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 یجنگ اقتصاددر دفاع مقدس            روز حرف▼ 

 ،یلیزمان با آغاز جنگ تحمهم ،95سال  وریشهر کمیویس

بر  یجانانه و مبتن یآغاز شد؛ دفاع زیبه نام دفاع مقدس ن یاحماسه

 یکه توانست تمام آرزوها رانیراسخ، همت و اراده بلند ملت ا مانیا

 وعدر شر یکشور ای یقدرت چیهدشمنان و غارتگران را بر باد دهد. 

را اداره  یجنگ طوالن کیبتواند  رانیکه ا کردیتجاوز تصور نم نیا

مختصات جنگ  یبنشاند. بررس شیدشمن را سر جا تیکند و درنها

امروز  یاقتصاد اریعو جنگ تمام 95در سال  رانیا هیعل یلیتحم

 تواندیم رانیا یاسالم یاست که جمهور امیپ نیحامل ا رانیا هیعل

 یهابر ارزش هیبا تک یز همانند جنگ نظامین یدر جنگ اقتصاد

در  مهم چند محور در ادامه بهنبرد باشد.  دانیم روزیدفاع مقدس پ

 .شودمیبر دشمن شد، اشاره  انقالبدفاع مقدس که عامل پیروزی 

صورت  بهکه  یتا زمان رانیا، در دفاع مقدس -8 :يليتحل نکات

 یچندان قیتوف ،کردمیو با روش خود دشمن با آن مقابله  کیکالس

... شبانه و یهااتیکه از نبرد نامتقارن و عمل یو زمان اوردیبه دست ن

 زین یدر جنگ اقتصاد ؛دده رییمعادالت را تغ توانست ،استفاده کرد

مواجه دشمن  و معمول اقتصادی با متعارف یهاوهیبا ش توانینم

منابع  حیصح تیریرا با مد یخارج یاقتصاد یفشارها دیامروز با شد؛

 یو اقتصاد ینموده و در روابط تجار اثریدر داخل کشور کم اثر و ب

... و یمال و یدوجانبه پول یهامانیمانند پ یگرید یخود از ابزارها

قرارداد  نمونه برجسته آن کیکه  ینیچننیا یهامانی. پمیاستفاده کن

 رییرا تغ یمعادالت نبرد در جنگ اقتصاد تواندیم ،است نیو چ رانیا

در دفاع مقدس،  رانیا تیموفق لیدال نیتراز بزرگ یکی -4دهد. 

