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 درس بزرگ فتح خرمشهر    روز حرف ▼

توان نقطه عطفی در تاریخ  شک فتح خرمشهر را می بی

هاي  اله برشمرد، آنجا که سلسله عملیاتجنگ هشت س

بخش به کمال خود رسید و به جهانیان اثبات شد  آزادي

اي است که در باورهاي عمیق این  انقالب اسالمی شجره طیبه

هاي سهمگین نیز همچنان  وفانملت ریشه دارد و در برابر ط

در واقع، فتح خرمشهر خط بطالنی بود . استوار ایستاده است

توان  می«بر این پندار خیالی دشمنان انقالب اسالمی که 

 ! »انقالب اسالمی را از طریق حمله نظامی سرنگون  کرد

هاي  از منحصربه فردترین عملیات» المقدس بیت«عملیات 

. فاع مقدس این سرزمین ثبت شدرزمی بود که در تاریخ د

کوتاه بودن زمان براي آمادگی، وسعت منطقه نبرد، مداومت 

زیاد عملیات، دشواري عملیات، حجم تلفات و خسارات وارده 

بر دشمن از خصوصیات این عملیات بود که آن را از 

کرد؛ از این رو چنان  هاي پیش و پس از آن متمایز می عملیات

در وصف آن ) ره(د که حضرت امامانگیز بو بزرگ و شگفت

 15فتح خرمشهر یک مسئله عادي نبود، اینکه «: چنین گفت

هزار نفر به صف براي اسارت بیایند و تسلیم شوند  20الی 

  ».مسئله عادي نیست، بلکه مافوق طبیعت است

فتح خرمشهر دستاوردهاي ارزشمندي براي انقالب 

المللی  اسالمی به همراه داشت و توانست موقعیت بین

این حماسه بزرگ . کندجمهوري اسالمی را به شدت تقویت 

در حالی انجام شد که جمهوري اسالمی در انزواي کامل 

هاي بزرگ براي موفقیت  المللی قرار داشت و همه قدرت بین

ایستادگی ملت . کردند آفرینی می صدام به میدان آمده و نقش

ها و کمبودها و  عفایران و اراده براي مبارزه و غلبه بر همه ض

اتحاد و همدلی در ذیل توجه به فرامین فرمانده کل قوا موجب 

شد تا نصرت الهی نیز شامل حال ملت ایران شود و 

نایافتنی  خرمشهري فتح شود که طبق برآورد دشمن دست

اي که صدام وعده سپردن کلید بصره را به عنوان  بود، به گونه

  !جایزه فاتح آن داده بود

سال از فتح خرمشهر، ملت ما  37گذشت بیش از  امروز با

هاي بزرگ  و به ویژه جوانان هنوز نیازمند یادآوري آن حماسه

هاي به یاد  هاي بزرگ آن حماسه ها و درس و شنیدن پیام

درس بزرگ فتح خرمشهر در بیان امام  .ماندنی هستند

یک ملت وقتی به خود متکی شد، وقتی «اي این است؛  خامنه

وقتی این ایمان را با عمل صالح و جهاد همراه کرد،  مؤمن شد،

درس خرمشهر براي . ها پیروزي او قطعی است میدان  در همه

» .ما این است؛ ملت ایران این درس را نباید فراموش کند

)3/3/1384(  

  

 !گرد عقب                             گزارش روز ▼

هاي ظالمانـه   قالب اسالمی ایران از تحریمهاي دشمنان ان ملت ایران در برابر همه توطئه

ایستاده است و امید دارد  با تکیه بـر تـوان   ... رسانه و ها و جنگ  و فشار حداکثري تا لفاظی

هاي فراوان، امکانات متعـدد و فراتـر از همـه اراده برتـر در      داخلی، نیروهاي جوان، ظرفیت

ی مسندنشـینان و مـدیران کشـور اصـرار     اما گویا برخـ ! نیز پیروز میدان باشد ها ارادهتقابل 

امـر اصـرار   از مصـادیق مهـم ایـن    ! هاي خود مردم را ناامید کنند دارند با اقدامات و تصمیم

نادیـده گـرفتن   و ساز در ناامید کردن مـردم   گیر و تصمیم هاي تصمیم زدگان بر کرسی تکیه

