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تأسی بِ اًذیشِ دفاعی اهام خویٌی (رُ)
ٍ اقتذار دپیلواسی جوَْری اسالهی

دٍلت ٍ جٌگ رٍایتّا

آؽٙبیی ثب ا٘سیؾ ٝزفبػی أبْ ذٕیٙی (ر)ٜ

✍ ٘ٛیغٙس :ٜفشحاهلل دزیؾبٖ

ثٝذقٛؿ زر دذیزػ لطؼٙبٔ ٚ 598 ٝاٌٍِ ٛزفشٗ
اس آٖ ٔیسٛا٘س الشسار لسرر ثبسزار٘سٌی ٘ظبْ
ٔمسط خٕٟٛری اعالٔی را زر ػزف٘ ٝظبٔی ٚ
زیذّٕبعی ارسمب ثجرؾس.

فزٔب٘سٞبٖ خٔ ،ًٙغئِٛیٗ عیبعی٘ ،رجٍبٖ
خبٔؼ ٚ ٝخزیب٘بر ٔؼشمس ث ٝارسػٞبی زفبع ٔمسط
ثبیس ثب ٍ٘ب ٜثقیزسی ٔ ٚشؼٟسا٘ ٚ ٝثب اِٟبْ اس ٔمبٔٚز
خب٘ب٘ٔ ٝززْ زر ثزاثز ارسؼ ثؼث ػزاق ٔ ٚغشىجزیٗ
ػبِٓ ،ؽجىٝای را زر خبٔؼ ٝثزای زفبع ثٚ ٝخٛز
آٚر٘س و ٝذٛاؿ ٚاثغش ٝث ٝخزیب٘بر عیبعی ثیٍب٘ٝ
٘شٛا٘ٙس افىبر ػٕٔٛی خبٔؼ ٝرا زر راعشبی سضؼیف
ا٘سیؾ ٝزفبػی أبْ ذٕیٙی (ر )ٜزر دذیزػ
لطؼٙبٔٞ 598 ٝسایز  ٚاٞساف ٘بعبِٓ عیبعی ٚ
حشثی ذٛز را ث ٝخبٔؼ ٝسحٕیُ وٙٙس.