و  گانها بود؛ رزمندآن یو فداکار ثاریرزمندگان و ا یروزتالش شبانه

بخش از جامعه  نیهستند. ا دکنندگانیتول ،کشورفرماندهان امروز 

. کنند اتیعمل ،دیو جهش تول دیبا رونق تول روحیه جهادی وبا  دیبا

خود را به  یمنابع و امکانات در دوران دفاع مقدس جا جیبسامروز 

با  یداخل دیاز تول تیحما این اده است ود یداخل یاز کاال تیحما

 -8است.  اسیدر دفاع مقدس قابل ق های مردمی به جبههکمک

مشترک،  یهااتیفرماندهان ارتش و سپاه و انجام عمل یهماهنگ

توانست در مقابل همه دشمنان  رانیکه کشور ا کرد جادیرا ا یبیترک

. ندک یستادگیها با اقتدار اآن مونیو اجماع نام رانیمتحد شده ا

نظام  ؛اند ازعبارت ،هستند یجنگ اقتصاد ریکه درگ ییهاامروز ارگان

 نیا نیب یهماهنگ .و شبکه تجار کشور یبازرگان د،یشبکه تول ،یبانک

 .جنگ است نیادامه ا اتیها از ضرورارگان

فکر  یگونه که در دوران دفاع مقدس کسهمان: یراهبرد نکته

به ، یبر دانش بوم هیبا تکبتواند  رانیکه سه دهه بعد ا کردینم

 یامروز هم کس دیشا ،ابدیدست بر و ماهواره کیبالست یهاموشک

 یاقتصادها نیتراز بزرگ یکیبه  ندهیدر آ رانیتصور نکند که اقتصاد ا

امر  نیتجربه دفاع مقدس نشان داد که ا کنیشود ول لیجهان تبد

از جنس دفاع مقدس.  یبا تالش و همت منتهی ؛است یشدن

 کارگر( ی: علسندهی)نو

 جعل خبر برای مشروعيت کاذب                       گزارش روز▼

چندین کشور  زودیبهکه  کنندمیاعالم  و فیک اخبار جعلیبا انتشار رژیم صهیونیستی  هایرسانه

در رژیم صهیونیستی وابسته به  پایگاه اینترنتی والال ؛پیوندندمی و بحرینت ابار اماردیگر به مسیر خیانت

آمریکا  امور خارجه معاون وزیر ،دیوید شینکرهفته گذشته پس از دیدار »: کرد ادعا 85/5/4646 مورخ

مسئوالن لبنانی برای مذاکره با اسرائیل که  اندکردهاین برداشت را پیدا اسرائیلی  مسئوالن ،از اسرائیل

 «.آماده مذاکره با اسرائیل هستند از گذشته و بیشنرمش نشان داده  ،درباره اختالفات مرزی دریایی

 وزیرینخستکه هنوز  شویممیمتوجه  بیندازیماگر نگاهی کوتاه به اوضاع لبنان  -8 :خبری گزاره

 و تثبیتمشخص  ،اشکابینه و اعضایفرد مأمور به تشکیل کابینه جدید لبنان( ) بیداألمصطفی 

آن  ،در مذاکراتقول نرمش  راحتیبه تواندمیپس چگونه یک دولت نامشخص و نامعلوم  ،نشده است

در  توانیممیرا ال ؤاین سآمریکا بدهد؟ پاسخ  امور خارجه به معاون وزیررا با رژیم صهیونیستی  هم

اسرائیلی و  مسئوالن بلندپایهبه گفته » :که ا کنیمپیدهمان تاریخ  درپایگاه والال  از همین خبری

پیش  و اسرائیلبرقراری مذاکرات مستقیم میان لبنان در یت دونالد ترامپ موفق صورت در آمریکایی،

 .«را خواهد داشت بسیار بزرگیدستاورد سیاسی  یو ،از انتخابات ریاست جمهوری

لبنانی و  هایگروه تیاکثر ،در لبنان شهیپانتیخ و کارسازش هایجریانوجود برخی با  :نکته پاياني

 خواهیزیاده در مقابلو از منافع ملی لبنان  اندمخالفبا رژیم صهیونیستی  شدتبهشور مردم این ک

خبرسازی درباره لبنان هستند  در حال آویوتل هایصهیونیستو کاخ سفید  .کنندمیاین رژیم دفاع 

با سوی دیگر  از ریاست جمهوری فراهم کنند و در انتخاباتبرای ترامپ  ایبرندهبرگ  سویکاز  تا

رژیم صهیونیستی  از جنایاتدیده لبنان ملت رنج ویژهبه ،و اعرابروحیه مسلمانان  ،نوعی جنگ روانی

در شرایط پیش رو که رژیم صهیونیستی و دولتمردان آمریکایی در وضعیت بغرنج را تضعیف کنند. 

