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 ؟!ديمقابل کاخ سفروز قدس تکرار      روز حرف▼

 یموضوعات اب، گذشته یهادههسیاسی جهان در حوادث  کوران در

 یبرا وضوحبه یصدق گفتار انقالب اسالمکه  میشویممواجهه 

را در وقایع تاریخی این روشن از نمونه  دو. شودیممشخص  گانهم

 .میکنیمادامه مرور 

 یاسیس شمندیاند کدام ،یدر جهان دوقطب -9: يليتحل یهاگزاره

اما امام  ؟شودمضمحل  که ابرقدرتی مثل شوروی کردیم ینیبشیپ

خبر  یجهان دگانیبلکه در مقابل د ،نه در خفا یانامهدر  (ره)ینیخم

 ؛دادند کمونیستی شوروینظام  یهااستخواناز شکسته شدن 

نامه  یوقت»: دیگویمنامه مورد  در االسالمخیش نیمرحوم حس

 یتیوال یآقا دیحضرت امام به گورباچف به وزارت امور خارجه رس

را به  نیاند ارا نوشته و گفته یانامه نیحضرت امام چن؛ گفتند

نامه  یلیخ نیکه ا میو شور کرد می. همه نشستدیبده هایشورو

 یخودشان ابرقدرت یبرا هانیو ا خوردیها برماست و به روس یتند

 دیکه اگر اجازه بده میخدمت حضرت امام عرض کن می. گفتهستند

اآلن زود و  مینامه را بده نیا یو بعد از مدت میصبر کن یکم کی

. ما برود دیهم شده. زود بفرست ری! درینخ ؛است. امام فرموده بودند

نامه  دینبا میدیرس جهیکه به نت میمثالً فحول وزارت امور خارجه بود

که  میدیشده و ما بعداً د ریحضرت امام فرمودند د یول م،یرا بده

 طیدر مورد شرا یرانیا پلماتید انیعبدالله ریام -2.«است طورنیهم

 یالریکه ه یزمان»: دیگویم زین رانیو مقاومت ا هیسقوط سور

مسلح شود و  دیبا هیسور همعارض گفتندیم صلیو سعودالف نتونیکل

از  رانیا یاسالم یجمهور رد،یاتفاق صورت گ نیکردند تا ا نهیهز

در  رانیاراده ا ،مقاومت الس 6 صحبت کرد و پس از یاسیحل س

حضرت آقا؛  ینشست، مواضع انقالب ربه با هاستیترورشکست 

به چشم  یخوببه شانیا هیدر روح "بودن یانقالب استمداریس"

برجسته  نگارخبرنگار و روزنامه کل،یه نیمحمد حسن یروز خورد،یم

ما  چراکه دیقدر رهبر انقالب را بدان دیشما باگفت که به من  یمصر

 .«میو در جهان معاصر ندار ایدن یجا چیرا در ه یرهبر نیچن

اکنون صدق  زین کایدر جامعه آمر ریاخ یهااتفاق :یراهبرد نکته

که النه  میبود یکشور نی، ما اولاست یانقالب اسالمو رفتار گفتار 

که بانگ  میبود یکشور نیاولو  میکرد ریتسخرا  کایآمر یطانیش

به خاطر  و شودیمظلم  ییکایو زنان آمر پوستاناهیسدر حق  میزد

 یالنه جاسوس ریسخدستور دادند که پس از ت امحضرت ام نیهم

اکنون  آزاد شوند، ییکایآمر پوستاهیگروگان زن و س 40 کایآمر

ه بر به آتش کشیده شدن عالوشاهدند که  ییکایآمر سردمداران

و به  دیدر مقابل کاخ سف، روز قدس پرچم این شیطان بزرگ در

تا نویدی باشد  شودیمبه آتش کشیده  دست مظلومین آمریکایی نیز

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(                 بر نابودی زودهنگام این رژیم.