هبر معظم انقـالب  عمل نکردن به فرمان روان، کارآمد، متخصص و متعهد کشور و نیروي ج

بارها به ویژه در بیانیه راهبردي گـام دوم بـر آن   ایشان که  ،در میدان دادن به جوانان است

آنها همچنان براي دوستان خسـته، ناکارآمـد و پیـر خـود حکـم انتصـاب و       . اند کردهتأکید 

ت، وزیر صـنع » رضا رحمانی« از این احکام، ترین نمونه کنند که در تازه مسئولیت صادر می

وزیـر اسـبق صـمت را بـه عنـوان      » زاده محمدرضا نعمـت «معدن و تجارت با صدور حکمی 

  !پارس جنوبی منصوب کرده است 14االختیار خود در کنسرسیوم فاز  نماینده تام

ها مشکالت کشور  همین خبر یک خطی کافی است تا مشخص شود چرا در برخی حوزه

قتی دولت به جاي آنکه از اختیارات خود، به نفع و! اند شوند یا کارها بر زمین مانده حل نمی

شتابان شدن حرکت کشور و به کـار گـرفتن نیروهـاي جـوان و کارآمـد بهـره بگیـرد، بـه         

اش در دولت قبل مشخص شد و بارها تا مرز استیضاح پیش رفت و  زاده که ناکارآمدي نعمت

االختیـار   تـام   رد، حکـم مباحث زیادي درباره فساد اقتصادي خانواده و اطرافیانش وجـود دا 

حال این اختیارات هر قدر هم که ! گردد، نتیجه مشخص خواهد بود دهد و به عقب برمی می

اید این رویکرد تواند به حل مشکالت کمک کند؛ بلکه براي حل مشکالت ب بیشتر شود نمی

و هـا   ذهـن باید باور به قدرت درونـی کشـور و بـاور نیروهـاي جـوان در       و تفکر تغییر کند،

  .نهادینه شود گیران دولتی تصمیم يها نگاه

 !ها چی طلبان در دورهمی نهضت آزادي اصالح        ویژه خبر ▼

وهشتمین سالگرد حزب منحله نهضت آزادي پاتوقی بود تا آنها که هنوز دل  پنجاه مراسم

ت در گرو افکار این حزب منحله دارند، دور هم جمع شوند و از به اصطالح افتخارات تشکیال

هایی از اصول انقالب داشته و در  انحراف  هاي گذشته، تشکیالتی که در دهه. سابق خود بگویند

اما نکته عطف این مراسم نه سخنان دبیرکل و اعضا، بلکه  .نهایت انحاللش را رقم زده است

مصطفی معین از جمله کسانی است که در این ! طلبان در آن بود حضور و سخنرانی اصالح

اما این تنها نمونه از استقبال رسمی اصالحات از نهضت آزادي ! استنرانی کرده مراسم سخ

عضو شاخه جوانان نهضت آزادي در » عماد بهاور«نیست و پیش از این نیز آنها با عضویت 

طلبان همبستگی خود را با این حزب منحله اعالم کرده بودند  گذاري اصالح شوراي سیاست

شود، در این دیدار  ساس آنچه در تصاویر این مراسم دیده میبرا! داردکه جاي بسی تأمل 

مرتضی الویري عضو شوراي شهر تهران و   محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس،

طلب هم حضور داشته و با اعضاي حزبی که  سرخی دیگر فعاالن سیاسی اصالح اهللا عرب فیض

فروشی مولود  اصول. اند گاري گرفتهشان از رو کشیده بودند، عکس یاد زمانی شمشیر را علیه

طلبان از آنجایی که ابتدا از اصول ایدئولوژیک انقالب و  نگاه ابزاري به سیاست است و اصالح

سپس خود اصالحات عبور کردند، طبیعی است که در دامن نهضت آزادي بیفتند؛ چون فصل 

انی که زمانی علَم طلب اصالح. گرایی است مشترك این دو، امروز و در شرایط کنونی غرب

اند که از ابتدا ساز ناکوك با  نوا با نهضت آزادي شده شان بود، امروز هم آمریکاستیزي دست

  .آمریکاستیزي انقالب زده است

  



