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 !دهد مقاومت جواب می            روز حرف ▼  

گذرد؛ اما دفاع  نزدیک چهل سال از آغاز جنگ می

گاه از حافظه تاریخی این ملت پاك نخواهد  مقدس هیچ

هاي فراوانی براي ملت دارد  این حماسه بزرگ درس. شد

تواند راهگشاي بخشی از  که بازخوانی آن در این ایام می

  :مشکالت زمانه ما باشد

توان با  ـ درس بزرگ هشت سال مقاومت آن بود که می1

ترین تهدیدات را به فرصت تبدیل و از  تدبیر و هوشیاري، بزرگ

تجاوز به خاك کشور اگر چه در . آن علیه دشمن استفاده کرد

آمد، اما  نگاه اول تهدیدي علیه نظام اسالمی به حساب می

اسالمی به  همین تهدید در بستر تدبیر ملت و مسئوالن نظام

  .ها بدل شد فرصتی براي شکوفایی استعدادها و توانایی

دهد، ایرانیان همواره در  ـ تاریخ این سرزمین نشان می2

جنگ . اند برابر متجاوزان ایستاده و سر تسلیم فرود نیاورده

این گزاره را اثبات کرد که در میدان تقابل حق و باطل، 

در برابر باطل  وحدت و یکپارچگی، پایداري و ایستادگی

  .همیشه جواب خواهد داد

ما «ـ در دفاع مقدس شاهد تحقق عینی شعار 3

در طول دوران دفاع مقدس، جمهوري . بودیم» توانیم می

تسلیحاتی، اقتصادي  ـ  جانبه نظامی اسالمی با محاصره همه

آنچه توانست در طول این هشت . رو بود و سیاسی روبه

بر همه دشمنان داخلی و سال، جمهوري اسالمی را در برا

ما «اي بود که شعار  خارجی سرپا و استوار نگه دارد، اراده

  .را با همه توان در وجود یک ملت نهادینه کرد» توانیم می

توان  ـ درس بزرگ دیگري که با تورق دفتر جنگ می4

آموخت، آن است که درباره دشمنی غرب و استکبار جهانی 

اي تردید  اید براي لحظهبا نظام اسالمی و ملت ایران نب

دشمنان ما در طول جنگ تحمیلی نشان دادند تا . کرد

ـ  شان براي نابودي ملت ایران و هویت انقالبی آخرین توان

اسالمی ما تالش خواهند کرد و آنجایی هم که اقدامی 

  .کنند نه از سر خیرخواهی، بلکه از سر ناتوانی است نمی

ران داخلی همواره گ ـ دفاع مقدس به ما آموخت، فتنه5

در . اند ساز تجاوز بیگانگان و دشمنان خارجی بوده زمینه

حقیقت، ترفندهاي بیگانگان بدون هموارسازي ایادي داخلی 

تجاوز عراق به ایران، ! گیرد شود و جان نمی آنها آغاز نمی

هاي نفاق و عملکرد  ها و جریان بدون اقدامات منافقانه لیبرال

  .خورد صدر و رجوي کلید نمی نیخائنانه افرادي، چون ب

ـ درس بزرگ دیگر آنکه باید به جوانان اعتماد کرد و 6

این همان محور کلیدي ! کارهاي بزرگ را به آنان سپرد

تواند راهگشاي حرکت انقالب  بیانیه گام دوم است که می

اسالمی در دهه پنجم انقالب باشد و در آخر آنکه باور 

 !دهد کنیم مقاومت جواب می

 

 

 !هاي خاص حربه جریان                        گزارش روز ▼

هاي کشور براي پرداخت حقوق  ورود دولت به ماجراي هپکو و مکلف کردن یکی از بانک

با توجه به ... نیروهاي این مجموعه صنعتی و تصمیماتی درباره تزریق سرمایه و اعطاي وام و

