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  ...سالم بر محرم        روز    حرف ▼

  است عالم خلق در که است شورش چه این باز

 است ماتم چه و عزا چه و نوحه چه این باز

 بند ترکیب »تبریزي واعظ آقا مالعلی حاج مرحوم«از منظر 

 اگر محتشم شعرها شده، به واسطه یمن »محتشم«مشهور 

ایی آن از سوي مصرع ابتد سرودن و) ع(امیرالمؤمنین توجه

  . در ادامه آن بوده است) عج(ایشان و بذل عنایت امام زمان

ایجاد ) ع(شورش و غوغایی که قیام بزرگ امام حسین

کرده، تمام نشدنی و تا قیامت مانا خواهد بود؛ چرا که واجد و 

 کرد فداکاري باید دین حفظ براي«حامل پیام سترگی است؛ 

  .»گذشت چیز همه از قرآن راه در و

؛ »است فرهنگ یک نیست، حادثه یک عاشورا«آري 

ها را در خود جا  ها و زیبایی اي از خوبی فرهنگی که منظومه

 شهید خون و پاسدارزبانِ دل که  ،»اشک«داده و به ثمن 

آموز  و بصیرت عبرت فریاد مظلومیتکه ، »گریه«است و 

ریزد و  است، جرعه جرعه در کام جان و روان عاشقانش می

در این » کربال«دهد و  له شیفتگانش را تا خدا عروج میپله پ

 است است و مثالى حق اي زمین، حرم میان فراتر از قطعه

 دچار نباید انسان دشمن، عظمت مقابل در که این  براى«

  ».شود تردید

 فتح« کتاب در به درستی سید اهل قلم، شهید آوینی

 منبعی عنوان به است قادر که داند می تحولی را عاشورا ،»خون

 برابر در جدید وضعیتی ،اي زمانه و دوره هر در نشدنی تمام

 هاي روزمرگی و تنگ جهان از او  دهنده نجات و دهد قرار آدمی

 احساس تواند می محرم روایت. باشد آور او و ننگ کوچک

 یادآوري اش خواننده به را جهان در حضور و وجود انگیز حیرت

است و عشق زبان  عشق عاشورا همای درون منظر، این از .کند

جهانی دارد و جذبه مغناطیس آن رباینده انسان است با هر 

زبان و آئین و حسین مظهر و ارباب عشق است که یک جهان 

اوج مباحثه و مناظره پرفسور فرانسوي . عاشق راه اوست

با عالمه بزرگوار طباطبایی در مورد ادیان، » هانري کربن«

وي . شود ود به مبلغ شیعه تبدیل میآنجایی است که کربن خ

در پاسخ به سؤال عالمه که شما زمانی که هنگامه رفتن به 

خواهد با خداي  شنبه نیست ولی دلتان می کلیسا و یک

گوید این نقد شما را  کنید؟ می خودتان راز و نیاز کنید چه می

از ! خوانم قبول دارم ولی من خودم زیارت عاشوراي شما را می

ترین آئین و پویاترین مذهب است؛ چون  شیعه بالندهنظر من، 

روي بشر ترسیم  بست ندارد و آینده روشنی را پیش توقف و بن

 . کند می

 

  

  

  

 
 !هاي اشغالی وحشت در سرزمین              روز گزارش ▼

شنبه گذشته تاکنون در  لبنان از یک. زگري اسرائیل به لبنان پاسخ داده خواهد شدتجاو«

باش در  برد و دشمن اسرائیلی نیز در حالت آماده ید و اوضاع خاصی به سر میمرحله جد

هاي قبلی منحصر به مزارع شبعا  پاسخ مقاومت این بار مانند عملیات. منطقه قرار دارد

اهللا  پاسخ دبیر کل حزب ،این جمالت» .شود، بلکه ممکن است در هر جایی صورت بگیرد نمی

الملل و هدف قرار  حریم هوایی لبنان، نقض آشکار حقوق بینبه تجاوز رژیم صهیونیستی به 

 ها اما چرا صهیونیست. اهللا در منطقه ضاحیه این کشور است دادن یک مرکز فرهنگی حزب

دانند   د و بارها طعم شکست از مقاومت را چشیده و میاهللا لبنان آگاهن که از قدرت حزب

