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 !تبيين جهاد ضرورت و سأي سمفوني       روز حرف▼

 سیاسی پدیده یک یا مفهوم یک تبیین راهبردی جایگاه و اهمیت

 دیگری و ایجابی تبیین نمایاند؛ طریق دو به توانمی را اقتصادی و

 .یسلب تبیین

 بود پیش روز چند همین ،«تبیین جهاد» مفهوم ایجابی اهمیت در

 را آن ،دانشجویان و جوانان با دیدار در انقالب معظم رهبر که

 از دشمنان چراکه کردند؛ ذکر امروز جوانان رسالت و حیاتی ضرورتی

 و انقالب واقعیات نمایی وارونه و گریفتنه که تبیین پادزهر طریق

 مردم واردکردن درصدد است، اسالمی نظام سالهچهل دستاوردهای

 و شناخت تغییر جنگ نام به هستند پنهانی جنگ زمین به ایران

 شاید اما ؛شودمی انجام واقعیات پرحجم قلب با که جامعه ادراک

 را آن مردم از بخشیفقط  چرا ،هست دشمن جنگ اگر بخُ بپرسید

. است نهفته امر همین در دشمن هوشمندی تحقیقاً! کنند؟می باور

 از ایبرساخته واقعیات را موضوع این پذیرش هایزمینه هاآن

 حکومتی امور رهاشدگی و معیشت اقتصاد، وضعیت بودن نابسامان

 درک را آن وجود تمام با مردم که اندداده قرار گذشته دولت زمانه در

 دنبال به صبرانهبی سیزدهم دولت به یأر با امروز و کنندمی

 در را خود مندیدغدغه انصافاً سیزدهم دولت. هستند گشایش

 حتی ،فرصت اغتنام با کارش به آغاز از ماه سه از کمتر همین

 واردات در مجدانه کار استانی، سفرهای برای هفته آخر تعطیالت

 هایماه کل برابر چند اندازهبه کرونا واکسن دز میلیون 100 از بیش

 کالن زدن کلید و دوازدهم دولت زمانه در بلیه این با درگیری

 در را امیدهایی و رسانده اثبات به ،اشتغال ایجاد و مسکن هایپروژه

 .شکل داده است گذشتگان توخالی هایوعده از خسته جامعه بدنه

 مدعی دولت مجیزگوی هایرسانه از برخی کار ،میان این در اما

 از روز 100 از کمتر در امروز که است رسیده جاییبه اعتدال و اصالح

 در را سالههشت کار مطالبه نقد، در انصافیبی با سیزدهم دولت عمر

 مشکالت نماییسیاه و بزرگنمایی با و! دارند دولت از ماه سه از کمتر

 مسئله سلبی اهمیت داشتند، لب بر سکوت مهر دیروز تا که امروز

 ارزشی هایرسانه و دولت مسئوالن مردم، منظر در بیشتر را تبیین

 در سردبیرش قلم به شرق روزنامه مثالً ،دیگرعبارتبه. دهندمی جلوه

 رفع در آن توانمندی به باور و دولت به مردم اعتماد و امید روح حالی

 فراموش را مردم درگذشته که اندگرفته نشانه را مشکالت و هاتحریم

 به روزنامه این «ایدئولوژی؟ به پا پشت» یادداشت چکیده. بودند کرده

 کاری هم دولت این در نیست قرار مردم که است این آن سردبیر قلم

 امیدآفرینی جهاد و تبیین اهمیت ،موضوع این! شود انجام شما برای

. داد نشان دشمنان هایطراحی و مشکالت انبوه میان در دیگر بار را

 تنور در نظام و دولت از مردم اعتماد زدودن و سأی ایجاد نان راستیبه

 دیده امیدوارکننده هایتالش چرا و! شود؟می وپزپخت کسانی چه

 (پریشان اهللفتح: نویسنده) !شود؟نمی

 

 

 
 

 
 

 !مااليطاق تکليف                                  روز گزارش▼

 و امید احیای چگونگی درباره ،آرمان روزنامه با وگوگفت در طلباصالح فعال «رادانصاری حسین»

 محصولش غرب و آمریکا با جنگ مسئله. شود اصالح باید هاسیاست»: داشت اظهار مردم اعتماد

 آن نمونه یک که است سیاسی و فرهنگی اقتصادی، مزایای از بسیاری از ایران محرومیت

 یک. است وابسته زیادی عوامل به، بدهد شکست را غرب و آمریکا بتواند ایران اینکه. هاستتحریم

. رسدنمی سرانجام به و نیست انجام قابل که تکلیفی یعنی ماالیطاق تکلیف. است ماالیطاق تکلیف

