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 آغاز دومینوي بزرگ               روز حرف ▼

ـ یعنی یک روز پس از  دي ماه همین نشریه 14در حرف روز 

ـ نوشته شد، عملیات بزدالنه  شهادت سردار سلیمانی

ها در فرودگاه بغداد که منجر به شهادت سیدالشهداء  آمریکایی

ساز است و تاریخ تحوالت  جبهه مقاومت شد، مقطعی تاریخ

قاسم  غرب آسیا را به دو بخش پیش از شهادت حاجمنطقه 

حال به . سلیمانی و پس از شهادت ایشان تقسیم خواهد کرد

هاي  نظیر هفته توان با مرور برخی رویدادهاي کم روشنی می

براي نمونه حمله موشکی . گذشته به این واقعیت اذعان کرد

که ) هاي آمریکایی پادگان تروریست(االسد  سپاه به پایگاه عین

بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته، از جمله 

همچنین تظاهرات . رود اتفاقات مهم این دوران به شمار می

میلیونی روز گذشته مردم عراق که با انگیزه پایان دادن به 

حضور آمریکا در کشورشان برپا شد، از رویدادهاي مهم این 

راق را به انقالب برخی رخداد دیروز ع. شود دوران ارزیابی می

دوم این کشور تعبیر کردند؛ انقالب نخست مردم عراق به قیام 

این کشور و در مخالفت با اشغالگري و  1920سال 

تردید همه این تحوالت  بی. استعمارگري انگلیس اشاره دارد

کننده و رخدادهاي بعد از این، از ثمرات خون  حساس و تعیین

  .مهندس استشهید سلیمانی و شهید ابومهدي ال

قاسم سلیمانی و ابومهدي المهندس به  شهادت مظلومانه حاج

کننده موضوع خروج آمریکا  شکل یک عامل پیشران و تعیین

در واقع، قرار بود واشنگتن پس از . از منطقه را مطرح کرد

داعش با ترور سران مقاومت در منطقه و عراق راه خود را 

کند و به تصور خود براي حضور و نفوذ در این کشور هموار 

موانع را از سر راه خود بردارد؛ اما اتفاقی کامالً متفاوت رخ 

داد و همین عملیات تروریستی جرقه اخراج نیروهاي 

کردند با  مقامات واشنگتن تصور می. آمریکایی را رقم زد

توانند موجب منفعل  ضربه به رأس و مغز متفکر مقاومت می

ومت در منطقه شوند؛ اما شدن یا از کار افتادن محور مقا

دقیقاً برخالف تصور آنها تحوالت به وقوع پیوست؛ چرا که 

ها نسبت به  ترور شهید سلیمانی سبب بیدارتر شدن ملت

اهداف آمریکا شده و زمینه را براي فعالیت بیشتر مقاومت 

علیه آنها در منطقه فراهم کرده و زمینه خروج نیروهاي 

  . کرده استنظامی از کل منطقه را آماده 

توان آغاز دومینوي تغییرات  رویداد بزرگ دیروز عراق را می

بزرگی دانست که منطقه پس از شهادت سردار سلیمانی به 

ها از منطقه  رسد خروج آمریکایی خود خواهد دید؛ به نظر می

محور اساسی و بنیادین معادالت و تحوالت اخیر در منطقه 

 .غرب آسیا باشد

  

 شکست از آن آنهاست                          گزارش روز ▼

چهاردهم «: اي گفت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی با صدور بیانیه» جوزپ بورل«

اي از وزراي خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس دریافت کردم مبنی بر ارجاع نگرانی  ژانویه نامه

تبع آن مکانیسم حل  خود از اجراي تعهدات برجامی ایران به کمیسیون مشترك که به

نظر بر سر شرایط، این توافق وجود دارد که زمان بیشتري  رغم اختالف  به. اختالف فعال شد

به همین دلیل . براي مکانیسم حل اختالف به دلیل پیچیدگی مسائل موجود، نیاز است

همگی توافق کردند مباحثات را در سطح کارشناسی براي رفع . بندي تمدید شد زمان

تر خروج آمریکا از برجام  اي و همچنین اثرات گسترده هسته] تعهدات[ها حول اجراي  نگرانی

