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صهیونیست ها علیه نتانیاهو و کابینه وی تظاهرات کردند 

 دوئل  مرگبار عنکبوت ها 

گفت وگو با مسعود رضایی درباره جریان شناسی اغتشاشات

موج سواری روی مطالبات مردم

نگاهی به ابعاد مختلف هجمه علیه بودجه رسانه ملی  

  چرا فرهنگ 
همچنان مظلوم است؟

گزارشی از ورود شورای رقابت به بورس کاال برای قیمت گذاری 

آزمون و خطا در مدیریت 
بازار خودرو
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8 سال دفاع مقدس در مجموعه پویانمایی مرکز صبا 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران    دوشنبه  26  دی 1401     23 جمادی الثانی 1444   قیمت در استان تهران و البرز 4000 تومان  و دیگر استان های کشور 3500 تومان   20 صفحه6408

 برای تبیین مقاومت 

یادداشتی از جواد محقق

 جشنواره شعر فجر
 ویترین شعر ایران

یت شد بحرانی که مدیر
گزارش »جام جم « از افزایش تولید و مدیریت مصرف گاز در کشور

آنالین

جدیدترین خبرها را در جام جم آنالین بخو انید

ثبت نام بیش از 4000 مشترک در طرح ملی و رایگان 
اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی، 

تجاری، اداری، آموزشی و واحدهای گردشگری.

ح شرکت گاز برای مشترکان طر

کد باال را اسکن کنید

کشورها با استفاده از ماشین ها و تجهیزات  برخی 
مختلف با برف و یخبندان مقابله می کنند و اروپا در 

این امر پیشتاز است. 

امکاناتی کاربردی برای مقابله با برف و یخ

کد باال را اسکن کنید

تـــوفـــان شـــن عــظــیــم، امــــــارات را درنــــوردیــــد. ایــن 
ــی را تــحــت تــاثــیــر  ــ  عــنــاصــر مــنــاطــق ابــوظــبــی و دب

قرار دادند.    

توفان شن در امارات

کد باال را اسکن کنید

گونی  گونا دنــدان درد در افــراد مختلف شکل های 
دارد. گاهی اوقات آزاردهنده است، اما  گاهی می توان 

آن را تحمل کرد. 

ترفندهایی برای از بین بردن دندان درد

کد باال را اسکن کنید

پروژه  آشوب سازی قدرتمندانه  »داعش« بی هیچ تردیدی، 

نویسنده
سینا واحد

تمدن  سیاسی  نقشه   خشونت آمیزترین،  و  ک ترین  خطرنا
غرب به رهبری آمریکا بود که در تاریخ جهان سیاست، علیه 
»ایـــران قــوی« به وقــوع پیوست تا بـــازوان بلند و برکشیده  
»ایران قوی« را  که به آب های طالیی »مدیترانه«، دسترسی 
 ، یافته بود، قطع کند و با تاسیس پدیده  »دولت شام«، پس از
فروپاشی سازمان سیاسی سوریه و عراق، هم از دریا و هم از 
خشکی، به ایران حمله کند و روزگاری تلخ تر از تلخ را، به سرنوشت سیاسی ایران بزرگ 

گره بزند. 
شاهد  »خــاورمــیــانــه«  پیچیده   توطئه های  از  پــر  و  غم انگیز  تــاریــخ  ترتیب،  بــدیــن  و 
سر برکشیدن جهانی »دولت داعش« گشت و »ابوبکر بغدادی« مظهر آشکار و رسانه ای 

« آمریکا و تمدن غرب شد.  این »دولت دست ساز
که رئیس جمهور آمریکا »اوباما« اظهار داشت: »خاورمیانه« تا  و در این هنگامه بود 
سی  سال دیگر درگیر »دولت داعش« خواهد بود و دولت های منطقه باید این واقعیت 