 هافرصتو  هاضرورتبودجه؛  حهياصالح ال                 روزگزارش ▼

 نیشده است. در آخر لیتبد یشگیمرسوم و هم یبودجه در کشور ما به موضوع یکسر متأسفانه

 در یکارشناسان اقتصاد انتقادهای که بود 11بودجه سال  حهیال مون،ینام هیرو نیمورد از ا

 افتهی زیشدت ن این انتقادهاامروز ؛ را به دنبال داشت یابودجه یدهادرآم دیده شدن یرواقعیغ

 است.

آذرماه سال  است که یکارشناسان اقتصاد ازجمله انیسبحان یهاد دمحمدیس :یخبر یهاگزاره

مجموعاً »خبر داد و گفت:  11بودجه  حهیدر ال شدهینیبشیپ یبودن درآمدها یرواقعیگذشته از غ

بدون در  ،یرقم اعالم نیالبته ا« داشت. میجه خواهبود یتومان کسر اردیلیهزار م 4۸3از  شیب

در  یاسالم یکه دولت از محل فروش اوراق مال شدبرآورد می یانتوم اردیلیهزار م ۸3نظر گرفتن 

 نیسطح، امکان تحقق ا نیدر ا یبدون در نظر گرفتن مضرات انتشار اوراق مال ؛نظر گرفته بود

 یدرصد 40 شیدولت افزا ن،یبر ا عالوه .هنوز محل تأمل است یدر سال جار زیدرآمد ن زانیم

در نظر گرفته بود که تحقق آن  در بودجه زینسبت به سال قبل را ن 11سال  یاتیمال یدرآمدها

 یکسر یهاینیبشیپ نیا ی. بر تمامهست یاتیمال انیمؤد یو بهبود درآمد یرشد اقتصاد ازمندین

 روزیاقتصاد د ریاضافه کرد؛ وز دیبا زیکشور را ن دصاآن بر اقت ریتأث زانیو م ییبودجه، اوضاع کرونا

 یماریب»کشور پرداخت و گفت:  یاقتصاد طیشرا حیمجلس به تشر ی( در صحن علنخردادماه 4۸)

 یاز رکود اقتصاد رفتبرونراهکار  یو« کشور خسارت زد. یناخالص داخل دیدرصد به تول 4۱کرونا 

دولت و  یهاییدارا یواگذار ،یاتیمال یهاتیمعافکاهش  ،یاتیمال یدرآمدها شیرا همان افزا شتریب

در  11اصالح بودجه از  ییخبرها زین یتازگبهاعالم کرد.  یاستقراض از مردم و بخش خصوص

مجلس خبر از وجود  ندهینما «یجعفر قادر» ؛رسدیمبه گوش دوم سال در مجلس  ماههشش

ماهه دوم سال در شش»داده و گفته است:  11در بودجه  هایو نابسامان هایختگیرهمبه ها،ینظمیب

ملت  یگذشت فرصت الزم وجود دارد تا وکال دیمجلس جد تیاز فعال یازآنکه کمو پس یجار

 نیا ادیزاحتمالو اصالحات آن را انجام دهند که به یو بازنگر 11بودجه  حهیمشکالت مترتب به ال

 .«کرد میخواه یاتیکار را عمل

 کنیاست، ل یتلخ تیواقع هرچند بودجه امسالقابل تحقق غیر یدرآمدها :يليتحل گزاره

، دهدیم شنهادیکه دولت پ یو موارد یبانک مرکز از ای، استقراض از مردم و هاییدارا یواگذار

رو شی. راهکار پدارد به دنبال یاقتصاد پیامدهای منفیاست که  مدتکوتاهو  یمسکن ییراهکارها

در  کردهانهیدر آن داشته باشد، اصالح ساختارها و کاهش هز مؤثرنقش  تواندیمکه مجلس 

 یعملکردهای دقیق گزارش بر اساسرا . اگر مجلس بتواند بودجه های اجرایی کشور استبخش

از  برای همیشه ادعا کرد اقتصاد کشور توانیماست که  وقتآن، تنظیم کند هاسازماننهادها و 