فززا آذزیٗ رٚس اس ٞفش ٝزِٚز ٔ ٚقبزف ثب عبِزٚس ؽٟبزر ؽٟیساٖ رخبیی  ٚثبٙٞز اعز.
ثب دبیبٖ ٞفش ٝزِٚز فیشیّ ٝوبر سجییٗ زعشبٚرزٞبی زِٚز عیشز٘ ٓٞجبیس دبییٗ وؾیسٜ
ؽٛز؛ چزا و ٝأزٚس زِٚز ٟٔٓسزیٗ آٔبج خ ًٙرٚایزٞب  ٚثس ٖٚاغزاق زر وب٘ ٖٛآٖ لزار
زارز؛ ثیزعشبٚرز خّ ٜٛزازٖ زِٚز ،ثٗثغزٕ٘بیی  ٚثی٘شید٘ ٝؾبٖ زازٖ السأبر ٚ
ثز٘بٔٞٝبی آٖ٘ ،بلـ  ٚؽؼبری ٘بٔیسٖ رٚیىززٞبی زِٚز ،ضؼیف  ...ٚثرؾی اس ایٗ خًٙ
رٚایزٞب ػّی ٝزِٚز عیشز ٓٞاعز و ٝزر طیفی اس اظٟبرار  ٚسحّیُٞب  ٚاذجبر اس
رعب٘ٞٝبی ػجزیـ ػزثیـ غزثی سب ثزذی رعب٘ٞٝبی زاذّی فٛرر ٔیٌیزز.
أب عؤاَ ایٗ اعز و ٝچزا ایٗ حدٓ اس عیبٕٜ٘بیی زرثبر ٜزِٚز ثٙٔ ٝق ٝظٟٛر  ٚثزٚس
ٔیرعس زر حبِی ؤ ٕٝٞ ٝیزا٘یٓ زِٚز ثب چٚ ٝضؼیشی وؾٛر را سحٛیُ ٌزفش ٚ ٝزر سٔبٖ
ٔحسٚز یه عبِ ٝاس حیبر ذٛز  ٚالالُ زر ٔمبیغ ٝثب ٔسر ٔؾبث ٝزِٚزٞبی ٌذؽش ٝوبر٘بٔٝ
٘غجشب ذٛة ٙٔ ٚبعجی ارائ ٝوزز ٜاعز؟ اعبعب ،ثب چ ٝؽبذـٞبیی ثبیس ث ٝسجییٗ
زعشبٚرزٞبی زِٚز دززاذز؟  ٚچزا ثب ٚخٛز السأبر ذٛة  ٚریٌُذاری ٔٙبعت ،ایٗ
ذسٔبر زِٚز وٕشز ٔؾٟٛز ٔ ٚحغٛط خبٔؼ ٝاعز؟ دبعدٞبی الٙبػی ث ٝایٗ عؤاالر ٚ
زٜٞب عؤاَ ٔ ٟٓزیٍز زرثبر ٜزِٚز ٔغشّشْ ف ٚ ٟٓازران ػٕیك ٘غجز ث ٝرٚیىزز سحِٛی
زِٚز  ٚسٕبیشٞبی اعبعی ایٗ زِٚز ثب ٕٞشبیبٖ عبثك ذٛز اعز .اٌز ایٗ چبرچٛة سحّیّی
را ث ٝػٛٙاٖ ؽبٜوّیس ٘ساؽش ٝثبؽیٓ چ ٝثغب ٔب ٘یزٞٚبی ا٘مالثی ٘یش زچبر ا٘حزاف زر سحّیُ
 ٚضؼیفٕ٘بیی «زِٚز زر ٔیساٖ» ؽٛیٓ  ٚایٗ ،آٖ غبیز ٞسفی اعز و ٝزؽٕٙبٖ ا٘مالة
ز٘جبَ ٔیوٙٙس .سیزا زؽٕٙبٖ زا٘ب ثز ذالف ثزذی زٚعشبٖ ٘بزاٖ ایٗ زِٚز را ث ٝعجت
رٚیىزز سحِٛی آٖ  ٚایٗ و ٝثز٘بٔٞٝب  ٚالسأبسؼ ثٔ ٝؼٙبی اسٓ وّٕ ٝزر راعشبی عزثبسی
٘ظبْ ٚالیی  ٚدیبزٜعبسی راٞجززٞبی أبٔیٗ ا٘مالة زر ذسٔزرعب٘ی ذغشٍی٘بدذیز ثٝ
ّٔز سحّیُ ٔیوٙٙس ،ثزای ٔٙبفغ ذٛز  ٚثز٘بٔٞٝبیی و ٝثزای ثزٌززا٘سٖ ایزاٖ ثٔ ٝسار غزة
ا٘دبْ زازٔ ٚ ٜیزٙٞس ٔب٘غ  ٚذطز٘بن ٔیزا٘ٙس؛ حشی زر ٕٞیٗ راعشب ثز٘بٔٝریشی ٔیوٙٙس
ثب ا٘شربثبر ٔدّظ عٍٙزٞبی ذسٔز را ث ٝسػٓ ٚاٞی ذٛز یىی یىی اس ٘یزٞٚبی ذسٚ ْٚ
ا٘مالثی دظ ثٍیز٘س.
أب ایٗ ٘ىش ٝثبیس سجییٗ ٌززز و ٝزِٚز ثز٘بٔٞٝب  ٚالسأبر سیزثٙبیی ٔ ٚجٙبیی ٕٟٔی را
وّیس سز ٚ ٜثب سٕبْ آثزٚی ذٛز زر ٔیساٖ عبذز لسرر ّٔز ایزاٖ ایغشبز ٚ ٜث ٝؽسر وبر
ٔیوٙس ِذا زر دزس ٛایٗ ف ٟٓفجٛری ٔیوٙٙس سب ثب ٔزٚر سٔبٖ ث ٝثٕز ٘ؾغشٗ ایٗ
زعشبٚرزٞب ٚ ٚارز ؽسٖ ایزاٖ ثٔ ٝزحّ ٝسبسٜای اس ؽىٛفبیی را ث ٝسٕبؽب ثٙؾیٙٙس.
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اعتزاف تلَیشیَى سعَدی بِ قذرت ایزاى
وبرؽٙبط ؽجى ٝاِؼزثی ٝػزثغشبٖ زر یه ثز٘بٔ ٝس٘س ٜسحّیّی ٌفزٚ« :لشی ث ٝثٟب٘ ٝعالح ٞغشٝای ث ٝػزاق حّٕ ٝوزز٘س ،آ٘دب را ٘بثٛز وزز٘س
ِٚی زر ایٗ سٛافك ٘شٛا٘غشٙس اس سٛا٘بیی ایزاٖ وٓ وٙٙس ٔ ٚب٘غ دیؾزفز ایزاٖ ؽ٘ٛس ثّى ٝزعز ایزاٖ ثبس ثٛز  ٚزر ٔٛارز سیبزی ثٝ
دیؾزفزٞبی چؾٌٓیز ٔطبِؼبسی آسٔبیؾٍبٞی زعز دیسا وزز٘س  ٚایٗ سٛا٘بییٞب را ػّٕیبسی  ٚوبرثززی وزز٘س؛ ایزاٖ سٛافك ضؼیف را لجَٛ
٘رٛاٞس وزز  ٚاس ٔٛاضغ ذٛز وٛسب٘ ٜرٛاٞس آٔس .ایزاٖ اس ٔٛضغ لسرر فحجز ٔیوٙس؛ ایزاٖ أزٚس ذیّی لٛیسز اس ایزاٖ  2015اعز  ٚثب لجُ
ذیّی فزق وزز ٜاعز!»

