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سالروز والدت
اسوه ايمان و استقامت
(ع)
امام حسن عسكري
مبارك باد

»

آيت اهلل جوادي آملي :

»

با كشتن ميليونها انسان در
دو جنگ جهاني نتوانستند
دنيا را اداره كنند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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دكتر واليتي در نشست خبري:

فلسطين از نظر جمهوري اسالمي از بحر تا نهر است
بيت المقدس پايتخت
فلسطين است

ق ربانيان هسته اي در آمريكا

قطعنامه سازمان ملل عليه آمريكا نقطه عطفي
در تاريخ مبارزات فلسطين است

آمريكا به دنبال جنگ افروزي
در كل دنياست

رئيس جمهور دستور داده
مشكل تخم مرغ حل شود
ابوالقاسم حكيمي پور :گ راني سوخت
هشت درصد تورم و بيكاري در پي دارد
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ربيعي:

نگران  6ميليون نفر بدون
بيمه بازنشستگي هستيم
پليس فتا :كالهبرداريهاي اينت رنتي و
برداشتهاي غير مجاز دغدغه مردم است

دانشمند آمريکايي :تعداد قربانيان آزمايشهاي
اتمي آمريکا هفت ب رابر ميزان اعالم شده است

در سايت رسالت بخوانيد
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بخش سياسي خارجي :هر اندازه زمان مي گذرد ،ابعاد گسترده تري
از جنايت مقامات آمريکايي عليه ملتهاي دنيا و حتي شهروندان
آمريکايي فاش مي شود.جناياتي که نشان مي دهد مقامات اين
کشور براي رسيدن به مطامع و اهداف مداخله جويانه و تروريستي
خود در دنيا ،حتي براي جان شهروندان خود نيز کمترين ارزشي
قائل نيستند .در اين خصوص يک دانشمند آمريکايي ميگويد
پس از سالها تحقيقات ،متوجه شده که آمار قربانيان آمريکايي
آزمايشهاي اتمي اين کشور ،حداقل هفت برابر بيشتر از آمار اعالم
شده و رسمي واشنگتن است و آمار صحيح قربانيان ،چيزي بين
 340هزار تا  690هزار نفر است«.کيث ميرز» محقق دانشگاه
«آريزونا» پيامدهاي آزمايشات هستهاي آمريکا به ويژه در دهه
 1950ميالدي را برمال و اعالم کرده که اين «آزمايشات بيپروا»،
باعث شده که تشعشعات هستهاي از طريق شير خوراکي ،وارد
زنجيره غذايي مردم شود .اين محقق سپس برآوردهاي خود را
درباره ميزان آلودگي شير محلي (نوادا) فاش کرده است«.ميرز»
ميگويد متوجه شده که از سال  1951تا سال  ،1973ايزوتوپهاي
آزمايشها ،مرگ بين  395هزار تا  695هزار نفر را باعث شده و
البته ،اثرات اين ايزوتوپها فقط به مناطق اطراف مکان آزمايش
(صحراي نوادا) محدود نبوده ،بلکه به کل کشور آمريکا گسترش
يافته است«.ميرز» همچنين نوشته «ابعاد جغرافيايي پيامدهاي
مرگبار فعاليتها در مکان آزمايش نوادا ،گستردهتر از آن چيزي
است که تحقيقات قبلي نشان داده است».به گفته «ميرز» 100
مورد آزمايش هستهاي که در آمريکا روي زمين انجام داده به
مرگ زود هنگام صدها هزار نفر بين سالهاي  1951تا 1973
منجر شده است.
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جدال واشنگتن و پکن به کجا مي انجامد؟

منازعه اژدهاي سرخ و
بازهاي حمايت گرا
پشت پاي دوباره ليبرال دموکراتها به مرکل
پايان دوران اقتدار مرکل

رئيس قوه قضائيه :

فرهنگ زندگي انقالبي در حوزه اقتصاد

دولت در رسيدگي به زلزلهزدگان زحمات زيادي كشيده است
با نهادهاي كم كار برخورد قضائي مي كنيم

چرا نسخه فمينيستي براي زنان ايراني پيچيده مي شود؟
صفحه 10

رزق معنوي ،پل ارتباطي بنده با خدا

اخبار برگزيده »

» سرمقاله

»

نوبخت :