سیاسی جدید را بپذیرند...!
ــه دولــت هــا و مـــردم خــاورمــیــانــه که  و ایـــن ســخــن، پــیــام رهــبــری تــمــدن غـــرب بـــود ب
»خشونت داعشی« از این لحظه به بعد؛ باید، بخشی از روزگــار این منطقه بشود و از 
کــاری ساخته نیست و... همه باید، تسلیم این   دســت نهادهای تمدن غــرب هــم، 

»دولت شام« بشوند...!!!
ــس از  ــا »دولــــــت شــــــام«، پـ ــت تـ ــش ــه گ ــن ــزی ــد و ه ــرج شـ ــ ، خ »هـــفـــت تــریــلــیــون« دالر

»دولت اسرائیل جعلی«، در خاورمیانه پا بگیرد تا بتواند، دست و پای »ایــران قوی« 
کند و  کند؛ یا بشکند و نگذارد! این دست و پای آهنین و قدرتمند، حرکت  را مجروح 
کارشناسانه طراحی شــده بود.  به پیشروی خویش، ادامــه دهــد! نقشه ای دقیق و 
کارگردانانی باتجربه و باسابقه، به میدان آمده بودند و همه تجربه های امنیتی و سیاسی 

قدرت های بزرگ قرن بیستم، به کار گرفته شده بود.
در ... »اتاق های فکر و نقشه کشی و روندهای دولــت ســازی«، همه چیز دیده شده بود 
که می تواند در تاریخ نفس بر و پرهیجان و پر از نفت  و تمدن غــرب، به خود می بالید 
کشور جعلی و دست ساز تاریخ  گاز خاورمیانه با »دستان قدرتمند« خویش، دومین  و 
 سیاسی جهان را، به نمایش بگذارد و بر سکوی پیروزی تمدنی، بایستد و مدال طالی 
ـ و سلطه گرایی« را بر گردن، بیندازد و سپس بگوید: خاورمیانه، چاره ای ندارد  کیاولیـ  »ما
جز آن که در برابر ارزش ها و تمدن غرب، زانو بزند و هرچه می گوییم، چشم بگوید و چشم!!!
پرقدرت  نهادهای  و  امنیتی  نخبگان  همه   و  ــزرگ  ب تجربه های  صاحبان  همه   امــا؛ 
اطالعاتی تمدن غرب، هرگز نتوانستند، پیش بینی کنند؛ که با میدان داری یک »مرد« 
« سرمایه گذاری آنان، در آتش غیرت این »ایرانی« و یاران  ایرانی »هفت تریلیون دالر

باصفایش، می سوزد و حتی، یک »صد دالری« هم، نجات پیدا نمی کند... .
 ، کسی نبود؛ جز »حاج قاسم سلیمانی« و یــاران باصفایش، جز و ایــن مــرد مــیــدان، 
دریادالن ایرانی »مدافع حرم« دریادالن خوش چهره و خوش خنده  ایرانی که از اعماق 
کلمه  زیبای حسین؛ آمــده بودند توانستند، اندیشه و اراده  سیاسی تمدن  و ژرفــای 
غرب را، در خاورمیانه، خرد کنند و گردنبند حقارت را، بر دروازه  ارزش های تمدنی قرن 

بیست ویکم، بیاویزند.

یک خاورمیانه و یک ژنرال

یادداشت

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r

گسترده در جهان  که به طور  گیاهی اســت  گشنیز، 
به عنوان ادویه و چاشنی یا برای تزئین بشقاب غذا 

از آن استفاده می شود. 

قوی ترین سبزی خواب آور

کد باال را اسکن کنید

زودتر با خبر شوید ...
آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

وزنامه جام جم شامل هشت صفحه، از  جلد دوم ر
مجموعه مطالبی در حوزه های رادیو، تلویزیون، رسانه، 

فرهنگ، هنر و البته سبک زندگی می شود. 

ضمیمه

جلد دوم

صاعقه با یک موشک روســی دقایقی پس از پرتاب 
برخورد شدیدی کرد، اما آن موشک توانست باز هم 

به عملکرد خود ادامه داده و از بین نرود. 

موشکی که از صاعقه جان سالم به در برد

کد باال را اسکن کنید


