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 !باليممي و مانيممي شهيد مرام بر       روز حرف▼

 ممتاز دانشمند ترور مناسبت به پیامی در دیروز انقالب معظم رهبر

 محسن دکتر شهید» کشورمان راهبردی صنایع و ایهسته

 خواستار کشور اندرکاراندست و مسئوالن همه از «زادهفخری

 و جنایت این پیگیری ،نخست» شدند؛ جدی موضوع دو پیگیری

 و علمی تالش پیگیری ،دیگر و آن آمران و عامالن قطعی مجازات

 این. «داشت اشتغال هابدان وی که هاییبخش همه در شهید فنی

 .است مهم نکته چند واجد عزیزمان رهبر فرمان و خواسته دو

 مدال را شهادت دینی، هایآموزه و تعالیم -9 :تحليلي نکات

 یک المماتحتمی ظاهری حیات برای آلایده پایانی و افتخار

 عظیم فوز و خوبی دو از یکی عنوانبه آن از و داندمی مسلمان

 مزد البته «عاقبت حسن» این. بردمی نام «نیالحسنی احدی»

 صالح عمل انجام بر غیب، و خدا به ایمان بر عالوه که است کسانی

 تعلق رنگ هرچه از «اهلللوجه خالصا  » را خود نفس و دارند اصرار

 بود هاانسان این از زادهفخری شهید شکبی. اندکرده پاالیش ،پذیرد

 و اسالم تعالی خاطر به شهادت این-2 !رزق این از له طوبی و

 و پیام تا چراکه بود؛ خواهد هاآن آخرین نه و است اولین نه ،انقالب

 است، زنده ما زمانه در پاکش سالله ندای و( ع)حسین امام راه

 کربال ارض کل و عاشورا یوم کل. است زندگی عین هم شهادت

 مالیدن هاشهادت این فلسفه اما ؛ظلم با همیشگی مبارزه لزوم یعنی

 است چندی ظاهرا  که است خواری و مذلت خاک به ظالم بینی

 ستیزانستم تمام و ایران ملت دل بر داغ و یافته جسارت حسابی

ی قاطع و معتبر پاسخ بزدالنه روند این بربایست می. گذارندمی عالم

 و آمران باید که ماست زمانه امام فرمان اولین این و داده شود

 سپرده الهی سخت انتقام و عدالت دست به جنایت این عامالن

 و شودمی رشد و بالندگی سبب خود ذات در شهادت اما -9 .شوند

 همه در شهید فنی و علمی تالش پیگیری» فرمودند کهاین

 بالندگی این تداوم یعنی ،«داشت اشتغال هادانب وی که هاییبخش

 این به عجز و استیصال سرِ از و انداخته وحشت به را دشمن که

 ملت سوی از علمی اقتدار مسیر پویش! است یازیده دست حماقت

 همان زادهفخری شهید همکاران و شاگردان و دوستان همه و ایران

 آن به رسیدن هاتن و ماست امروز قدرت نقطه و دشمن ضعفنقطه

 .ماست میان در سعید شهید این مطهر جسم فقدان آالم بخشآرام

 ها،زادهفخری همانند عزیزانی خون ثمربخشی راهبردی: نکته

! بس و است مرامشان و راه تداوم گرو در هاشهریاری و هاسلیمانی

 ازجمله ابزاری و بهانه هر به یا شود ترک لختی نباید راه این پیمودن

 یادمان. فتدبی عقب کذایی مذاکره و صلح سبزِ  باغِ  درِ  دادن ننشا

 سازش و تسلیم هایهزینه از کمتر مراتببه مقاومت هایهزینه باشد

 اهلل پریشان()نویسنده: فتح .هاستقتل این طراحان با

 

 

 

 

 
 

 

 ؟خواهد بودپاسخ ايران چگونه                          روز گزارش▼

فرزند دیگری را در مقابل دیدگان  ،عزت و مقاومت ،استقالل ریدر مس زیعز رانیا گریبار د

و منظر جهانیان  یمرئهمچنان در  اشصخرهجهانیان تقدیم پروردگار نمود تا سینه چون 

 .همواره در اهتزاز بماند پرافتخارشو پرچم  کند اندامعرض قامتراستستبر و 

در  تنهانهبار دیگر نشان داد که انقالب اسالمی  «محسن فخری زاده»شهادت دانشمند پاسدار 

استوار شده است  قدرآنبلکه قامت او  ،نکرده است نشینیعقبمقابل فشار حداکثری دشمنان 

ه روی آورد هاجادهو  هاخیابانیم با او پرهیز دارد و به ترور در ستقکه دشمن از رویارویی م

 هایتاکتیکآمده که با صدد بربا یک عملیات پیچیده ارتباطی در ،دشمن پس از این ترور .است