پيروزي هاي محور مقاومت
غرب را نگ ران كرده است صفحه2

مرگ صدها هزار آمريکايي
بر اثر آزمايشهاي اتمي

تهديد خودکفايي در توليد گندم

کمي هم به تهاجم فرهنگي
و نبرد نرم دشمن فکر کنيم

دکتر حسن کرباليي
hassankarbalaei@gmail.com
@hassan_karbalaei
instagram:hassankarbalaei
«امروز جنگ نظامي با ما خيلي محتمل نيست .لکن جنگي که وجود دارد،
از جنگ نظامي اگر خطرش بيشتر نباشد ،کمتر نيست .در جنگ نظامي،
دشمن به سراغ سنگرهاي مرزي ما مي آيد .مراکز ما را سعي مي کند
منهدم کند تا بتواند در مرز نفوذ کند؛ در جنگ رواني و آنچه که امروز به
آن جنگ نرم گفته مي شود در دنيا ،دشمن به سراغ سنگرهاي معنوي
مي آيد که آنها را منهدم کند؛ به سراغ ايمان ها ،معرفت ها ،عزم ها،
پايه ها و ارکان اساسي يک نظام و يک کشور؛ دشمن به سراغ اينها
مي آيد که اينها را منهدم کند و نقاط قوت را در تبليغات خود به نقاط
ضعف تبديل کند .فرصت هاي يک نظام را به ضعف تبديل کند .اين
کارهايي است که دارند مي کنند؛ در اين کار تجربه هم دارند ،تالش
هم زياد دارند مي کنند ،ابزار فراواني هم در اختيارشان هست .بايد
دشمن و ابعاد دشمني را بدانيم تا بتوانيم بر او فائق بياييم».
مطالبي که خوانديد مربوط به روشنگري مقام معظم رهبري در ديدار
اعضاي مجلس خبرگان در دوم مهرماه  88در تبيين فتنه کور منافقين
جديد ،آن هم در اوج شرارت و بيگانه پرستي سران فتنه است.
جنگ نرم چيست؟ سربازان و افسران و صف و ستاد آن کدامند؟ اتاق
جنگ نرم در کجا مستقر است؟ برنامههاي آنان چيست؟ کجا را هدف
قرار داده اند؟
اينها سواالتي است که اگر پاسخ ندهيم از يک سوراخ ده ها بار گزيده
خواهيم شد.
دکتر حسين بشيريه در ايام دولت اصالحات وقتي در وزارت کشور با
تاجزاده و اصحاب فتنه در تدارک فرآيند سکوالريزاسيون بود ،پس از
شکست فتنه  88به آمريکا گريخت.
او يکي از طراحان براندازي نرم با مشارکت برخي اصالح طلبان بود.
نقش «تاجبخش» به عنوان يکي از ستاره هاي آشوب هاي  88کليدي
بود .او در اعترافات خود در دادگاه پرده از ارتباط خود با اصالح طلبان
به ويژه تاجزاده برداشت.
دشمن فکر مي کرد با همکاري دو تاج مي تواند خواب هاي طاليي
بازگشت سلطه و سلطنت را تعبير کند .قيام  9دي مثل يک سيل و
توفان و زلزله آمد و همه ناپاکي ها و وطن فروشي ها و شرارت ها را
پايان داد و سران فتنه به همراه صف و ستاد آنها را افشا کرد.
اي کاش مسئولين امنيتي و قضائي به قطعنامه حماسي و ماندگار
اين روز عمل مي کردند و سران فتنه را به سزاي خود مي رساندند تا
آنها امروز طلبکار نشوند ،تا جايي که طمع کنند جاي ظالم و مظلوم،
«جالد» و «شهيد» را عوض کنند.
امروز يک سوم ماهواره هاي موجود در جهان فقط براي ايران برنامه
پخش مي کنند .آنها با  9هزار شبکه هر روز و شب بي وقفه مشغول
بمباران فرهنگي هستند .فقط  300شبکه فيلم غير اخالقي و  721شبکه
سينمايي و  342شبکه سرگرمي و خنده و  515شبکه براي کودکان و
نوجوانان ،مفت و مجاني برنامه پخش مي کنند .همچنين  32شبکه در
دست تجزيه طلبان ،ضد انقالب و مخالفان سرسخت جمهوري اسالمي
است که هر روز برنامه هايي را عليه نظام پخش مي کنند.
 230شبکه فارسي زبان مشغول لجن پراکني عليه جمهوري اسالمي
هستند و اين در حالي است که کل شبکه هاي جمهوري اسالمي به
 50شبکه هم نمي رسد که حجم توليد اين  50شبکه هرگز با توليدات
دشمنان اسالم در شبکه هاي فارسي زبان و زبان هاي خارجي برابري
نمي کند.بي مهري مسئولين دولتي به بودجه صدا و سيما نشان
مي دهد آنان درک درستي از تهاجم فرهنگي دشمن ندارند.
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دنياي اقتصاد نوشت :طي روزهاي گذشته و با بررسي بندهاي مختلف اليحه بودجه ،بودجه
پيشنهادي بابت اعتبار در نظر گرفته شده براي خريد تضميني محصوالت کشاورزي از
جمله گندم يکي از موضوعاتي است که در اين اليحه خودنمايي ميکند که رديف اين
بودجه نسبت به سال گذشته با کاهش روبهرو بوده است .يکي از داليل اين موضوع به
سياست جديد اين وزارتخانه در استفاده از ظرفيت بورس کاال بازميگردد؛ اما با اين وجود
نسبت به کليت خريد تضميني گندم انتقاداتي وجود دارد .شايد مهمترين انتقاد را بايد در
فروش اوراق قرضه دولتي براي تامين منابع بازپرداخت ديون دانست .سياستي که بيشک
در عرصه کالن اثراتي بر اقتصاد کشور خواهد داشت .از سوي ديگر اکنون قيمت خريد
تضميني از قيمت گندم وارداتي بيشتر است و همين امر زمينه واردات گندم و فروش آن
به قيمت تضميني را فراهم کرده است .اکنون بر اساس آمار بيش از  ۶ميليون هکتار از
اراضي کشاورزي کشور به کشت اين محصول اختصاص دارد که از اين ميزان  ۷۰درصد
آن ديم و بقيه آبي است.
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جناب آقاي دكترپيروزغفراني
مديرعامل بنياد شريف

با نهايت تاثر وتألم درگذشت مادر بزرگوارتان را تسليت گفته
براي آن مرحومه مغفوره از درگاه حق تعالي رحمت و مغفرت
و براي حضرتعالي و بازماندگان محترم صبرجميل و اجر جزيل
مسئلت مينمائيم.
عبداللهيان-نجمي-فدايي-شيري-حكيمپور-مختاري
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