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 فرداي پس از عاشورا       روز حرف ▼

هجري  61چرخش روزگار ما را به فرداي روز عاشوراي سال 

عاشورا به ظاهر پایان زندگانی آنانی است . قمري کشانده است

که سبک زندگی حسینی را مبنا و معیار زیست خود قرار 

شان تا سر جان ایستادند و  شان با امام دادند و بر سر پیمان

شان به چنان مرگی باشکوه ختم شد که براي  سرنوشت

  .همیشه تاریخ حیات ابدي یافتند و عند ربهم یرزقون شدند

فرداي عاشورا سرآغاز سبک زندگی نوینی است که با 

شود، براي  آغاز می) س(کبري محوریت و پرچمداري زینب

این انفجار حقیقت، ! اند زنده) ع(آنانی که هنوز پس از حسین

بخش  داشته باشد تا تداوم) س(همچون زینبباید رسوالنی 

واگر غیر از ! راه شهیدان باشند و یزیدیان عالم را رسوا کنند

، زندگی )ع(و پس از حسین) ع(حسین این بود، زندگی بی

 !دهند تا زنده بمانند آنانی است که به هر خفتی تن می

آنان که رفتند، کاري حسینی کردند و «این تعبیر جاودانه که 

» !اند اند باید کاري زینبی کنند، وگرنه یزیدي که مانده آنان

براي همه آنانی که ! دکترینی براي فرداي پس از عاشوراست

را آرمان و الگوي زندگی ) ع(حماسه کربال و نهضت اباعبداهللا

تفسیر » کل یوم عاشورا و کل ارض کربال«اند و  خود قرار داده

ت که در قرن حقیقی تقابل تاریخی جبهه حق و باطل اس

آرایی جبهه مقاومت در برابر اردوگاه  پانزدهم هجري به صف

امروز ملت بزرگ ایران پرچمدار . استکبار جهانی رسیده است

نهضتی بزرگ در مواجهه با یزیدیان زمانه هستند آنانکه با 

آرایی  همه توان به تقابل با عدالت و آزادي بشریت صف

ت چهل ساله ملت ایران امروز درخت تناور مقاوم. اند کرده

هاي خود را در سطح جهان از فلسطین و لبنان و  شاخ و برگ

سوریه و عراق تا افغانستان و یمن گسترانده و این اردوگاه 

تاب و توان و خواب و راحتی را از دشمن ربوده و آن را جان 

  . به لب کرده است

امروز حسینی بودن، ایستادگی و حمایت از این اردوگاه است 

بخش حماسه  فهم این حقیقت که انقالب اسالمی تداوم و

ترین دستاورد عزاداري حسینی است که  عاشورا است، مهم

تواند متضمن سعادت دنیا  اگر با انجام وظیفه همراه شود، می

  . و آخرت باشد

مان از دیروز تا فرداي عاشورا  اگر قرار باشد سبک زندگی

ل باران رحمت تفاوتی نکرده باشد، آگاه باشیم که ذی

ها  هیئت رفتن! ایم هایی قناعت کرده تنها به حداقل) ع(حسین

بخش و  ها، زمانی نجات ها و حسین حسین گفتن زنی و سینه

  !رسانی به امام جبهه حق بینجامد ارزشمند است که به یاري

  

 چه باید کرد؟                             گزارش روز ▼

اي  ایران باید به پایبندي کامل به توافق هسته«: وزیر خارجه آلمان» هایکو ماس«

بازگردد، در غیر این صورت این ریسک وجود دارد که ما امکان حصول یک خروجی 

  ».آمیز براي حل مسئله را از دست بدهیم مسالمت

ایم تعهد ما به توافق  ما همواره به صراحت اعالم کرده«: سخنگوي اتحادیه اروپا 

کنیم  ما به ایران توصیه می. بستگی دارد] به این توافق[کامل ایران اي، به پایبندي  هسته

هاي ناهمخوان با تعهداتش ذیل برجام را به عقب بازگردانده و از هر اقدام  تمام فعالیت