. «باشد داشته تواندمی که است دستاوردی و نتیجه برابر چندین شودمی آن صرف که ایهزینه

 تیجهنبه جد دنبال شد؛ اما  وامید تدبیر دولت ساله 8 در حاصلشعارهای بی گونهاین یگیریپ

، متأسفانه حالبااین. پیش روی ماست اینکهم، لوحانهسادهو بینانه جرای این سیاست خوشا

 !است برنبسته رخت "بینیخودکم" و "توانیمنمی" باور ،جماعت اینافکار  نوز ازه

 که است سیاسیونی از برخی محاسباتی خطای غرب، به کشور اقتصاد زدن گره :بریخ هایگزاره

 حاصل گذشته هایدولت مجریان برخی فعل ترک. ندارند باور «توانیممی ما» شعار و داخل تولید به

 خود آن بند هر تکرار که است جمهوریرئیس برجامی هایوعده اوج 1394 سال. بود تفکر همین

 شما هاتحریم رفع با که بدانید واهلل»: است داخل بر تکیه ناباورانشکست سیاست  بر محکمی دلیل

 مشکل ،بیاید سرمایه تا...  ،(20/07/1394) .باشید نگران نیست نیازی و شد خواهید منتفع هم

 که هاییآن ،(17/03/1394)!شود حل مردم خوردن آب و صنعت ،اشتغال ،شود حل زیستمحیط

 بزنند ضربه ملت این امید به گذاشت نخواهم که بدانند ،دارند نظر آمیزافتخار توافق کلمات این روی

 :کرد اعالم زمان همان نیز دولت سخنگوی و جمهوررئیس معاون نوبخت محمدباقر .(94شهریور)

 9. )«شودمی تزریق کشور اقتصاد منابع به دالر میلیارد 100 ،مذاکرات در توافق صورت در»

 دوران در تواندمی دولت» :داشت اظهار جمهوررئیس اول معاون ،جهانگیری اسحاق و (94 خردادماه

 .(94 ماه آبان 9) «کند کشور وارد را سرمایه از انبوهی جدی، ریزیبرنامه با پساتحریم

 رفع نبودن شخص به قائم ،ایران مهوری اسالمیج با آمریکا اختالف بودن ماهوی :پاياني نکته

 یایران شاهدمریکا از قبل از انقالب تا به اآلن که آ گرایانهاستعمار نگاه نشدن اصالح و اختالفات

 نگاه بر مبتنی آمریکا توسط فرجامبد برجام شکست و خروج اب، ر منطقه هستیمد پرقدرت

 کرده گذشته از تربلند را آمریکا به اعتمادیبی دیوار ،ذاکره با کدخدام سابق به دولت بینانهخوش

ور با ملت بزرگ ، مهر اثباتی بر ثبات رویه دشمنی این کش(ره) راحل امام ناب نکته این. است

 اسالمی درصدصد طرح یک آمریکا که رضبه ف» :فرماید، از گذشته تا به امروز است که میایران

 اسرائیل و آمریکا اگر .بردارند گامی ما منافع و صلح نفع به هاآن که کنیمنمی باور. بدهد انسانی –

 صحبت که هاآن ،بگذارند کاله ما سر خواهندمی هاآن چراکه نداریم قبول ما بگویند "اهلل اله ال"

 (عباسیان حسین: نویسنده) .«بکشانند جنگ به را منطقه خواهندمی ،کنندمی صلح از

 جديد ترکيه در امور سوريه!داخالت م                     خبر ویژه▼

های جدید در این تحرکات جدید ارتش ترکیه در مرزهای شمالی سوریه، احتمال وقوع درگیری

کُرد در شمال استان  انینظاممواضع شبه و روز پیشد هیترک ارتششدت بخشیده است؛  مناطق را

 اتیخود را آماده دو عمل هیترک ارتشدهند، خبر میها رسانهی خبر .باران کردگلوله شدتبهحلب را 

مستقر  یستیترور یهااز گروه تیحما یبرا هااتیعمل نیاز ا یکی ؛کندیم هیدر شمال سور ینظام

 وزارت .کُرد قسد صورت خواهد گرفت انینظامشبه هیعل هیسور شرق شمالدر  یگریدر ادلب و د

در واکنش به اقدامات برهم زننده امنیت منطقه و اشغال خاک این کشور توسط قوای  سوریه خارجه

 در امنیت و صلح برای مستقیمی تهدید ترکیه، هایسیاست»: ای هشدار داد و اعالم کردترکیه

 اقدامات انجام و ارضی تمامیت و استقالل از دفاع حق الملل،بین حقوق اساس بر سوریه. است منطقه

