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 مقاومت هاي پیروزي راز        روز    حرف ▼

 مسیر طی و تهاجمی پهپاد فروند ده با یمن »انصاراهللا«

 پیشرفته تجهیزات و موانع تمام ازو عبور  کیلومتر هزار حدود

 وارد کرد آرامکو نفتی تأسیسات به خسارتی سنگین ،آمریکا

 عرصه در جدیدي بندي قطباز  حاکی موفقیت اینکه 

 :شود اشاره می نکته چند به زمینه این در .است مللال بین

 آمریکا، رژیم جمله از مقاومت ضد جبهه انفعال ـ1

 هاي سالح ترین پیشرفته با امارات و صهیونیستی، عربستان

 در المللی بین هاي سازمان و اطالعاتی هاي نظامی، سیستم

 الهی هاي وعده شدن محقق از حکایت مقاومت جبهه مقابل

 تَنصرُوا ان«: است داده وعده قرآن در عزوجل خداوند. دارد

 خاصی سرزمین و زمان به الهی وعده این ؛»ینصرکُم اهللاَ

 دین یاري به مؤمن که نیروهاي دنیا هر جاي در و ندارد اشاره

 ـ 2 .شد خواهد آنها نصیب حتمی پیروزي بشتابند، خدا

 به پهپاد ارسال در زمینه غزه نوار در مقاومت اخیر تحرکات

 به وسیله رهگیري بدون آن بازگشت و اشغالی اراضی

 مجهز پهپاد هدایت همچنین و رژیم صهیونیستی تجهیزات

 اراضی سوي به فلسطین مقاومت سوي از منفجره مواد به

 از تر و مهم غزه نوار به رهگیري بدون آن بازگشتو  اشغالی

از  متمقاو دهد نشان می صهیونیستی پهپاد کردن ساقط آنها

سرکرده  فرار و رسیده شان هاي کاخ به و کرده عبور مرزها

 به را این مقاومت نیروهاي حمله یک از ها صهیونیست

 کردن سرنگون در اهللا حزب موفقیتـ  3 .داد نشان جهانیان

نشان  مواضع آنها عمق به حمله و صهیونیستی رژیم پهپادهاي

 ها صهیونیست و شده تبدیل برتر قدرت به اهللا حزب دهد، می

 پی در را اهللا حزب متقابل واکنش پاسخی، هرگونه دانند می

 که »رابین یوزي« شود می سبب اقدامات همین .داشت خواهد

 با است، معروف صهیونیستی رژیم »موشکی پدافند پدر« به

 یک در اهللا اعالم کند حزب موشکی افزایش توان از نگرانی ابراز

 هاي زیرساخت از فظتمحا باید اولویت احتمالی، جنگ

 .باشد حیاتی و راهبردي

 قواعد تعیین و تحمیل مرحله به مقاومت نیروهاي موقعیت

 توانایی پس این از دشمنان و است رسیده دشمن براي نبرد

 آنها هاي نشینی عقب و ها شکست زنجیره و ندارند چالش ایجاد

کرده،  بیشتر را دشمنان وحشت آنچه است و شده شروع

است؛  اي خامنه امام ،زمان حسین از مقاومت هجبه پیروي

 رهبر اي، خامنه امام: گفت نصراهللا سیدحسنگونه که  همان

 و است مقاومت گاه خیمه فرمانده ایران اسالمی انقالب

 .گذارد نمی تنها را زمان حسین اهللا حزب

 

  

  

  

  

 !ها بازي با رنگ                             روز گزارش ▼

رنگ سیاه، نماد ظلمت است، شادي و انبساط «که را این مقدمه » لیروزنامه همد«

به » دهد برد و زمینه خودکشی در افرادي را که در بحرانند، افزایش می خاطر را از بین می

تزریق این همه سیاهی به جان فضاي «: نویسد مراسم عزاداري مردم وصل کرده و می

ي صوتی و سوءاستفاده از نام حسین بزرگ ها هاي گوشخراش و آلودگی کوبی عمومی و طبل

این » .بخش عاشوراست براي مقاصد دنیوي مبتذل، انحراف از پیام بیدارکننده و عزت

طلب حتی پا را فراتر از این گذاشته و لباس عزاي شیفتگان آن حضرت در  روزنامه اصالح

عمومی  پوش کردن فضاي سیاه«: آورد ماه محرم را به پوشش داعش تشبیه کرد و می

سال پیش  اقدامسکه جمالتی که آن را باید روي دیگر » .بدعتی مخرب در دین است

زنان چهره شهر را «با این جمله که  دانست نصب بنرهایی پایتخت درشهرداري تهران در 

هایی چون  تراشی بهانه! تغییر پوشش زنان ایرانی بود؛ اقدامی که با هدف »دهند می تغییر