  ».کند، خودداري کند اي را تضعیف می دیگري که حفظ و اجراي کامل این توافق هسته

اش  گذرد، وظیفه م، که بیش از یک سال از آن میاروپا پس از خروج آمریکا از زمان برجا

این بود که با طرح سخنان فریبنده و اعالم اینکه در مقابل آمریکا و در کنار ایران است، 

اي را تضمین کند  اي شود و پایبندي تهران به تعهدات هسته ساز حفظ توافق هسته زمینه

بتوانند کارزار فشار حداکثري علیه  ها تا همراه با حفظ تعهدات ایران در برجام، آمریکایی

  ! تهران را آغاز و به خیال خود تهران را تسلیم کنند

اي ایران در پاسخ به  اما حاال پس از شکست این سناریو و کاهش تعهدات هسته

آنها که پیش از . هاي اروپایی هستیم هاي غربی، شاهد تغییر مواضع پایتخت بدعهدي طرف

مقابل آمریکا و توانایی خود براي حفظ برجام و تأمین منافع ایران این از اقتدار اروپا در 

گفتند و حتی مدعی بودند خود نیز با آمریکا درگیرند و قصد  بدون حضور آمریکا سخن می

تا ! آورند عبور از واشنگتن را دارند، حاال از ناتوانی خود در برابر آمریکا سخن به میان می

در ! اي بیش نبود گفتند بازي و لفاظی ها می اروپایی بیش از پیش روشن شود همه آنچه

  پرسش این است که ایران چه باید بکند؟ شرایطی چنین 

در درست یا غلط تدوین و تصویب فارغ از آنکه چق اي توافق هسته. پاسخ سخت نیست

مفهوم خود را از دست داده است و امید بستن به احیاي آن بیش از  امروز دیگر عمالً! شد

انقالب همواره  فرزانه و حکیماکنون راه صالح همان است که رهبر ! نماید شه عبث میهمی

خارج مرزها و امید بستن به جوانان و توان داخلی  ازاند؛ ناامیدي مطلق  بر آن تأکید کرده

  .کشور

 گویی به دادگاه فرار از پاسخ                     ویژه اخبار ▼

کسیون امید که در توئیتی مدعی خرید و فروش نماینده عضو فرا» محمود صادقی«

ها از سوي شوراي نگهبان شده بود، با اعالم شکایت این شورا مواجه شده  تأیید صالحیت

وگو با اعضاي شوراي نگهبان  صادقی پیش از برگزاري دادگاه درصدد دیدار و گفت. است

است، براي دیدار با  وي در دادگاه مدعی شده. بوده که با این دیدار موافقت نشده است

اما شوراي نگهبان پس از استعالم دادگاه از ! هایی انجام داده است اعضاي نگهبان هماهنگی

این شورا تأکید کرده است وي باید مستندات و ادله خود براي اثبات ادعاي خرید و فروش 

  .ها را ارائه دهد تأیید صالحیت

مبنی بر ارائه تعهد کتبی نسبت  طلبان نسبت به اظهارات محمدجواد ظریف اصالح◄ 

اند، این  واکنش نشان داده و گفته 1400جمهوري سال  به نامزد نشدن در انتخابات ریاست

 1400اند، تا سال  آنها تأکید کرده. شد گونه اظهار نظر می کار غیر سیاسی بود و نباید این

د به انتخابات کند و فرصت زیادي باقی است و جبر زمانه ممکن است ظریف را وادار به ورو

آنها معتقدند، اگر ظریف نیروي سیاسی بود، این کار . ما او را به عنوان کاندیدا معرفی کنیم

 !داشت داد و باید طرف مقابل را در تعلیق نگه می و این شعار را نمی

 



 
 

  اخبار ▼

  ماست زمان اي حسین خامنه امام

 علیه جنگ گونه هر ما: ی گفتعاشوراي حسین روز سخنرانی در »نصراهللا سیدحسن«

 را کشورها از خیلی که دانیم می مقاومت محور کل علیه جنگی را آن و کنیم می رد را ایران

 دیگر بار مقاومت محور از بخشی عنوان به را خود موضع عاشورا روز در... کرد خواهد نابود