احیا کنند و بر خود را  تیثیح ،صوری سازش هایمعاملههستند که با  صدد در ،اجتماعی قرار دارند

اما اراده الهی و همراهی مردم با فلسطین سبب خواهد شد که  ،فائق آیند شروعیت خویشبحران م

، رو به افول دشمن در این مسیر ظلم و ستم نفوذ کند و هایکاخ یهاخانهپستوو وحشت به  ناامنی

 اکبر عسکری صدر(ویسنده: )ن .کارساز نخواهد بودنیز های حائل راارتفاع دیو افزایشدیگر 

 شد ايران عليه هاتحريم بازگشت مدعي آمريکا                  ط تحریفخ ▼

 تمام»: گفت آمریکا خارجه وزیر. است کرده فعال را ماشه مکانیسم که شد مدعی آمریکا

 تمام امروز، از .شدند احیا تسلیحاتی محدودیت ازجمله ایران، علیه للم سازمان هایتحریم

 ذکر اقدامات. شدند فعال دوباره بودند، شده ملغی 4488 قطعنامه ذیل که هاییقطعنامه مفاد

 عضو کشورهای تمام از .شدند لغو نیز 4488 قطعنامه 46 تا 80 و 1 ،۷ هایپاراگراف در شده

 بازنگرداند، را هاتحریم ملل سازمان اگر. باشند پایبند هاتحریم این به داریم انتظار ملل سازمان

 از ایگستره متحدهایاالت آینده، روزهای در .گیردمی نظر در آن برای را عواقبی واشنگتن

 ناقضان کردن پاسخگو همچنین و ملل سازمان هایتحریم اجرای تقویت برای بیشتر اقدامات

 توافق به هاآن که زمانی تا دارد ادامه ایران بر ما حداکثری فشار کارزار. کندمی اعالم را هاآن

منطق  یراستبه« .برسند پراکنی،آشوب توقف و اشاعه تهدیدات کردن مهار جهت ما با فراگیر

مدام سخن از مذاکره با که  در داخل کشور یاعدهچنین دولتی چگونه باید باشد؟ گفتگو با 

و  زنندیم نیمابیفو مذاکره و رفع اختالفات  المللنیبو حرف از جامعه  دهندیمسر  آمریکا

، امروز چهره واقعی آمریکا را ببینند که وقتی کنندیمخطاب  طلبجنگدلسوزان نظام را 

 اشیمدعیر همه آنچه ، زشودمیو در سازمان ملل تأمین ن یالمللنیبدر مجامع  اشخواسته

و با قلدری تمام سازمان ملل را نیز تهدید زده بود، از دموکراسی گرفته تا جامعه جهانی و ... 

را اجابت کند. این همان دولتی است که برخی امید واهی به بستن  اشخواستهکه باید  کندیم

 و دارند! برد با آن داشته -ه بردمعاهد



 

 

  

 اخبار ▼

 آمريکا غيرقانوني ادعاهای به ايران واکنش

 یبرا آمریکا اقدامات» گفت: ملل سازمان در ایران اسالمی جمهوری دائم نماینده «روانچیتخت»

 آمریکا، اقدام به واکنش در .است اثربی و باطل غیرقانونی، امنیت شورای هایتحریم بازگرداندن

 هایتحریم بازگشت روند کردن فعال برای کشور آن صالحیت شورا این اعضای از یکهیچ تنهانه

 عضو 88 امنیت، شورای رئیس به مشترک یا انفرادی هاینامه طریق از بلکه نپذیرفتند، را گذشته

 در نیز امنیت شورای رئیساند. کرده رد قاطعانه را آمریکا نامه مقبولیت و حقوقی اعتبار نهاد، این

 و داشته شورا اعضای با که هاییمشورت طبق کرد اعالم زمینه، این در اعضا سؤاالت به پاسخ

 عضو یک که است روشن کامالً من برای ام،کرده دریافت هاآن از زیادی تعداد از که هایینامه

 هیچ من نظر از بنابراین و هستند آن مخالف اعضا بقیه و دارد زمینه این در خاصی موضع

 اساس بر .آورد عمل به دیگری اقدام تواندنمی نیز شورا رئیس و ندارد وجود شورا در اجماعی

 را امنیت شورای هگذشت هایتحریم بازگرداندن روند آغاز حق برجام اعضای فقط 4488 قطعنامه

