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  دهد یم هیبار پدر هد نیا      روز حرف ▼

 انیمتق يموال الدیروز که به مناسب م نیپدر بود و در ا روز

پدر امت  نمیآمد که بب شیپ یشده بود، فرصت يگذار نام نیچن

که ترس  ییاند؛ روزها فرموده یما چه سفارش يروزها نیا يبرا

ما را  مان زانیشدن عز ماریاز کرونا جامعه را گرفته و غم ب

برخوردم  رینظ یب يها از حکمت یکیبه . مضطرب کرده است

خود  یو مل ینید فهیوظ م،یامروز به آن عمل کن نیکه اگر هم

 زیو خداوند ن میا انجام داده یبحران جهان نیمقابله با ا يرا برا

: ندیفرما یم) ع(نیالمؤمن ریام. دهد یقرار م نیما را از مأجور

نُوبِ الْعظَامِ، إِغَاثَه الْملْهوف و التَّنْفیس عنِ منْ کَفَّارات الذُّ«

به بعضى از   سخن نورانى نیدر ا) ع(علی امام» الْمکْرُوبِ

 ،دیتواند آن گناه را جبران نما کفارات گناهان بزرگ که مى

هاى گناهان  از جمله کفاره«: ندیفرما یو م کنند یاشاره م

و تسلّى دادن به افراد  دنیرس و مظلوم چارهیب ادیبزرگ، به فر

هاى مردمى در اسالم به  جمله، کمک کیدر » .است نیغمگ

اى دارد؛ هم موجب  العاده فوق تیهر شکل و به هر صورت اهم

و هم  شود یبرکت در زندگى و هم سبب برطرف شدن بالها م

با  میکن یمشاهده م یطیشرا نیدر چن. کفاره گناهان است

صف به هم فشرده تالش  کیدر  یرانیجبهه ضد ا نکهیوجود ا

منحوس شکست  روسیو نیرا در مقابل ا رانیمردم ا کند یم

روز مشغول خدمت به مردم  شبانه یجیدهد، جهادگران بس

که  مینیب یرا م یجیشب جوانان بس يها مهیدر ن. هستند رانیا

ها و مقابل منازل مردم مشغول خدمت  پارك ها، ابانیدر خ

 کنند، ینم یاحساس خستگ ریمس نیر اهستند و نه تنها د

مانند ماسک و تلمبه  ،یبهداشت لیکمبود وسا علتبلکه به 

 يهستند که بتوانند برا رانیبا خ یزنیپاش در حال را سم

در . را گرد هم آورند يشتریخدمت بهتر به مردم، امکانات ب

اند و در  مراجعه کرده ها مارستانیجوانان به ب یحال برخ نیهم

 فاقاًجهادگران که ات نیاز هم یکی روزید. ت هستندحال خدم

بوده  هیدر جمع مدافعان حرم در عراق و سور نیاز ا شیپ

سفارش امام  نیعمل به هم يفرستاده بود که برا یامیاست، پ

من امروز وارد گروه امداد «: میکن یذکر م نجایدر ا) ع(یعل

 يبرا. دمتهران ش) ره(ینیامام خم مارستانیکرونا در ب مارانیب

 یبه مبالغ یشمال يها تاندر تهران و اس دیجد مارانیامداد ب

 د،یسراغ دار یونیلیم ریاگر خ. است ازین رویپول و ن يادیز

 نیدر ا ز،یخوانندگان عز» .دهد رتانیخدا خ. دیحتماً خبر کن

هم با  شرفتهیپ ياز کشورها ياریکه بس کیولوژیعرصه نبرد ب

و  میمقاومت دار يبرا يشتریب هزیاند، ما انگ شده ریآن درگ

  .میده یشااهللا آن را سرافرازانه شکست م ان

  

  

  

  

  

  
  

 شمشیرکشی علیه مجلس آینده             گزارش روز ▼

طلب در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراي اسالمی با شکست سنگینی  جریان اصالح

این طیف قریب به هفت . ختندطلبان در انتخابات مجلس به کارنامه خود با اصالح. مواجه شد

مردم این طیف سیاسی پرادعا، پرسروصدا و البته . سال است که دولت را در اختیار دارد

نماینده  10مشهور شده بود، حدود » سلفی حقارت«در تصویري که به . عمل را نپذیرفتند بی

شوراي . ندحضور داشتند؛ نمایندگانی که اکثریت مطلق آنها عضو فراکسیون امید مجلس بود

نماینده، تنها دو نفر را رد صالحیت کرد؛ اما نکته قابل توجه اینجاست  14نگهبان از میان این 

