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 تغيير تاکتيک در عراق          روز حرف ▼

بعد از اعالم حمایت آمریکا از نامزدی الزرفی و اتخاذ مواضع  

ای و داخلی  دوپهلو از سوی الزرفی در رابطه با مسائل منطقه

عراق، احزاب شیعی مخالفت خود را با تشکیل دولت موقت 

های دیگری همچون  الزرفی اعالم کردند و بر انتخاب گزینه

اب شیعی، احزاب احز رازیغ بهمصطفی الکاظمی تأکید کردند. 

سنی و کردی نیز حمایت خود را از گزینه مطرح شده توسط 

که فراکسیون  یا گونه بههای شیعی اعالم کردند،  جریان

تشکل سنی در پارلمان عراق که  نیتر بزرگ "تحالف القوى"

کرسی را در  ۰1کرسی پارلمان، حدود  911از مجموع 

یس پارلمان رئ« محمد حلبوسی»اختیار دارد و ریاست آن را 

 دارد، از این انتخاب حمایت کرد. عهده بر

همچنین نیچرئان بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز طی 

وزیری حمایت  ای از کاندیدا شدن الکاظمی برای نخست بیانیه

 .کرد

با این تغییر تاکتیک از سوی احزاب شیعی، دو نکته بیشتر از 

الزرفی که  انتخاب -2:همه حائز اهمیت و قابل بررسی است

اسناد موجود ارتباط نزدیکی با آمریکا دارد، موجب  بر بنا

ای غیر از  های شیعی برای انتخاب گزینه وحدت جریان

که  یا گونه بههای خارجی در عراق شد.  خواست جریان

ائتالف فتح و صدر در نشست حنانه بر روی گزینه مورد 

 اجماع، توافقاتی صورت دادند که همین عاملی در جهت

های  برخالف روند -1 .های بزرگ عراقی است نزدیکی جریان

این بار احزاب شیعی  ،گذشته )معرفی عالوی و الزرفی(

توانستند اجماع خویش را نشان دهند و هم اجماع در بین 

ها همچون احزاب سنی و کردی ایجاد کنند. این  سایر جریان

ها و  روند منجر به این خواهد شد که در آینده موفقیت

ها نوشته  های دولت مورد توافق، به نام همه جریان اکامین

ها، نوک پیکان حمله متوجه احزاب شیعی  شود و در ناکامی

 .نباشد

 شدت بهثابت کرده شرایط سیاسی در عراق  و تجربهتاریخ 

حائز اهمیت است  باره نیدرااما  آنچه سیال و پیچیده است.

باید  اومت و شیعی عراق با حفظ انسجاممق یها گروهکه  این

دو خواسته اصلی مردم عراق  از مرحله کنونی عبور نمایند و

در  یجد طور  بهپیش مطرح شده را  چند ماهکه در وقایع 

حل  برای ،تسلط بر اوضاعدستور کار قرار دهند: نخست، 

و  هااصرار بر خروج پایگاه مسائل اقتصادی و معیشتی و دوم،

 عراق ازنیروهای نظامی آمریکا 

 
 

 
 

 

  ها از اسارت تمدن غرب فرصت نجات انسان                     گزارش روز ▼

ان بر بودند که جه شهیاند نیهمه در ا شدن، یجهان دهیپد یگذار انیو بن سمیبعد از شکست کمون

غالب و مسلط درآمده است و  انیجر کیصورت  به ایدر دن یدموکراس برالیل یها ارزش یمبنا

کرونا اکنون  روسیاما و شود یمحقق م یدموکراس برالیل یدئولوژیدر قالب ا تیسعادت جهان درنها

 دهد. ینشان م ین تصور باطل را بخوبیا

 یخبر یها گزاره

 امزیلیبه قلم آرمسترانگ و یادداشتیدر  تجیهر ادیبن شکدهیاندمتعلق به  گنالیس یلید گاهی. پا2

خودمان  ی. ما اغلب بر رومیبدان ایخودمان را مرکز و کانون دن میدوست دار ها ییکاینوشت: ما آمر

 یتئناانگارو اس یپرست هنیانداز م از چشم یجهان یدادهایرو میبدان میخواه یو م میکن یتمرکز م

که  ییروهایدر مواجهه با ن تیبشر ا،ی. اما در سرتاسر دنرسند یونه به نظر مچگ کایخود خوانده آمر