تَافق دٍر یا ًشدیک؟
ٕٞبًٙٞوٙٙس ٜارسجبطبر راٞجززی ؽٛرای أٙیز ّٔی آٔزیىب ٌفز ٔب دبعد ذٛز را زازٜایٓ أیسٚاریٓ ث٘ ٝشیدٔ ٝثجشی ثزعیٓ .أزٚس اس
ٚضؼی و ٝزٞ ٚفش ٝدیؼ زاؽشیٓ ،ث ٝزعشیبثی ث ٝسٛافك ثب ایزاٖ ٘شزیهسز ؽسٜایٓ .ثبیسٖ ٕٞچٙبٖ ٔؼشمس اعز و ٝزیذّٕبعی  ٚثبسٌؾز ثٝ
سٛافك ٞغشٝای ثٟشزیٗ را ٜحُ اعزٕٞ .چٙیٗ خٛسح ثٛرَ ٔغئ َٛعیبعز ذبرخی اسحبزی ٝارٚدب زرثبر ٜؽزایط و٘ٛٙی حبوٓ ثز ر٘ٚس
ٔذاوزار ٚیٗ ثزای ِغ ٛسحزیٓٞبی ایزاٖ  ٚاحیبی ثزخبْ اثزاس ذٛػثیٙی وزز ٌ ٚفزٔ« :ذاوزار او ٖٛٙزر ٔزحّ ٝسؼییٗوٙٙسٜای اعز».

جٌگ آب در آلواى
سّٛیشی ٖٛزٚیچ ِٝٚ ٝإِٓبٖ زر ٌشارؽی اػالْ وزز« :إِٓبٖ سبوٕٞ ٖٛٙیؾ ٝیه وؾٛر دز آة زر ٘ظز ٌزفش ٝؽس ٜاعز أب سغییزار آة ٚ
ٛٞایی ٕٞچٙیٗ سبثغشبٖٞبی ثیٗ آِخ  ٚزریبی ؽٕبَ را ٌزْسز  ٚذؾهسز ٔیوٙس .ثب سٛخ ٝث ٝوٕجٛز رٚسافشٚ ،ٖٚسارر ٔحیط سیغز فسراَ
إِٓبٖ زر حبَ وبر ثز رٚی یه اعشزاسضی ّٔی آة اعز ».یه ٔحمك إِٓب٘ی زر ایٗ ثبرٔ ٜیٌٛیسٔ :ب ثبیس او ٖٛٙذٛز را ثب ایٗ ؽزایط ٚفك
زٞیٓ زر غیز ایٗ فٛرر ،زرٌیزیٞب ثز عز آة ٕٔىٗ اعز زرعز ٔثُ  4500عبَ دیؼ رخ زٞس.