در حقیقت با هدف کم رنگ کردن ... شادي در جامعه، زیبایی شهر و شناسی، ضرورت روان

گیرند که به طور مشخص مظاهر دینی،  مظاهر دینی و آیینی از سطح جامعه صورت می

  !مظاهر چیست؟ ایناند؛ اما دلیل این خصومت با  اسالمی و شیعی را هدف قرار داده

هدف ! دانند شناسی چیزي می ییآنها نه نگران روح و روان جامعه هستند، نه از زیبا

هاست به دنبال نهادینه کردن جدایی دین  هایی که مدت اصلی مسئله دیگري است، جریان

اند که تا وقتی دین و  بندي رسیده از سیاست و ایجاد جامعه سکوالر هستند، به این جمع

ه مظاهر آن به صورت یک عمل اجتماعی و جمعی مورد توجه جامعه است و تا زمانی ک

از این ! هاي مذهبی در جامعه ما پر رنگ است، به هدف و مقصد خود نخواهند رسید آیین

رو در تالش هستند با تضعیف نمادهاي مذهبی و دینی در سطح جامعه، زمینه را براي  

گذار از اسالم اجتماعی و سیاسی به اسالم سکوالر و تقلیل دین به یک امر فردي فراهم 

  .کنند

 !القضات با مسئوالن اتمام حجت قاضی            اخبار ویژه    ▼

 جلسه از روایتی به توئیتی انتشار با مجلس رئیسه هیئت عضو »فراهانی امیرآبادي احمد«

 شوراي جلسه در رئیسی آقاي ام شنیده«: نوشته است قوا اقتصادي هماهنگی عالی شوراي

 مصداقی داره سراغ اديهر فس هر کجا در و هرکس کرده حجت اتمام اقتصادي هماهنگی

 ادعاي پس این از دیگر و کنیم می اعالم مردم  به هم را نتیجه و کرده رسیدگی بده، گزارش

 برخی نیز این از پیش است، گفتنی» .پذیریم نمی هم را کردن برخورد سیاسی و جناحی

 مفاسد با دبرخور در که جمهور رئیس گفته این از انتقاد با رئیسی آقاي بودند نوشته ها رسانه

 از کرده و ارائه ادعا این رد در توضیحاتی مذکور جلسه در شود، می عمل جناحی اقتصادي

 جناحی برخورد آن با کنند می فکر که اي پرونده هر است خواسته روحانی آقاي و دولتمردان

  .برسد مردم اطالع به نتیجه انتها در و شود رسیدگی تا کنند اعالم شده،

 بپذیرند باید طلبان اصالح«: رئیس دولت اصالحات گفته است مشاور »ريناص عبداهللا«◄ 

 و نامردان عنوان به مردم و مدنی جامعه نزد نکنند، مشروط را انتخابات در شرکت اگر

 که است اي به گونه تاریخی شرایط بنابراین! شد خواهند قلمداد سیاسی هاي پفیوز

 معقول شرایط باید بلکه کنند؛ گرم مقابل جریان براي را انتخابات تنور نباید طلبان اصالح

 تعریف انتخابات براي را شرایطی بنشیند اصالحات اصیل و اصلی یاران اگر معتقدم .بگذارند

 گونه این اگر اما بود؛ خواهند کننده تعیین مجلس سرنوشت در که بود امیدوار توان می کنند،

 ».کرد تردید طلبان اصالح پیروزي به نسبت باید حتماً نباشد،

 



  
  

  اخبار ▼

  !ایم کرده تثبیت حد این در را مان حق کنیم، را قبول دالر میلیارد 15 اگر

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی » ذوالنوري مجتبی  االسالم حجت«

 را امور و نبندید ها اروپایی به دل« تأکید دارند انقالب معظم رهبر مجلس با بیان اینکه