کدام از  مانده در روز انتخابات از سوي مردم رد شدند و درنهایت هیچ نفر باقی 12که هر 

حاال طیف . نتوانستند به مجلس یازدهم راه یابند» سلفی حقارت«حاضران در تصویر 

این . گیري از مردم است طلب پس از شکست سنگین در انتخابات مجلس در پی انتقام الحاص

افکنی در  تفرقه«و » ناامیدسازي مردم«: کند طیف دو پروژه ویژه را به صورت موازي دنبال می

با  :مشاور رئیس دولت اصالحات نیز در روزهاي گذشته گفته بود» عبداهللا ناصري«. »مجلس

شود، مجلس جدیدي شکل خواهد گرفت و بخش قابل توجه آن  بینی می ترکیبی که پیش

در  نیز طلب فعال سیاسی اصالح» اشرف بروجردي«. تجربه و تندرو هستند نیروهاي کم

میلیون رأي همراه خود داشته و اینها   24روحانی  آقاي «: مصاحبه با روزنامه آرمان گفت

حال اینکه . رسیده است هزار رأي هم نمی  600، 500شان به  کسانی بودند که بعضاً تعداد آراي

جمهور را زیر سؤال ببرند نوعی تعارض و تقابل با جامعه  بخواهند خود را مدعی بدانند و رئیس

گذاري  وزیر تعاون دولت اصالحات و عضو شوراي سیاست» علی صوفی» «.و مردم است

شدند، شاید  ن کنار گذاشته نمیطلبا اگر اصالح«: طلبان در روزهاي گذشته گفته بود اصالح

طلبان  توانستند اوضاع را تا حدي تعدیل کنند و صداي مردم باشند؛ اما با حذف اصالح می

  ».دیگر مردم امیدي به بهبود وضع خود ندارند

 هاي آمریکا را قبول نکرد؟ آیا ایران کمک               ویژه خبر ▼

امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در تبار و صهیونیست  مسئول یهودي» برایان هوك«

مدیریت جمهوري اسالمی خواند  ترین اظهارنظر، شیوع ویروس کرونا در ایران را نتیجه سوء تازه

هاي پیشنهادي آمریکا براي مقابله با کرونا را قبول  ایران کمک« :و در کمال وقاحات مدعی شد

شرافتی، همه واردات  ریکا در کمال بیاین ادعاهاي دروغین در حالی است که آم» .نکرده است

به سبب » دولت ترامپ«ها قبل به ایران تحریم کرده است و البته  اقالم پزشکی و دارو را از ماه

ها و  نگرفتن شیوع این بیماري زیر انتقادات شدید رسانه مدیریت و جدي کفایتی، سوء بی

هاي ژاپنی گزارشی منتشر  انهشایان ذکر است، در رس. مقامات سیاسی این کشور قرار دارد

مبدأ کوروناویروس به احتمال قوي خود ایاالت متحده است و بخش : شده که نوشته است

جان خود را در آمریکا از دست دادند، احتماالً  2019زیادي از مبتالیان به آنفوالنزا که در سال 

در گزارشی تازه از » یمتا«سایت نشریه آمریکایی  در عین حال، وب. اند به کرونا مبتال بوده

دولت در این زمینه : استراتژي دولت ترامپ براي مبارزه با ویروس کرونا انتقاد کرد و نوشت

در این : جمهور آمریکا اعالم کرد معاون رئیس» مایک پنس«. هیچ اقدامی انجام نداده است

در جلسه استماع وزیر بهداشت کابینه نیز . کشور به اندازه کافی کیت تست کرونا وجود ندارد

اگر هم واکسن کرونا در آمریکا ساخته شود، اصالً ارزان و دردسترس همه نخواهد : سنا گفت

حال سؤال این است در شرایطی که آمریکا فاقد امکانات اولیه براي مقابله با کروناست، . بود

  چگونه به جمهوري اسالمی ایران پیشنهاد ارسال کمک کرده است؟

 



  

  اخبار ▼

 !کنیم فتار شما تعجب نمیاز ر

انقالب، سر از دربار دیکتاتورهاي  هاي ضد اینکه برخی خوانندگان و هنرپیشه: نوشت »سایت رجا«

انقالب که عمري است  همه هنرمندان ضد اینکه تقریباً .اي نیست آورند، چیز تازه سعودي درمی

اند عربستان سعودي کنسرت  دهند، رفته دارند به عرب و اسالم به اسم بربریت و خشونت فحش می