ساًسَر ٍ هٌْذسی اًتخابات آهزیکایی
ٔدزی ٔؼزٚف آٔزیىبیی زر یه ثز٘بٔ ٝذجزی سحّیّی ٌفز« :ایٗ یه ٞؾسار ذجزی اعز ٞ ٚیچٌ ٝ٘ٛاغزالی زر آٖ ٘یغز؛  FBIزر
ا٘شربثبر آٔزیىب زذبِز وزز ٚ ٜذٛاعشبر حذف  ٚعب٘غٛر ٔحشٛاٞبیی زر فضبی ٔدبسی ؽس ٜاعز! ٔبرن ساوزثزي ٔبِه ایٙغشبٌزاْ،
ٚاسظاح  ٚفیغجٛن ضٕٗ اػشزاف ث ٝعب٘غٛر ٟٙٔ ٚسعی وززٖ ٔحشٛاٞبی ؽجىٞٝبی اخشٕبػیٌ ،فز« :فیظثٛن ثز اعبط ٞؾسار FBI
دغزٞبیی را و ٝػّی ٝدغز ثبیسٖ ثبال ٔیآٔس ،عب٘غٛر ٟٙٔ ٚسعی ٔیوزز!»

تَقف کارخاًِّا هوٌَع
رئیظخٕٟٛر زر ٞیئز زِٚز ٌفز« :خذة ٔ 5یّیبرز ٔ 160 ٚیّی ٖٛزالری عزٔبیٌٝذاری ذبرخی زر ٔ 10ب ٜاثشسایی فؼبِیز زِٚز عیشزٓٞ
٘ؾب٘ ٝثجبر الشقبزی زر وؾٛر اعز .سٛلف سِٛیس ثٞ ٝز ؽىّی ،ث ٝضزر وؾٛر اعز ٞ ٚیچ ثب٘ىی ٔدبس ٘یغز ث ٝثٟب٘ ٝطّت ذٛز ٚاحسٞبی
سِٛیسی را سؼطیُ وٙس .سؼطیّی ٚاحسٞبی سِٛیسی ٘شیدٝای خش ثیىبری  ٚروٛز  ٚذغبرر ث ٝز٘جبَ ٘سارز».