 .«کند آزاد را خود اراضی و مقابله ترکیه تجاوزات با بتواند تا داندمی محفوظ خود برای را عملی
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 اخبار ▼

 !ندارد نشينيتهران قصد رئيسي: حضرتي الياس

 زدهزلزلهطقه رئیسی به من اهللآیتفر اخیر به بهانه س اعتماد طلباصالح روزنامه مدیرمسئول

 به رئیسی نشدهاعالم پیش از سفر»: ، نوشتجمهوررئیسدر تمجید از سفرهای استانی اندیکا و 

 کمک و بازسازی امر گرفتن سرعت در قطعاً که دارد اهمیت نظر آن از اندیکا، زدهزلزله مناطق

سفر آقای  .داشت خواهد بسیار تأثیر وارده هایخسارت جبران برای منطقه عشایر و مردم به

نشینی ندارد و سراسر کشور را عرصه کار و فعالیت قصد تهران گاههیچنشان داد که وی  رئیسی

شوند داند. ناگفته پیدا است که با چنین سفرهایی وزیران و مدیران دولت نیز تشویق میخود می

های یاری از گره، خود به سراسر کشور سفر کنند و همین سفرها بسریزودرشتدر مشکالت 

 توسعه و پیشرفت و البته مشکالت مردم و صاحبان صنعت و کشاورزی را خواهد گشود.

 گفته خود مشکالت از او با و شده روروبه جمهوریرئیس با دیروز خوزستانی کشاورز کههمین

همچنان که مطبوعات گاه . ایمرسیده مردمی و انقالبی مدیریت اساس و اصل به درواقع است

به  جمهوریرئیسموارد قلم به تحسین بگشایند و از  گونهاینگشایند، باید در قلم به انتقاد می

و نه حزبی و  نگاه ملی وعبارات ناشی از وجدان سالم این  .«خاطر چنین سفری قدردانی کنند

در حالی است که با روی کار آمدن دولت مردمی رئیسی، جریان  ایین چهره رسانها جناحی

با  ازپیشبیشهمچون تعامل  های ویسیاستاصالحات به انحاء مختلف سعی نموده است تا 

این همچنان بر تداوم و  وصیف کندترا پوپولیستی و مردم فریبانه  مردم و حضور در میان آنان

 .دهدخرب ادامه میمای سیاست رسانه

 به سبک اصالحات! تقليد جعمر از حمايت

 وضعیت درباره هاییتوصیه ،مجلس رئیس با دیدار جریان در گلپایگانی صافی اهللآیت مهر 30

 تمام با باید»: گفت با قالیباف دیداردر  تقلید مرجع این. کرد مطرح خارجی روابط و معیشتی

 باشیم قهر کشورها از بسیاری با اینکه و باشیم داشته رابطه اقتدار و عزّت با دنیا کشورهای

که به  شد مواجه خبری هایپایگاه از یکیای غیرحرفه واکنش با اما سخنان این ؛«نیست صحیح

 کل گرفت.پایگاه ش ینای اضای مجازی به موضع غیرحرفههایی در فدنبال آن واکنش

 تمام اکنون کهطیف بود. این  توجهجالببه این موضوع  طلباناصالح، واکنش بیندراین

 ،انددادهازدست مدیریتی سابق در دولت و مجلس، هایناکارآمدی پی در را نمود و بروز هایعرصه

 تاریخی سابقه. قراردادند دوقطبی ایجاد و ایرسانه سواریموج دستمایه را نقادانه مطالب بالفاصله

 جناح ؛است ایشان از شانکنونی حمایت ر تضاد کامل باد ،قدرعالی عالم این با طیف این برخورد

 فشارهای با بود، سرکار موسوی میرحسین دولت که زمانی امروز، طلبانِاصالح و 60 دهه چپ

 روز آن از و دهد استعفا نگهبان شورای دبیری از شود مجبور صافی اهللآیت که کردند کاری خود

 باشد. نداشته حضور کشور سیاست متن در بعد به

 ي شده بود!نيبشيپحمله سايبری به سامانه سوخت قبالً 

و روز پیش در خصوص حمله سایبری اخیر به د کشور رعاملیپدافند غ فرمانده «یسردار جالل»

 یابیو هم سال گذشته ارز یجار ما سامانه سوخت را در سال» :اعالم کردسامانه سوخت کشور، 

 گذشته دولت اما؛ میکرد یریگیابالغ و پ یصورت کتبکه وجود داشت را به یو اشکاالت میکرد