ارزیابی رفتار اتحادیه اروپا در موضوعاتی، همچون » .ها ادامه دهند و اعمال مجدد تحریم

سازي  دهد آنها همواره به دنبال سیاست معطل اي کشورمان نشان می آمیز هسته برنامه صلح

اي از  نمونه 1382اي در سال  سازي هسته ار و پافشاري به تعلیق غنیاصر. ایران هستند

رغم  نظام اسالمی علی. هاي نوین و ارزنده ایران عزیز است دشمنی آشکار غرب با پیشرفت

به عهد خود عمل و » أَوفُواْ بِالْعقُود«هایی که از برجام عایدش شد؛ ولی طبق آیه قرانی  زیان

حال که کشورهاي اروپایی پس از نزدیک به دو سال از . جرا کردطبق آن تعهدات خود را ا

اند باید با صراحت تمام در مقابل  عهد و تعهد خود، هیچ یک از بندهاي برجام را اجرا نکرده

سوره انفال  58قرآن کریم در آیه . اي تردید نداشت عهدشکنی آنها ایستاد و در این زمینه ذره

و إِمّا تَخَافَنَّ من قَومٍ خیانَۀً فَانبِذْ إِلَیهِم «: فرماید من چنین میشکنی دش براي مقابله با پیمان

لذا طبق آیات الهی نه تنها نباید از تهدیدات اروپا درباره . »علَى سواء إِنَّ اللّه الَیحبّ الخَائنینَ

ن رفتار چهل سال هاي دیگر ترسید؛ بلکه با در نظر گرفت سازي مکانیسم ماشه و دشمنی فعال

گذشته آنها، باید این را در نظر گرفت که مردمی که هشت سال در مقابل دنیا در جنگ 

تر از آن زمان شده و این  تحمیلی ایستادگی کردند، امروز به یاري خداوند به مراتب قوي

  . دشمن است که در نهایت شکست خواهد خورد

  بندي نرسید طلبان به جمع شوراي عالی اصالح           تا انتخابات ▼

هاي این شورا گزارش داد در کل  طلبان، کمیته استان در جلسه شوراي عالی جبهه اصالح

ب تأیید شده است و امکان دادن لیست انتخاباتی مقدور طل نامزد اصالح 60کشور صالحیت 

طلبان با  طلبان در این جلسه تأکید کردند، اصالح برخی از اعضاي شوراي عالی اصالح. نیست

هاي دوم و سوم لیست انتخاباتی بدهند که با  همین آمار و با احتساب برخی افراد در الیه

طلبان در این جلسه به  عالی اصالح در نهایت شوراي. مخالفت دیگر اعضا مواجه شد

  .بندي نرسید و قرار شد جلسه دیگري در این باره برگزار شود جمع

  دنبال حفظ وحدت نیروهاي انقالبی هستیم  به                                        

نشست دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز در یازدهمین » االسالم پورمحمدي حجت«

هاي ارزشی و انقالبی با بیان اینکه ما به  اندیشی جامعه روحانیت مبارز با احزاب و تشکل هم

همه : دنبال این هستیم تا وحدت و ائتالف در مجموعه نیروهاي انقالبی حفظ شود، افزود

دهنده شوراي ائتالف نیز در فرایند طراحی شده ورود کرده و نقطه  ها و احزاب تشکیل تشکل

  .هاي خود را دنبال کنند تا بتوانیم به نتیجه مورد نظر و مطلوب برسیم ت و دیدگاهنظرا

 ف در انتخابات نداریمجز ائتالاي  چاره                                

یک عضو فراکسیون امید مجلس با ابراز امیدواري از اینکه اعتراضات به رد صالحیت نامزدها 

اي جز ائتالف در انتخابات آینده  با توجه به وضعیت موجود چاره: مورد توجه قرار گیرد، گفت

پیش مطرح کرد،  طور که رئیس مجلس هم چندي همان: افزود» سهیال جلودارزاده«. ماند نمی

دانیم از باب دلسوزي براي نظام و  شناسیم و می ما همه نمایندگان رد صالحیت شده را می

  .مسلمانی مشکلی ندارند

                                  



                               
 

 