شود، دوست  ریگ همه روسیاز کنترلش خارج هستند، خوار و کوچک شده است. تا قبل از آنکه و

ما در  یناتوان و. اما عجز میبده بیفر شتنیخو تیکاذب درباره اهم اتیخودمان را با روا میداشت

بر امور  میکن یبر همگان روشن شده است. ما آنقدرها که تصور م گریوند اکنون دبرابر اراده خدا

قدرت  نیو ما در برابر ا میتر از قدرت خود هست بزرگ اریبس ییها . ما مرهون قدرتمیستیمسلط ن

بشر  نکهیو ا میدار ازین گریکدیکرونا به وضوح به ما نشان داد که به  روسی. ومیستین چیبرتر ه

 سیفرنس هیکرونا بر جهان نظر ریدرباره تأث یلبنان سندهینو ،یفوعان بی. حب1 است.محتاج خد

 تیسرنوشت محتوم بشر یدموکراس برالیکه ل دیرس جهینت نیبه ا توان ینوشت: اکنون م امایفوکو

و همفکرانش وارد کرده  امایفوکو "خیتار انیپا" هیکمرشکن به نظر یا کرونا ضربه کیو پاندم ستین

نشان  21-دی:کوویجوزف نا .9 .کند یجهان غرب عمل م هیدر حال حاضر عل "خیتار"نطق است. م

 سیجان آلن رئ .۰ .میده قیتطب دیجد یایدن نیراهبرد خود را با ا میستیداد که ما قادر ن

 را خواهند نوشت.  خیبه روال معمول تار، 21-دیبحران کوو« فاتحان» :نگزیبروک شکدهیاند

 یراهبرد نکته

کرونا اشاره کردند  یغرب در ماجرا یایشعبان به رفتار و عملکرد دن مهین یدر سخنران انقالب رهبر

ماجرا فرهنگ و تمدن غرب محصول  نیدر ا»فرمودند:  یاز غرب وحش یقیو با برشمردن مصاد

 و ییبر فردگرا یمبتن یفلسفه حاکم بر تمدن غرب یعیطب جهینت نیخود را نشان داد که ا

از  یدر برخ یجمع اذان و سجده دسته یشدن صدا پخش« است. ییخدا یغالباً ب و ییگرا یماد

حاکی از  ،یمنج کیو  تینها یقدرت ب کیبه  یابیدست یها برا و عطش آن یغرب یکشورها

 شد و آشتی مجدد با معنویت و خدا است. بریدگی جامعه غرب از آنچه آزادی بشر تبلیغ می

 گرفت؟ را صياد شهيد انتقام چگونه هسپا               اخبار ویژه ▼

به  شیرازی، صیاد شهید سپهبد شهادت سالروز مناسبت به یادداشتی در سپاه هوافضای فرمانده

 از انتقام برای کوردل منافقین: نوشت های این شهید عزیز به سپاه اشاره کرده و در ادامه کمک

 فرماندهی و مدیریت با که شان امینظ های ستون انهدام و مرصاد بزرگ عملیات در سنگین شکست

 کوتاهی فاصله به و کردند ترور را او داشت، ها آن شکست در بدیلی بی نقش شیرازی صیاد شهید

 رفیق انتقام ،اشرف پادگان سوی به موشک فروند ها ده شلیک با سپاه موشکی یگان رزمندگان

 .دندکر وارد منافقین به نشدنی فراموش ضربه و گرفتند را خود شهید

 را منافقین مختصر، ضربه یک با ابتدا شد، اجرا اطالعات وزارت همکاری با که ویژه عملیات این در

 از بعد و کشاند بغداد نزدیکی در اشرف مقرّ مروارید قبرستان به ها کشته تدفین مراسم برای

 گرفته کوردل نمنافقی از عزیز شهید این انتقام موشکی سنگین ضربات با نیروها، تمرکز از اطمینان

 .شد



  

 اخبار ▼

 !دهند؟ مي اطالع بسيج به را کرونا های کشته چرا

 را اشرفیه آستانه بهداشت مسئوالن از ای نامه تصویر اجتماعی های شبکه کاربران برخی

 کرونا به مبتال متوفیان فوت گواهی صدور هنگام: بود شده نوشته نامه این در. کردند منتشر

 تماس پاسداران سپاه و بهداشت شبکه نمایندگان با باید حتماً اختند،ب جان منزل در که

 و بهداشت وزارت علیه را هایی هجمه کاربران از تعدادی نامه، این از پس .شود گرفته

 و بهداشت وزیر مشاور زاده، وهاب علیرضا رابطه این در اما .آوردند وجود به سپاه مسئوالن

