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 ستیدفاع همچنان باق          حرف روز        ▼

 یمدر جنگ را گرا يروزیسالروز پ ای انیدر جهان معموال پا

 شروع آن يادآوریدارند و به علت تلفات و خسارات جنگ، یم

راق عاما در کشور ما سالروز حمله ارتش بعث  ندارد. یتیجذاب

 یامدفاع مقدس گر ادبودیبه عنوان  ،وریشهر 31در  رانیبه ا

کرد.  لیتحل ن گونهیتوان ایامر را م نیعلت ا .شودیداشته م

تش بلکه ار حمله نکرد، رانیعراق به ا ،1359 وریشهر 31 روز

 کیشرق و غرب  يهااز ابرقدرت یندگیصدام به نما یبعث

 دیبا لذا به راه انداخت. رانیا يانقالب نوپا هیعل یجنگ جهان

هر  ثبت و حفظ در اذهان، يهمه جانبه برا هجمه نیشروع ا

وحدت  جادیموجب ا ،مقدس عشود. شروع دفا يادآوریسال 

ور مسلح در کش يروهایاقشار مردم و ن مسئوالن، نیب يرینظیب

 یعیو طب یتیامن ،یاسیس يهابحران ریالگو در سا نیکه ا شد،

  قرار گرفت. يبردارمورد بهره زین

 هیتهاجم دشمن عل اما افت،ی انیهر چند دفاع مقدس پا اما

 نیه است. اگر امروز به صحنه هماورد بتمام نشد رانیملت ا

 کیکه با  میشویمتوجه م میانقالب و نظام سلطه نگاه کن

. کارشناسان و میمواجه یبیجنگ ترک ای يدیبریجنگ ه

 ،يداز جنگ اقتصا يامجموعه را يدیبریپردازان، جنگ ههینظر

 يهاجنگ ،ینظام کیکالس يروهایجنگ با ن ،يبریحمله سا

 ،یغاتیو تبل یجنگ اطالعات ژه،یو يروهاین ،یکینامنظم و چر

ه ب ،یپلماسیو د یمحل يهاو شورش هایاز نابسامان تیحما

 تیشده است. ماه یمعرف یبیعنوان هشت مولفه جنگ ترک

جنگ  از ياکه مجموعه یبیبه جنگ ترک رانیملت ا هیجنگ عل

اده دشکل  رییباشد تغیم ياو رسانه یتیامن ،ياقتصاد ،یاسیس

ه مشاهد ریموضوع را در تحوالت چند روز اخ نیاست. نمونه ا

 يدر عرض چند ساعت با فضا یاجتماع دهیپد کیکه  میکنیم

 به لیتبد يارسانه يدشمن و استفاده از پادوها یروان اتیعمل

  شود.یم یتیچالش امن کی

و  یانقالب يرویرسد که نینکته مهم به نظر م نیلذا ا 

و  یتقابل دائم کیما بداند که  تقابل حق و باطل  منددغدغه

 دشمن، یبیدر مقابل جنگ ترک دیمستمر است لذا امروز با

د وزآمر دیاالبته ابزارها ب ریمس نی. در امیانجام ده یبیدفاع ترک

 ت،یتوئ کیدشمن باشد. امروز  يریگو متناسب با نحوه جبهه

 کیاز  رشیثأت دی... شاحرکت روشنگرانه و کی ادداشت،ی کی

 همان مصداق بارز م داد  نیباشد و ا شتریب یجیگلوله آرپ

ها در جنگ بزارند اچ ال ع ل ماء  اف ض ل  م ن  د ماء  الش ه داء است. هر

اع از دف دیجنگ نبا نیا تیماه یبه روز شود ول دیبا یبیترک

 کیتواند یچرا که تجربه دفاع مقدس م ابدی قطاعمقدس ان

اجم در مقابل ته یبیدفاع ترک يمناسب برا ییلگوراه و اچراغ

  )زادهجانیعل یمصطف(          دشمن باشد.  یبیهوشمند و ترک

 

 

 

 

 

 

  

 دیده انیرا پا يولنگار نیا       گزارش روز             ▼

ولو  یطماتجامعه دستخوش تال ینیبعد از فوت مهسا ام يکه با فضا یطیروزها و در شرا نیا

ند بر دار یاند که سعشده ینیها و اشخاص مانند بنزها، روزنامهرسانه یاندك شده است برخ

  فضا بدمند. نیشدت و آتش ا

ربگرا تعرف غ انیکه برخالف اسمش در جر یداخل يهااز روزنامه یکی -1: يخبر يهاگزاره

شته  گذ در چند روز قیدق یبر خبررسان یخود مبن ياشتن رسالت حرفهاپا گذ ریشود با زیم

 يضافودن ببه غبارآلود  یفعل طیکوتاه و در شرا یبا انتشار سه خبر دروغ آن هم در زمان

تفاق م اه نیاز ا شیکه پ يجامعه دامن زده است. امر یروانتیدر امن خاللجامعه و ا يخبر

کار  فتهیش یمتوال يخطاها رغمیکه عل ییهاستیاز فوتبال یکی انیم نیدر ا -2افتاده بود. 