 میلیارد 15 اند پذیرفته ها اروپایی: ، گفت»دهید ادامه را مذاکره اما نکنید؛ مذاکره به موکول

 در که معنا این به کنند، واریز اینستکس صندوق به دالري میلیارد 5 قسط سه در را دالر

 ما اقتصادي موانع تمام که بوده بنا بردارند، را مبلغ این آنها نفت فروش پیش صورت

 یک: افزود وي .ایم کرده تثبیت حد این در را مان حق کنیم قبول ما راگ شود، سازي عادي

 کاهش نتیجه سال یک از بعد کرد؛ مذاکره ها اروپایی با و کرد تحمل اسالمی جمهوري سال

 سعی ها اروپایی اینکه بر تأکید با ذوالنوري. بیایند عقل سر ها اروپایی که بود این ما تعهدات

 ها، ایرانی از سوي آمریکایی پهپاد زدن با: کرد عنوان هستند، هزینه بی برجام یک حفظ در

 بزنند، را نقطه چند و بدهند را اسالمی جمهوري جواب اینکه کردند؛ بررسی را موضوع چند

 همچنین نه، یا داد خواهد را آمریکا پاسخ ایران اسالمی جمهوري آیا که بود این دیگر گزینه

 از قبل دقیقه ده و زد توئیت ترامپ اینکه کردند؛ ارزیابی راخ ایران از پاس ناشی تلفات میزان

   .بود ما رفتار  بینی پیش به دلیل حقیقت در داد، را عملیات توقف دستور عملیات

  ماست هاي موشک برد زیر شناورهاي آمریکایی ها و پایگاه

 آسمان فضاي از متر یک به تجاوز درباره حتی ما اینکه بیان با »زاده حاجی سردار«

 الزم: بود، گفت آنها به هشدار یک آمریکایی پهپاد زدن و هستیم حساس هم کشورمان

 کیلومتري هزار 2 فاصله تا آنها شناورهاي و آمریکایی هاي پایگاه تمامی بدانند همه است

 تدابیر درباره همچنین سپاه هوافضاي نیروي فرمانده .دارند قرار ما هاي موشک برد زیر

 بیان با ها آمریکایی احتمالی درباره پاسخ »هاوك گلوبال« پهپاد سرنگونی از پس کشورمان

 العدید پایگاه مشخص طور به: گفت بودند، باش آماده ما نیروهاي همه مقطع آن در اینکه

 ناو یک و) امارات در ها آمریکایی پایگاه( الظفره پایگاه ،)قطر در ها آمریکایی پایگاه(

 مورد را آنها آمریکا، واکنش صورت در که بود شده گیري هدف عمان دریاي در آمریکایی

  .دادیم می قرار اصابت

  !پادشاهیانرژي عملیات منحصر به فرد علیه قلب صنعت 

پس از حمله گسترده پهپادهاي یمنی به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودي، 

 ترین بزرگ علیه عملیات به فرد این منحصر نظامی هاي ویژگی:  نوشت» بلومبرگ«

 یمنی پهپاد ده که است جهت آن از »پادشاهی انرژي صنعت قلب« جهان نفتی تأسیسات

 و آمریکایی پیشرفته فوق موشکی و راداري چتر از عبور با پرواز کیلومتر 900 طول در

 تأسیسات اعظم بخش موفقیت  با شوند، رهگیري آنکه بدون منطقه، در مستقر سعودي

 اي اندازه به »خریص و بقیق« نفتی تأسیسات به شده وارد خسارت. اند ردهک منهدم را نفتی

 این به اعتراف با سابقه کم اظهاراتی در سعودي نفت وزیر سلمان، بن عبدالعزیز که است

  .داده است خبر کشور این نفت اي بشکه هزار 700 میلیون و 5 تولید کاهش از واقعیت

  سر گیرد از را ایران از نفت خرید باید هند

 با تا اند داده مشاوره او به »جاناتا بهاراتیا« حزب از هند وزیر نخست استراتژیک متحدان