افشایش  22هیلیاردی صادرات ًسبت بِ سال گذشتِ
عرٍٛٙی الشقبزی زِٚز ٌفز« :زر حٛس ٜذبرخی حدٓ سدبرر ٔب افشایؼ دیسا وزز ٚ ٜثیؼ اس ٔ 92یّیبرز زالر حدٓ سدبرر ذبرخی زِٚز
اعز ٘ ٚغجز ث ٝعبَ ٌذؽش ٚ ٝزِٚز لجُ ٔ 22یّیبرز افشایؼ فبزرار زاؽشیٓ .زرآٔس ٘فشی ٔب  5ثزاثز ثیؾشز اس دبرعبَ ثٛز .ٜرؽس
عزٔبیٌٝذاری ذبرخی اس  1400سب  1401سمزیجب زٚثزاثز ؽس ٚ ٜث ٝحسٚز ٔ 5یّیبرز زالر رعیس ٜاعز».
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اخبار کَتاُ
◄ اذزاج ٔربِفبٖ ثؾبر اعس اس سزوی /ٝزر زیسار ٞفشٌ ٝذؽش ٝیىی اس ٔمبٔبر سزویٝای ثب «عبِٓ إِغّط» رئیظ ائشالف ّٔی ٔؼبرضیٗ عٛری ،ایٗ
ٔمبْ سزویٝای ٌفش ٝاعز و ٝآ٘ىبرا ثزای سدسیس رٚاثط ثب زٔؾك وبٔالً ٔقٕٓ اعز ٔ ٚؼبرضیٗ عٛری ثبیس ذٛز را ثب ایٗ ٚالؼیز سطجیك زٙٞس .زر
ٕٞیٗ راعشبٔ ،ؼبرض ٝثبیس ث ٝز٘جبَ یبفشٗ وؾٛر خبیٍشیٗ (خٟز ٟٔبخزر) ثٛز ٚ ٜوّی ٝفؼبِیزٞبی عیبعی  ٚرعب٘ٝای ذٛز زر زاذُ سزوی ٝرا
ٔشٛلف وٙٙس.
◄ ارثؼیٗ ٔؾشزن ایزاٖ  ٚػزاق /زفشز آیزاهلل عیغشب٘ی طی اطالػیٝای اػالْ وزز ،أزٚس زٚؽٙج ٝأ َٚب ٜففز  1444ذٛاٞس ثٛز .ث ٝزِیُ ػسْ
اثجبر رٚیز ٞالَ ٔب ٜثزای آیزاهلل عیغشب٘ی ،یىؾٙجٔ ٟٓ٘ ٝززاز ٔب ٜأ َٚحزْ اػالْ ؽس؛ ٕٞیٗ أز عجت یه رٚس فبفّ ٝثیٗ رٚس ػبؽٛرای ػزاق ٚ
ایزاٖ ثٛز .ثسیٗ سزسیت رٚس ارثؼیٗ زر ایزاٖ  ٚػزاق زر رٚس  26ؽٟزیٛر ٔب ٜذٛاٞس ثٛز.
◄ ٚاْ ٔ 200یّی٘ٛی ثزای فزس٘س عٔٛیٞب /زر ازأ ٝلب٘ ٖٛحٕبیز اس ذب٘ٛاز ٚ ٜخٛا٘ی خٕؼیزٚ ،اْ ٔ 200یّی ٖٛسٔٛب٘ی فزس٘س ع ْٛث ٝثب٘هٞب اثالؽ
ؽسٔ .شمبضیبٖ ٚاْ فزس٘س عٔ ْٛیسٛا٘ٙس ث 6 ٝثب٘ه ٔغىٗ ،فبزرار ،وؾبٚرسی ،سدبرر ،سٛعؼ ٝسؼب ٚ ٖٚدغز ثب٘ه و ٝثرؾٙبٔ ٝایٗ ٚاْ ٚزیؼٝ
ٔغىٗ ث ٝآٟ٘ب اثالؽ ؽس ٔزاخؼ ٝوٙٙس .ثبسدززاذز ایٗ ٚاْ  20عبِ ٝاعز.
◄ دّشفزْ ٔؾشزن زر را ٜثبسار /زثیز ا٘دٕٗ فٙبیغ ٘ ٍٕٗٞیزٔٚحزو ٚ ٝلطؼٝعبسی وؾٛر ٌفز :سٕبیُ ایزاٖ  ٚرٚعی ٝث ٝسِٛیس ذٛزر ٚرٚی
دّشفزْٞبی ٔؾشزن ،یىی اس خذاثیزٞبی ٕ٘بیؾٍب« ٜاسٔٛجیّیشی  »2022رٚعی ٝثٛز و ٝأیسٚاریٓ زر آیٙس٘ ٜشزیه ؽىُ اخزایی ث ٝذٛز ثٍیزز.
◄ عٛردزایش حشةاهلل ثزای فٟی٘ٛیغزٞب /دظ اس افشایؼ سٙؼ ثیٗ ِجٙبٖ  ٚرصیٓ فٟی٘ٛیغشی ،فیّٓ خسیسی اس حشةاهلل ِجٙبٖ ٔٙشؾز ؽس ٜوٝ
حشةاهلل ث ٝؽٟزن٘ؾیٙبٖ عزسٔیٗٞبی اؽغبِی ٔیٌٛیس زر خ ًٙثؼسی ،خٟبٖ اس سٛا٘بییٞبی حشةاهلل ؽٍفزسز ٜذٛاٞس ؽس.
◄ ریبَ زیدیشبَ ٔیؽٛز /ثب٘ه ٔزوشی دیؼ اس ایٗ اػالْ وزز ٜثٛز و ٝاخزای آسٔبیؾی ریبَ زیدیشبَ را زر ؽٟزیٛر ٔب ٜآغبس ٔیوٙس أب رئیظ وُ
ثب٘ه ٔزوشی ث ٝسبسٌی اػالْ وزز ٜو ٝسب دبیبٖ ؽٟزیٛرٔب ٜاخزای آسٔبیؾی ریبَ زیدیشبَ آغبس ذٛاٞس ؽس.
◄ غجبررٚثی اس حزْ ثبٔٗ /رٚس ٌذؽشٔ ٝضدغ ٔطٟز حضزر ثبٔٗاِحدح ػّیثٗٔٛعی اِزضب(ػّیٝاِغالْ) ثب حضٛر حضزر آیزاهلل اِؼظٕی
ذبٔٝٙای ،رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة اعالٔی زر فضبیی آوٙس ٜاس ٔؼٛٙیز غجبررٚثی ؽس.
◄ زیذّٕبعی الشقبزی ثز رٚی ریُ« /فؤاز حغیٗ» ٚسیز ذبرخ ٝػزاق رٚس عٝؽٙجٞ ٝؾشٓ ؽٟزیٛر ٔب ٜثب حغیٗ أیزػجساِّٟیبٖ ٚسیز أٛر ذبرخٝ
خٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ زیسار ٌ ٚفزٔ ٌٛٚیوٙس.
◄ سغٛی ٝثسٞی ٞ 51شار ٔیّیبرزی رٚحب٘ی /زِٚز زر دٙح ٔب ٝٞا َٚأغبَ ٞ 51شار ٔیّیبرز سٔٛبٖ اس ثسٞی ذٛز را سغٛی ٝوزز ٜو 342 ٝزرفس ثیؼ
اس ٔسر ٔؾبث ٝعبَ ٌذؽش ٝاعز.
◄ ثزق ٌزفشٍی ؽٟز٘ٚساٖ ّٔى /ٝرٚس٘بٔ ٝاٍّ٘یغی زیّی ٔیزر زر ِحٙی ّٔشٕغب٘٘ ٝغجز ث ٝزِٚز اٍّ٘یظ ٘ٛؽز« :وُ وؾٛر ٔب ثب فبخؼ ٝلجٛك
ا٘زصی ٔٛاخ ٝاعز؛ ثٝذبطز ذسا وبری ثىٙیس!»