قالب دانض اتیو ادب هیرا به حکومت ضحاك تشب رانیموهن، ا یاست با انتشار پست استیدر س

 یخشار برضدانقالب و انت اتیدهنده ادبنشر کیعنوان هاست ب هکرد یرا نشر داده بود سع

  اشد.ب ریثر در التهابات اخؤم يهااز چهره یکی یدهنده اذهان عمومشیمطالب کذب و تشو

  :لیتحل يهاگزاره

 دیردامر موجب گ نیو هم کننده بودثرأهمه مت يانسان برا کیعنوان هب ینیفوت مهسا ام -1

ست اشده به آن مرحومه ن يتعد چیمداربسته نشان داد که ه يهانیدورب نکهیکه با وجود ا

  قدم باشند. شیبا خانواده مرحومه پ يدردو هم يریگیسه قوه در پ نیمسئول

 یول ا خانواده مرحومه نشان دادب يمجموعه نظام عزم خود را در همدرد نکهیابا وجود  -2

 -3. میمواجه یتیو امن يارسانه دهیچیپ يفضا کیوجود آمدن التهابات نشان داد که ما با هب

 و یاذهان عموم شیدر تشو یها سعها و رسانهیتیسلبر یبرخ يفضاساز انیم نیاما در ا

  ردد.وب گجامعه محس یروانتیتواند مصداق بارز اخالل در امنیمامر  نیدارند و ا يارسانه

گونه که که همان رندیپذیاستدالل را م نی.. قطعا ا.و یاجتماع ،یشرع ،یهمه شئونات عقل -4

 زیجامعه ن یروانتیکه مخل امن یشود با کسیبرخورد م یقیحق يکش در فضاقمه کیبا 

 دیتهد ا بارجامعه  تیکه امن یبرخورد با مجرمان زهحوما در  نیبرخورد شود. قوان دیهست با

ه ک ياو رسانه يمجاز يدر فضا یرا در نظر گرفته است ول ییهاسخت مواجه کنند مجازات

ار در و اقتد يگذارو خال قانون يولنگار کیجامعه ما است ما با  يهاگاهستیاز ز یکیامروز 

  .میمواجه هست یحکمران

ضوع و مود يبرا دیبا یول دیزود خواهد خواب ای رید یرآلود فعلاغب يفضا نکهیمهم ا نکته

ر که د یبرخورد با کسان ایو ثان يمجاز ستیز کردناول قانونمند  کرد دیبا یاساس يفکر

  شوند.یم باتالتها نیمعرکه و بنز اریکمک به فروکش کردن التهابات، آتش ب يها به جابزنگاه

)یعیرب عقوبی(  

 هایتیسلبر يقراریراز ب                            خبر ویژه             ▼

طلبان را اصالح یممکن است، مردم جملگ«در روزنامه اعتماد نوشت  97 ریت 11در  انیحجار 

طلبان گذارند. اصالحن يزیطلبان تمااصالح گریشده و د شیهسته سخت پاال انیپس بزنند و م

 رین غز دهاموالنا ا ریتعبخود را به يهااستیس دیبا یتیوضع نیدر صورت قرار گرفتن در چن

شامل  دیمرجع جد يهارا نخست با گروه شانيهااستیمعنا که س نی. به اندمطرح کن

 ،یلاحتما تراییغتبازخوردها و اعمال  افتیبگذارند و پس از در انیو... در م ریهنرمندان، مشاه

طلبان صالحاعمال  یعنیدر جامعه منعکس شود.  دیمرجع جد يهاتوسط همان گروه هااستیس

 نکهیها و ایتیسلبر یصحبت کردن برخ ادیز. لذا راز رندیقرار بگ نهفاز در پشت صح نیا در

 کید را کنن یفمعر ریاز اضالع التهاب اخ یکیعنوان هخود را ب ریاند در چند روز اخکرده یسع

 د.... بوو 98، 88، 78 يهااتاق فکر آشوب سال گردانشیکه باز مینیبب يبازشب مهیخ

 



 

  

   اخبار ▼

  وركیوین نیدر زم يمذاکرات هسته ا

 نیندارد اما ظاهرا به ا يابه مذاکرات هسته یربط وركیویجمهور به ن سیسفر رئ نکهیوجود ا با