 و ندارد مزبور روند به توسل برای حقی هیچ بنابراین نیست، برجام عضو دیگر آمریکا .دارند

 است مطمئن ایران اسالمی جمهوری .است آینده یا حال در حقوقی اثر هرگونه فاقد نیز اشنامه

 تضعیف و امنیت شورای از سوءاستفاده برای آمریکا تالش با دیگر بار امنیت شورای اعضای که

 امنیت کمیسیون به رئیس مجلس، رابطهدر همین  «.کرد خواهند مخالفت آن اعتبار و اقتدار

 هاآن که اقداماتی و هاآمریکایی ادعای چارچوب در المللیبین فضای رصد با تا داد مأموریت ملی

 .کنند طراحی را متقابلی اقدامات ،گیرندمی پیش

 سليماني سردار ترور در ييآمريکا بازنشسته ژنرال يک نقش

 نحوه از روایتی ،«خشم» نام به خود کتاب از بخشی در آمریکایی مطرح نگارروزنامه «وودوارد باب»

 ازاینپیش .است داده ارائهسلیمانی  قاسم حاج شهید سردار ترور برای ترامپ دونالد گیریتصمیم

 اشاره سلیمانی سردار ترور برای ترامپ کردن مجاب در مپئوپو مایک نقش به خبری منابع

 رئیس اسبق معاون ،«کین جک» نقش به بار نخستین برای خود کتاب در وودوارد اما اند،کرده

 که زمانیکتاب،  مفاد طبق .است کرده اشاره هم خصوص این در آمریکا ارتش مشترک ستاد

 او با کین جک ،بود آورده رأی آمریکا منتخب جمهوررئیس عنوانبه تازگیبه 4680 سال در ترامپ

 برای بوش جورج دولت هایبیم و هاتالش این، بر عالوه کین .بود کرده صحبت اسمق حاج درباره

 ترامپ به کین کتاب، این مندرجات طبق. بود کرده بازگو ترامپ برای را سلیمانی سردار با مقابله

 نیروهای استقرار محل که ایران در هپایگا دو تخریب برای او از بوش ملی امنیت تیم بود گفته

 .«بود کرده مخالفت درخواست این با بوش ،بودند خواسته اجازه ،بود سلیمانی سردار

 ؟کدام شهرها بيشترين آسيب را ديدند ،در طول جنگ تحميلي

. اندگرفته قرار موشکی و هوایی تهاجم مورد کشور شهرهای از شهر 84۷ ،تحمیلی جنگ طول در

 و دوم رتبه بار 880 با اهواز اول، رتبه بار 868۷ از بیش با آبادان ،تهاجم مورد شهرهای میان از

 تهاجم مورد بار 54 ،شهرها جنگ دوران در تهران شهر .دارد قرار سوم رتبه بار 428 با دزفول

 ایران علیه شهرها جنگ سومین 8800 سال پایانی روزهای در .است گرفته قرار موشکی و هوایی

 افزایش خارجی متخصصان کمک به هاآن برد که عراقی هایموشک بار اولین برای و شد آغاز

 شهرهای به دشمن حمالت از درصد 08 از بیش. کرد اصابت قم و تهران شهرهای به بود، یافته

. است گرفته صورت موشک با نیز درصد 9 حدود رد و توپخانه با درصد 84 هواپیما، با کشور

 تهاجم اثر در که است نفر 166 کشور شهرهای به تهاجم بارکی در شهدا تعداد حداکثر

 در مجروحین تعداد حداکثر. افتاد اتفاق 8809 آذرماه در ،کرمانشاه شهر به دشمن هواپیماهای

 شهر به دشمن هواپیماهای اجمته اثر بر که است نفر 2666 کشور شهرهای به تهاجم بارکی

 مورد استان 88 و بوده جنگ صحنه ایران استان 9 ؛درمجموع .افتاد اتفاق 880۷ تیرماه در اهواز

