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اگر صلح 

می خواهیم باید 
آماده جنگ باشیم

اگر آمریکایی ها مرتکب 
حماقتی شوند با قدرتی 
فراتر از حد تصورشان 

روبرو خواهند شد

حضور روحانی در 
مجلس بستگی به نظر 

ستاد کرونا دارد
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سردار فدوی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

دریادار سیاری: 

صفحه 2

واعظی:

شاهد عالمت های مثبتی از 
کره جنوبی هستیم
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این روزها به عنوان هفت��ه دفاع مقدس نامگذاری 
ش��ده اس��ت. چهل س��ال قبل در چنین روزهایی 
رژیم صدام با پش��توانه بیش از 30 کشور تجاوز به 
خاک ایران را آغاز کرد. آنانی که آن روزها را به یاد 
دارند چنین تعریف می کنن��د:» روزهایی که صف 
داوطلب��ان برای دفاع از مردم و میهن طوالنی ترین 
صف بود و از پیر و جوان برای دفاع از وطن ساعتها 

در صف می ایستادند، 
دوران��ی که هر کس دو قرص نان داش��ت یکی را 
برای جبهه می فرستاد و یا به خانواده ای می داد که 
اعضاء خانواده اش در جبهه بودند، آن روزهایی که 
در هوای آلوده به مواد شیمیایی غربی استفاده شده 
توسط صدام، ماس��ک از صورت خویش برداشته و 
به صورت دیگ��ران می گذاش��تند، آن روزها جان 
می دادند ب��رای دادن جان به دیگران، روزهایی که 
ح��رف اول مردم وحدت و همدل��ی برای مقابله با 
دشمن بود بدون هیچ چش��م داشتی به کمکهای 
خارجی و...«. آری آنان که آن روزگاران را دیده اند 
دلش��ان برایآن روزها تنگ می شود وقتی می بینید 
که صف دالر و سکه طوالنی ترین صف ها شده اند،  

آن روزهایمان را آرزوست

ادامه صفحه 8

روحانی: 

از سال ۵۹ تحریم اقتصادی بودیم ولی 
از سال ۹۷ جنگ اقتصادی شروع شد

2

سرمقاله

نگاهی به تحویل خودرو به نمایندگان مجلس یازدهم 
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روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد
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@siasatrooz

چهلمین سالگرد دفاع مقدس گرامی باد

وزی نهایی  پیر
نزدیک است

سردار سالمی  در حاشیه آیین الحاق پهپادها و 
بالگردها به نیروی دریایی سپاه 