 
  اخبار ▼

  قیمت عربستان هاي دفاعی گران تحقیر سامانه

ناچیز  آساي عربستان و فناوري زرادخانه غول«در یادداشتی با عنوان » القدس العربی«

حمله پهپادي موفق به تأسیسات نفتی عربستان به بازارهاي مالی این : نوشت» الحوثی

: این رسانه افزود. میلیارد دالر خسارت وارد کرد 31کشور و به ویژه شرکت نفتی آرامکو 

دهد، این است که پهپادهایی که  چیزي که اثربخشی این گزینه تهاجمی را افزایش می

کیلومتري به هوا  800عربستان را هدف گرفتند، از مسافتی بالغ بر  ایستگاه پمپاژ نفت

هاي دفاعی  ترین شبکه رسد و از پیچیده کیلومتر می 1600برخاستند و برد  آنها تا بیش از 

پیرامون تأسیسات نفتی عربستان و امارات که برایش میلیاردها دالر هزینه شده است عبور 

عبدالعزیز، شاه  بن همین خطرها، ملک سلمان :نویسد القدس العربی در ادامه می .کردند

برگزاري دو نشست اضطراري یکی در سطح سران  برايسعودي را مجاب کرد بالفاصله 

  .ریزي کند برنامهفارس و دیگري سران عرب  کشورهاي عربی حاشیه خلیج

 ه را رد کردجامعه اطالعاتی آمریکا ادعاي همکاري ایران و القاعد

جامعه اطالعاتی آمریکا هیچ : یک مقام دولت آمریکا گفتبه نقل از » بیست دیلی«

 موضوعاین  :این روزنامه نوشت .مدرکی دال بر همکاري میان ایران و القاعده در اختیار ندارد

آمریکا اي را که دولت  هاي بالقوه یکی از بهانه اند، دیگر نیز آن را تأیید کرده که سه منبع آگاه

گفتنی  .توانست از آن براي توجیه درگیري نظامی با ایران استفاده کند، از بین خواهد برد می

» دونالد ترامپ«این ارزیابی در نشستی غیرعلنی که میان مقامات ارشد دولت  است

به قانونگذاران  ،ها نفر از اعضاي مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد جمهور آمریکا و ده رئیس

یکی از مقامات دولت ترامپ که از حاضران در این نشست غیر علنی بود، . یکایی ارائه شدآمر

. دولت شواهدي از هماهنگی عملیاتی میان تهران و گروه القاعده در اختیار ندارد ه استگفت

وزیر خارجه آمریکا ماه گذشته بدون ارائه هیچ سندي » مایک پمپئو«این در حالی است که 

  .است» بسیار واقعی«ارتباط میان ایران و القاعده  مدعی شده بود،

  !دالري 250خریداران نفت نگران نفت

با اشاره به مباحث مطرح شده درباره تقابل نظامی تهران و » راشاتودي«خبرگزاري 

با اینکه نه مقامات آمریکایی و نه مقامات ایرانی به دنبال جنگ نیستند و : واشنگتن، نوشت

ریزي شده و چه به صورت تصادفی بسیار کم است؛ اما  به صورت برنامه احتمال وقوع آن چه

گویند هر  با وجود این خریداران نفت بسیار نگران هستند، زیرا کارشناسان حوزه نفت می

این رسانه روسی در . دالر برساند 250تواند قیمت نفت را به  تنشی میان این دو کشور می

توان به دو اتفاق هفته گذشته اشاره کرد که طی آنها  میبراي اثبات این ادعا : ادامه نوشت

ها به خط لوله نفتی شرق به  کش در ساحل فجیره امارات آسیب دیدند و یمنی چهار نفت

غرب عربستان حمله کردند که هر دوي آنها سبب شد قیمت نفت در بازار جهانی روند 

 .ددالر در هر بشکه برس 73صعودي را در پیش گرفته و به مرز 

  »معامله قرن«ابراز تردید تحلیلگر صهیونیست درباره موفقیت 

منتشر شد، » معاریو«اي که در روزنامه  نویسنده صهیونیست در مقاله» شلومو شمیر«

محتواي طرح معامله قرن : درباره موفقیت طرح معامله قرن آمریکا ابراز تردید کرد و نوشت

وي با نقد . پذیرش این طرح را افزایش دهد کانامتواند  تنهایی نمی جمهور آمریکا به رئیس