 جنگ این کنند می فکر که آنان. نیستیم طرف بی ما گوییم می و کنیم می اعالم صراحتاً

 و هیمنه و اسرائیل پایان احتمالی جنگ این که بدانند است، مقاومت محور پایان احتمالی،

 اي خامنه امام سیدعلی کنیم می اعالم دنیا به. بود خواهد منطقه در آمریکا حضور و سلطه

 مانز حسین اي گوییم، می خود رهبر و سید آقا، به. ماست زمان حسین ما، رهبر و ما سید

 اي واهللا که گوییم می هم ما گفتند، عاشورا شب در )ع(حسین امام یاران که همچنان ما،

 سوزانند می را ما و شویم می کشته که بدانیم و شویم کشته ما همه اگر ما، امام و سرور

 نخواهیم تنها را تو زمانه، حسین اي بکنند، ما با بار هزار را کار این و شویم می زنده سپس

  .است مستضعف هاي ملت امید محور مقاومت :در ادامه افزود اهللا حزب کل دبیر .گذاشت

  آژانس در آمریکا نمایندگی هیئت ادعاي پوچ

 به را تهران اي، بیانیه صدور اتمی با انرژي المللی بین آژانس در آمریکا نمایندگی هیئت

 متحد ملل زمانسا اي هسته دیدبان از تند لحنی با و کرد متهم اي هسته پنهانکاري

 بیانیه این از بخشی در .کند افشا ایران اي هسته درباره برنامه بیشتري جزئیات خواست

 انجام اتمی انرژي المللی بین آژانس با را کامل همکاري حداکثر فورا باید ایران«: است آمده

 شویم، یم یادآور را اتمی انرژي المللی بین آژانس اخیر فصلی گزارش شدید، نگرانی با. دهد

 یا مواد زمینه در اي تازه مسائل دارد احتمال که موضوع این به آن اشاره خصوصاً

 همکاري حال در ایران که رسد نمی نظر به. باشد آمده وجود به نشده، اعالم  هاي فعالیت

 تالش به را ایران آمریکا خارجه وزیر »پمپئو مایک« این هم از پیش ».باشد آژانس با کامل

 المللی بین این در حالی است که چهارده گزارش آژانس! بود کرده متهم نکاريپنها براي

  . کرده است تأیید را برجامی تعهدات به ایران در طول سال هاي اخیر پایبندي اتمی انرژي

  گوید بنیامین نتانیاهو دروغ می

 نتانیاهو، بنیامین اخیر ادعاهاي به حماس جنبش سیاسی دفتر عضو »ابومرزوق موسی«

 داد و تأکید نشان واکنش ایران اي هسته برنامه زمینه در صهیونیستی رژیم وزیر نخست

 گوید می راست اگر اما است؛ ایران اي هسته درباره برنامه گفتن دروغ حال در نتانیاهو :کرد

: کرد تصریح ابومرزوق .بگوید صهیونیستی رژیم اي هسته هاي سالح مورد در را حقیقت

 خود صهیونیستی رژیم اما یابد؛ دست اي هسته سالح به ایران گذارد نمی گوید می نتانیاهو

 حمایت تحت رژیم این که است این تنها او خواسته و هدف. دارد اي هسته کالهک 200

 شده مدعی به تازگی گفتنی است، نتانیاهو .شود تبدیل منطقه برتر قدرت تنها به آمریکا

 از پس که بوده فارس استان آباده در اي هسته تأسیسات ساخت حال در ایران است

  !است کرده تخریب را آن مسئله، این به صهیونیستی رژیم بردن پی

  !نیست نیاز او خدمات به دیگر گفتم بولتون به

 دادم اطالع بولتون جان به گذشته شب«: نوشت اش توئیتري حساب در» ترامپ دونالد«

 دولت در دیگر افراد برخی طور همین و من .نیست نیاز او خدمات به سفید کاخ در دیگر که

 را استعفایش خواستم جان از بنابراین بودیم، مخالف شدت به او پیشنهادهاي از بعضی با

 توئیترش حساب هم در بولتون جان ». ...کرد را کار این امروز صبح او که کند تقدیم

 آن درباره دافر گفت ترامپ جمهور رئیس و دادم استعفا پیشنهاد دیشب من«: نوشت

 ظریف«: نوشت توئیتی در کشورمان خارجه امور وزارت سخنگوي همچنین ».کنیم صحبت

 جان اخراج درباره اظهارنظر خواستار که آمریکایی خبرنگار یک درخواست به پاسخ در

  ».کنیم نمی اظهارنظر متحده ایاالت داخلی امور درباره ما: گفت بود، شده بولتون

 
 