 شده است. دهیآبد یاقتصاد یهاتکانهدر مقابله با  طورنیهمو  افتهی یخالص ینفت یدرآمدها

 )نویسنده: اکبر کریمی(

 طلبان نااميدندمردم از ما اصالح ،شورای نگهبان را بهانه نکنيم          ویژه رخب ▼

 و عملکرد ضعیف فراکسیون امید طلبان در انتخابات مجلسبا اشاره به ناکامی اصالح «عصر ایران»

ها را باید کنار گذاشت و نقد دیگر گالیه از شورای نگهبان و ردصالحیت» :نوشتدر مجلس دهم، 

طلبان باید از خود بپرسند چرا به قدرت رسیدیم و چرا آن را از حجریانی را شروع کرد. اصالدرون

در مورد مجلس، در مورد دولت هم باید این پرسش مطرح شود. چرا همه فکر  تنهانهدست دادیم؟ 

نمایندگان مجلس دهم  هر جامهور آینده ایران یک اصولگرا است. مردم باید جکنند رئیسمی

 -نبودند تا دیده شوند که بس از ؛را بشناسند هاآنالبته به شرطی که  -ویژه در تهران را دیدند به

 حقشانرا مطالبه کنند و از  سکوتشاندلیل  هاآنکنند و از  سؤالدر مورد عملکردشان و رفتارشان 

 .شد« امید»امیدی که قربانی  بگویند و



 

 

  

 اخبار ▼

 کندمي کيش يمن به سوريه از را هاتروريست ترکيه

 به وابسته سوریه بشر حقوق باندیده مدیر عبدالرحمان، رامی از نقل به «احوال» ایترکیه روزنامه

 به وابسته سوری هایگروه از رسماً ترکیه اطالعات دستگاه که کرده نقل سوری مخالف هایگروه

 آماده یمن به اعزام برای را مزدورانی کننده،وسوسه و هنگفت مبالغ پرداخت ازای در خواسته خود

 آنکارا به وابسته هایگروه میان تبلیغ حال در سوریه عفرین در ترکیه امر تحت مزدوران. کنند

 اردوغان، طیب رجب هستند، یمن در جنگ خواستار که کسانی کنند،می اعالم هاآن به و هستند

 خالی جای کردن پر برای آنکارا ،زمانهم. هاستآن گرفتن خدمت به آماده ترکیه جمهوریرئیس

 منطقه بر مستقیم و کامل تسلط برای را ایترکیه سرباز ۱33 و هزار 43 از بیش سوری، مزدوران

 فساد بهانه به اردوغان معتقدند ناظران. است کرده مستقر سوریه جرابلس تا «جسرالشغور»

 ژهیوبه و سوریه شمالی مناطق کردن خالی و یمن به هاآن اعزام درصدد امرش، تحت مزدوران

 هاینیرو عفرین، در امور زمام کامل گرفتن دست به برای خواهدمی و است هاآن حضور از عفرین

 منتقل سوریه مستقیم اشغال مرحله به آنکارا بیترتنیابه و کند مستقر منطقه این در را ترکیه

 کرد، ادعا خوانده، «موثق» را هاآن که اطالعاتی به استناد با السابعالیوم مصری روزنامه. شودمی

 سوری مزدوران که کرد فاش اخیراً عفرین منطقه در ترکیه اطالعات دستگاه افسران از یکی

 .شد خواهند منتقل کشور این از خارج به یزودبه

 !است ريپذاما مذاکره امکان ،را ترور کرد يمانيسردار سل کايآمر

 تواندیم انیمبادله زندان ایآ ؛یتوافق در افق تبادل زندان»با عنوان  یابتکار در گزارش روزنامه

 یمانیترور سردار قاسم سل نکهیعالوه بر ا»نوشت: « شود؟ کایو آمر رانیا یوگوگفت سازنهیزم

 یهاشداده بود، تال شیافزا اریدو کشور را بس انیم میمستق ییارویخطر رو هاییکایوسط آمرت