 بسیج و بهداشتی نیروهای هماهنگی درباره کرونا با لهمقاب ملی ستاد مجازی فضای مسئول

 شدگان فوت جسد انتقال و منازل ضدعفونی عملیات: داد توضیح اجساد متوفیان انتقال برای

 این. شود می انجام بهداشت و نیروهای بسیج مشترک های تیم توسط ها آن و دفن کرونا براثر

 .هستند اماکن ضدعفونی و غربالگری حال در کرونا، با مقابله ملی بسیج طرح ابتدای از ها تیم

 آسيا غرب منطقه بازيگران بر کرونا تأثيرات

 این عمومی گذاری سیاست مرکز مدیر «کایه داسا دالیا» قلم به گزارشی در رند اندیشکده

 قدرت نیروهای استراتژیک پویایی بر خاورمیانه در کرونا شیوع پیامدهای و اثرات اندیشکده،

 را رایج منفی خطوط کرونا بحران :است نوشته و داده قرار ارزیابی و بررسی مورد را طقهمن در

 نبردهای دنبال به کرونا ویروس البالی در اندیشکده این .کرد خواهد تشدید یا تقویت

 که است این از حاکی ها گزارش برخی» :است نوشته ادامه در و است گشته استراتژیک

 کووید بحران در ایران پذیری آسیب تشدید از هستند این دنبال هب ترامپ دولت در ای عده

 یک اعتبارنامه کشور مقامات مصر، در. بکشانند مذاکره میز پای را ایران و بسازند فرصتی ،21

 داده پوشش را کشور این در کرونا شیوع به مربوط اخبار سانسور، محیط در که غربی خبرنگار

 به خوانند، می "کرونا کودتای" آنچه نگرانند ناظران از برخی اسرائیل، در. کردند باطل بود،

 شکست رغم به یا بیندازد عقب را اقتصادی مفاسد خاطر به اش محاکمه دهد فرصت نتانیاهو

 های جنگ دهه یک از پس بماند. خاورمیانه قدرت در همچنان بتواند ائتالف، یک ایجاد در

 سالمت بحران یک با اند، آورده بار به ها نسانا که هایی خرابی و آوارها بر و ای منطقه

 قادر غزه درمان و بهداشت سیستم است داده هشدار جهانی بهداشت سازمان .روبروست

 را جمعیت نفر میلیون دو با مربعی، کیلومتر مایل 1۲ محیط یک در کرونا شیوع بود نخواهد

 فراهم را بس آتش انعقاد ساب چه و محاصره لغو زمینه است ممکن خطراتی چنین. بیاورد تاب

 «.کند

 کند؟ مي فعاليت چگونه دشمن ای رسانه ويروس

 اینترنشنال و تو و سی، من بی بی های رسانه در ضدانقالب های رسانه گذشته روزهای در

 .پرداختند ایران ملت علیه ای رسانه های ویروس انتشار به کرونا ویروس جریان در سعودی

 گیت ماهان. است کرده اعتنایی بی و خبر داشته کرونا از. کارست الاهم ایران گفتند ابتدا

 به آن هم و داشته مسافربری پرواز یک تنها ماهان شد مشخص بعداً اما. اینجاست برای

 انتقال برای پروازها باقی و است بوده ایرانی دانشجویان بازگشت برای ظریف درخواست

 هوایی عکس. کار است پنهان گفتند دوم، .است شده انجام ضدکرونایی تجهیزات

 سوم، .نداشت ثمر بود که مرحله این برای جمعی دسته و جعلی قبرهای از پست واشنگتن

 تشخیص کیت تولید اما. آمدند کمک هم ترامپ و پمپئو. ناتوان و تدبیرند بی گفتند

 نترلک و سالمندان به رسیدگی و خالی تخت هزار 29 و ماسک در خودکفایی و قیمت ارزان

 کلیدواژه با کردند تالش. مردم سراغ آمدند درنهایت .بگیرد جا اتهام این نداد اجازه بیماری

 دهند؛ قرار مردم مقابل را مردم "رقص چالش" با و اعتقادشان مقابل را مردم ،"زدن لیس"

 ایران مردم .باشند تکریم مورد و شوند فداکاری و ایثار نماد پزشک و پرستار بود سختشان