  اخبار ▼

  قاسم چطور پوتین را براي آوردن نیرو به سوریه راضی کرد؟ حاج

قاسم استعداد عجیبی  حاج«: گفتالملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی  معاون امور بین

هاي سیاست  بدون شک یکی از یل. اش صحبت کنم توانم درباره خیلی نمی. اشتدر مذاکره د

در دنیا پوتین است، ولی سردار سلیمانی توانست پوتین را قانع کند که تو باید در سوریه نیرو 

گاهی پیامی « :افزود االسالم حسین شیخ ».این خیلی کار است. بیاوري کنار ما بجنگی

اینکه اردوغان را . این یعنی دیپلماسی. آوري او را به خط خود میدهی به کسی، اما گاهی  می

خواهم در مسجد امویان نماز بخوانم و با این  گویی من می قانع کنی، اردوغانی که می

شان از  هاي ها و اسلحه ها و جنایتکاران همراه شد، چون تمام تروریست استدالل با آمریکایی

ها را  اش و جنایت حل سیاسی را قانع کنی که باید بیایی در راهحاال تو اردوغان . مرز ناتو رفتند

: گفت قاسم می یک وقتی اردوغان به حاج. دهی اگر نه همه چیز را از دست می. متوقف کنی

کننده  خیلی مذاکره. ن طور نیستاي و بعد دید که عمالً ای تو روي اسب بازنده شرط بسته

  ».شود قوي بود و کمبودش حتماً احساس می

 االسد اعتراف جدید پنتاگون درباره مصدومان حمله موشکی به عین

 34سخنگوي وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبري تأیید کرد، تاکنون » جاناتان هافمن«

االسد در عراق دچار  اه نظامی عیننفر از نظامیان آمریکایی طی حمله موشکی ایران به پایگ

نفر از آنها به آلمان اعزام شده و براي ادامه درمان وارد  8«: وي افزود. اند صدمات مغزي شده

نفر به آلمان اعزام شده و هنوز در آنجا تحت ارزیابی یا درمان هستند؛ یک  9اند؛  آمریکا شده

نفر از آنها نیز در همان عراق  16ت و نفر به کویت اعزام شده که اکنون به عراق بازگشته اس

کاري  پنتاگون پس از چند روز پنهان» .اند باقی ماندند و اکنون به محل خدمت خود بازگشته

نفر از  11تازگی اعالم کرده بود  االسد، به درباره آمار تلفات حمله موشکی ایران به پایگاه عین

اند و حتی دونالد  ه مغزي خفیف شدهنیروهاي آمریکایی بر اثر این حمله موشکی دچار ضرب

  . تقلیل داده بود» سردرد«ها را تا حد  دیدگی ترامپ این آسیب

  گردم جمهور شوم، به برجام بازمی رئیس

» فارین پالیسی«آمریکا در یادداشتی در نشریه  2020نامزد دموکرات انتخابات » جو بایدن«

بایدن در این یادداشت . گرداند م بازمیجمهور شود، واشنگتن را به برجا وعده داد اگر رئیس

جمهوري سال  هاي کلی دولت خود را در صورت پیروزي در انتخابات ریاست مفصل سیاست

آمریکا تبیین کرد و با تأکید بر اینکه دیپلماسی اولین اولویت دولتش در سیاست  2020

تواند  متحده نمی اي، ایاالت در موضوع عدم اشاعه و امنیت هسته: خارجی خواهد بود، نوشت

معاون . هایی که خود آن را مذاکره کرده خارج شود و هم صدایی قابل اتکا باشد هم از توافق

هایش در قبال ایران تا کره شمالی،  ترامپ در سیاست: جمهور پیشین آمریکا افزود رئیس

ل و انداز عدم اشاعه را به یک رقابت تسلیحاتی جدید تبدی روسیه و عربستان سعودي، چشم

  . تر کرده است اي را محتمل حتی استفاده از تسلیحات هسته

  گیري موافقت کرده است مجمع با خواست دولت براي تعویق در رأي

هیچ ربطی به  FATFپیوستن به : رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت» سردار وحیدي«

م؛ در همین مشکالت اقتصادي و تحریمی کشور ندارد، ما هفت سال در لیست سیاه آن بودی

شرایط بود که افرادي بدون داشتن هیچ گونه مجوزي مذاکراتی با آنها انجام دادند و تخفیفی 