ممانعت از ارسال  یبرا یاعزام چهار ناو جنگ زیو ن رانیا یحاتیتسل یهامیتحر دیتمد یبرا کایآمر

 ریاخ یهاهفته یدو کشور ط انیزا در مازجمله عوامل تنش زیبه ونزوئال ن رانیسوخت توسط ا

 یهاگرفته از زندانصورت یهایزنیبا را یو طاهر یعسکر یطیشرا نیدر چن حالنیبوده است. باا

که با  یحرکت کرد؛ موضوع کایبه سمت آمر یضمن آزاد زین تیوا کلیآزاد شده و ما کایآمر

تبادل »طلب در ادامه نوشت: روزنامه اصالح نیا«. همراه شد متحدهاالتیاستقبال مقامات ا

 عنوانبهاز کارشناسان  یدو کشور از منظر برخ انیها مدر اوج تنش کایو آمر رانیا انیم انیزندان

دونالد  تیگذشته با استناد به توئ یروزها یط یعنوان شده و برخ ییزداآغاز تنش یبرا یامقدمه

دو  انیوگو مگفت دخوردنیمسئله را در کل نیودن توافق، او ممکن ب رانیبر تشکر از ا یترامپ مبن

است  یدر حال کایمذاکره با آمر ریهموار کردن مس یطلبان براتالش اصالح«. اندکشور مؤثر دانسته

 رانیفرودگاه بغداد هستند و ملت عزتمند ا یهاستیمذاکره، همان ترور زیت مپش یهاجنتلمنکه 

و آن را برای خود افتخار  کندیمعلنی ترور  صورتبهکه سربازان وطن را  یوحش یهاستیبا ترور

 .کندیمذاکره نم، شمردیم

 خواهندينمرا  یدارهيسرمانژادپرستي بهانه است، مردم نظام اعتراض به 

توسط  پوستاهیس کیمرگ  درواقع» نوشته است: کایآمر عیاز وقا یلیزرشناس در تحل اریشهر

انبار باروت بوده است. محرک ماجرا اعتراض به خشونت و  کیزدن به  تیکبر دپوست،یسف سیپل

اما تداوم آن، موجب ورود به مرحله  هاست،پوستاهیس هیعل کایآمر سیدر پل شدهنهینهاد ضِیتبع

که  ی. رونددیخواهد انجام کایآمرجامعه  یو اجتماع یدشوار اقتصاد طیدوم و اعتراض مردم به شرا

عمل کرد و منجر به اختالل در گسترش  یگزاگیوع شد و زشر جیتدربه 233۸با سکته سال 

 یبا برخ ریدر دو سه سال اخ یو در ادامه مدت کوتاه دیگرد هیسرما دیبازتول یو عمق یسطح

 یکرده بود اما در پ دایپ ینزول بیروند اختالل، ش نیکرده بود موقتاً ا جادیکه ترامپ ا یراتییتغ

شدت گرفته و فشار  یروند اختالل نیدوباره ا کایکرونا بر اقتصاد آمر روسیو وعیاز ش یفشار ناش

 نیاز طبقه فرودست و محروم یطبقه متوسط و بخش ینییو پا یانیم یهاهیال یرو یاقتصاد

 پوستاهیس کی هیعل سیشده که بهانه آن اقدام پل یکرده و منجر به آثار اعتراض دایگسترش پ

در  برالینئول یدارهیسرما یاقتصاداعتراض، نه گفتن به مناسبات  نیا یهاامیاز پ یکی. است