 به انشااهلل و است گذشته ترند خطرناک کرونا از که ناامیدکننده های ویروس این از نوناک

 .شود می مبدل کرونا با مقابله جهانی قدرت

 

 کوتاه اخبار ▼

به گفته  /وهيم عيدر عرصه توز ديشد يداخل ميتحر ◄

 لویهر ک متیق ،یو سبز وهیفروشندگان م هیاتحاد سیرئ

هزار  91تا  12بار تهران  و تره وهیم یمرکز دانیدر م موترشیل

هزار  12از  ریهزار تومان و س 1۰تا  2۲ نیریموشیتومان و ل

به سطح  ها وهیم نیکه ا ی. البته زمانشود یتومان به باال عرضه م

 یاضافه م ها متیق نیدرصد هم به ا 9۲حداقل  رسد، یشهر م

 هم وهیبارفروشان م هیاتحاد سیرئ نژاد ییدارا یشود. مصطف

نفر است و  ۲ یبرا نیریو ش موترشیاعالم کرده است: انحصار ل

کرده اند و  رهیخود ذخ یمحصوالت را در انبارها نیآنها ا

 نژاد ییبازار شده است. دارا در متیباعث باال رفتن ق ها نیهم

 9۲ شود، یهزار تومان تمام م 2-۶ ییلویکه ک یموترشیافزود: ل

 .دشو یهزار تومان به مردم فروخته م

 معاون سپاه در قم حضور ندارد/ يالشعب حشد ◄ 

 یها رویکننده ن  )ع( قم درباره نهاد هماهنگ طالب یاب ابن یعل

 دیمعابر قم گفت: ابتدا با یضدعفون یبرا یداوطلب الحشدالشعب

چراکه  ستند،ین یافراد، عضو الحشدالشعب نیکنم ا دیتأک

شباب » یاعضا ها نیخاص عراق است. اما ا یالحشدالشعب

 یو لبنان یگروه هم متشکل از اتباع عراق نیهستند. ا «لمقاومها

 ،یو مسائل فرهنگ لیقب نیاز ا یساکن قم هستند و در امور

 .کنند یم یو همکار تیفعال

 دربااره : میرسلیم مصطفی کنيم!/ نفت داريم، زندگي مي ◄

 نخسات  ایشان که موسوی مهندس دولت در کشور اداره نحوه

 شاکل  را دولت و داد اعتماد یرأ ایشان به مجلس و بودند وزیر

 اتفاق ،بودند ای خامنه اهلل آیت حضرت که جمهور رئیس و دادند

 تاا  که این به گشت می بر هم نظر اتفاق این .نداشت وجود نظر

 مردم اندازه چه تا و بکند مداخله کشور امور در دولت اندازه چه

 موساوی  هنادس م آقاای  .بگیرناد  دسات  به را ها کار خودشان

 زنادگی  ،داریام  را نفات  درآماد  بااالخره  کاه  بود این اعتقادش

 یک ،باشد ساکت هم خصوصی بخش این اینکه برای و کنیم می

 ؛شود می خوابیده صدایشان دهی می بهشون دالری میلیون صد

 .کردند می خصوصی برخورد بخش با تحقیرآمیز حد این در
 هیاتحاد سیرئ /ييکرونا یها ناشران در روز خسارت ◄

فروشان دچار  فروشان تهران: ناشران و کتاب ناشران و کتاب

 فروش یدرصد را هم برا 21اند،  شده یدرصد 11خسارت 

بد است. ناشران به خاطر  تمانیوگرنه وضع میگو یم ینترنتیا

 اند شتهکتاب گذا دیتول یخود را برا هیکتاب، تمام سرما شگاهینما

هم  شانیها چک موعد تیوضع نیاندارند و با  ینگیو حاال نقد

 .رسد یفرا م

 دیتأک رغم یاز مردم عل یبعض در تهران/ "يکرونا پارت" ◄

 یتست کرونا ،یهمانیم یبرگزار یبرا یفاصله اجتماع تیبر رعا

ها تست کرونا  . آنشوند یو دور هم جمع م دهند یم یخصوص

 2۲1هر تست تا  یو برا دهند یرا در خانه خودشان انجام م

 !کنند یم نهیار تومان هزهز

 های سروش و ايتا دنبال کنند.  رسان ( در پيامbasirat_fa@( و بصيرت )ssweekly@ها را در کانال صبح صادق) توانند نشريه اخبار و تحليل مندان مي عالقه 

 


