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 های دفاع مقدسدرس           روز حرف▼

دفاع مقدس، گنجینه ارزشمندی است که مرور مستمر آن نه 

تنها موجب تکرار و کسالت نخواهد بود، بلکه با هر بار بازخوانی، 

هدایت و راهنمایی انقالبیون و  أجلوه دیگری عیان کرده و منش

قالب های ملت خواهد شد. مروری بر آنچه در دهه اول انتوده

ها و گذشت و در ماجرای دفاع مقدس تعین یافت، حاوی درس

های ارزشمندی است که امروز نیز در آغاز راه دهه پنجم عبرت

تواند راهگشای نسلی باشد که تحقق بیانیه انقالب اسالمی می

 گام دوم انقالب اسالمی در گرو عزم و اراده آنهاست. 

د دارد و گریزی ـ درس اول آنکه در همه شرایط دشمن وجو5

از آن نیست. شاید راهکارها و ترفندهای دشمن تغییر یافته 

باشد، اما دشمن از دشمنی خود کوتاه نیامده و ضدیت و عداوت 

ـ از حوادث روزهای سخت 9با جبهه حق همچنان پابرجاست. 

ترین آموزیم که فراموش نکنیم در سختدفاع مقدس می

، اگر ایمان به خدا، شرایط و با بیشترین کمبودهای مادی

توان های بلند و مقاومت و ایستادگی باشد، میشجاعت و اراده

در برابر دشمن ایستاد. به واقع آنچه در معرکه نبرد با دشمن 

کننده است، بیش از امکانات مادی و تجهیزات مدرن تعیین

ـ دفاع مقدس به ما آموخت 8عوامل انسانی و غیرمادی است. 

ساز تجاوز بیگانگان و ی همواره زمینهگران داخلکه فتنه

دشمنان خارجی هستند. در حقیقت ترفندهای بیگانگان بدون 

گیرد! شود و جان نمیهموارسازی ایادی داخلی آنها آغاز نمی

ها و تجاوز عراق به ایران، بدون اقدامات منافقانه لیبرال

خورد. امروز نیز دشمن بدون های نفاق کلید نمیجریان

های ایادی داخلی خود نخواهد توانست خللی در ازیسمقدمه

ـ درس بزرگ نسل اول انقالب در 4مسیر انقالب ایجاد کند. 

توان با تدبیر و هوشیاری، دوران دفاع آن است که همواره می

ترین تهدیدات را به فرصت تبدیل و از آن علیه دشمن بزرگ

ل تهدیدی استفاده کرد. تجاوز به خاک کشور اگر چه در نگاه او

آمد، اما همین تهدید در بستر علیه نظام اسالمی به حساب می

تدبیر ملت و مسئوالن نظام اسالمی به فرصتی برای شکوفایی 

ـ بزرگ درس دفاع هشت 1. شدها تبدیل استعدادها و توانایی

این مسئله بود که باید به جوانان اعتماد کرد  کردنساله، آشکار 

ن سپرد! در بستر همین اعتماد بود که و کارهای بزرگ را به آنا

دار عرصه نبرد شدند و در حالی که مستشاران جوانان میدان

های نظامی کارکشته نظامی از عدم تحقق بسیاری از عملیات

ه، االئمهای بزرگی چون ثامنگفتند، حماسهسخن می

را خلق  1و کربالی  3المقدس، خیبر، والفجر مبین، بیتالفتح

 وز نیز به چنین اعتمادی نیازمندیم.کردند. امر

 )نویسنده: مهدی سعیدی(

 
 
 

 

 

 
 

 پيشنهاد استعفا!                            روز گزارش▼

گیری به بهانه گشودن راهی برای حل مشکالت کشور، روز شنبه پیشنهاد کناره «اعتماد»روزنامه 

 داغ شد.« استعفای روحانی»ارسی هشتگ یتر فئجمهور را تیتر یک خود کرد. بعد از آن در تورئیس

طی ده ماه گذشته »گوید: طلب میـ عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح5 های خبری:گزاره

اندازی هیچ مشکلی حل نشده که بر مشکالت اضافه هم شده است. در این ده ماه کدام چشم

امه یابد. بهتر است که تر نشده است. بنابراین عاقالنه نیست که این وضع ادتیره بود که تیره