ند در رو یبرالینئول یدارهیسرما ستمیس دهدیحادثه نشان م نیا نی. همچنکاستیجامعه آمر

 .«حرکت خود دچار اختالل شده است

 کوتاه اخبار ▼

 /!ديبه غذا رس يستيونيصه ميروابط با رژ یسازیعاد ◄

 میروابط با رژ یسازیعاد یبرا هاستمدتکه  یامارات متحده عرب

روند  نیا یغذا را برا بارنیا کوشدیمدر تمام سطوح  یستیونیصه

کارشناسان معتقدند  را افتتاح کرد. یهودیرستوران  نیو اول دیبرگز

در امارات بوده  یهودی یادیرستوران نشانه حضور تعداد ز نیافتتاح ا

گسترش  اریبس یستیونیصه میرابطه امارات با رژ دهدیمو نشان 

 کیگزارش داد که  راًیاخ زین تدپرسیآسوش یخبرگزار است. افتهی

موافقت امارات با احداث  و استاحداث شده  یدر دب زین سهیکن

 نیبه هم کشور است. نیدر ا انیهودیتعداد  شینشانه افزا سهیکن

 یسازیعادمعتقدند که  انهیکارشناسان امور منطقه خاورم ل،یدل

 میبا رژ یو عربستان سعود نیمانند امارات، بحر ییرابطه کشورها

 یدشمن"ذلت و ننگ تحت عنوان  یسازیعاد درواقع ،یستیونیصه

عرب حوزه  یهامیکه رژ کندیمبوده و ثابت  "رانیمشترک با ا

عرب  یهاملتکه استعمار آنان را بر  هستند یمزدوران فارسجیخل

 کرده است. لیتحم

 «دمنیتوماس فر» است/ «يجنگ داخل»در آستانه  کايامر ◄

در  متحدهاالتیا»نوشت:  مزیتاورکیوین در ییکایآمرمشهور  لگریتحل

شد،  روزیترامپ در انتخابات پ کهیهنگام است. یجنگ داخل ریمس

اما  شوند؛یم یدچار اختالفات داخل هاییکایآمرکردم که  ینیبشیپ

 یکاش سناتورها از تصورات من هم بدتر است! یاوضاع فعل

ها دچار اکثر آن متأسفانه یول کردندیترامپ را کنترل م خواهیجمهور

شفاف و  یبرگزار یحت ط،یشرا نیدر ا هستند. یاسیس یبندوباریب

 «است. دیهم محل ترد یبعد یجمهوراستیبدون تقلب انتخابات ر

 یخبرگزار /هيغارت نفت سور یبرا ييکايآمر ونيکام 5۵ورود  ◄

 کیاشغالگرانه خود،  یهااستیدر ادامه س کایآمر»گزارش داد:  سانا

، از سوریه را بدون اجازه دولت حاتیو تسل زاتیکاروان حامل تجه

اقدام با هدف چپاول و غارت نفت و  نیا کرد. ن کشورایعراق وارد 

 «.ردیگیصورت م هیسور یعیمنابع طب

و مسائل  جلسه بررسی مشکالت /سالمت مدافعشهدای آمار  ◄

)یکشنبه( به ریاست معاون اول  دیروزجامعه پزشکی کشور عصر 

با قدردانی در این جلسه اسحاق جهانگیری  .برگزار شد جمهورسیرئ

در  ژهیوبهپزشکان و کادر درمانی کشور  یازخودگذشتگاز ایثار و 

نفر  443، هاگزارش بر اساس»گفت:  ،جریان مقابله با بیماری کرونا

کشور در مقطع مقابله با کرونا  یاز پزشکان، پرستاران و کادر درمان

 «دندیبه شهادت رس

 /ديريبگ ميتصم يو انقالب حيصر یمجاز یحجاب و فضادر مورد  ◄

 نیازدهمیقم به مناسبت آغاز به کار  هیحوزه علم نیمدرس جامعه

 یریگمیتصمخواستار  یامیپ یط یاسالم یدوره مجلس شورا

به امر  یاهتمامیو ب یفرهنگ یرفع ولنگار یبرا یو انقالب حیصر

شد و  یاسالم یو فرهنگ متعال ینیمعارف د جیفرهنگ و ترو

همچون  یاجتماع یهابیآس انیم نیمتذکر شد در ا نیهمچن

 یو اجتماع یفرهنگ یهاو چالش ینینشهیطالق، حاش اد،یاعت

 نیتدو ازمندین هانیو مانند ا یمجاز یمربوط به حجاب، فضا

 و راهگشاست. داریپا ینیقوان