در خور تقدیري است؛ اما این همه ماجرا  شرایط امروز این مجموعه صنعتی اقدام مبارك و

اي داشته  نیست و باید به روي دیگر سکه این اقدام و پیام پنهان دولت نیز توجه ویژه

هپکو را از ابتدا بازخوانی براي درك این موضوع الزم است یک بار دیگر ماجراي ! باشیم

 .کنیم

سازي واگذار  د خصوصییک شرکت بزرگ صنعتی سود ده و با تولیدات انبوه در فراین

آیا هپکو ! نکته و شبهه اول در همین ماجرا نهفته است؛ قیمت و چگونگی واگذاري. شود می

به قیمت واقعی واگذار شده است یا این شرکت دولتی که سرمایه و بهایش متعلق به کشور 

اد و ملت بوده، به قیمت اندك و ثمن بخس به فروش رفته است و سرمایه مردم به جیب افر

  خاص ریخته شده است؟ 

پس از واگذاري در یک بازه زمانی کوتاه هپکو از واحدي سود ده و پیشران به یک 

افتاده تبدیل شده و در  عقب  هاي شرکت بدهکار، ضرر ده با صدها کارگر و کارمند با حقوق

قابل  دهد؛ معضل بیکاري تعداد اتفاق دوم در این نقطه رخ می! گیرد آستانه تعطیلی قرار می

توجهی از افراد منجر به مشکالت اقتصادي و حتی امنیتی شده و ضرر این واگذاري بار 

  ! شود دیگر متوجه مردم و کشور می

با امتداد یافتن این مشکالت و حل نشدن آن از سوي مالکان، دولت بر اساس وظیفه 

مایه عمومی شود دست در جیب مردم کرده و از سر ذاتی خود وارد میدان شده و ناچار می

! و بودجه کشور براي احیاي کارخانه فروخته شده هزینه کند تا مشکالت را برطرف کند

اي که در ماجراي مؤسسات مالی نیز شاهد آن بودیم و درباره برخی واحدهاي  مسئله

ي مردم و کشور برا کهنیز قابل تکرار است ... سازي شده دیگر، مانند هفت تپه و خصوصی

  !سومین بار هزینه ثروتمند شدن افراد خاص را بپردازند

هاي نظارتی و اطالعاتی باید هوشیار باشند و مانع از این شوند که افرادي با  دستگاه

  ! به جیب بزنند اینچنین هاي بادآورده را هایی ثروت هاي توسل به چنین حربه

 اي طالبانها براي احی تقالي آمریکایی                ویژه اخبار ▼

ها درصددند با گروه طالبان مذاکره کرده و یک حکومت اسالمی، متعصب و  آمریکایی

  در افغانستان تشکیل دهند که طالبان نیز براي تشکیل این حکومت ابراز تمایل کرده  سنی

جان بولتون و مایک پمپئو از   در جریان برگزاري سه دور مذاکره آمریکا با طالبان،. است

اند و پمپئو به طور رسمی اعالم کرده است من توافق را  ها حذف شده گیري یممسیر تصم

 17جمهور آمریکا با اشاره به اینکه در  رئیس» دونالد ترامپ«گفتنی است،  .کنم امضا نمی

سال اخیر سربازهاي آمریکایی در افغانستان حضور داشته و حضور آنان هیچ دستاورد و 

  .، خواستار خروج نظامیان آمریکایی از این کشور شده است اي براي آمریکا نداشته فایده
  

» عادل عبدالمهدي«به نقل از منابع آگاه گزارش داد، هدف » المیادین«شبکه خبري  ◄

پیشتر . وزیر عراق از سفر به عربستان سعودي، میانجیگري میان ریاض و تهران است نخست

وزیر عراق  اي اعالم کرده بود، نخست وزیر عراق در اطالعیه رسانی دفتر نخست مرکز اطالع

عهد این کشور  ولی» سلمان محمدبن«پادشاه عربستان و » سلمان«در این سفر قرار است با 

  .وگو کند  دیدار و گفت

 



 
 

  اخبار ▼

 خوانند بیهوده نیست که ایران را ابرقدرت پهپادي می

یکا در منطقه را به حمله به آرامکو برتري نظامی آمر: نوشت» ایندیپندنت«روزنامه 

هاي آمریکایی مطرح  چالش کشید و نشان داد همه تبلیغاتی که در مورد مؤثربودن سامانه

پیمانان ایران است، با  هللا یمن که یکی از هماانصار. بوده است» هاي مغرورانه الف«شد،  می