دٍراًذیشی رّبزی کِ تحقق یافت
رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة اعالٔی زر  14ذززاز  1385فزٔٛز٘س« :سجّیغبرچیٞبی آٔزیىبیی  ٚفٟی٘ٛیغشی ٔیٌٛیٙس ایزاٖ یه
سٟسیس خٟب٘ی اعز! ایزاٖ ثزای ٞیچ وؾٛری سٟسیس ٘یغز؛ ٔ ٕٝٞیزا٘ٙس وٚ ٝالؼیز زر ٔٛرز ایزاٖ ایٗ اعزٔ .ب ٞیچ
ٕٞغبیٝای را سٟسیس ٘ىززٜایٓ؛ ٔب ثب  ٕٝٞوؾٛرٞبی ایٗ ٔٙطم ٝرٚاثط زٚعشب٘ ٚ ٝثزازرا٘ ٝزاریٓ .رٚاثط وؾٛر ٔب  ٚزِٚزٞبی ٔب
ثب وؾٛرٞبی ارٚدبیی رٚاثط عبِٓ  ٚذٛثی اعز  ٚزر آیٙس ٜوٌ ٝبس زر سأٔیٗ ا٘زصی ٘مؼ ثیؾشزی دیسا ٔیوٙس ،ایٗ رٚاثط ثب
ارٚدب ثٟشز  ٓٞذٛاٞس ؽس؛ چ ٖٛآٟ٘ب ثٌ ٝبس ٔب احشیبج زار٘س ».أزٚس دظ اس ٔؾىالسی و ٝارٚدبییٞب زر سأٔیٗ ا٘زصی ذٛز ٔٛاخٝ
ؽس٘س سیشثیٙی  ٚفزاعز رٞجز ٔؼظٓ ا٘مالة دظ اس  16عبَ ٔٛخت سؼدت  ٚحیزر ثغیبری اس وبرثزاٖ فضبی ٔدبسی ؽسٜ
اعز.
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