  گذارد دست به چنین اقدامی زدند؟ پاسخ نمی ترین حمالت را نیز بی کوچک اهللا حزب

هاي اشغالی  از آنجایی که نتانیاهو چند وقت پیش شکست سنگینی در انتخابات سرزمین

 جزاي  ، چارهرفت از وضعیت پیش آمده بود دنبال راهکاري براي برونه و ب همتحمل شد

امنیتی  با شاید آمیز زد تا اقدام جنوندست به این  نتانیاهو  انجام چنین ریسک نداشت،

تصور نتانیاهو این بود که . حضور خود در قدرت را تضمین کند کردن شرایط امتداد یافتن

عنوان برگ برنده در انتخابات  تواند از آن به با مورد هدف قرار دادن محور مقاومت، می

اهللا و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابل  ولی با تهدید حزب. روي پارلمان رونمایی کند پیش

نگرانی و هراس . هاي اشغالی را در برگرفته است اهللا موجی از وحشت و ترس، سرزمین حزب

ترین نشانه این وحشت  شود و تازه اهللا لبنان روز به روز بیشتر می ها از انتقام حزب صهیونیست

 ریزي کرده بود و ي این هفته برنامهبرا ارتش این رژیم لغو برگزاري رزمایشی است که

اهللا چندین کیلومتر از مرز لبنان  اکی است که سربازان صهیونیست از ترس حزبها ح گزارش

شود که وي دست به  تر می نگرانی و ترس نتانیاهو از مقاومت آنجایی نمایان. اند فاصله گرفته

اهللا لبنان به  دامان چندین کشور از جمله آمریکا شده است که مانع از پاسخ حزب

  .ی که کامالً به ضرر نتانیاهو خواهد بوداتاتفاق. ندهاي این رژیم باش تجاوزگري

 !کردم کاش جوان بودم و براي رهبري کار می   اخبار ویژه       ▼

به استجابت دعا مشهور است، اخیراً  وبوده » امام موسی صدر«یکی از علما که از بستگان 

اهللا سیدحسن  آیت«وم از مرح که ساله 96این عالم . دیداري با رهبر معظم انقالب داشته است

. ادیب و داراي روحیه انقالبی است ،اجازه اجتهاد دریافت کرده »اهللا خویی آیت«و  »اصفهانی

درباره امام موسی صدر، شهید نواب صفوي و برخی از این دیدار، رهبر فرزانه انقالب در 

به خطاب دیدار این عالم دینی در جریان این . اند موضوعات دیگر با وي سخن گفته

مسئول دفتر مقام معظم رهبري گفته که قدر خودتان را  »گلپایگانی االسالم محمدي حجت«

حتی   است هرکسی،وي همچنین پس از این دیدار گفته . کنید بدانید که در کجا خدمت می

تحت تأثیر تواضع، علم و تقواي ایشان  کند دیدار اي العظمی خامنه اهللا آیت مخالفان وقتی با

  . کردم خواست جوان بودم و براي ایشان کار می من دلم می. ردگی قرار می

ضمن تأیید مهاجرت فرزند رئیس دولت اصالحات یک عضو حزب اتحاد ملت ایران  ◄

، فرزند رئیس دولت اصالحات از چند روز پیش براي ادامه »عماد«: گفتبه خارج از کشور 

سیدعمادالدین «فتنی است گ. تحصیل به همراه خانواده به خارج از کشور رفته است

ابخانه ملی نیز مشغول عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت ایران است که در کت »خاتمی

که لیال خاتمی دختر رئیس دولت اصالحات نیز از  در حالی کشور را ترك کرده فعالیت بود

 .ها پیش در ایاالت متحده آمریکا اقامت دارد سال

 



 

 
 

 
 

 

 

  

  اخبار ▼

  هاي مناطق کوچک به فکر صندوقطلبان  اصالح

هاي  عضو فراکسیون امید مجلس پیشنهاد جدي گرفتن صندوق» محمود صادقی«

هاي  مجموعه تشکل«: طلبان داده و گفته است مناطق کوچک در انتخابات آتی را به اصالح

  به. افزایی مناسبی داشته باشند طلب باید بتوانند با یکدیگر همکاري و همبستگی و هم اصالح