 دلیل به هند »می« ماه از .کند اقدام ایران از نفت خرید براي آمریکا، گرفتن نادیده

 به نفت فروشنده سومین ایران که در حالی نخریده، نفت ایران از ترامپ، جدید هاي تحریم

 تأمین را کشور این نفت سوم دو سعودي، عربستان و عراق با همراه و بوده کشور این

 از نفت نخریدن در هند تصمیم از پس« :نوشت توئیتی در »ماهاجان اشوانی« .اند کرده می

 را آمریکا هاي تحریم چین چرا که دادیم؛ دست از ]ها چینی نفع به[ را چابهار بندر ایران،

 خطاي چابهار، دادن دست از. دهد می ادامه ایران از نفت خرید به نهمچنا و گرفته نادیده

  ».است هند براي بزرگی استراتژیک

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 نمایندگان مجلس اطالعاتی کمیته رئیس »شیف آدام«◄ 

 عربستان نفتی تأسیسات به پهپادي حمله به اشاره آمریکا با

 به. ودش دیپلماسی وارد باید جمهور رئیس«: گفت سعودي،

. است وضعیت این از خروج براي راه تنها این نظرم

 خارج بود، پایبند آن به ایران که توافقی از نباید جمهور رئیس

 مسئولیت یمن انصاراهللا جنبش آنکه گفتنی است، با ».شد می

 گرفته، عهده به را سعودي عربستان نفتی تأسیسات به حمله

 در هم ده ایرانکر ادعا »اس بی سی« با مصاحبه در »شیف«

  . کرده است آفرینی نقش حمالت این

 طلبان سلطنت و منافقین گسترده هاي آفرینی نقش از پس◄ 

 آمریکا خارجه وزارت سخنگوي آبی، دختر دروغ ماجراي در

 سحر« از بزرگ تصاویري با همراه را خود خبري نشست نیز

 در آبی لباس با که »اورتگاس مورگن«. کرد برگزار »خدایاري

 جمهوري متوجه نیز را اتهاماتی بود، شده حاضر نشست این

 هاي جنجال خارجی منشأ شدن روشن به توجه با .کرد اسالمی

 نمایندگان برخی هاي پراکنی شایعه و ها سازي حاشیه ماجرا، این

 مشکوك زمینه این در »خبرآنالین« چون هایی، رسانه یا مجلس

 !رسد می نظر به

 چند در: گفت جمهور رئیس ابقس مشاور »ترکان اکبر«◄ 

 فساد با مقابله قضائیه قوه به رئیسی آقاي ورود با و اخیر وقت

 که مقاماتی اینجاست که امیدواري نقطه و است گرفته جان 

. هستند شناسایی در حال اند، شده سیستم درون فساد مرتکب

 آغاز قضائیه قوه باالي هاي الیه از را فساد با مبارزه ایشان

 را خواري رانت جلوي حدودي تا توان می شیوه این با کهکردند 

 داشته حضور رئیسی آقاي مانند فردي، قوه هر در باید. گرفت

  .کند برخورد فساد با که باشد

در ایام تاسوعا و  »سیاهکل«بنابر اخبار رسیده عزاداران ◄ 

مراسم  از کاندیدا یک سوءاستفاده عاشوراي حسینی مانع

 در شود، می همچنین گفته. شدند دانعزاداري ساالر شهی

 »الهیجان« مداحی یکی از کاندیداي مجلس در هنگام

گفتنی . اند کرده همراهی را وي اکراه، و سردي با عزاداران

 هاي تندي را هاي سیاسی، واکنش برداري گونه بهره این ،است

  .است در پی داشته )ع(بیت اهل مداحان برخی سوي از

 آمریکا عصبانیت باعث آنچه«: نوشت »الیوم رأي«روزنامه ◄ 

 در ایران نفوذ یا زمین مشرق اعراب بر ایران تأثیر شود، می

 نیست، لبنان و یمن عراق، سوریه، به ویژه و عربی هاي دولت

. آمریکاست اصلی دغدغه اسرائیل، براي نفوذ این عواقب بلکه

 و گیري تصمیم در استقالل ایران، تکنولوژیک و نظامی قدرت

 هیمنه توسعه از مانع که است عواملی حاکمیت، حق ظحف

  ».شود می منطقه بر اسرائیل

  

  

 

  .بال کنندرسان سروش دن در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

 

 ترنم زندگی

همسر کردن شادي سبب تواند نمی کار محل در بیشتر کار

بموج توانید می منزل در بیشتر وقت گذاشتن با بلکه شود؛

 .شوید همه شادي