 نشان دهد. خوردهشکستامید و نا یوس،مأافکار عمومی داخل کشور را  ،جنگ شناختی

ناامید کردن  -9 از: اندعبارتیات روانی دشمن عمل هایسرفصلبرخی از  :خبری هایگزاره

که این ترورها را نشانه ضعف  به دنبال آن است هاتروریست ایرسانهجریان  :مردم از حاکمیت

 نماید،امید از اعمال حاکمیت در داخل کشور امنیت قلمداد کند و مردم را نا تأمینحاکمیت در 

و حتی تا حیات خلوت آمریکا با پرچم  هااقیانوساما مردم خروش دلیرمردان خود را در پهنه 

ک یدشمن با تاکت؛ نظامی ایران هایعملیات جلوه دادنموفق نا -2 .کنندنمیبرافراشته فراموش 

در حالی است که  نیا ،ده استاز ضعف حافظه تاریخی برآم گیریبهره درصددحافظه خاموش 

 ،دیرالزورروریستی در ت هایحرکتاری به دقیق و اثرگذ یالمی ایران برخوردهاجمهوری اس

...  وسد األحمله به عین آمریکایی،سقوط گلوبال هاوک  ،یسیانگل کشنفت فیتوق ،البوکمال

برخی افراد ترسو که همواره پازل دشمن را کامل  :عقالنیت فیدس بهانه پرچم -9. ه استداشت

 و محاسبه نفع و ضرر هاتروریستبا  عقالنیت در برخورد خواستار؛ در سخنان خود کنندمی

ترسوها حق ندارند » :اندفرموده ازاینپیشاین در حالی است که مقام معظم رهبری  !اندشده

 .«محاسبه درست است یه معناب تیعقالن رایز ،اورندیرا ب تیاسم عقالن

خواهد  موقع مناسب فرودر  هاتروریستضربت متقابل جمهوری اسالمی علیه  :نکته پاياني

 نخواهندرا به ظاهر دیپلماتیک دشمنان  هایپیامآمد و در این زمینه نیروهای مسلح مالحظه 

را همگان خواهند دید و به قدرت و صالبت  هاضربهاین  و در آینده نزدیک، آذرخش کرد

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( جمهوری اسالمی اذعان خواهند کرد.

 دوباره فعال شد! «عقالنيت ترس»                        ویژه  خبر ▼

 زاده،یفخر دیترور شه ییچرا لیدر تحل»: روزنامه جوان نوشت مدیرمسئول، «یگنج عبداهلل»

در  دیبود، اما نبا یطلبان معتقدند کار بدو اصالح های. دولترسدیبه گوش م یمتنوع یهالیتحل

بعد از ترور چهار دانشمند  لیتحل نیشود. ا جادیا نهیکشور هز یکه برا میبکن یترور کار نیا یفردا

به  یدولت یهابونیتر شد. آنچه از ترپررنگ زیدر ترور حاج قاسم ن وارائه شد  زین گرید یاهسته

 ،و وحشت از پاسخ مجدد دشمن رساندیاست که واکنش ما را به صفر م ییهالیتحل رسدیش مگو

با عمل و  میاست که ارتباط مستق ییکاال تیامن .«را به کار انداخته است« ترس تیعقالن»

باالتر  یاندک یزده، در همان سطح و حت ایضربهکه  یحوزه دارد. اگر دشمن نیا هایالعملعکس

است  رانیملت ا تیو امن رانیا یتیساختار امن افتدمیچه به خطر نکند، آن افتیضربه متقابل را در

عناصر  یو برخ هارسانهگذشته،  هایماهآن باشند. در  قبمرا دیبا یگاهیکه همه در هر سطح و جا

 یتیاتفاقات امن یرا عامل برخ آویوتل اندکردهالش مختلف ت هایشیوه به یستیونیصه یارسانه

 رانیو پرونده مهم ا یتیو امن یاسیخاص س طیشرا لیدر تابستان به دل حالباایننشان دهند.  رانیا

 نیادامه ا داده نشد. یپاسخ درخور هاماجراجویی نیبه ا بایدوشایدکه  چنانآن ت،یامن یدر شورا

 را گسترش خواهد داد. یمنناا یمرزها با دشمن دلیلبیو کنار نزدن مالحظات  طیشرا



 

  
 

 اخبار ▼

 ایهسته کاهش تعهدات ؛مجلسکميسيون انرژی دستور کار 

 تیدرباره شخصو رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی مجلس  یانرژ ونیسیکم سیرئ «یعباس دونیفر»

ب چکاره خ بوده است. ایهستهدانشمند  زادهفخرینگو  گویندمیبه من » :گفت زادهیفخر دیشه

 چیبرجام ه نیگفت که ا دیرا گفت. با قتیبه مردم حق دیترورش کردند؟ با کردهمی یبوده؟ فوتبال باز