طور نباشد که تمام  کار گیرند و این هاي انتخابی کوچک به  شان را در حوزه خصوص توان

اي  ندهي نمایأهر حال در مجلس ر  به. شان را روي تهران و چند شهر بزرگ بگذارند غم و هم

اي که در تهران  ي نمایندهگیرد با رأ از یک حوزه انتخابی میي هزار رأ 20تا  10که مثالً 

همین دلیل در   بنابراین هر کرسی اهمیت دارد و به. آورد، برابر است ون رأي مییک میلی

  ».ها برنامه داشته باشیم انتخابی هم باید براي کسب این کرسی هاي  ترین حوزه دورافتاده

 !اگر منافع ملی ایجاب کند روحانی باید به دیدار ترامپ برود

عضو سابق شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگی در » رفسنجانی محمد هاشمی«

یعنی . من معتقدم منافع ملی بر هر چیزي ارجحیت دارد«: مصاحبه با روزنامه آرمان گفت

جمهور آمریکا برود و از  جمهور حتماً باید به دیدار رئیس اگر منافع ملی ایجاب کند رئیس

منافع ملی چیزي نیست که به خاطر منافع شخصی یا ... منافع ملت ایران محافظت کند

جناحی کنار گذاشته شود و اگر تأمین منفعت مردم ایران در دیدار حسن روحانی و دونالد 

خواهد با همه کشورهاي جهان تعامل  نظام ما می... ترامپ باشد، حتماً باید این اتفاق بیفتد

طلبان چیست و گویا  ملی در نظر اصالحمشخص نیست تعریف منافع . »سازنده داشته باشد

  !اند برجام نتیجه مذاکره با آمریکاست آنها  فراموش کرده

  شود هاي ترامپ باعث گسسته شدن ایاالت متحده می سیاست

، ترامپ »اس بی سی«وزیر دفاع اسبق آمریکا در مصاحبه با شبکه خبري » جیمز ماتیس«

جمهور  هاي کنونی رئیس ر داد که سیاستجمهوري غیر عادي توصیف کرد و هشدا را رئیس

از زمانی که از سمت «: ماتیس گفت. آمریکا ممکن است باعث گسسته شدن کشور شود

او  گفتنی است» .جمهور آمریکا صحبتی نداشته است گیري کرده تا کنون با رئیس خود کناره

از سوریه از سمت در ماه دسامبر و پس از اختالف با ترامپ درباره خروج نیروهاي آمریکایی 

را به عنوان سرپرست وزارت دفاع » پاتریک شاناهان«گیري کرد و ترامپ نیز  خود کناره

مارك «نیز اندکی بعد قبول پست وزارت دفاع را رد کرد و  شاناهاناگر چه  ،معرفی کرد

  .به عنوان وزیر دفاع آمریکا معرفی شد» اسپر

  ستندامام موسی صدر و دو همراهش زنده و در لیبی ه

ها و اقدامات انجام شده براي  تالش«: گفت »جنبش امل«رئیس دفتر » صالح فحص«

برقراري . کافی نبوده و به نوعی کوتاهی شده است »امام موسی صدر«روشن شدن پرونده 

پذیریم مگر اینکه مسئله امام موسی صدر حل شود و  روابط رسمی میان لیبی و لبنان را نمی

ارتباطی میان رژیم صهیونیستی و ربوده شدن . سوي ما بازگردندایشان و دو همراهش به 

امام موسی صدر وجود دارد، اسرائیل در این زمینه نقش دارد، زیرا امام موسی صدر دشمن 

همچنان معتقدیم که امام موسی و دو همراهش در لیبی . اسرائیل و بنیانگذار مقاومت است

  ».ه استو زنده هستند و خالف این مسئله اثبات نشد

  ما نفت را به همه مشتریان خواهیم فروخت

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در توئیتر با اشاره به تهدید آمریکا براي جلوگیري از 