 یهانهیدر زم ییاجرا یناهماهنگ کیداشت و  یبریسا تیدر حوزه امن یجد یارانگسهل کی

از اخیر  حادثه در متأسفانه را اجرا نکردند. شدیتذکر داده م نهیزم نیکه در ا یو نکات ،مختلف

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای  «.میکه قبالً آن را اعالم کرده بود میخورد بیآس یمحل

اخیر به  هایسالدر »خاطرنشان کرد: در بیانی مشابه نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، اسالمی 

به سازمان پدافند غیرعامل و تذکرات این سازمان پیرامون حمالت سایبری  ،دالیل سیاسی

تصریح عباسی فریدون  .«بینی قرار نگرفتر این خصوص مورد پیشای دتوجهی نشد و بودجه

های سازمان پدافند را اجرایی کرده و شوخی نگیرند. های دولتی باید دستورالعملدستگاه»کرد: 

 .«بینی بودای انجام شد، قابل پیشهایی که در حوزه هستهاین حمالت بعد از خرابکاری

 

 اخبار کوتاه

« هاآرتص»صهیونیستی ه روزنام صهيونيستي!/ بافيخيال ◄

نوشته اگر اتفاقات اخیر مربوط به حمله سایبری به 

این »رسانی در ایران، کار اسرائیل باشد، های سوختایستگاه

«. شگری آنامی ]اسرائیل[ است نه کندهنده ناکبازتاب

کنند که حمالت برخی استدالل می»افزاید: هاآرتص می

کرد. در حال  سایبری ثبات حکومت ایران را تضعیف خواهد

 .رسدبه نظر می بافانهخیالتفکر  حاضر، این استدالل شبیه

درست است که چنین حمالتی باعث ایجاد نامالیماتی برای 

تهدیدی برای  هاومرجهرجایران خواهد شد، اما اینکه این 

 .«رسدبه نظر می تردیدقابل شدتبهحکومت ایجاد کند 

با ادامه پیشروی  /بر پايان ائتالف سعودی در يمن ایمقدمه ◄

های مردمی یمن به سمت شهر مأرب، نیروهای ارتش و کمیته

ده نظامیان وابسته به ائتالف سعودی منابع یمنی از فرار گستر

یحیی ». دهندخبر می جوارهمهای به سمت شهرها و استان

افراد »از ، سخنگوی نیروهای نظامی دولت صنعا «سریع

از جنگ بردارند تا که  ه استخواستشهر این در « خوردهفریب

استان مأرب به علت دارا بودن منابع  .مورد عفو قرار گیرند

غنی نفت و گاز، از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار است و به 

باید در صورت آزادسازی کامل این استان،  ،گفته کارشناسان

ائتالف  ،و حامی آن منصور هادیپایان کار دولت مستعفی 

 .سعودی در یمن را اعالم کرد

عضو  «یمیسل» !/ديباش هيخود در ترک یهاهيمراقب سرما ◄

 د،یخود باش یهاهیسرما مراقب» :گفت مجلس سهیرئئتیه

 یبده لیدر برابر دالر به دل هیترک ریارزش ل نیسقوط سنگ

 هیخانه در ترک دارانیخر. یدالر اردیلیم ۵00از  شیب یخارج

بر  اتیرصد مالد 3۵ دیامروز فروشنده باشند با نیاگر هم

 «.است گرید اتینوع مال 4از  ریغ نیبدهند. ا هیسرما یدیعا

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با  !/هديه متفاوت ◄

حضور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بسته 

 ها و مشکالتها، آسیبهدیه سازمان بازرسی شامل گلوگاه

 االسالمحجت اصلی این حوزه را به وزیر بهداشت اهدا کرد.

بسیاری از اشکاالتی که در »گفت: در این دیدار  درویشیان

د ناشی از عدم اطالع از قوانین و های اجرایی وجود داردستگاه

مقررات است یا امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی متناسب با 

 .«های آنان تعریف نشده استها و مأموریتمسئولیت

 /کنديم تيخودش مواد مخدر ترانز جانيارمنستان: آذربا ◄

 افیعل یادعاها»: اعالم کرد ارمنستان کل دادستان دفتر

در پرونده  12فقط امسال  .است اساسیب رانیما و ا هیعل

 میداد لیتشک در مرز دو کشور مواد مخدرمبارزه با  خصوص

 .شده است جرماعالم یو ارمنستان یرانیشهروند ا 24 هیو عل

 .کنندیمقابله م مواد مخدرو ارمنستان فعاالنه با قاچاق  رانیا

 افیعل یاز سو شدهمطرحکه اتهامات  دهندیآمارها نشان م

 قیاز طر مواد مخدر تیترانز خواهدیاو م .کذب است

 .«را پنهان کند جانیآذربا

 