 هیاتحاد يشورا سیرئ »شلیشارل م« داریکشورمان در د جمهورسیمذاکرات گره خورده است. رئ

نقض حقوق  يجد قیو از مصاد یرانیا ونیلیم 80حقوق  ينقض ناروا رانیا میتحر :اروپا گفت

به  زین ییاروپا يکشورها گرید يبودند که از توافق خارج شدند و از سو هاییکایآمر نیبشر است. ا

اعتمادآور مطالبه  يهانیحق دارد که تضم رانیا نیعمل نکردند، بنابرا رانیتعهدات خود در قبال ا

شنبه به روز سه زیخارجه ن ریوز یاسیو معاون س رانیمذاکره کننده ارشد ا یکن يباقر یکند. عل

و  داریاروپا د هیاتحاد یخارج استیل سئومورا معاون مس کهیبا انر وركیویدر ن یوقت محل

 نیاروپا، در ا هیکننده اتحادو معاون جوسپ بورل هماهنگ رانیکننده ارشد اگو کرد. مذاکرهوگفت

  پرداختند. هامیند مذاکرات رفع تحررو یبه بررس دارید

  غرب يبدعهد يسزا

آنها در  یها و بدقولیغرب يبا اذعان به خطا یلیتحل یان در گزارشانیس ییکایآمر رسانه

سازمان  یعنوان عضو رسمها ناظر بودن، بهباالخره پس از سال رانیا :نوشت يامذاکرات هسته

 انانیشرق و غرب دارد؟ س يبرا ییچه معنا تیعضو نیشد. اما ا یمعرف يشانگها يهايهمکار

پرداخته و  يشانگها يهايدر سازمان همکار رانیا تیجوانب عضو یبه بررس ،یلیتحل یرشدر گزا

 سدینویبه صراحت م ییکایرسانه آمر نی. در آخر ادهدیم حیبه شرق را توض رانیا شیگرا لیدل

  را به آغوش شرق فرستاد. رانیغرب ا يهایاشتباهات و بدقول

  دیخودتان باش تیجنا يپاسخگو

و فرانسه  رانیا جمهورسیرئ ياقهیدق 90نوشت در مالقات  جمهورسیدفتر رئ یاسیس معاون

درباره احترام به حقوق زنان گفت  یجمله کل کیباشد، ماکرون صرفا  قهیدق 45که قرار بود 

 يهاشرفتیپ - 1 :کرد دیا در پاسخ بر دو نکته تأکام جمهورسی. رئاوردین رانیاز ا ینام یو حت

سفر  رانیبه ا دیآشنا شو هاتیواقع نیبا ا دیبوده و اگر خواست کنندهرهیزنان پس از انقالب خ

 هیانیدرباره زنان ب خواهدیاروپا اگر م هی. اتحادهاستیرانیمربوط به ا رانیمسائل ا -2. دیکن

 میتحر نکهیبدهد. ضمن ا هیانیو غرب ب کایزنان در آمر هیعل سیبدهد، درباره خشونت پل

خود  تیجنا يپاسخگو دیو غرب با شناسدیاست و زن و مرد هم نم تیبشر هیلع تیجنا

  باشد. رانیملت ا هیعل

  چشم و رویب هیهمسا

که ظاهرا  ینیمهسا ام کردستان عراق با خانواده مرحومه میاقل سیرئ یمسعود بارزان یتلفن تماس

طلب مانند هیتجز انیبه جر کینزد يهادهد که گروهینجام شده، نشان ما يدردبا هدف هم

 يکنند ماجرایمردم کردستان آلوده است، تالش م یکومله که دستشان به خون ملت حت

شده مرحومه  یکنند. انتشار عکس طراح نیآفرتنش یل به دوقطبیرا تبد ینیدرگذشت مهسا ام

 یکردستان نشان دهنده طراح میبا نماد پرچم اقل نینشخارج گرانیاز باز یکیتوسط  ینیمهسا ام

 جادیا يگسترده برا يزیربرنامه یاست که برخ یدر حال نیدر کشور است. ا یتحرکات قوم جادیا

 هدرگذشت مرحوم يماجرا يبرا يوسازیاز احتمال سنار ياشانهرا ن یاموال عموم بیتجمع و تخر

مجلس در  یخارج استیو س یمل تیامن ونیسیعضو کم ییرضا میدانند. ابراهیم ینیمهسا ام

خود کاله بسازد  يبرا ینیاز نمد فوت مهسا ام خواهدیم یرفتارها نوشت بارزان نیواکنش به ا

. دیبود ییو پولشو يگریابالشما به دنبال ال میبود کردو  يزدیما در حال دفاع از دختران ا یوقت