آمریکا ما را از تجهیزات دفاعی محروم کرد ما اقدام به ساخت «: فروش نفت ایران نوشت

کا ما را از دستیابی به سوخت آمری. ها کردیم و پس از آن آمریکا شکایت کرد موشک

محمدجواد ظریف در » .اي منع کرد ما آن را ساختیم و پس از آن آمریکا شکایت کردم هسته

در حال حاضر آمریکا درگیر دزدي دریایی و تهدید براي جلوگیري از فروش «: ادامه نوشت

همه و هرکدام  ما نفت را به: پمپئو نق زدن را متوقف کن. نفت ایران به مشتریان سنتی است

  ».از مشتریان خواهیم فروخت

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 به تجاوز عمالً با بیان اینکه نتانیاهو »نصراهللا سیدحسن« ◄

 ما« :گرفت، اظهار داشت عهده بر را لبنان و سوریه عراق،

 نشان واکنش اسرائیل حمالت به شبعا مزارع در معموالً

 خواهد لبنان در ما واکنش که بگویم باید اکنون و دادیم می

 لبنان به تجاوز محکومیت سر بر ملی اجماعی چرا که .بود

 و ها رسانه در ها داوري پیش به اهللا حزب دبیرکل ».دارد وجود

 رژیم اخیر تجاوزات واکنش به ماهیت درباره تحلیلگران

 و پایه ها داوري پیش این« :گفت و کرد اشاره صهیونیستی

 ما واکنش نحوه از کس هیچ اندك، شماري جز و ندارد اساسی

 نگه باقی سردرگمی در را مسئله دشمن این و ندارد اطالعی

  ».دارد می

 حالی در اهللا حزب انتقام از ها صهیونیست هراس و نگرانی◄ 

 اقدام ترین تازه در رژیم این ارتش که شود می بیشتر روز به روز

 کرده ریزي برنامه هفته این براي که را بزرگی رزمایش خود

 کرد اعالم اي بیانیه در صهیونیستی رژیم ارتش .کرد لغو بود،

 کرده لغو را اشغالی فلسطین در سراسري رزمایش تنها نه که

  آماده حال در رژیم این دریایی و هوایی زمینی، نیروهاي بلکه

 مخصوصاً شمالی مناطق در درگیري نوع هر وقوع براي شدن

  .تندهس لبنان مرزهاي جنوب در الجلیل منطقه

 تحلیلی ارائه ضمن »اینترست نشنال« آمریکایی مجله ◄

 به اشاره عاشورا با حماسه از ایرانیان عمیق اثرپذیري درباره

 تدبیر با باید ترامپ اینکه ایرانیان تسلیم نخواهند شد و دولت

دهد،  پایان خود »حداکثري فشار« سیاست به و کرده عمل

 به را خود که امپتر: نوشت سفید کاخ دولتمردان به خطاب

 یاد به را» صدام« تجربه باید است، کرده تبدیل مدرن یزید

 وي کرد؛ حمله ایران به پیش سال چهل تقریباً که باشد داشته

  .نشود گرفتار او سرنوشت به تا باشد شیاروه باید

 و سفید کاخ افغانستان، درباره ترامپ تحریک دلیل به◄ 

 دخالت از را بولتون جان تا است گرفته تصمیم ترامپ شخص

 براي بولتون از ترتیب بدین .کند منع افغانستان موضوع درباره

 .شود نمی دعوت افغانستان حوزه در کالن تصمیمات اتخاذ

 بولتون داد گزارش آگاه مقام یک از نقل به پست واشنگتن

 تالش با و بوده افغانستان در آمریکا گسترده حضور خواستار

 به را ترامپ و کرده مخالفت شمالی کره با مذاکره براي ترامپ

   .است کرده تشویق ایران با درگیري
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  صبح صادق   912شماره 

   منتشر شد» هیئت انقالبی«به همراه پرونده موضوعی 

   خوانید؛ در این شماره می

یزه؛ گام سوم را محکم بر کال کاخ التأملی بر بازي پارادوکسی

داري و  سرمایه /مبارزه با فساد را سیاسی نکنید /داریم می

هاي اجتماعی و نمره  جورچین آسیب /وکراسی در بحرانمد

 .مسئوالن