 .انددیده خسارت جنگ اثر بر روستا هزار 2 و شهر 966 ،گرفته قرار حمله

 کوتاه اخبار ▼

کارشناس اقتصادی و  ،«مقدممصباحی» /!زخم الی استخوان ◄

 ایران هم اینکه»: معتقد است نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو

 نوع یک نشود، مندبهره آن منافع از هم و باشد پایبند برجام به

 حساببه اروپایی کشورهای ناحیه از نانجیبی و زخم الی استخوان

 صورتبه باریک همآن بود، هااروپایی اقدام تنها اینستکس .آیدمی

 به هااروپایی تعهد اظهار. هیچ دیگر و شد عملیاتی جزئی خیلی

 منافع تأمین جهت ایران داشتننگه متعهد واقع در برجام

 تحریم بر مبنی آمریکا فشار مقابل در باید اروپا .است خودشان

 برای را راه و نیاید کوتاه رهاکشو دیگر هایبانک و هاشرکت

 از بخشی هااروپایی .کند باز جهانی سطح در ایران دادوستد

 «.کنندمی دنبال را آمریکا مطالبات

« اردکانیان» /است گذاشته سر پشت را جمعيتي سقف تهران ◄

کرد:  خاطرنشانوزیر نیرو در خصوص وضعیت آب پایتخت 

 تأمین در کند رد را نفر میلیون ۷.9 سقف تهران بود شده گفته»

 جدید منبع هیچ تهران .شودمی مواجه مشکالتی با شرب آب

 آب از بهینه استفاده .ندارد آب تأمین برای ریزآب حوضه در دیگری

 قبل تهران شرب آب درصد 86 .است تهران کار دستور در موجود

 تجهیزات از استفاده .رودمی هدر کنندهمصرف دست به رسیدن از

 «.است کار دستور در خانگی بخش در مصرفکم

 «پاتریک فیتز مارک» /ندارد يرنگ ديگر آمريکا حنای ◄

 نگران چین و روسیه» :دیگویم واشنگتن از BBC کارشناس

 هاآن چون ،نیستند[ ایران با خود روابط درباره] امریکا تهدیدهای

 ازپیشبیش هاتحریم بازگرداندن قضیه در آمریکا که اندشده متوجه

 روی دیگر حتی آمریکا امروز اقدام .است شده کشیده انزوا به

 «.داشت نخواهد تأثیری هم ترسیدندمی آمریکا از که کشورهایی

 سبوری انگليس/ در قرنطينه ناقضان برای پوندی هزار 3۱ جريمه ◄

 این در که فرادیا کرد اعالم انگلیس وزیرنخست جانسون

 جریمه ،نکنند رعایت را قرنطینه به مربوط جدید قوانین کشور

 به که افرادی انگلیس، دولت جدید طرح اساس بر .شد خواهند

 بیماران با گرفتن قرار تماس معرض در یا و کرونا به ابتال علت

 86 سقف تا کنند خودداری خانگی قرنطینه رعایت از کرونایی،

 .شد خواهند جریمه( میلیون تومان 866بیش از ) پوند هزار

 گوگل آمریکایی شرکت /شد مسدود يوتيوب در ویتيپرس ◄

 و یوتیوب در ویتیپرس شبکه کاربری حساب بار ششمین برای

 .کرد مسدود را یلجیم

حکم غیبت بستگان نزدیک انسان  :(44احکام سياسي )سؤال  ◄

تفاوتی  ،تحقق غیبت درپاسخ:  مانند فرزندان و همسر چیست؟

کند، لذا غیبت بچه ممیز کوچک و بزرگ نمی بین بیگانه و خودی،

 یبت همسر و فرزندان و بستگان خود ونیز جایز نیست. چنانچه غ

 شود، جایز نیست.می او اذیت موجب که کاری و مؤمن تحقیر نیز