دار حل این مشکل شود. حداقل مانده شخص دیگری عهدهماه باقی 51مدنی رفتار شود و برای 

به خاطر مردم و کشور کاری باید کرد. اگر برای حل مشکالت و گرانی آدرس کاخ سفید داده 

راه را باز کند تا وگو با آن نیست باید کنار برود و شود، در این صورت کسی که قادر به گفتمی

زاده، سخنگوی دولت اصالحات نیز در واکنش به یادداشت ـ عبداهلل رمضان9دیگران اقدام کنند. 

به نظرم پیشنهاد خوبی »نویسد: گیری از قدرت میعبدی و توصیه او به روحانی برای کناره

 «.هااست برای رهایی از سردرگمی و مشخص شدن مسئولیت

طلبان ـ اصالح5خصوص پیشنهاد استعفا دو نکته قابل تأمل وجود دارد؛  درهای تحليلي: گزاره

ی سهم با نشستن بر مناصب اجرای و البته که برای به قدرت رسیدن روحانی به اتفاق جامه دریدند

خواهند خود را منتقد خود را به صورت کامل دریافت کردند، امروز با طرح چنین مسائلی می

ن علی ابطحی از فعاالسخگویی به افکار عمومی شانه خالی کنند. محمددولت نشان داده و از پا

کند که: طلبی، حقیقت ماجرای درخواست استعفای روحانی را اینگونه تحلیل میشاخص اصالح

های گذشته با ـ در ماه9«. شعار استعفای روحانی بیشتر ایذایی است برای جناح مقابل»

یر عراق و لبنان مجبور به استعفا شدند. آیا مشکالت ها، نخست وزهای پیچیده غربیسیاست

های پایانی خدمت، جمهور، آن هم در ماهگیری رئیساین کشورها حل شد؟ آیا استعفا یا کناره

دهد و معیشت مردم را دوچندان دچار مشکل اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار نمی

ای را ء رسانهرهای خود و تبلیغات سودهد که فشاکند یا این تحلیل را به دشمن نمینمی

 دوچندان کند؟...

های آخر حکمرانی خود را سپری جمهور در روزهایی که دولت ماهپیشنهاد استعفای رئیس

کند و طرح این موضوع صرفاً هدفی سیاسی کند، هیچ مشکلی از مشکالت مردم را حل نمیمی

های جریان اصالحات به جای این است که چهرهدارد تا اینکه دلسوزی برای مردم باشد. انتظار 

کیسه دوختن برای منافع آینده قدرت و نگرانی از برزخ کاهش مقبولیت مردمی جریان 

رسان دولت در روزهای پایانی باشند و هم خود را پاسخگو گر و هم یاریشان، هم محاسبهمتبوع

شک دولت روحانی چرا که بی و مسئول ملت بر سر آنچه طی هفت سال گذشته افتاده بدانند؛

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک محصول جریان اصالحات بوده و هست.
  ویژه راخبا ▼

 دستگيری تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران

تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران از »رئیس کل دادگستری استان تهران اعالم کرد: 

ند، برخی شهرداران مرتکب جرم اهر ایام اخیر دستگیر شدجمله لواسان، شهریار و رودهن د

شود. ها میشوند و از این رو عدم نظارت دقیق شوراهای شهر موجب این آسیبخواری میرشوه

 «انجام شود. ،افتدهای الزم برای جلوگیری از جرایمی که اتفاق مینظارتباید 

 ماجرای پراشتباه برجام!

برجامِ پُر اشتباه بسیار مقصر است. حتی پیش از برجام جمهور در ماجرای شخص رئیس

آوری کردند. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و سانتریفیوژها را عجوالنه جمع

ما اینها را در مجلس پیگیری  گفته استها را زده و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی این حرف

 خواهیم کرد.



