بازي االسد توسط خود آمریکایی ابعاد حمله نظامی ایران به پایگاه آمریکایی عین

اطالعات فراوانی در مورد حمله «: جانشین فرمانده کل سپاه گفت» .شود شان روشن می حزبی

ها خود، به میزان خسارات  دهیم آمریکایی االسد داریم، اما ترجیح می ایران به پایگاه عین

 ».االسد اعتراف کنند وارده ناشی از حمله ایران به عین

 

  

  کوتاه اخبار ▼

سازي درباره  رئیس سازمان خصوصی» علیرضا صالح« ◄

ازاي  به 1398از سوم اسفند «: واریز سود سهام عدالت گفت

تومانی سهام عدالت، به صورت   میلیون هر سهم یک 

: وي افزود» .کنیم هزار تومان سود واریز می 205الحساب  علی

عدالت دریافت پذیر  هاي سرمایه هنوز بخشی از سود شرکت«

کنیم تا بعداً که  نشده است و این مبلغ را فعالً پرداخت می

ها دریافت شد، سود قطعی براي عملکرد  سود کامل شرکت

 ».به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شود 1397سال 

کنندگان  رئیس اتحادیه صنف توزیع» سیدمرتضی میري« ◄

آوري  صمیم به جمعخانگی ایران در پاسخ به اینکه چرا ت  لوازم

: گرفته شده است، تصریح کرد» سامسونگ«و » جی ال«دو برند 

یکی از دالیل اصلی این اتفاق حضور ناو کره از حدود دو ماه «

فارس بوده که علیه منافع کشور ماست؛ بنابراین  پیش در خلیج

تواند  ما اعالم کردیم حداقل کاري که اتحادیه لوازم خانگی می

 ».اي است هاي کره یر نام تابلوهاي شرکتانجام دهد، تغی

درباره جزئیات  »ان ان سی«وگو با  یک مقام آگاه در گفت ◄

جمهور  واشنگتن به رئیس«: توافق آمریکا و طالبان گفت

است پس از امضاي این توافق از نیروهاي   افغانستان تعهد داده

مقامات آمریکا همچنین . امنیتی این کشور حمایت کند

قصدي براي خروج از افغانستان ندارند و توافق با  اند گفته

  ».طالبان تنها فرصت دادن به یک فرایند سیاسی است

انداز مسکن  صندوق پس«دهد منابع  آمارها نشان می ◄

 30هزار و  9در مهر ماه سال گذشته در اوج خود به » یکم

میلیارد تومان رسیده بود، اما از آن زمان به بعد روند نزولی 

ماه امسال کل منابع صندوق  ، تا جایی که در پایان آذرداشته

 .میلیارد تومان کاهش یافته است 970هزار و  6به 

قاسم  حاج«مردم لبنان از مجسمه سپهبد شهید سردار  ◄

فرمانده نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب » سلیمانی

در جنوب لبنان رونمایی  »الرأس مارون«اسالمی در شهر 

ن مجسمه که با حضور گسترده مردم لبنان در ای. کردند

  .رونمایی شد، پرچم فلسطین قرار داده شده است

  

 

  .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

 

  منتشر شد صبح صادق 934شماره 

 :خوانید در این شماره می

فقیه در  وگو با نماینده ولی گفت /انتخاب با حجت شرعی

»سردار سیره«به همراه  /رأي هوشمند و مجلس مطلوب /سپاه

 قاسم سلیمانی نامه شهید حاج وصیت

  

  حرم مدافع دالور فرمانده یادبود مراسم

  ،پاشاپور اصغر حاج شهید 

 شود می برگزار سلیمانی قاسم حاج شهید مخلص یار

  17 تا 15 ساعت از بهمن 28 دوشنبه: زمان

، )ع( سیدالشهدا سپاه ،)ع( حسین امام بلوار شهرري، :مکان

  )س(الزهرا فاطمه حسینیه