کاهش تعهدات دارد که قرار است در  یبرا یمجلس طرح»: افزود یو .«نداشته است اینتیجه

. «میکن قیتلف دیشه نیبا بحث ترور ا شودمیرا  نیشود. ا یمجلس بررس تیو امن یانرژ ونیسیکم

خت سالح کشور ما دنبال سا .دیکل بزنبرجام و پروت ریشما ز یعنی یتیپخروج از ان»گفت:  یعباس

 هایبازهدر  دیبا ،کنندیم جادیما ا یمشکل برا یاست. حاال که ه رفتهیپروتکل را پذ نیا نبوده و

. میخارج شو رجامو بعد از ب میریبازرسان را بگ یبازرس ی. بعد جلومیکن را لغو یکل الحاقپروت ایمرحله

 نیو اگر ا مانیممی یتیپرا برداشتند در ان هاتحریم. اگر میخارج شو یتیپاگر دست بر نداشتند از ان

سوخت  خواستیممی که یدر زمان زادهفخری» کرد: حیتصر یو .«میخارج شو آناز  دیکار را نکردند با

و  در سپاه زریبا ما هماهنگ بود. در توسعه ل کامال  ،کتور اراکاو در ساخت ر میکن دیدرصد را تول 28

 میکن یاتیو عمل میرا بساز یخاص یزرهایل میتوانست شانیفعال بود. با کمک ا اریبس شانیا ،وزارت دفاع

با نیز ی سازمان انرژی اتمی کشورمان سخنگو« یکمالوند» .«میقرار ده دفمهاجم را ه یو پهپادها

ترور در رژیم  ایننقش  و تحویلی به آژانساطالعات  ازرژیم صهیونیستی  برداریبهرهیرش احتمال پذ

 است قرار اگر اقدامات داده شود. نیبه ا یپاسخ قاطع دیبا حتما »گفت:  ،و حادثه نطنز زادهیفخر دیشه

 .«شود یریگمیدر سطوح باال درباره آن تصم دیشود، با جادیا یرییآژانس تغ یهایدسترس در

 4111 سبد رأیاز  طلباناصالحنگراني 

اگر اعتمادسازی صورت نگیرد و مردم مطمئن » :گفت طلباصالح فعال سیاسی «اینمنتجب رسول»

نخواهند داد. مسئوالن  رأیگیرد، نظام قرار نمی تأییدمورد  هاآن، نظر و نامزد مدنظر رأینشوند که 

کسی ابطال  رأیشود، تر بدانند، به ناحق کسی سلب صالحیت نمیی کنند که مردم دقیقکار

اند که کشور و نظام خود را های مختلف نشان دادهکند. مردم در بازهو تغییر پیدا نمی شودنمی

کنند اما های گوناگون انتخابات، بسیار پرشور پای صندوق حضور پیدا میدوست دارند و در دوره

کمتر مردم خواهد  این اعتماد مخدوش شده بازسازی نشود و مردم نگران باشند، نتیجه حضور اگر

نیا در حالی است که منتجب هایصحبتاین  .«صورت پشتوانه نظام سست خواهد شد. در این بود

در خود را  کارآمدی و حسن ظنریاست جمهوری  مختلف انتخابات هایدورهشورای نگهبان در 

کشور نشان داده است و افرادی همچون میرحسین موسوی، مهدی سیاسی با جریانات برخورد 

 بنابراین ادعای؛ بگیرندند تأیید صالحیت توانست کروبی و امثالهم از ساختار تعریف شده همین شورا

اعالم بررسی و در کشور برای  تعریف شدهقانونی ساختار  به دلیل ،مردم در انتخابات رنگکمحضور 

از دست رفتن بدنه دارند،  طلباصالح هایچهرهکه  اینگرانیکاندیداها نیست، بلکه  هایصالحیت

دولت تدبیر و امید  آمدنروی کار  ایبر ،انطلباصالح سال پیش 0شعارهای اجتماعی است که با 

 .کنندمیمشاهده  امروزدرست خالف آن شعارها را ولی مردم  دادند رأی

 !دشمن در مواجهه با انياير یباز هعداقتغيير 

 هایرانیا ریاخ هایسالدر » نوشت: زادهفخریبا اشاره به شهادت محسن  نیادیالملبنانی  گاهیپا

کار را  نیبار ا نیچند هاآن، اندبرداشتهدر منطقه گام  دیجد یریقواعد درگ جادیا ریدر مس جیتدربه

ت ترور یبه جنا هاایرانیپاسخ  نیاول نی. همچندندیدر تنگه هرمز انجام داده و سپس به ونزوئال رس

ر عراق د« سداألنیع» ییکایآمر گاهیبا مورد هدف قرار دادن پا ،«یمانیقاسم سل»سردار سپهبد 