 

  

 اخبار ▼

 !شد خواهد انجام نه و هست نه و هبود ایمذاکره نه

 عمان در آمریکا و ایران مذاکره بر مبنی شدهمطرح اخبار درباره خارجه امور وزارت سخنگوی

. ندارد ایران و آمریکا روابط و المللبین روابط ماهیت از درستی فهم هیچ ترامپ آقای» :گفت

 ایمذاکره نه. است افتاده اتفاقی چه که بفهمند نیست قرار معلوم قرار از هم ایشان مشاورین

 ترامپ درد به شاید دارد؛ داخلی مصرف همه اینها شد، خواهد انجام نه و هست نه و بوده

 ترور پرونده پیگیری درباره زادهخطیب.« خوردنمی آمریکا و ایران روابط درد به ولی بخورد،

 عراق ملی حاکمیت علیه بلکه ،ایران علیه تنها نه داد رخ آنچه: »افزود نیز سلیمانی سردار

 تضاد در عراق مردم ملی عزت با و است شده اشغال کشور همانند عراق با آمریکا رفتار. بود

 به موضوع این اول روز از عراق و ایران بین. بود نگاه همین یدؤم عراق پارلمان مصوبه و است

 ابعاد از. کند لعم تعهداتش به عراق دولت امیدواریم. است شده پیگیری مشترک صورت

 اهل ما. شد نخواهد ختم اینجا به و ایمکرده پیگیری مختلف مجامع در المللیبین و حقوقی

 هیچ نه و شده فراموش نه افتاد اتفاق شب آن در آنچه و هستیم اقدام اهل و نیستیم تهدید

 .«شد خواهد بخشیده وقت

 چرا ايران مخالف درگيری دو جمهوری است؟

 5229 سال از شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس ارمنستان و یجانآذربا جمهوری دو

 ضعف با جنگ این نهایت در و جنگیدند باغقره سر بر سال دو از بیش مدت به 5224 تا

 بسآتش با منطقه، این بر ارمنستان ارتش نیروهای حضور تثبیت با و آذربایجان جمهوری

 درگیری منطقه این در بارها تاکنون 5224 سال بسآتش از پس طرف دو .یافت خاتمه

 این در .است پیوسته وقوع به گذشته روزهای طی آنها آخرین که اندداشته نظامی

 نقش صهیونیستی رژیم و ترکیه، آمریکا چون بازیگرانی مقطعی، و کوتاه هایجنگ

 این که است کرده اعالم بارها خود مستقل سیاست با اسالمی جمهوری .دارند اساسی

 خارجی، هایجریان آفرینینقش و حضور با مقابله برای و نیست منطقه نفع به هاگیریدر

اسالمی  جمهوری مخالفت در خصوص چرایی .کند فروکش هادرگیری این باید سرعت به

 دو هر هایآسیب و خسارات ـ5باید گفت؛  آذربایجان و میان ارمنستان درگیری و تنش با

 در را ایران به آوارگان ورود و ایران شمالی مرزهای در ناامنی همچون پیامدهایی طرف

 وجود به صهیونیستی رژیمـ 9 .دارد دنبال به کرونایی و اقتصادی دشوار شرایط این

 ایران مرز مجاورت به را خود ناامنی این وسیله به زیرا دارد؛ نیاز منطقه در درگیری

 اصلی مشکل واقع در و نکرده حل منطقه در را مشکلی هیچ جنگ تاکنونـ 8 .کشاندمی

 پذیریمسئولیت با باید منطقه کشورهای ـ4است.  طلبیجنگ همین باغ، قره نشدن حل

 به که را صهیونیستی رژیم ماهرانه بازی فریب و باشند منطقه در الزم آرامش دنبال به

 در مجعول رژیم این زیرا ؛نخورند ،است آذربایجان و ارمنستان کشور دو در نفوذ دنبال

 را ایران مرزی مناطق تهدید و کشورها این در خود حضور و نفود گذشته هایسال

 .است داده افزایش

 حجاببي مسافر به اينترنتي تاکسي رانندگان تذکر لزوم

 عموم منظر در و نیست شخصی مکان خودرو» :انتظامی تأکید کرد نیروی فرمانده جانشین

 نیروی اینجا در لذا شود؛می گذاشته پا زیر مردم قحقو خودرو، در حجابیبی با دارد. قرار