  .دیدیجنگیو م دیستادیایاگر دردتان دختران کردستان بود آن موقع م

  آمد؟ کسی چه رفت؟ کسی چه

 رهبر از 1396 سال در که کسانی با نظام مصلحت تشخیص مجمع جدید ترکیب مقایسه

 عباسعلی اراکی، محسن چون هاییچهره دهدمی نشان بودند، گرفته حکم انقالب معظم

 .اندشده اضافه مجمع اعضاي به مخبر محمد و خرازي کمال احمدیان، اکبر علی کدخدایی،

 و روحانی حسن کرمانی، موحدي کاشانی، امامی جنتی، چون شاخصی افراد همچنین

  .ندارند حضور جدید اعضاي بین در نوريناطق اکبرعلی

  

  اخبار کوتاه ▼

 يدر مراسم خاکسپار /ریبه سبک استعمار پ ضیتبع ◄

مرد  کیدادن با از دست» چارلز سوم« س،یملکه انگل

کار  نی. اردیگیم دهیو او را ناد کندیم يخوددار پوستاهیس

 ياریداشته و بس یاجتماع يهارا در شبکه يادیز يهاواکنش

  اند.کرده فیتوص» نژادپرست سرسخت« کیاو را 

 يپهپاد يها از توسعه فناورستیونیوحشت صه ◄

از  یپست در گزارش میاورشل یستیونیروزنامه صه /یرانیا

 يهادر سال رانیا یاسالم يجمهور يپهپاد يتوسعه فناور

 یابراز نگران باشد،یکشور م یدفاع نیکه در قالب دکتر ریاخ

ادعا شده که  یهراسرانیا يگزارش در راستا نیکرد. در ا

پهپادها را به کار گرفته  نیمختلف منطقه ا یدر نواح رانیا

  کرده است. دیرا تهد یستیونیصه میرژ

 TELE 1  ونیزیکارشناس ترك تلو  /قفقاز بهانه است ◄

 دوریکر ندیگویم :قفقاز گفت ریدر واکنش به تحوالت اخ

 شانيرا سرجا هایرانیو ارمنستان و ا رانیدر مرز ا میزنیم

ما  دیخواهیم د؟یزنیاز چه حرف م د؟ییگوی. چه ممینشانیم

 ناسکارش دهی. هر که رسدیقرار ده رانیرا در خطر جنگ با ا

گرجستان  يهاتا قمارخانه تایباغ شده؛ شما نهاقفقاز و قره

باغ به آنجا رفت که در جنگ قره یکس نی. نخستدیرفته باش

 جهینقشه است، مذاکرات به نت کیهمه  هانیا اممن بوده

 .اورندیفشار ب رانیبه ا نگونهیا خواهندیو م دهینرس

 ينود اقتصاد /یفروشگران يها برایائتالف روغن ◄

 80از  شیروغن که ب دکنندهیچهار شرکت بزرگ تول نوشت

مشکوك و هماهنگ،  یدرصد بازار را در دست دارند، در اقدام

 5 یطاند. و فروش روغن و روانکارها را کم کرده دیامسال تول

 از یکیپارس که نفت تامسال در شرک نخست ماهه

درصد  1/4 هیروغن پا دیبزرگ بازار است، تول دکنندگانیتول

درصد و مجموع  13/5 ینیروغن موتور بنز دیکم شده، تول

 داشته است. يدرصد 4/2کاهش  زیشرکت ن دیتول

در  یسیانگل یسیبیرسانه ب /ارزشش را داشت؟ ایآ ◄

 ایتالیدر ا هامتیباعث شده ق نیجنگ اوکرا نوشت یلیتحل

 ایکه آ دیایب شیسوال پ نیمردم ا يکرده و برا ادیپ شیافزا

جنگ  دیگویکسب و کار م کیواقعا ارزشش را دارد؟ صاحب 

 کاریما را ب ينکرد اما بحران انرژ لیکار ما را تعط یجهان

اند در صورت وعده داده یاسیاز احزاب س ی! برخکندیم

 را لغو خواهند کرد. هیروس يهامیدر انتخابات تحر يروزیپ

جمهور در  سیرئ /2030آموزش و پروش بدون سند  ◄

به  رانیا«  ونسکوگفتیآموزش سازمان  يسازاجالس دگرگون

معاصر جهان و  خیاز تار یالمللنیب ينهادها قرائت

 نیادیسند بن رانیدارد. ا نیادیمسائل آن نقد بن يبندصورت

 يبعدتک يکردهایآموزش و پرورش خود را بدون اتکا به رو

  کرده است. نیتدو 2030 سندسکوالر 