بر  اي را کننده منابع و تخصص محدود چه به تنهایی و چه از طریق متحدان، صدمات فلج

شود آمریکا به  عربستان سعودي وارد کرده که روي کاغذ بسیار مجهزتر است و تصور می

این رسانه در ادامه در پاسخ به . کند ترین ابرقدرت نظامی جهان از آن دفاع می منزله بزرگ

دانند حمله  آنها اکنون می: کند، نوشت این پرسش که چرا آمریکا به ایران حمله نمی

بیهوده . تواند تکرار شود نه نخواهد بود؛ زیرا آنچه در آرامکو اتفاق افتاد، میهزی متقابل، بی

  .خوانند نیست که ایران را ابرقدرت پهپادي می

  شوند و باید محکوم شوند ها اقدام جنگی محسوب می تحریم

ها از همان ابتدا  تحریم: هاي آمریکا علیه ایران گفت درباره تحریم» نوام چامسکی«

اي هستند که به دلیل  هاي ثانویه ها چون تحریم اند، این تحریم غیرقانونی و نامشروع بوده

المللی علیه سایر کشورها اعمال شده، اقدام جنگی  تسلط آمریکا بر شبکه مالی بین

هاي اولیه، کشور  در تحریم: کند او تأکید می. محکوم شوند شوند و باید محسوب می

ها و اتباع خودش را  هایی کشور هدف تحریم را مصادره کرده یا شرکت کننده دارایی تحریم

هاي ثانویه، کشور  کند، اما در تحریم از تجارت با نهادهاي کشور تحت تحریم منع می

ها و  کند تا به همکاري ار وارد میهایی از کشورهاي دیگر فش کننده روي طرف تحریم

  .شده پایان دهند مراودات خود با طرف تحریم

  هیچ توجیهی ندارد که وارد توافقات جدید شویم

توافقی : مدرس دانشگاه با اشاره به عواقب مذاکره ایران و آمریکا، گفت» عماد افروغ«

بر آن توافق وارد کرد، توان  هایی که می ها و نقد صورت گرفت و با وجود همه کم و کاستی

ها هم  آمریکا یک طرفه خارج شد و اروپایی. ربط رسید هاي ذي به هرحال به امضاي کشور

تواند داشته باشد که ما  با این شرایط چه توجیه و ضمانتی می. به تعهدات خود عمل نکردند

توجیهی هیچ . دوباره وارد مذاکره شویم و بار دیگر به همان ماجراي قبل گرفتار نشویم

اگر ایران خداي نکرده این توافق را : وي ادامه داد. ندارد که وارد توافقات جدید شویم

  . نشینی و ملت شریف ایران را خوار کرده است بپذیرد، یعنی از مواضع خود عقب

 رهبري میدان تأثیر انقالب اسالمی را جهانی کرد

بر بزرگ، ملت بزرگ، مکتب فرمانده کل سپاه با بیان اینکه کشوري که چهار عنصر ره

گونه رشد کردیم و نکته  ما این: افتد، گفت بزرگ و دشمن بزرگ داشته باشد، هرگز فرو نمی

مهمی که در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد، این بود که در پرتو رهبري آسمانی امام تمرکز 

گویم کلیشه  یاینکه من از رهبري م: سرلشکر سالمی افزود. قدرت جهانی را در هم بشکنیم

ها با مقیاس جهانی و در ابعاد  نیست؛ چرا که چهل سال یک کشور را در مقابل تمام جنگ

هاي اقتدارش را افزایش دادن و میدان  مختلف حفظ کردن و کشور را پیش بردن و دامنه

 .اي نیست تأثیرش را جهانی کردن و نیز پیشرفت کردن در عین جنگ، کار ساده

  !صل مشارکت مشروط را در پیش گیرندطلبان باید ا اصالح

از اعضاي حزب کارگزاران سازندگی طی یادداشتی در روزنامه » اهللا آقایی هدایت«

طلبان در دوره گذشته و عملکرد  پیروزي اصالح«: درباره انتخابات پیش رو نوشت» آرمان«

اجه شوند؛ آنها باعث خواهد شد حداقل در کالنشهرها آنها با افت محسوس در آراي خود مو

اند و بعید است با  چرا که موفق به جلب رضایت مردم و محقق کردن مطالبات آنها نشده

آقایی در ادامه با » .وضعیت فعلی در چند ماه آینده نیز کار خاصی را بتوانند پیش ببرند