را » یاي ماؤر«یعنی  ،»ابی«روي سن داشت آهنگ مشترکش با  »شادمهر«وقتی  ،اجرا کنند به کنار

گفت و فریاد  ه با آزادي میخواند و از دنیاي بدون جنگ و همرا می، است 1392که تولید سال 

، دنیایی که تو اون اندازه نمیسازه، موشک روي خواب کودك  دنیایی که بمب و موشک نمی« :زد می

مرضیه  ؛افتادمآن خواننده ضد انقالبی ، یاد مرضیه» میرن به جرم پرسش نمیها  زندونا تعطیلن، آدم

که کلی از مردم ایران  یتانک منافقین رويهم با کلی تبلیغات رفت عراق زیر سایه صدام و آنجا هم 

نیز در مطلبی با اشاره به اینکه برخی  »اکبر گنجی« !مردم ایران و آزادي خواند ،از ایران ،اند را کشته

من کارمند «: نوشته است ،برند هاي ضد ایرانی عربستان و آمریکا را پیش می روشنفکران برنامه

من کارمند رسمی بخش پروپاگانداي . رسمی بخش پروپاگانداي دولت عربستان سعودي هستم

ها علیه ایران را  گیرم تا پروپاگانداي این دولت من به عنوان کارمند حقوق می. سلمان هستم نب محمد

افکنی پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران است تا با  اینک وظیفه ما هراس و وحشت. پیش برم

ما «: نویسد وي در پایان می ».فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم

اگر وزارت بهداشت اعالم کند . کرونا براي ما نعمت است. شنه مرگ و خون مردم ایران هستیمت

ما خواهیم گفت این دروغ . اند هزار نفر جان باخته 10اند و  هزار نفر به ویروس کرونا مبتال شده 100

  ».اند میلیون نفر مبتال شده و یک میلیون نفر جان باخته 10است و 

  اند گونه فکنان اینا هتفرق

به خدمت مردم شکل  نسبت مند در حالی که مجلس یازدهم در دست نیروهاي انقالب و دغدغه

نمایندگان انقالبی را از  کوشند با انواع سخنان، هاي سیاسی می برخی افراد و جریان ،گرفته است

فعال » صادق زیباکالم« .خدمت به مردم به مسیرهاي انحرافی و ایجاد اختالف سوق دهند

زمام امور مجلس یازدهم در اختیار جبهه «: طلب در روزهاي گذشته گفته بود یاسی اصالحس

حکایت آقاي قالیباف و هواداران ایشان در مجلس یازدهم . ها خواهد بود نژادي پایداري و احمدي

مانند فراکسیون امید در مجلس دهم خواهد بود و به همین دلیل از تأثیرگذاري باالیی برخوردار 

اي به حامیان  نژاد عالقه واقعیت این است که جبهه پایداري و طرفدران آقاي احمدي. اهند بودنخو

صالحیت شده مجلس نیز  کاندیداي رد» آبادي غالمعلی جعفرزاده ایمن« ».آقاي قالیباف ندارند

 سه گروه هر. رسد نظر می  اجماع اصولگرایان در مجلس آینده سخت به«: پیش از این گفته بود

دهد  داراي غرور کاذبی هستند که این غرور اجازه نمی) ها ها، پایداري نژادي ها، احمدي الیبافیق(

 ،اند نکته دیگر اینکه قاطبه اصلی کسانی که وارد مجلس شده ...بین آنها اجماع صورت بگیرد

مجلس و هاي  نامه گذاري و آیین این افراد به رویکرد قانون. ی ندارندینظامی هستند و سابقه اجرا

این در حالی است که وي پیش از این در » .هاي ابالغی اشرافیت دقیقی ندارند سیاست

زمانی در «: برانگیز با اعتراض به حقوق و دستمزد نمایندگان در مجلس گفته بود اظهارنظري تأمل

 اما االن صبح تا شب و دور از خانواده مشغول ،گرفتم میلیون می 8خوابیدم و  دانشگاه فقط می

 ».نگویند چرا نماینده دزد شد بعداً. کار هستم و این حقوق مجلس فاجعه است

 !کالس هستند مسئوالن ایران بی: آمریکا

مثبت اعالم شده است و نفر از نمایندگان مجلس  20در روزهاي گذشته تست کروناي بیش از 

همین موضوع  اند؛ برخی نیز بستري شدند، حتی دو نفر از منتخبان مجلس یازدهم فوت کرده

تواند مردمی بودن  که نمی VOA شبکه. شده است» صداي آمریکا«باعث شک و شبهه براي 

کوشد  انکار کند، می) ویژه در مقایسه با مقامات غربی به(مسئوالن جمهوري اسالمی ایران را 