 گرفته، صورت حجابیبی آن در که خودرویی مالک برای .کندمی قانون اعمال انتظامی

 پیامک یعنی شود؛ رعایت وی خودروی در شئونات که شودمی خواسته و ارسال پیامکی

 باید خودرو مالک رد،گی صورت مجدداً حجابیبی اگر بعد، مرحله در .است ارشادی نخست

 تاکسی رانندگان .شد خواهد حاضر سوم بار برای تکرار، صورت در و دهد الکترونیکی پاسخ

 بخواهند مسافران از و دهند تذکر حجابیبی صورت در خودرو سرنشین به باید نیز اینترنتی

 «.کنند رعایت را شئونات که

 

 کوتاه اخبار ▼

سیداحسان »/ 11وضعيت درآمدهای نفتي در سال  ◄

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی « خاندوزی

یادداشتی درباره وضعیت عملکرد درآمدـ هزینه دولت در 

نزدیک به نیمی از »نوشت:  5822ماه نخست سال شش

درآمدهای بودجه عمومی، از محل انتشار اوراق و فروش 

ها به دست آمده است. به بیان دیگر وابستگی به فروش شرکت

جای خود را به وابستگی به استقراض داده است. تحقق نفت، 

درصد درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه و تحقق  51

درصدی درآمد ردیف فروش مستغالت و اموال، نشان از یک

 «گرای سازمان برنامه و بودجه دارد.بینی غیرواقعفاجعه پیش

از  نرخ ارز آزاد بیشرود!/ داروی مفت، مفت از دست مي ◄

شده قاچاق معکوس  سبببرابر نرخ ارز دولتی است که  شش

دارو به خارج از کشور افزایش یابد و این موضوع کاهش داروهای 

خاص همچون انسولین را در بازار به دنبال داشته است. حجم 

های شهرهای زیارتی و گردشگری کشور بسیار فروش داروخانه

از د چمدانی دارو بیشتر از سایر مناطق است که نشان از خری

ارز »رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت:  مسافران دارد. سوی

تومانی در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود  4911

اند که برچسب من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آورده

 «اصالت خودمان روی آن بوده است.

نگار روزنامه« جیکوب ساباروف»حقوق بشر آمريکايي!/  ◄

آمریکایی در خصوص نحوه اجرای حقوق بشر در آمریکا 

من با چشمان خودم دیدم کودکان را در چه شرایط »نویسد: می

ترین فاجعه بشر کردند؛ این بزرگسختی در قفس نگهداری می

 «ام.ام دیدهای است که در زندگیدوستانه

ویترز ر محموله جديد بنزين ايران وارد ونزوئال شد/ ◄

اعالم کرد اولین نفتکش از سه نفتکش ایرانی حاوی سوخت به 

های این کشور آمریکای مقصد ونزوئال، بدون مزاحمت وارد آب

جنوبی شده است. دو نفتکش دیگر ایران با همین مقصد از 

کنند و احتمااًل در اوایل اکتبر به ونزوئال اقیانوس اطلس عبور می

 رسند.می

رئیس  بازار رنگ مصنوعي دارند!/ هایدرصد ميوه 5۲ ◄

ها برای اینکه واسطه»اتحادیه فروشندگان میوه تهران گفت: 

آوری کرده و جهت را رنگ را زودتر به بازار عرضه کنند، آن میوه

ها به این درصد میوه 91کنند. ماندگاری از پارافین استفاده می

ل نارنگی ای مثنوبرانه شوند. اکنون وقتی میوهشکل عرضه می

 «است. آوری شدهرنگ کامل دارد، یعنی به طور مصنوعی رنگ

منظور از توریه چیست؟  (:2۲)سؤال احکام سياسي  ◄

فهمد شنونده ازآن چیزی می که : توریه سخنی استپاسخ

کند، یا به تعبیر دیگر آن چیز دیگری را اراده می وگوینده از

ا را دارد و افرادی سخنی است دو پهلو ،که عبارت تاب هر دو معن

شوند، که مقید به پرهیز از دروغ هستند، گاه به آن متوسل می

تا هم دروغ نگفته باشند و هم شنونده از اسرار آنها آگاه نشوند. 

البته در توریه شرط است که موجب تضییع حقوق دیگران و 

 ستم بر آنان نشود.

 