طلبان باید  اصالح: کند ، تأکید می»تحریم خاموش انتخابات«تکرار تئوري حجاریان مبنی بر 

  .مشارکت مشروط را در پیش گیرند اصل

 

  

 

  کوتاه اخبار ▼

دو منبع آگاه نزدیک به » رویترز«به گزارش  ◄

ها به  اند، پس از حمله یمنی مدیره آرامکو اعالم کرده هیئت

تأسیسات این شرکت در البقیق و الخریص بعید است 

عرضه اولیه سهام آرامکو . امسال سهام آرامکو عرضه شود

شود، ستون  رکت نفتی جهان محسوب میترین ش که بزرگ

اصلی اجراي اصالحات اقتصادي عربستان و فاصله گرفتن 

به گفته این منابع آگاه، . این کشور از درآمدهاي نفتی است

پیش از حمله یمن قرار بود اوایل نوامبر سال جاري یک 

درصد سهام آرامکو در بورس عربستان عرضه شود که 

. دي سهام این شرکت بوددرص 5نخستین بخش از عرضه 

درصد سهام  5عربستان امیدوار بود بتواند از محل عرضه 

 .میلیارد دالر سرمایه به دست آورد 100آرامکو 

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با اعالم » نانسی پلوسی« ◄

» دونالد ترامپ«آغاز رسمی تحقیقات براي استیضاح 

خارجی ترامپ از یک کشور «: جمهور آمریکا گفت رئیس

خواست در امور داخلی ما مداخله کند و این نقض فاحش 

کس باالتر  هیچ. جمهور باید پاسخگو شود رئیس. قانون است

گفتنی است، مجلس نمایندگان آمریکا » .از قانون نیست

درباره این تحقیق خواهد کرد که آیا ترامپ خواستار کمک 

وکرات نامزد حزب دم» جو بایدن«اوکراین براي بدنام کردن 

  .شده است یا خیر 2020جمهوري  در انتخابات ریاست

سخنگوي جنبش انصاراهللا در » محمد عبدالسالم« ◄

وقتی شوکت پادشاهی کشور «: صفحه توئیتر خود نوشت

الجبیر در برخورد با صخره سخت یمن شکست، وزیر عتیقه 

اي جز فرار به سمت اربابان خود نداشت؛  سعودي دیگر چاره

وي » .هم جز خواري و ذلت چیزي عایدش نشد اما در آنجا

الجبیر دروغگو را آمریکا بر سر کار آورد تا از پایتخت «: افزود

وي . این کشور یعنی واشنگتن، جنگ علیه یمن را اعالم کند

در (آغاز جنگ را مغرورانه اعالم کرده بود، گویا به سرعت 

  ».پیروز این جنگ خواهد شد) عرض چند روز

وزیر نفت و معادن سوریه با اشاره » ن غانمعلی سلیما« ◄

به بازدید روز گذشته خود از مرکز پتروشیمی عسلویه 

بسیار خوشحالیم این خودکفایی را از طرف ایران : گفت

هاي مثبت  دیدیم و مطمئنیم خودکفایی یکی از جنبه

درصد صنعت و  60تحریم براي ایران بوده است؛ چون 

سان ایرانی است و تکنولوژي نفتی به دست کارشنا

  .توانیم از تجربیات ایران در این زمینه استفاده کنیم می

در » سی بی اي«خبرنگار شبکه خبري » بن گیتلسون« ◄

از «: حساب کاربري رسمی خود در توئیتر نوشت

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پرسیدم آیا با 

ست؟ موافق ا) برجام(اي  اعمال تغییرات در توافق هسته

  »].با هیچ تغییري موافق نیستم[هیچ تغییري : پاسخ داد

   
  .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