یتی کالسی و ناآشنایی با استانداردهاي حاکم همراهی آنان با عموم اقشار جامعه را ناشی از بی

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم و از اعضاي شاخص حزب » فاطمه رهبر«. جلوه دهد

اشرفیه،   پیش از این نیز منتخب مردم آستانه. مؤتلفه بر اثر ابتال به بیماري کرونا درگذشت

  .به علت ابتال به آنفوالنزا فوت کرده بود» دستک محمدعلی رمضانی«

  

  کوتاه اخبار ▼

سفیر ایران در چین درباره » زادهمحمد کشاورز«◄ 

متن این . ها از مردم ایران توئیتی منتشر کرد قدرشناسی چینی

سینا کرمی، آن جوان دالور بختیاري را : پیام به شرح زیر است

شاپ واکاندا  به خاطر دارید که در ووهان ماند؟ اکنون به کافی

در سینا، وقتی ما «: هزار ماسک اهدا و روي آن نوشته شده 34

ما را رها نکردي و ایستادي کمک کردي؛  ،شرایط سخت بودیم

ما تو . در شرایط سخت است» ایران«اکنون سرزمین مادري تو 

  ».و کشور تو را رها نخواهیم کرد

که به  1399الیحه بودجه سال  9بر اساس بند الحاقی ◄ 

تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و براي تایید نهایی به 

ارسال شده است، بانک مرکزي موظف است  شوراي نگهبان

ی به همراه هاي بانک تدبیري اتخاذ کند که اطالعات همه تراکنش

شده، به صورت فصلی در اختیار  يهمه اطالعات خوداظهار

 از سويشده  هئاطالعات ارا. سازمان امور مالیاتی قرار گیرد

  .اشخاص در ارتباط با اطالعات اظهارشده قابل استناد است

س از اینکه روسیه از پذیرش پیشنهاد کاهش بیشتر پ◄ 

نیز تمام » اوپک«تولید براي تقویت قیمت نفت امتناع کرد و 

هاي تولید خود را برداشت، قیمت نفت برنت در  محدودیت

هاي جهانی، بیشترین کاهش قیمت در  آخرین روز کاري بازار

هر بشکه نفت برنت با . سال گذشته را ثبت کرد 11بیش از 

دالر فروخته شد که بیشترین  27/45دالر کاهش،  72/4

  .رود سال گذشته به شمار می 12کاهش روزانه  در 

: وگو با یک برنامه اینترنتی گفت در گفت» شقایق فراهانی«◄ 

از نظر من در سینماي ایران یک اتاق فکر بسیار بزرگی «

گیرند چه کسی بزرگ شود، چه کسی  هست که تصمیم می

هاي  چه کسی جایزه بگیرد، چه کسی جشنواره برجسته شود،

توانند یک  هر زمان هم که بخواهند سریع می... خارجی برود و

  ».شخصیت را از آن باال به پایین بیاورند

تعدادي از شهروندان اهوازي به دنبال شایعه در فضاي ◄ 

مجازي درباره مؤثر بودن خوردن الکل براي دفع ویروس کرونا 

اند و به مصرف آن روي  لکل غیرخوراکی کردهاقدام به خرید ا

  .نفر شد 9موجب مرگ  موضوعاند که این  آورده

در زینبیه » فرهاد دبیریان«) س(مدافع حرم حضرت زینب◄ 

این شهید . سوریه به شهادت رسید و به یاران شهیدش پیوست

  .بود» تدمر«مدافع حرم، مسئول بلدیه زینبیه و فرمانده قبلی شهر 

  

 
  

  

  

  

   

  منتشر شد 1398صبح صادق در سال  شمارهآخرین 

نگاهی به کم و کیف شاخص «همراه با پرونده ویژه 

  »تحقق شعار سال

  : خوانید میصبح صادق  938در شماره 

 ،مسلمین نسبت به جنایت هندوهاي افراطی هشدار ولی امر

ویروس منحوس / 98بیم و امیدهاي / کشتار را متوقف کنید

/ روانی هبوط سیاست به ورطه جنگ/ بین شریعت زیر ذره

وگوهایی با حمیدرضا آصفی، محمد  گفت/ ديترس هالیوو

  ...وندي و کمالچهره، بهروز  خوش

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