و محور مقاومت  رانیدر ترور سردار بزرگ ا کایآمر تیبه جنا هاایرانیپاسخ  نیا مشهود بود. وضوحبه

مورد  رانیا یقاطع بود؛ اما رهبر معظم انقالب اسالم اریبس ،انجام شد یو علن میکه به شکل مستق

قلمداد و اعالم کرد که پاسخ  هیپاسخ اول کیسد را در چارچوب تنها األنیع گاهیهدف قرار دادن پا

 یکشور نیاول عنوانبهنام خود را  رانیا ترتیباینبه. است ایاز غرب آس هاآمریکاییدر اخراج  یعواق

 ینتوانست پاسخ متحدهایاالترا مورد هدف قرار داده و  کایآمر ما یدوم مستق یکه پس از جنگ جهان

قواعد  ،ییکایآمر یهاستیبه دست ترور یمانیاز زمان شهادت سردار سل رانیا .ثبت کرد ،به آن بدهد

 .«چشم در چشم و پاسخ متقابل ؛کرده است میدر منطقه ترس یدیجد

 کوتاه اخبار ▼

، «دانش جعفری» بايد از وابستگي به نفت رها شويم/ ◄

های با اشاره به ناپایداری معضو مجمع تشخیص مصلحت نظا

 هرچقدر»مالی در کشور و کاهش قدرت خرید مردم گفت: 

افت ارزش پول ملی بیشتر باشد نیاز به افزایش نقدینگی بیشتر 

درصد  08درصد تا  ۷۴ها بین ما در تمام دولت .خواهد شد

ش نقدینگی به که ناشی از افزای ایمداشتهافت ارزش پول ملی 

علت کسر بودجه و چاپ پول است که پدیده دالری شدن 

نبودن تولید به این معنی  زادرون .دهداقتصاد را شکل می

است که رشد تولید همواره متکی به عوامل بیرونی و خارج از 

کنترل ما است یعنی با باال و پایین شدن قیمت نفت یا ایجاد 

شود حتی وقتی شکل میمشکل در فروش آن، اقتصاد دچار م

هم که درآمدمان از نفت بیشتر بود هم دچار بیماری هلندی و 

 جهتازاینافزایش واردات و آسیب دیدن صنایع داخلی بودیم، 

 .«باید کاری کنیم که از وضع وابستگی به نفت رها شویم

 یسخنگو ،«یفیلط» /در آبان ماه یتجارمثبت تراز  ◄ 

وضعیت واردات و صادرات بهبود از  ،یگزارشدر  رانیگمرک ا

در آبان  رانیا یخارج تجارت کارنامه» :و گفت داد خبرکشور 

که سهم صادرات،  دیدالر رس ونیلیم 982و  اردیلیم ۶ماه به 

 02و  اردیلیسه م زیدالر و واردات ن ونیلیم 298و  اردیلیسه م

ماه با سبقت گرفتن صادرات از  نیا در دالر بوده است. ونیلیم

دالر را نشان  ونیلیم 990کشور مثبت  یواردات، تراز تجار

هزار  2۷0و  ونیلیم 98 یوزن لحاظ از کشور صادرات .دهدیم

هزار تن بوده است که چهار برابر  ۹۷0و  ونیلیم 2تن و واردات 

 .«دهدمیکشور نسبت به واردات را نشان  یشدن وزن صادرات

 با لبنان اهللحزب/ در کنار ايران هستيماهلل: حزب ◄

در مقابله » ، افزود:«زادهیفخر» دیترور شه دیشد تیمحکوم

و ملت آن  رانیدر کنار ا یخارج یهاو توطئه داتیبا تهد

و  یستیونیصه میرژ دی. ما در مقابله با اتحاد جدمیاستادهیا

قادر  رانیا .میهست رانیمنطقه در کنار ا یاز کشورها یتعداد

است که به  یدست کسان قطع کردنمجرمان و  ییبه شناسا

 نیا حال کنند،یم یدرازدست یرانیوالن ائدانشمندان و مس

 .«باشند خواهندیم یمجرمان هر کس

 /استهمه م ديشه زادهی: مرحوم فخرهيرهبر حزب وطن ترک ◄

 میرژ یستیبا محکوم کردم اقدام ترور هیترک وطن حزب رهبر

مرحوم  ؛گفت ،زادهیفخر دیدر ترور شه یستیونیصه

 همه ماست. دیشه زادهیفخر

ایام انتخابات جهت  در: (99 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 و عیوب و نواقص بایستشناخت کاندیدای مناسب، می

 را الیق فرد تا کرد تفحص حال و گذشته در را هاآن امتیازات

 انتخاب برای کاندیداها سر پشت کردن صحبت آیا نمود، پیدا

در امور مربوط : پاسخ چیست؟ مالک است؟ جایز صلح، ا فرد

 .وره، اشکال نداردبه انتخابات در حد مشا