المللی، درباره  و جایگاه و میزان اختیاراتش در جامعه بین) ترامپ(کننده طرح  هویت ارائه

جایگاه : کند، نوشت دالیل و اسبابی که امکان موفقیت طرح معامله قرن ترامپ را دشوار می

مضمون و محتواي این طرح هنوز ین همچناندرکاران این طرح متزلزل است،  و اعتبار دست

ها درز پیدا  صورت رسمی مشخص نیست و آنچه منتشر شده، مطالبی است که به رسانه به

 .کرده یا اشاره تلویحی به آن صورت گرفته است

  

  

 

  کوتاه اخبار ▼

با اشاره جمهور ایاالت متحده آمریکا  رئیس »دونالد ترامپ«◄ 

 خبري شبکه به جنگ تجاري این کشور با چین به

 آنها چون. است بوده العاده فوق ما اقتصاد: گفت »نیوز فاکس«

 هیالري اگر. بزنند جلو ما از خواستند می آمدند، می ما دنبال

 او دولت پایان تا چین شد، می آمریکا جمهور رئیس کلینتون،

 آنها اکنون اما کرد؛ می ایجاد ما از تر بزرگ مراتب به اقتصادي

 از :گفت ادامه در وي .اند نشده هم نزدیک يا خواسته چنین به

 چین اگرچه و خوشحالم بسیار پکن ـ واشنگتن تجاري مناقشه

 چنین نیست قرار اما شود، جهان اول ابرقدرت دارد قصد

  .دهد رخ ما دوران در اتفاقی

 عراق در گروهی هیچ اینکه بیان با عراق وزیر نخست◄ 

ایاالت متحده  و ایران جمهوري اسالمی میان جنگ خواستار

 براي واشنگتن و تهران به هایی هیئت اعزام از نیست، آمریکا

 میان طوفان بین در عراق :گفت و داد خبر »بحران کاهش«

 در ادامه »عبدالمهدي عادل« .است گرفته قرار آمریکا و ایران

 باال سطح در ارتباطی هاي کانال برقراري به اقدام: اظهار داشت

دو  به هایی نامه فرستادن مرحله در و کرده آمریکا و ایران با

 بکشیم؛ پایین را بحران فتیله خواهیم می و هستیم طرف

 ها اروپایی دیدگاه به منطقه در بحران حل براي ما دیدگاه

  .است نزدیک بسیار

 مناف انتصاب« عنوان با مطلبی در »آرمان« روزنامه◄ 

 انتشار اًاخیر: نوشت »زند می ضربه عمومی اعتماد به هاشمی

 هایی نارضایتی ایجاد سبب تهران شهرداري در انتصاب یک خبر

 شده برکنار استاندار هاشمی، مناف. است شده جامعه سطح در

 و برد می به سر خارجی سفر در سیل وقوع حین در که گلستان

 برکنار جمهور رئیس اول معاون جهانگیري، اسحاق دستور به

 شهرداري مشاور عنوان به حناچی پیروز حکم با بود، شده

 وجه هیچ به و بود عجیب شهرداري اقدام. شد منصوب تهران

  .نیست صحیح

 از اقتصادي وزیران از یکی رسمی درخواست اساس بر◄ 

 رد است براي شده پیشنهاد جمهوري، ریاست نهاد مسئوالن

 از درصدي دولتی، مشهور و مهم هاي سازمان از یکی به دیون

 شده یاد سازمان به کشور اجیاستخر خام نفت ظرفیت

 با شده است گفته نامه، این به پاسخ در که یابد اختصاص

 محسوب دولت درآمد مالك خام، نفت ظرفیت اینکه به توجه

 شود، واریز خزانه به باید نفت فروش از حاصل درآمد و شود می

  .متعددي دارد اشکاالت پیشنهادي چنین تصویب بنابراین

 هاي تنش به گزارشی در »پست واشنگتن« آمریکایی روزنامه ◄

هاي  و با اذعان به توانایی آسیا اشاره کرده غرب منطقه در اخیر

العاده ایران در جنگ نظامی و سایبري در سراسر منطقه  فوق

 درگیري :نوشته است در مقابل هر تحرك یا اقدام آمریکا

  .بود خواهد »ها باتالق تمام مادر« ایران با نظامی

 
  

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

 