مجمع تا : وي افزود. از آنها گرفتند، ولی پس از آن هم هیچ تغییري در وضع کشور ایجاد نشد

ر صورت اگر نظري نداد، نظ یک سال فرصت نظر دادن راجع به مسائل را دارد؛ در غیر این

داد قطعاً آن رأي منفی  حال اگر مجمع رأیی به این مسئله می. شود شوراي نگهبان حاکم می

گیري را به تعویق  گیري بود، موافقت کرد و رأي بود، پس با خواست دولت که تعویق در رأي

 .انداخت

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش » علیرضا رئیسی« ◄

» تبریزیان«راسمی آیینی فردي به نام در م: پزشکی گفت

را » اصول طب هاریسون«تحت عنوان طب اسالمی، کتاب 

وي ! کشد که از کتب مرجع پزشکی است، به آتش می

برخورد قاطع مراجع علمی، فرهنگی، دینی و قضایی با مدعی 

پزشکی را به آتش کشیده، خواستار   طب اسالمی که کتاب

هاي علمیه هم تعرض  حوزهگفتنی است، مرکز مدیریت . شد

به یکی از متون مهم علم پزشکی را اقدامی ناروا دانسته و 

گونه تفکرات و اقدامات در حوزه علمیه  بیان داشته است، این

 .جایگاهی نداشته و انتسابی به حوزه و روحانیت ندارد

در واکنش به اظهارات وزیر مشاور در » محمدجواد ظریف« ◄

شان  هاي کشتارگاه عادي هاي کشور :گفت عربستان خارجه امور

هاي عادي به  زنند، کشور را به جاي کنسولگري جا نمی

هاي  کنند، باعث ایجاد بحران شان حمله نمی همسایگان

با تمام این . زنند شوند و از مذاکره سر باز نمی بشردوستانه نمی

. کنیم اوصاف، ما هیچ پیش شرطی براي مذاکره تعیین نمی

وزیر مشاور در امور خارجه عربستان در جلسه  گفتنی است،

وگویی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در  گفت

اساس گفت، زمانی که ایران مانند یک کشور  اظهاراتی بی

  .مان را احیا کنیم توانیم با آن رابطه عادي عمل کند، می

سخنگوي کمیسیون امور داخلی کشور » اصغر سلیمی« ◄

آنقدر زمان ارسال الیحه جامع   :گفت لسو شوراهاي مج

انتخابات به مجلس طول کشید که نمایندگان طرح استانی 

ي و. شدن انتخابات را براي اصالح برخی امور پیشنهاد دادند

استانی شدن انتخابات طرح اولیه نمایندگان مجلس  :افزود

بود و حتی چند بار این موضوع از سوي شوراي نگهبان رد 

هاي بین صحن و  شدن  یت این رد و بدلشد و در نها

کمیسیون سبب کنار گذاشته شدن این طرح شد؛ اما تعداد 

هاي انتخاباتی را به  دیگري از نمایندگان بحث شفافیت هزینه

 .منظور اصالح قوانین پیشنهاد دادند

دبیر شوراي عالی امنیت ملی کشورمان » علی شمخانی« ◄

دولت، مجلس و ملت در پیامی خطاب به مرجعیت عالی، 

سلحشور عراق، ترور ناجوانمردانه سرداران پرآوازه جبهه 

قاسم سلیمانی و ابومهدي المهندس را  مقاومت، شهیدان حاج

خطاي راهبردي ترامپ و تیم شرور حاکم بر کاخ سفید 

برپایی تظاهرات میلیونی و تاریخی مخالفت با : دانست و گفت

تازي و پرچمداري مردم اي از پیش اشغالگري آمریکا، نشانه

  .پرافتخار عراق در مسیر اخراج آمریکا از منطقه است

ها هزار نفر از شهروندان سعودي ساکن شهر قطیف در  ده ◄

شرق عربستان سعودي در مراسم تشییع شهدایی که به 

دست نظامیان رژیم سعودي شهید شدند، شرکت کردند و 

  .سعود سر دادند شعار مرگ بر آل

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