 

  

  کوتاه اخبار ▼

وزیر رژیم صهیونیستی در یک نمایش  پس از آنکه نخست ◄

تبلیغاتی تازه بار دیگر ایران را به تالش براي ساخت تسلیحات 

اي متهم کرد، احزاب معارض کابینه وي با صدور  هسته

هایی از این اقدام او انتقاد کرده و گفتند، نتانیاهو تالش  بیانیه

شخصی سوءاستفاده  منافع کسب براي امنیتی مسائل از کند می

، ائتالف انتخاباتی »تایمز اسرائیل«به نوشته پایگاه . کند

در بیانیه شدیداللحنی درباره اقدام » اتحادیه دموکراتیک«

خورده قبلی هنوز   جوهر بازي شکست«: نتانیاهو، گفته است

خشک نشده و نتانیاهو یک تالش دیگر را شروع کرده تا 

 ».ع شخصی بفروشدامنیت اسرائیل را به بهاي مناف

عضو کمیسیون امنیت ملی » پیشه اهللا فالحت حشمت«◄ 

حل را کسی باید  راه. حل اروپایی ندارد برجام راه: مجلس گفت

واقعیت این است که اروپا ... انجام دهد که حالل موضوع باشد

حفظ . تا به حال اقدامی براي حفظ برجام انجام نداده است

ها  اینستکس و دیگر سازوکارهایی مثل  برجام نیازمند چیز

برجام بازیگرانی . نیست که مدت زمان زیادي را صرف کند

دیگر بازیگران . اصلی دارد که شامل ایران و آمریکاست

  .شوند تر می اي اي بوده و روز به روز حاشیه حاشیه

آنکارا هرگز : سخنگوي دولت ترکیه گفت» ابراهیم کالن«◄ 

نطقه امن در شمال کشی در خصوص ایجاد م اجازه وقت

در صورتی که موضوع : وي اضافه کرد. سوریه را نخواهد داد

هاي  منطقه امن به تشکیل منطقه امن دیگري براي سازمان

کیلومتري تبدیل شود،  30یا  20یا  10تروریستی در فاصله 

جمهوري ترکیه این امکان را دارد که خود اقدام به تشکیل 

  .منطقه امن در شمال سوریه کند

مردم لبنان همزمان با : لبنان نوشت» الجمهوري«روزنامه ◄ 

اهللا  تاسوعاي حسینی صبح خود را با شنیدن خبري از حزب

آغاز ] صهیونیستی[مبنی بر سرنگون کردن یک پهپاد اسرائیلی

: اهللا نوشت این روزنامه به نقل از منابع نزدیک به حزب. کردند

د اسرائیلی، این است ترین معنا و پیام سرنگونی این پهپا مهم«

که این نخستین بار است که آنکه قواعد نبرد را تحمیل و 

  ».اهللا است کند، حزب تعیین می

ایران در پاسخ «: خبرگزاري رسمی چین نوشت» شینهوا«◄ 

هاي آمریکا و کندي اروپا در نجات قرارداد  به آخرین تحریم

برجام، قدم دیگري براي کاهش تعهداتش نسبت به این 

تحلیلگران عقیده دارند با افزایش . رداد برداشته استقرا

هاي بین ایران و آمریکا به دنبال خروج آمریکا از برجام و  تنش

هاي شدیدتر علیه ایران، ثبات کل خاورمیانه به خطر  تحریم

  » .افتاده است

فرد و نهاد  15اي  داري آمریکا با انتشار بیانیه وزارت خزانه◄ 

پاسداران جمهوري اسالمی ایران را   همرتبط با حماس و سپا

  .هاي خود قرار داده است در فهرست تحریم

  

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

 


